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Woord vooraf
Jozef van Walleghem, een Brugse ambachtsman die leefde van 1757 tot 1801, was
een kroniekschrijver die over de periode 1775-1801 een schat aan gegevens naliet
die van belang zijn voor de Brugse en nationale geschiedschrijving en de volkskunde.
Deze mercenier van beroep, die het tot deken van het ambacht bracht, noteerde
zorgvuldig alles wat in deze roerige periode op politiek vlak in onze gewesten
voorviel. Daarnaast pende hij ook neer wat in zijn stad gebeurde. Het handschrift
van Walleghem werd uiteindelijk een omvangrijk oeuvre van 24 delen, die momenteel
in het stadsarchief bewaard worden.
Het stadsbestuur was van oordeel dat dit belangwekkend bronnenmateriaal niet
uitsluitend voor historische vorsers mocht toegankelijk blijven. Daarom werd er
beslist dit werk op een wetenschappelijk verantwoorde manier te publiceren. Er werd
een beroep gedaan op professor Yvan Van den Berghe om de leiding van deze niet
eenvoudige opdracht op zich te nemen, in samenwerking met stadsarchivaris Van
de Walle. Een B.T.K.-team werd ingeschakeld en zo kon men aan de slag gaan.
Door de gezamenlijke inzet van deze groep, waarvoor zij onze felicitaties verdienen
kwam inmiddels een eerste deel persklaar. Het betreft in hoofdzaak de publicatie
van de ‘merckenweerdigste voorvallen’ en de ‘daegelijcksche gevallen’ tijdens het
jaar 1787.
Het is het begin van een reeks die stilaan maar zeker zal aangroeien en waarvoor
ik de samenstellers verder succes en vooral doorzetting toewens.
Frank Van Acker

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

7

Inleiding
Nog tijdens het leven van de auteur genoot de kroniek van van Walleghem bekendheid
als een nauwkeurige bron voor de Brugse geschiedenis. Er werd dan ook na de dood
van de auteur, telkens wanneer ze op een veiling werd aangeboden, voor het bezit
van de kroniek gestreden. Op de laatste veiling in Antwerpen in 1929 werd de reeks
zelfs in twee delen gesplitst. De stad Brugge verwierf één deel en de andere delen
werden uiteindelijk gekocht door de Brugse staatsman en verzamelaar Achilles Van
Acker. Zijn erfgenamen stelden de reeks ter beschikking van het Brugs stadsarchief.
Op die manier is de collectie weer hersteld behalve het eerste ontbrekende deel. Voor
het eerst ook is de reeks toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.
Toen we met behulp van een B.T.K.-ploeg, in opdracht van het stadsbestuur van
Brugge, de editie van van Walleghem mochten voorbereiden, moesten een aantal
beslissingen genomen worden. We moesten rekening houden met het specifiek
B.T.K.-stelsel. Gezien de steeds wisselende reglementering terzake was het
onmogelijk te voorspellen welke tijdsduur we over onze medewerkers zouden kunnen
beschikken. Bovendien misten we het eerste deel van het handschrift en hoopten we
dat het via de aandacht die nu voor van Walleghem gewekt werd weer boven water
zou komen. Dit betekende dat we moesten beslissen met welk deel we de editie
zouden starten. We verkozen de reeks te laten starten met het jaar 1787 en eerst de
delen tot 1801, het jaar van het overlijden van van Walleghem, uit te geven. In een
later stadium zullen we ons aan de editie van de eerste delen wagen. Over deze
beslissing kunnen natuurlijk meerdere commentaren uitgebracht worden. We dachten
met 1787 te starten omdat vanaf dat jaar het politiek leven terug opbruist in onze
gewesten. Zoals de meeste kroniekschrijvers noteerde van Walleghem vooral politieke
en maatschappelijke veranderingen en de reacties van de bevolking daarop. Vanaf
1787 tot aan de dood van van Walleghem gebeurden er bijna jaarlijks
regimewisselingen met als hoogtepunten de Brabantse Omwenteling en de twee
Franse invallen. Het zwaartepunt van de kroniek ligt ongetwijfeld in deze periode.
De vroegere delen zijn vooral belangrijk voor het volks- en straatleven in de stad.
De delen vanaf 1787 zijn dit uiteraard ook nog maar belichten daarenboven op een
scherpe manier een bijna onbekend gebleven politieke dimensie.
Een ander probleem stelde zich: de kroniek bestaat uit twee delen die telkens over
dezelfde periode handelen: de ‘merckenweerdigste voorvallen’ en de ‘daegelijcksche
gevallen’. Om praktische redenen besloten we beiden samen in één boekdeel uit te
geven.
Voor wat de editie betreft hielden we ons strikt aan de algemeen geldende regels:
we respecteerden de tekst als dusdanig en brachten geen wijzigingen aan in de
spelling. De titels zijn afkomstig van de door van Walleghem zelf opgemaakte
inhoudstafels. Wel zijn we zelf verantwoordelijk voor de interpunctie omdat van
Walleghem bijna geen leestekens gebruikte. Dit bracht ons voor grote problemen.
Van Walleghem schreef immers in de spreektaal en maakte lange periodes met vele
tussenzinnen.
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Deze editie is dus het werk van een team. Ik dank mijn medewerksters Helena Debou,
Chris Scherpereel en Cathy Spiritus voor hun inzet. We danken ook de stadsarchivaris
van Brugge voor de geboden gastvrijheid. Stadsarchivaris A. Vandewalle nam ook
de administratieve leiding van het project op zich. Ik dank hem voor de steun en de
medewerking die ik van hem genoot tijdens de voorbereiding en uitwerking van het
project. Mijn medewerksters konden bovendien steeds een beroep doen op zijn ruime
eruditie betreffende het in het stadsarchief bewaard bronnenmateriaal. Ook archivaris
Noël Geirnaert was ons graag behulpzaam. Van de medewerkers van het stadsarchief,
Katrien Buyse, Jenny Degrendele, Julien De Groote, Dirk Desouter, Joke Dewitte,
Patrick Holvoet en Marcel Van Acker kregen we ook hulp en ze boden ons een
aangenaam werkmilieu. We danken ook het stadsbestuur van Brugge dat deze reeks
wou patroneren. Burgemeester F. Van Acker steunde dit project vanaf het eerste
ogenblik. Schepenen O. Dombrecht en F. Peuteman schiepen de administratieve
mogelijkheden en algemeen coördinator F. Devriese en D. Michiels van het kabinet
van de burgemeester waren ons zeer behulpzaam. Allen zijn we zeer erkentelijk.
Of van Walleghem het ooit voor mogelijk heeft gehouden geloof ik niet. In ieder
geval gebeurt het in 1982: het stadsbestuur drukt het handschrift van een vroegere
medeburger die erg veel van zijn stad hield en ‘sijnen geest liet speelen op de
geschiedenissen namentlijck van onse stad Brugge’. Dat op die manier een man uit
het volk aan bod kan komen - zij het met bijna twee eeuwen vertraging -, is duidelijk
een teken des tijds. We hopen dat talrijke lezers en onderzoekers in Brugge en
daarbuiten dit initiatief van de stad Brugge naar waarde zullen weten te schatten.
Brugge, 2 april 1982
Yvan Van den Berghe
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Jozef van Walleghem: biografische nota's
Wat de auteur en zijn sociale status in deze eind 18o-eeuwse Brugse samenleving
betreft, zijn we aangewezen op een zeer beperkt bronnenmateriaal. De weinige aan
het licht gekomen gegevens lieten ons toch toe een stamboom van de auteur op te
maken waardoor we een duidelijker beeld konden schetsen van het milieu waarin
Jozef van Walleghem moet gesitueerd worden. De hiernavolgende biografische
gegevens over Jozef van Walleghem maken dus zeker geen aanspraak op volledigheid.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Uit de stamboom blijkt dat de auteur uit een ambachtsmilieu komt. Zijn vader,
Jozef van Walleghem senior, werd op 24 november 1758, na voldane leertijd van 3
jaar, aanvaard als meester in het wolweversambacht. Als Bruggeling en
niet-meesterszoon betaalde hij 2 ponden groot ‘vridom’, 5 schellingen courant
‘mollementen’ (administratieve onkosten) en een ‘tractement’(8). Hij heeft op
verschillende tijdstippen in het bestuur, de ‘eed’, van dit ambacht gezeteld. Meer
bepaald werd hij benoemd:
- in de eed van 10 december 1762 als 5o vinder
- in de eed van 2 december 1766 als 2o vinder
- in de eed van 7 december 1768 als deken
- in de eed van 9 december 1769 als 1o vinder
- in de eed van 2 december 1771 als 5o vinder
- in de eed van 9 december 1772 als 3o vinder
- in de eed van 16 december 1774 als 5o vinder(9).
De verkiezing van het bestuur - de ‘eed’ - van de ambachten gebeurde onrechtstreeks.
Het ambacht stelde een lijst op waaruit de ‘eed’ door de
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stadsmagistraat aangesteld werd. De wijze waarop dit precies gebeurde verschilde
van ambacht tot ambacht(10). Het ambacht van de wolwevers diende twee voorstellen
van eed in waaruit de burgemeester van de commune er één koos. Gewoonlijk werd
het eerste voorstel onveranderd aangenomen. De ‘eed’ bestond uit een deken en vijf
vinders. Ook dit aantal verschilde van ambacht tot ambacht(11). Hun mandaat beliep
1 of 2 jaar(12).
Naast wolwever hield Jozef van Walleghem sr. zich, zeker sinds 1760, ook bezig
met het produceren van saaien. Verschillende lijsten met de nummers van uitgeleende
stadsgetouwen vermelden zijn naam. Meer bepaald leende hij van de stad Brugge 3
weefgetouwen in 1760, 3 in 1768, 2 in 1772, 4 in 1796, 2 in 1797 en 2 in het jaar
6(13). Stadsgetouwen kwamen op grote schaal voor. Wanneer we de lijsten doorlopen
blijkt dat de stad Brugge een 250-tal getouwen bezat, die allemaal regelmatig
uitgeleend werden. Stadsgetouwen kwamen toen ook bij meer gefortuneerde
fabrikanten voor. Dat sommige wolwevers ook andere stoffen zoals saai en baai
gingen weven, wijst op de geringer wordende leefbaarheid van het ambacht. De
economische betekenis van het wolweversambacht was inderdaad fel achteruitgegaan
in de 2o helft van de 18o eeuw. Als saaiwever verklaart Jozef van Walleghem in 1761
werk te geven aan 80 personen, in 1766 aan 100(14).
Op 22 januari 1776 kreeg de deken van de wolwevers een brief van Jozef van
Walleghem sr. waarin deze renonceerde aan het ambacht van wolwever(15). Toch
bleef hij actief; in 1787 sprak de auteur van ‘wolle voor rekening van mijnen vaeder
en broeder...’(16) en in 1795 werd hij terug opgenomen in het ambacht. Vader van
Walleghem zag het blijkbaar beter zitten in de merceniershandel. Op 25 januari 1776
werd hij opgenomen in de nering als dobbelstellier(17). Ook andere stukken bevestigen
dat hij in die tussenliggende jaren net zoals zijn zoon Jozef van Walleghem een
merceniershandel had opgezet. In de ‘lijste van opgegeven koussens in voldoeninge
van de requisitie van het magistraet der stad Brugge in daten 9 augusty 1794’(18) staan
zowel vader en zoon van Walleghem vermeld met het aantal kousen die beiden
geleverd hadden. Daarbij aangehecht vinden we een verklaring van beiden over de
geleverde goederen: ‘Déclaration de Joseph van Walleghem père, mercier pre la
academie à Bruges...’, ondertekend: Joseph van Walleghem d'oude. Vader van
Walleghem woonde in de Academiestraat(19).
Een maand voor de uittreding van Jozef van Walleghem senior, op 23 december
1775, werd Bernardus van Walleghem, broer van de auteur, door het ambacht
aanvaard als vrij wolwever. Traditiegetrouw deed hij dit ‘met belofte van sijn wijn
te lossen als vrij meesters sone’(20). Bernardus zetelde eveneens in het bestuur van
het ambacht. Hij werd benoemd:
- in de eed van december 1780 als 5o vinder
- in de eed van 5 december 1783 als 4o vinder
- in de eed van 9 december 1785 als deken
- in de eed van 6 december 1787 als 1o vinder
- in de eed van 11 december 1788 als 4o vinder
- in de eed van 9 december 1789 als 4o vinder
- in de eed van 15 december 1792 als 3o vinder(21).
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Omdat de deken van de wolwevers ook ‘swaerdeken’ was, bekleedde hij van 9
december 1785 tot 6 december 1787 ook deze functie. De laatst vermelde eed bleef
tot en met 1795; op 16 februari 1794 stierf Bernardus van
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Walleghem echter(22). Net zoals zijn vader was Bernardus ook bedrijvig als saaiwever.
Hij werd verkozen tot vinder-werkman van de nering van de Witte of Nieuwe
Hondschootse Saaihalle op 7-6-1785, 7-7-1786 en 14-7-1789(23). Daarnaast baatte
ook hij nog een merceniershandel uit; op 16 juli 1783 was hij opgenomen geworden
in de nering van de merceniers(24).
Anderhalf jaar na de dood van zijn zoon Bernardus, op 20 augustus 1795, diende
Jozef van Walleghem sr. bij de eed van de wolwevers een aanvraag in om terug
opgenomen te worden in het ambacht. Omdat het een ‘behoeftig’ iemand betrof,
wilde de eed zijn ontslag uit het ambacht als nooit gebeurd beschouwen mits betaling
van achterstel van ‘pointingen’(25).
Het kapitaal van vader van Walleghem werd in 1796 op 2000 pond geschat(26).
‘Behoeftig’ moet dus niet al te strikt opgevat worden. Anderzijds kunnen we hem
ook niet tot de werkelijk gegoede stand rekenen; bij Boussy wordt hij dan ook niet
vermeld(27). In de lijst van de gedwongen leningen van het jaar IV vinden we dat hij
50 pond moet betalen, bedrag dat zeker eerder aan de lage kant is(28). De reden waarom
hij terug wenste ingeschreven te worden bij de wolwevers is ons niet helemaal
duidelijk. Misschien neemt Jozef van Walleghem sr. samen met zijn zoon Jozef van
Walleghem jr., die op dat ogenblik deken van de merceniers was (cfr. infra.), de
zaken van de gestorven Bernardus over. Dit zou er dan op wijzen dat noch het beroep
van mercenier noch dat van wolwever nog een zeer lucratieve bezigheid was op het
eind van de 18o eeuw. In een rekening van de wolwevers van 1794-1795, die de
ontvangen ‘pointingen’ van de meesters vermeldt, vinden we immers(29):
- Joseph van Walleghem d'oude:
0-3-0
- Vidua Joseph van Walleghem de jonghe:
0-7-0.
Op te merken hierbij valt:
- dat dit stuk waarschijnlijk geantidateerd is en later dan 1801, jaar waarin Jozef
van Walleghem jr. stierf, moet opgemaakt zijn gezien er sprake is van ‘vidua’
J. van Walleghem de jonge. Het stuk is ook in het Frans vertaald en vermeldt
‘veuve’ J. van Walleghem.
- dat de bijdragen van Jozef van Walleghem junior en senior lager liggen dan die
van de meeste meesters: 14 op de 17 betalen 0-12-0. We vinden echter nergens
een vermelding van inschrijving van Jozef van Walleghem jr. in het ambacht
van de wolwevers.
Jozef van Walleghem junior, onze auteur, werd geboren te Brugge op 26 augustus
1757(30). Wanneer we zijn dagboek lezen is het duidelijk dat hij toch een minimale
opleiding moet genoten hebben. We hebben echter niet kunnen nagaan waar hij
school liep. In zijn manuscript hecht hij tamelijk veel belang aan de uitslagen van
de leerlingen van het Augustijnercollege. Er zijn enkel leerlingenlijsten bewaard op
het stadsarchief te Brugge voor de periode 1707-15 en 1782-1811; in casu dus niet
interessant. A. Vanhoutryve vermeldt een ‘-, Liste des étudiants du collège des P.
Augustins à Bruges 1811. Bruges, s.d.(31)’. Vreemd genoeg is dit blijkbaar nergens
terug te vinden; onze talrijke opsporingen leverden geen resultaat op.
Als oudste zoon zou hij normaal zijn vader als wolwever moeten opvolgen en niet
de derde zoon Bernardus. De tweede zoon, Michaël, was op achtjarige leeftijd
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gestorven en kwam dus uiteraard niet in aanmerking(32). Jozef van Walleghem vestigde
zich vrij jong als mercenier: ‘Op den 21 september
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1774 is vrij geworden als dobbelstellier Joseph van Walleghem junior, gebooren
poorter deser stede van Brugghe ende heeft betaelt derthien ponden vier schelling
courant dato als boven’(33). Deze beroepskeuze ligt niet helemaal buiten de lijn van
de verwachtingen. Zijn vader langs moederszijde, Petrus Fonteyne, was in 1707 vrij
geworden als enkelstellier bij de merceniers(34).
Ook vader van Walleghem en zijn broer Bernardus zullen als dobbelstellier bij de
merceniers ingeschreven worden (cfr. supra). Op 13 maart 1787 vestigde ook de
jongste zoon Franciscus van Walleghem zich als dobbelstellier(35) en op 4 december
1794 volgde de ongehuwd gebleven Theresia van Walleghem(36). Wanneer op 15 juni
1795 ook de man van Maria van Walleghem, Jacobus Tulpinck, dobbelstellier wordt(37),
is de merceniershandel werkelijk een familieaangelegenheid geworden. Wat nadere
toelichting bij de termen ‘enkelstellier’ en ‘dobbelstellier’ bij het beroep mercenier
op zichzelf ware misschien wenselijk. Dit geeft ons immers een betere kijk op de
sociale positie van de auteur. We baseren ons daarbij vooral op de enquête die in
1784 door de Oostenrijkse overheid werd gehouden in alle steden van de Nederlanden
om informatie te verzamelen over de verschillende ambachten(38).
De statuten van de merceniers in de 18o eeuw berustten op titels, hen gegeven door
de stadsmagistraat in 1631. Deze statuten zijn later, in november 1720, nog veranderd
geworden. De merceniers hadden het exclusief recht om in detailhandel te verkopen:
- alle soorten van merceriegoederen. Wat dit precies inhoudt wordt in de keuren
van de merceniers meer geëxpliciteerd(39): linten, gordels, kralen, parels, ringen,
inktpotten, brillen, scharen, beurzen, garen, kammen, slaapmutsen...
- alle soorten van ijzerwaren, meer bepaald: messen, hamers, tangen, gespen,
schroeven, lampen, paardetomen, roskammen, enz.
- alle soorten van zijden stoffen. Met de decreten van 1744 en 1778 mogen ze
samen met de drapiers ook bepaalde wollen stoffen verkopen.
- sinds het decreet van 16 oktober 1775 verkochten ze ook sleutels en sloten en
allerhande gereedschappen, alsook meubelornamenten zoals garnituren voor
commoden, bufetten, enz.
- goud- en zilverwerk, voor zover genoemd in de plakkaten van 20 januari 1776.
Er werd geen leertijd of meesterstuk vereist om vrije mercenier te worden. Het was
dan ook een volkomen open nering: iedereen kon mits betaling toetreden, waaruit
we waarschijnlijk wel mogen concluderen dat het niet zo winstgevend was. Wat het
inschrijvingsgeld betreft werd er wel een onderscheid gemaakt tussen burgers van
Brugge en het Brugse Vrije enerzijds en vreemdelingen anderzijds: deze laatsten
moesten meer betalen. De merceniers waren in te delen in drie groepen. Vooreerst
waren er de ‘dobbelstelliers’, waartoe ook Jozef van Walleghem behoorde. Dit was
de voornaamste soort: zij genoten van alle hoger vermelde verkooprechten van de
nering. De dobbelstelliers van Brugge en het Brugse Vrije betaalden 72 gulden
inschrijvingsrecht t.v.v. het ambacht en nog eens 6 gulden aan deken en gezworenen.
De vreemdelingen betaalden respectievelijk 108 en 9 gulden. Een klasse lager dan
de dobbelstelliers waren de enkelstelliers. Deze hadden
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enkel de verkoop van merceriegoederen en van bepaalde gereedschappen en
ijzerwaren. Zijden en andere stoffen mochten ze niet verkopen. Als inschrijvingsgeld
in de nering betaalden ze precies de helft van wat de dobbelstelliers betaalden.
Tenslotte is er nog een derde, relatief kleinere groep, die in de enquête van 1784
‘mercetots’ genoemd wordt en in de ledenlijsten van de merceniers(40) de naam ‘cleene
peene’ krijgen. De enquête van 1784 omschrijft niet verder wat precies de activiteiten
of rechten van deze groep waren. G. De Poerck neemt de term ‘penewaerde: clene-’
op(41): dit betreft koopwaar die voor een lage prijs verkocht werd. We nemen aan dat
deze laatste groep nog beperktere verkooprechten had dan de enkelstelliers. Hun
inschrijvingsgeld bedroeg dan ook het minst van allemaal: 30 stuivers aan deken en
gezworenen. Elke groep betaalde een jaarlijkse bijdrage van 3 stuivers aan de kapel.
Van een jaarlijkse taks aan de nering was er geen sprake. De nering bezat dan ook
geen kapitaal.
Het bestuur bestond uit een deken en vier vinders, samen de ‘eed’. Deze ‘eed’
werd jaarlijks - vanaf 1788 tweejaarlijks, cfr. infra - vervangen. De ‘eed’ maakte
daartoe een lijst op met tien namen - meer bepaald twee mogelijke voorstellen voor
een nieuwe eed - en diende die in bij de burgemeester van de commune. De ‘eed’
werd benoemd door de stadsmagistraat en legde de eed af voor de commissaris. De
rekeningen werden jaarlijks voorgelegd aan de deken, de gewezen dekens, de vinders
en de hele gemeenschap van de nering. Die bestond in 1784 uit 114 dobbelstelliers,
74 enkelstelliers en 35 ‘mercetots’ of ‘cleene peenen’. Dit voorleggen van de
rekeningen gebeurde voor de commissaris van de magistraat. Wanneer de nering in
1796 opgeheven werd en de rekeningen aan de stad moesten worden overgemaakt,
waren er heel wat schulden(42). De enquête van 1784 merkt tot besluit nog op dat de
kapel van Sint Nicolaas, de patroonheilige van de nering, geen eigendom was van
de merceniers maar toebehoorde aan een particuliere stichting. De nering mocht er
gebruik van maken maar stond dan ook in voor een deel van de herstellingswerken.
Jozef van Walleghem zetelde in het bestuur van de nering van de merceniers. Hij
werd benoemd:
- in de eed van 24 juni 1790 als 4o vinder
- in de eed van 26 juli 1792 als deken
- in de eed van 1794 als deken(43).
Op 11 augustus 1788 werd besloten dat deken en vinders vanaf dan een tweejaarlijks
mandaat zouden krijgen(44). De laatste eed bleef aan tot in 1796, jaar waarin de nering
door de Franse overheid werd opgeheven en de rekeningen aan de stad moesten
worden overgemaakt(45). Jozef van Walleghem bleek daar helemaal geen haast mee
te hebben. Tot driemaal toe werd hij aangemaand zijn stukken neer te leggen(46). Hij
vormde daarmee geen uitzondering; we kunnen moeilijk verwachten dat de dekens
enthousiast waren over de opheffing van de corporaties.
Over de politiek van van Walleghem als deken van de merceniers is niet zoveel
terug te vinden. We weten enkel dat hij op 1 oktober 1793 een rekwest zond aan de
Oostenrijkse keizer om stemrecht te vragen voor de 4 grote neringen (d.i. de
merceniers, de lakensnijders, de lijnwadiers en de Cruydthalle) in de algemene
vergadering van het stadsbestuur van Brugge. Gezien dit afgeslagen werd, besloot
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(47)
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nog eens zou samenroepen om over nieuwe belastingen te beslissen. De wet van de
stad Brugge kon namelijk, als ze dat wilde, de algemene vergadering van de 3 banken
samenroepen. De eerste bank bestond uit alle oud-burgemeesters van de stad, de
tweede bank uit alle oud-wethouders en de 6 hoofdmannen. In de derde bank zetelden
dezelfde 6 hoofdmannen en 34 dekens van de ambachten. De 12 vrije neringen,
waaronder de merceniers, werden nooit opgeroepen. Dit moet verklaard worden
vanuit de traditie. Het was niet de bedoeling een bewuste discriminatie door te voeren.
De vraag van Jozef van Walleghem om stemrecht te krijgen in de vergadering van
de 3 banken moet gezien worden in het kader van de strijd van de ambachten, tijdens
en na de Brabantse Omwenteling, voor het behoud van hun voorrechten en het
vermeerderen van hun politieke inspraak. Voor een uitgebreider verslag van deze
feiten verwijzen we naar Y. Van den Berghe(48). Vanaf december 1789, tijdens de
Brabantse Omwenteling, waren de dekens van alle ambachten en neringen - dus ook
die van de merceniers - welkom op de algemene vergadering. Op 14 juli 1792 besliste
het stadsbestuur dat alléén de 6 hoofdmannen en 34 dekens in de 3o bank van de
algemene vergadering zouden zitting hebben, zoals dit geweest was tot december
1789. Dit impliceert dus dat de merceniers als nering op deze vergadering niet
uitgenodigd werden in 1793. Het is tactisch goed gezien van van Walleghem dat hij
deze eisen zal richten tot de stadsmagistraat wanneer de algemene vergadering nog
eens over nieuwe belastingen zou beslissen. We denken hier bijvoorbeeld aan het
feit dat ook de merceniers hun aandeel moesten betalen in de som die de provincie
aan de keizer als schadeloosstelling voor de Brabantse Omwenteling verschuldigd
was, som waarover beslist werd door de vergadering van de 3 banken op 6 maart
1792.
Na de afschaffing van de corporaties in het begin van de Franse tijd hebben we
heel wat minder informatie over Jozef van Walleghem. De belangrijkste bronnen
waren immers de archieven van de merceniers. Eén bron bevestigt het voor de hand
liggende vermoeden dat Jozef van Walleghem zijn taak gewoon verder zette, buiten
corporatief verband dan. Hij betaalde in het jaar VII in vergelijking met andere
handelaars een eerder hoog patentrecht op deze handel: 45 fr.(49). Het patentrecht
kaderde in het fiscaal stelsel dat met de Franse Revolutie ingevoerd werd. Sinds 1
april 1791 had elkeen het recht om het even welk beroep uit te oefenen of handel of
bedrijf te openen. De enige voorwaarde was het jaarlijks betalen van een patent. De
grootte van dat recht werd afhankelijk gesteld van de belangrijkheid van het bedrijf(50).
In de lijst van de staat van fortuin van de Brugse inwoners en de gedwongen
leningen(51), bronnen die ons inlichten over de rijkdom van de Bruggelingen maar die
niet altijd even accuraat zijn, vinden we hem niet terug. Een zeer belangrijke bron
in verband hiermee vormt de nalatenschap van Jozef van Walleghem(52). Daar hij
geen testament had gemaakt, werd blijkbaar de vigerende abintestaatsregeling
toegepast. Zowel zijn onroerend als roerend goed werd in 2 helften opgedeeld,
waarvan de ene helft naar zijn weduwe en de andere helft naar zijn broer Franciscus,
zijn zusters Maria en Theresia en de kinderen van zijn overleden broer Bernardus
ging. De roerende goederen werden geschat op 1.063 frank zonder de koopwaar die
apart nog 1.585 frank vertegenwoordigde. De onroerende goederen bestonden uit 7
huizen, die samen een waarde vertegenwoordigden van 11.225 frank. Twee ervan
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bevonden zich op de Eiermarkt, de overige worden in de bron enkel als ‘situé dans
la ville’ gepreciseerd. Arm was Jozef van Wal-
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leghem dus in geen geval. Zeker een gedeeltelijke verklaring voor deze rijkdom
levert van Walleghem ons wanneer hij op 3 januari 1788 schrijft: ‘... den tweeden
dag der treckinge uijtgekomen met een der twintig hooge prijzen van f. 1000, welck
gunstig lot mij gevallen is...’(53). Een lot van 1000 gulden was een tamelijk hoog
bedrag; misschien heeft het van Walleghem toegelaten toch een paar van deze huizen
in eigendom te verwerven. Anderzijds hebben we er zoëven al op gewezen dat hij
een hoog patentrecht op zijn handel betaalde: zijn zaken zullen in zijn laatste
levensjaren zeker niet slecht gegaan zijn.
Jozef van Walleghem trad op 18 oktober 1778 in het huwelijk met Jozefa Gareels(54).
Zijn echtgenote was 23 jaar ouder; hij was 21 jaar, zij 44. Verdere informatie over
haar of over de eventuele reden van dit huwelijk - het grote leeftijdsverschil roept
toch enige vragen op - hebben we niet kunnen vinden. Uit hun huwelijk zijn geen
kinderen geboren. Jozef van Walleghem woonde op de Eiermarkt(55). Hij geeft ons
zelf het nummer waarmee zijn woning kadastraal te situeren valt: D 21,17(56). Ook
de bron die de gepatenteerde handelaars vermeldt geeft als adres D 21,17 op(57). Het
perceel D 21,17 bestond in 1854 uit een ‘huis en plaets’ en was 83 ca groot(58). Jozef
van Walleghem was eigenaar van dit huis; in 1799 vermeldt hij dat hij zowel voor
het jaar 5, 6 en 7 telkens 73 pond, 16 schellingen en 8 stuijvers grondbelastingen
moet betalen(59).
Jozef van Walleghem stierf te Brugge op 21 oktober 1801(60) en werd begraven op
het kerkhof van Sint-Jacobs.
Chris Scherpereel.
(61)
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Beschrijving van het handschrift
I Identificatie
Vooraleer over te gaan tot een beschrijving van het handschrift is het van belang
Jozef van Walleghem duidelijk als de auteur te identificeren. Deze identificatie levert
o.i. geen problemen op. Vooreerst staat de naam ‘Walleghem’ vermeld op elke
boekband. Dit kan op zichzelf nog niet als bewijs aangevoerd worden daar het
manuscript pas veel later ingebonden werd (cfr. infra). We lezen echter op het
schutblad van het 2o deel van de reeks ‘merckenweerdigste voorvallen’ (1778-1780):
‘ex libris Josephi van Walleghem junior 1788’. We herkennen duidelijk het handschrift
van de auteur. Ook de gebruikte inkt is precies dezelfde als die van het manuscript
zelf. De auteur vermeldt ook zelf zijn naam in zijn werk, meer bepaald wanneer hij
een brief aan zichzelf gericht citeert(1). Van daaruit baseerden we ons verder op zijn
tijdgenoot P. LE DOULX(2), die Jozef van Walleghem opgeeft als auteur van een
Brugse kroniek. Dit vormde dan het vertrekpunt voor onze verdere opsporingen naar
de persoon van de auteur.

II Uiterlijke beschrijving
Nu we dit eerste gedrukte deel uit het handschrift van Jozef van Walleghem ter
beschikking hebben, lijkt het ons noodzakelijk dit stuk te situeren in het gehele
manuscript. Alle manuscripten berusten momenteel in het stadsarchief van Brugge.

1. De ‘merckenweerdigste voorvallen’
De hoofdbrok van het manuscript wordt gevormd door een reeks delen waarin van
Walleghem ‘de merckenweerdigste voorvallen’ - zoals hij het zelf omschrijft - die
zich binnen de stad hebben voorgedaan, beschrijft. Jammer genoeg moeten wij
vaststellen dat het eerste deel hiervan verloren is gegaan. Het eerste gedeelte van
deze reeks bestaat uit ingebonden boekdelen, een tweede gedeelte uit losse bladen.
Meer gedetailleerd ziet het eruit aldus:
- (1o deel: oktober 1775 - januari 1778): verloren
- 2o deel: januari 1778 - februari 1780
- 3o deel: maart 1780 - maart 1781
- 4o deel: april 1781 - augustus 1781
- 5o deel: september 1781 - mei 1782
- 6o deel: juni 1782 - december 1782
- 7o deel: januari 1783 - juli 1783
- 8o deel: augustus 1783 - maart 1784
- 9o deel: april 1784 - oktober 1784
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-

10o deel: november 1784 - juni 1785
11o deel: juli 1785 - december 1785
12o deel: januari 1786 - september 1786
13o deel: oktober 1786 - februari 1788
14o deel: maart 1788 - oktober 1789
15o deel: november 1789 - december 1790

Deze delen zijn ingebonden; ze hebben een hard kartonnen kaft met een lederen rug,
waarop in gouddruk staat vermeld: Walleghem - Brugge - het jaartal - het nummer
van het deel. Afmetingen: 17 × 11 cm. De verschillende delen bedragen tussen de
340 en 538 folio's. De bladzijden zijn gefolieerd. Deze afgewerkte delen bewijzen
dat de auteur veel oog had voor de inkleding. Elk deel begint met een voorwoord
‘Tot den leser’. In de lange reeks volgt daarna een gedicht. Voor het 2o deel daarvan
is dat er een van Joost de Damhouder, in het Latijn; voor het 3o tot en met het 8o deel
is dat een lofdicht over een of ander aspekt van Brugge, door van Walleghem zelf;
voor het 9o deel tot en met het 15o deel is dat een gedicht dat telkens de korte inhoud
weergeeft van het 1o tot en met het 7o deel. Op het einde van de ingebonden delen
staat telkens een uitgebreide inhoudstafel, soms nog vooraf gegaan door een soort
naschrift ‘tot den leser’ waarin de auteur zich veronschuldigt voor eventuele fouten
of onvolledigheden.
Het inbinden is van recentere datum dan het beëindigen van het manuscript en is
niet op initiatief van de auteur gebeurd. Daarop wijst de verkeerde schrijfwijze
‘Wallegem’ in plaats van ‘van Walleghem’ zoals de naam in de tekst zelf en in andere
documenten voorkomt en het feit dat het eerste verkorte deel bij het inbinden en
nummeren van de boekbanden (cfr. infra) verkeerdelijk als eerste deel van hoger
vermelde reeks aanzien werd.
Het 15o en laatste deel van deze ingebonden delen stopt abrupt op 3 december
1790; daarna volgen nog een dertigtal blanco folio's. Dit en nog andere elementen
zoals het tweemaal schrijven van het lidwoord, een typische copieerfout, wekken de
indruk dat deze ingebonden delen niet de minuten zijn, maar wel de afgewerkte
eindkopij.
Dit staat dan in tegenstelling tot het tweede gedeelte van deze reeks, waarvan de
kopij dan niet ingebonden is. Dit tweede gedeelte bestaat meer bepaald uit 4
A4-mappen, waarop staat vermeld: 1791 V. Walleghem, 1792 V. Walleghem, 1793
V. Walleghem, 1795-1796 V. Walleghem. Deze mappen bevatten losse bladen; de
vier bladzijden van elk blad worden telkens opnieuw gefolieerd. Bovendien zijn ze
gedateerd naar dag en maand; het jaartal staat in tegenstelling tot de ingebonden
delen niet meer op elke folio vermeld. Het geheel geeft de indruk een eerste versie
te zijn die nog moest gecorrigeerd en overgeschreven worden. Daarenboven zijn de
opgegeven jaartallen op de mappen volkomen onbetrouwbaar; na een blad met
gegevens uit bvb. maart 1791 kan er evengoed een volgen uit maart 1794. Een poging
tot ordening is enkel geslaagd voor de eerste map. Het laatste stuk van deze reeks
behoort reeds van 1929 toe aan het stadsarchief van Brugge. Het betreft 5 katernen
samengehouden in een kartonnen map. Afmetingen: 20 × 17 cm. Ook dit is enkel
gedateerd naar dag en maand, maar de ordening en opgegeven jaardatering op elk
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katern is correct. De eerste katern begint op 1 januari 1799 en eindigt abrupt op 16
oktober 1801. De folio's zijn niet genummerd. Hierbij valt wel op te merken dat de
laatste twee jaren onvolledig zijn. Er komt een hiaat na 30 juli tot september 1801.
Van Wal-
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leghem stierf op 21 oktober 1801; hij heeft zijn dagboek tot ongeveer een week voor
zijn dood bijgehouden.
Er valt op te merken dat wij helemaal geen kopij hebben voor de jaren 1797-1798.

2. De ‘daegelijcksche gevallen’
Een tweede reeks van het handschrift bevat 3 zogenaamd ‘verkorte’ delen. Ze beslaan
de jaartallen 1777-1783, 1783-1788, 1788-1801. De naamgeving ‘verkort’ op de
boekband is wel enigszins misleidend; deze delen geven immers géén korte inhoud
van de vorige reeks maar beschrijven de ‘daegelijcksche gevallen’ - in tegenstelling
dan tot de ‘merckenweerdigste voorvallen’ (cfr. supra) - die gebeurd zijn binnen
Brugge. Het nieuws dat hier wordt gebracht is dus strikt lokaler, anekdotischer van
toon dan in de eerstgenoemde reeks. Hierbij valt op te merken, zoals we er hoger
reeds op gewezen hebben, dat er een fout is gebeurd bij het inbinden. Het eerste deel
van de ‘daegelijcksche gevallen’ werd verkeerdelijk beschouwd als het eerste deel
van de ‘merckenweerdigste voorvallen’, zodat er op het eerste zicht wél een eerste
deel van de ‘merckenweerdigste voorvallen’ bestaat en geen eerste deel van de
‘daegelijcksche gevallen’.
Deze 3 delen zijn op dezelfde manier ingebonden als de eerste 15 delen van de
hogervermelde reeks.

3. De gedichtenbundel
In een apart deel geeft van Walleghem dan een werkelijke korte inhoud van de eerste
7 delen van de lange reeks. Dit is eigenlijk niets anders dan een bundeling van de
gedichten die hij als inleiding heeft geschreven in deel 9 tot en met 15 van de lange
reeks (cfr. supra). Hier leren we hem als dichter kennen: de samenvatting van elk
deel is in dichtvorm - mét voetnoten - opgesteld. Dit geschrift breekt plots af: we
krijgen nog een stuk van de titel van het gedicht over het 8o deel, waarna een aantal
blanco folio's volgen. Dit laat ons veronderstellen dat van Walleghem dit deel heeft
aangevat naar het einde van zijn leven toe, maar niet in staat was het voor zijn dood
af te werken.
Dit deel is ingebonden en heeft enkel een papieren kaft. Afmetingen: 16 × 10 cm.
Het bevat 88 beschreven folio's.

4. De ‘geslachtkunde’
Een laatste, eveneens apart staand deel, draagt als titel ‘geslachtkunde 1784-1785’.
Daarin brengt van Walleghem een overzicht zoals op de voorpagina vermeld staat,
van de ‘besonderste trouw- en sterfgevallen, mitsgaders de besonderste
vervoorderingen der ampten en digniteyten’, die binnen Brugge tussen januari 1784
en april 1785 zijn voorgevallen. De laatste zin op de laatste folio is niet eens

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

voleindigd; waarschijnlijk is een stuk van dit deel verloren gegaan. Ook dit deel is
ingebonden en heeft enkel een papieren kaft. De afmetingen bedragen 17 × 11 cm.
Het stuk telt 77 folio's.
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III Inhoud
Vanuit deze uitwendige beschrijving kunnen we nu overgaan naar een algemene
bestudering van het handschrift in se. We gaan daarbij uit van bepaalde vragen:
waarover schrijft van Walleghem, welke bronnen gebruikt hij, met welke bedoeling
heeft hij dit aangevat? Duidelijkheidshalve bespreken we deze zaken niet voor het
totale handschrift ineens, maar worden de verschillende te onderkennen ‘reeksen’
in het manuscript apart behandeld.

1. De ‘merckenweerdigste voorvallen’
Een eerste en belangrijk element wordt gevormd door het politiek nieuws van de
stad Brugge. Vanaf het 5o deel (cfr. infra) brengt de auteur ook, maar in veel mindere
mate, het politiek nieuws van andere steden en landen die onder de regerende
machtshebbers - Maria Theresia, Jozef II, Napoleon - ressorteerden. Het kwantitatief
belang is relatief t.o.v. de al of niet op politiek vlak belangrijke jaren. Het spreekt
vanzelf dat in een jaar als bvb. 1780 minder politiek nieuws aan bod komt dan in de
jaren 1787 tot ongeveer 1794, met uiteraard een hoogtepunt in het jaar van de
Brabantse Omwenteling, 1790. Wat de kwaliteit van dit nieuws betreft krijgen we
op het eerste zicht de indruk dat van Walleghem zoveel mogelijk probeert het
standpunt van de objectieve waarnemer in te nemen; nader gezien moeten we deze
vaststelling iets nuanceren en constateren dat deze objectiviteit ten dele te verklaren
valt door een gebrek aan diepgaand politiek doorzicht, en vandaar een eerder neutrale
weergave van de feiten, zonder persoonlijk standpunt en zonder interpretatie. Het
politiek overzicht dat gebracht wordt is dat van de brave burger.
Een tweede punt waaraan van Walleghem veel aandacht besteedt zijn sommige
misdrijven die gepleegd worden binnen Brugge en het Brugse Vrije en de daaruit
voortvloeiende rechtszaken waarvan hij ons een minutieus verslag geeft. Dit brengt
ons een werkelijk interessant en doorleefd beeld van de strafrechtspleging op het
einde van de 18de eeuw.
In een laatste, kwantitatief belangrijk deel van zijn kroniek, brengt van Walleghem
een verslag van alle mogelijke ongevallen (branden, zelfmoorden, ziekten,
verdrinkingen...) en ander lokaal nieuws zoals feesten van de schuttersgilden,
voedselprijzen, processies, enz. Hieruit spreekt een brede belangstelling wat ons een
haarfijn getekend tijdsbeeld oplevert.
Een belangrijke bron waaruit van Walleghem zijn informatie put zijn de eigen
belevenissen, tenminste voor wat zich binnen Brugge afspeelt. Wanneer van
Walleghem op deze manier te werk gaat brengt hij een zeer kleurrijk en pittoresk
relaas: hij was er bij, hij heeft het allemaal gezien.
In dezelfde mate verschaft hij informatie die hij van derden heeft. De bron specifiëren
doet hij niet; hij volstaat met te zeggen ‘... heb ik vernomen’, ‘men zegt’...
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Vanaf het 5o deel van zijn kroniek (1781-1782) wordt het nieuws minder lokaal. Dan
begint hij berichten over te nemen uit de Gazette van Gendt en in mindere mate uit
de Vlaemschen Indicateur en het Wekelijks Nieuws uijt Loven; uit deze krant verstrekt
hij ook informatie over gebeurtenissen uit de belangrijkste steden van
Oostenrijk-Hongarije alsook uit Frankrijk en Engeland. Ook hallegeboden en
plakkaten vormen een belangrijk bron.
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In de voorrede van elk ingebonden deel geeft van Walleghem in mindere of meerdere
mate een verantwoording voor zijn geschriften. Zijn doelstellingen zijn duidelijk.
Hij wil schrijven voor het nageslacht opdat alles wat zich voordoet in een tijd waarin
zoveel verandert, een tijd die practisch een nieuwe maatschappij in het leven roept,
niet voor het nageslacht zou verloren gaan: ‘... om alle dese voorvallen met tijdt en
omstandigheden te verhaelen, jae veele gepasseerde zaeken worden zeer ligt in het
verstant verduistert en zullen met 't verloop van jaeren aen dien die dezelve nogtans
heeft weten en zien gebeuren, schijnen als niet geschiet te zijn.’. (Van Walleghem,
deel 10, 1784-1785, voorrede.)

2. De ‘daegelijcksche gevallen’
De 3 delen waaruit de verkorte reeks bestaat, beslaan het minder belangrijke lokale
nieuws. Een logisch onderscheid naar onderwerp met de uitgebreide reeks is zeker
niet altijd door te voeren, ook daar worden immers uitgebreid ongevallen en faits
divers uit het dagelijks leven beschreven. Wat wel practisch enkel in de verkorte
reeks voorkomt zijn de uitslagen van de koninklijke loterij.
Zijn bronnen beperken zich voor deze delen nog meer, bijna uitsluitend tot
ooggetuigeverslagen en informatie van derden.
Uit deze reeks spreekt zijn aandacht voor het detail, voor het leven van Jan met de
pet en op die manier draagt de auteur in belangrijke mate bij tot de ‘Totalgeschichte’:
‘Zoo dunck mij ook niet minder aengenaem te wesen, de gevallen die men daegelijkx
siet gebueren...’ (Van Walleghem, deel 1 verkort, 1777-1783, voorrede.)

3. De gedichtenbundel
Uit dit deeltje waarin van Walleghem in dichtvorm een korte inhoud brengt van de
7 eerste delen, spreekt min of meer de laat-rederijkersstijl. Van Walleghem gaat wel
niet zo ver dat hij zich strikt houdt aan metrum en ritme - integendeel - maar het
eindrijm wordt strikt nagevolgd en de gedichten zijn ellenlang.

4. De ‘geslachtkunde’
Wanneer van Walleghem schrijft dat hij een overzicht wil geven van de ‘besonderste
trouw- en sterfgevallen’ (cfr. supra), mag men de term ‘besonderste’ wel opvatten
als gaande over de bijzonderste personen; het bevat uitsluitend informatie over de
adel en de gegoede burgerij maar kan wel een interessante aanvulling vormen op de
bestaande biografische naslagwerken over Brugge.
Chris Scherpereel.
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Eindnoten:
(1) J. VAN WALLEGHEM, dl. XIV, blz. 475-476.
(2) P. LE DOULX, Levens der geleerde ende vermaerde mannen der stad van Brugge, dl. II, blz.
424.
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Historiek van het handschrift
Nu we ons een beeld kunnen vormen van de verschillende delen waaruit het
handschrift van Jozef van Walleghem bestaat, zou het interessant zijn de weg te
volgen die het manuscript heeft afgelegd tot het ter onzer beschikking kwam en te
weten op welk moment en waarom het ene deel, dat nu eigendom is van het S.A.B.,
gescheiden is geworden van de rest van het handschrift. Een sluitend antwoord op
deze problematiek zal jammer genoeg uitblijven. Onze bronnen zijn niet enkel
fragmentarisch maar soms ook aan de mysterieuze kant. Daarom wagen we ons niet
aan een onmiddellijke interpretatie van het bronnenmateriaal maar citeren we eerst
de bron zelf: de mogelijke conclusies blijven immers zeer arbitrair.
P. Le Doulx geeft ons het eerste element van de historiek van het manuscript in
handen: ‘Zijne weduwe heeft alle sijne naergelaeten schrijven verkoght... (onleesbaar)
Joseph Antonius van Huerne, heere van Schiervelde, voor de somme van thien ponden
grooten wisselgelt’(1). Joseph-Antoine-Aijbert-Idesbalde van Huerne, ook heer van
Puijenbeke, Nieuwenhove en Pecques, was geboren op 24 november 1752. Hij was
tijdens het Ancien Régime magistraat van het Proosse en raadslid van Brugge van
1812 t.e.m. 1817. In 1791 was hij proost van het broederschap van het Heilig Bloed.
Hij bezat een zeer rijke bibliotheek en een interessante verzameling antikwiteiten en
schilderijen.
Tot in 1860 blijft het handschrift in bezit van de familie van Huerne. Met de dood
van Jean-Marie-François-Théodore-Ghislain, baron van Pélichy en echtgenoot van
Marie-Josephine-Anne-Ghislaine van Huerne, werd diens bibliotheek geveild. Het
manuscript werd gekocht door Anselmus van den Bogaerde: ‘Cette collection a été
vivement disputée et à la fin j'en ai devenu possesseur dans la vente en 1860 à Bruges
maison mortuair de feu le baron de Pélichy van Huerne pour 400 francs sans les
10p.100 - A.V.d.B.’(2). Anselme-Jean van den Bogaerde, geboren op 12 april 1776,
stamde uit een oude en bekende adellijke Brugse familie(3). Hij was eigenaar van een
grote bibliotheek en een mooie collectie munten en medailles. Hij bleef ongehuwd;
na zijn dood werd zijn verzameling in veiling verkocht (cfr. infra). Met de
omschrijving van het manuscript in de catalogus van de veiling de Pélichy-Van
Huerne beginnen de onduidelijkheden. We lezen: ‘1288. Walleghem. Daegelijksche
gevallen geschiet binnen en omtrent de stad Brugge van 1777 tot 1796. 24 volumes’(4).
De opgegeven begindatum en de omschrijving ‘daegelijcksche gevallen’ wijst erop
dat men waarschijnlijk het eerste deel van de zogenaamde verkorte reeks gebruikt
heeft om de reeks in de catalogus te betitelen. De einddatum, 1796, is die van de
laatste A-4 map met losse bladen. Dit zou dan betekenen dat op die veiling het totale
handschrift, zoals we het nu kennen, werd verkocht, met uitzondering van het deel
dat sinds 1929 eigendom is van het S.A.B. en de jaren 1799-1801 beslaat maar met
inbegrip van het 1o deel van de ‘merckenweerdigste voorvallen’, waarover we nu
niet meer beschikken. Dit zou dan immers kloppen met het
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aantal opgegeven volumes, 24, ingebonden en niet ingebonden delen samengenomen.
Zes jaar later, in 1866, werd met de dood van Anselmus van den Bogaerde diens
bibliotheek geveild. De omschrijving in de catalogus maakt de zaken niet eenvoudiger:
‘no 7027. Walleghem, Cronijcke van de daegelijksche gevallen geschiedt binnen en
omtrent de stad Brugge, van 1778 à 1801. Manuscrit précieux pour l'histoire de
Bruges; collection de 20 vol. cartonnés in -12o, et 5 paquets en feuilles’(5). Het
opgegeven beginjaar 1778 komt overeen met dat van het tweede deel van de
‘merckenweerdigste voorvallen’; het eerste deel zou dan toen al verloren zijn gegaan.
‘Cronijcke van daegelijksche gevallen’ wijst echter op de zogenaamde verkorte reeks,
maar dan weten we geen raad met 1778 als beginjaar. Volgens de opgegeven jaartallen
zou dat dus verloren zijn gegaan; in dat geval tellen wij echter maar 19 gecartonneerde
volumes, de ‘Geslachtkunde’ en de Gedichtenbundel die enkel een papieren kaft
hebben nog inbegrepen. De 4 A4-mappen plus het deel dat nu eigendom is van het
stadsarchief maken wel ‘5 paquets en feuilles’ uit. Wanneer het eerste deel bewaard
zou zijn kan men wel ‘20 vol. cartonnés’ tellen, maar dan valt 1778 als beginjaartal
niet te verklaren. In ieder geval schijnt Anselmus van den Bogaerde het laatste deel
van het manuscript, van 1799 tot 1801, ook verworven te hebben. We mogen o.i.
wel met zekerheid stellen dat het manuscript pas ingebonden werd nadat het 1o deel
van de reeks der ‘merckenweerdigste gevallen’ verloren is gegaan. Daarop wijst
immers het feit dat het eerste deel van de zogenaamde verkorte reeks verkeerdelijk
werd ingebonden als zou het het eerste deel van de reeks ‘merckenweerdigste
gevallen’ betreffen. Wie het handschrift aankoopt op deze veiling is ons niet bekend.
Een volgend element waarover we beschikken is een aanwijzing in een artikel van
J. Colens, daterend van 1891(6). Daar citeert deze auteur een passage uit van
Walleghem en vermeldt de bron in voetnoot: ‘JOSEF VAN WALLEGHEM.
Beschrijving van de merckenweerdigste voorvallen geschiet binnen en omtrent de
stadt Brugge, 12o deel (1786), blz. 385. Manuscrit appartenant à M. Alex D'Haese,
qui, très obligeammant, nous a laissé prendre copie de cette partie du travail
chroniqueur’. A. D'Haese was een zeer Vlaamsgezind iemand: dit blijkt voldoende
uit een gedicht van hem, ‘Klacht der Vlaemsche Maagd’ getiteld(7). Veel informatie
over deze persoon hebben we anders niet kunnen vinden. In verschillende Brugse
almanakken, tot 1897, staat één man met de naam Alex D'Haese vermeld, die
koopman in kolen was en in de Noordzandstraat woonde(8). Waarschijnlijk betreft
het onze figuur; een sluitend bewijs hebben we echter niet.
Er volgt dan een hiaat tot 1929, jaar waarin het Brugse stadsarchief het deel
1799-1801 aankocht. De catalogus van deze Antwerpse veiling maakt de zaak
helemaal verward. We vinden het manuscript nu onder twee verschillende nummers
ondergebracht: ‘-1108. Brugsche Chronijcke 1776-1801, door Joseph van Walleghem,
manuscrit in -4. Manuscr. import. -1109. Van Walleghem. Gebeurtenissen Brugge
1777-1790. 12 vol. manuscr. orig. in-12. Dem. rel. v. Et partie de notes non classées’(9).
Nummer 1108 geeft de correcte begin- en einddatum van de totale reeks, het
verloren gegane deel inbegrepen. De formulering geeft echter de indruk dat het enkel
1 volume betreft en dan weten wij niet welk deel van het ons voorhanden zijnde
manuscript hier wordt bedoeld. Ook het opgegeven for-
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maat, -4 is vreemd. We kennen geen enkel stuk van van Walleghem in deze
afmetingen. Moeten we concluderen dat het hier een volume betreft, eventueel een
korte inhoud van het totale handschrift, dat ons volkomen onbekend is? Nummer
1109 geeft de datum van het eerste deel van de reeks ‘daegelijksche gevallen’ als
aanvangsjaar. 1790 is inderdaad het laatste jaar dat het manuscript ingebonden is.
We tellen echter 17 in karton ingebonden delen, zonder de gedichtenbundel en de
geslachtkunde mee te rekenen. Vanwaar dan de opgegeven 12 volumes? ‘Partie de
notes non classées’ is een nogal vage omschrijving en leidt ons ook niet veel verder.
De jaarverslagen van 1929 van het Brugse stadsarchief brengen geen opheldering:
er wordt enkel de aankoop van het eigen stuk op de veiling van november 1929 te
Antwerpen vermeld(10). Het lijkt ons waarschijnlijk dat het handschrift van Walleghem
in 2 loten verkocht is geworden, dat wat aangekocht is geworden door het S.A.B. en
de overige delen, op die veiling of later door Achilles van Acker gekocht. Het
opgegeven aantal volumes, formaat en jaartallen mogen we wellicht met een korreltje
zout nemen. Sinds de dood van Achilles van Acker berusten deze laatste in het
stadsarchief te Brugge, als schenking van de familie.
Misschien bestaan er nog andere geschriften van Jozef van Walleghem, maar dat
lijkt ons wel zeer weinig waarschijnlijk. In ieder geval ontbreekt er dus 1 deel.
Hopelijk komt dit ooit nog terecht?
Chris Scherpereel.

Eindnoten:
(1) P. LE DOULX, Levens der geleerde ende vermaerde mannen der stad Brugge, deel II, blz.
424.
(2) J. VAN WALLEGHEM, deel I ‘daegelijcksche gevallen’ 1777-1783, annotatie op het schutblad.
(3) J. GAILLARD, Bruges et le Franc..., deel III, 1859, blz. 354.
(4) Catalogue d'une magnifique et précieuse collection de livres, de manuscrits et d'incunables,
gravures, estampes, dessins, peintures, etc. délaissés par feu messire Jean Baron de Pélichy-Van
Huerne, Brugge, Beijaert-Defoort, blz. 54.
(5) Catalogue des livres, manuscrits, gravures, tableaux, médailles, monnaires anciennes et objets
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

divers, formant le cabinet de feu monsieur Anselme van den Bogaerde, Brugge, deel 2, no 7027.
J. COLENS, L'eglise Saint-Jean à Bruges, in Ann. Emul., dl. XLI (1891), blz. 310.
A. D'HAESE, Klacht der Vlaemsche Maagd, Brugge, 1873, blz. 11.
S.A.B., Almanakken BI kk 1891-1897, ‘Lijst der voornaamste inwoners van Brugge in
alphabetische orde gerangschikt’. - ‘Adressen in alphabetische orde der inwoners van Brugge,
't kiesrecht bezittende’. - ‘Wegwijzer der ambachtslieden. Fabrikanten, Kooplieden,
Kunstwerkers, Magazijniers en ander Neeringen’.
Catalogue d'une importance collection de livres anciens et modernes. Bibliographies, Religion,
Belles-Lettres, Littérature, Edit, originales et spéciales. Droit et jurisprudence, Beaux-Arts,
Histoire, Archéologie, Généalogie, Folklore, Voyages, Descriptions, etc. Très importantes
documentation manuscrite et ouvrages imprimés concernant le Franc et la ville de Bruges.
Deux belles Bibliothèques en acajou, - id. en chêne provenant de la mortuaire d'un Bibliophile
Brugeois et Anversois, onder directie v. A. De Tavenier, Antwerpen, 1929, blz. 36.
S.A.B., Jaarverslagen stadsarchief 1839-1939.
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Is de kroniek van een ambachtsman een bron voor de Brugse
geschiedschrijving?
In Brugge's glorietijd, tijdens de verre Middelleeuwen, behoorden de wolwevers tot
de voornaamste inwoners van de stad. Het Brugse laken lokte kooplieden aan uit
vrijwel de gehele westerse wereld en zelfs uit de Islamgebieden. In de 18o eeuw
kenden de Brugse wolwevers maar al te goed de verhalen over het glorierijk verleden
van hun ambacht maar konden ze van het wolweven niet meer op een fatsoenlijke
manier aan de kost komen.
Jozef van Walleghem jr., oudste zoon van meester-wolwever Jozef van Walleghem
senior, zou zich dan ook niet op het wolweverschap voorbereiden. We weten niet
welk soort onderwijs Jozef genoot. Hij leerde in ieder geval lezen en schrijven.
Misschien liep hij ook enkele jaren college en deed er wat Latijn en een zekere kennis
van de Oudheid op. Vast staat dat hij geen Frans verstond zodat mag aangenomen
worden dat hij desnoods maar enkele jaren humaniora liep(1).
Welke toekomstmogelijkheden had de oudste zoon van zes kinderen van de
niet-arme maar toch wat de toekomst betrof onzekere meester-wolwever? De meeste
winstgevende ambachten waren gesloten ambachten en in de praktijk slechts
toegankelijk voor zonen en schoonzonen van meesters. Hij had zeker priester kunnen
worden maar dit betekende dat zijn vader eerst een dure humaniorastudie moest
betalen en ook de seminarieopleiding kostte heel wat. Bovendien was er een overschot
aan priesters en sommige jonge priesters moesten jaren op kosten van hun ouders
op een bediening wachten(2). Aan universitaire studies moest Jozef van Walleghem
niet denken: te duur. Veel mogelijkheden lagen er niet open: misschien kon hij klerk
worden bij een gegoed koopman. Veel vacatures waren er niet en zonder twijfel was
zijn talenkennis onvoldoende. Bovendien speelde waarschijnlijk nog een ander
belangrijk aspect: de van Walleghems waren meesterszonen en zeer duidelijk van
hun stand bewust. Het dienstverband lag hen niet. Grootvader van Walleghem was
een vrij molenaar en de grootvader langs moederszijde was een vrij mercenier. Ze
behoorden niet tot de elite van de rijke ambachtsmeesters maar er gaapte een afgrond
tussen hen en het proletariaat van arbeiders, armere ambachtsknechten, ongeschoolde
arbeiders, werklozen etc... Vermoedelijk hielden ze te erg van hun vrijheid om in
dienstverband te werken. Jozef van Walleghem zou proberen wat velen deden die
van géén hout pijlen wisten te maken: hij zou in 1774 op 17-jarige leeftijd een zaak
als mercenier beginnen. Voor de merceniers was geen leertijd voorzien en iedereen
die het vrij hoge bedrag van 72 gulden als inschrijvingsgeld betaalde, kon zich als
‘dobbelstellier’ vestigen. Aan merceniers was daarom ook geen gebrek: in 1793
werden er 184 geteld(3). Jozef van Walleghem woonde op de Eiermarkt maar stond
ook met een kraam op de Grote Markt. Hij stond er niet ‘alleen’ maar in 1793 stonden
er
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nog 17 andere collega's ‘dobbelstelliers’. Wanneer zijn vader het wolweversambacht
in 1776 opgaf ten voordele van zijn tweede zoon Bernardus begon hij ook een zaak
als mercenier. Trouwens ook Bernardus zou naast zijn wolweversambacht ook
dobbelstellier bij de merceniers worden en zelfs Franciscus van Walleghem, de
jongste broer, werd ook mercenier. In de ‘Nieuwen Almanack van het Jaer Ons Here
1794’ vinden we Jozef jr. als dobbelstellier op de Grote Markt, Franciscus in de
Steenstraat, Jozef sr. en Bernardus in de Zouterstraat(4). Wat later voegden zich dan
nog bij: Theresia, ongehuwde zuster van Jozef, en zelfs schoonbroer Jacobus Tulpinck
die met zijn zuster Maria was gehuwd. Met 6 merceniers in de stad had de familie
van Walleghem een klein imperium opgebouwd. Vermoedelijk deed de
merceniersfamilie van Walleghem ook goede zaken zoals uit de nalatenschap van
Jozef blijkt.
Misschien moet zijn huwelijk ook in verband gebracht worden met zijn beroep
als mercenier. Het was in ieder geval ook naar de normen van zijn tijd een
uitzonderlijk huwelijk(5). Jozef van Walleghem was 21 toen hij huwde; zijn echtgenote
Jozefa Gareels was 44. Omwille van de leeftijd van de echtgenote zou het huwelijk
gedwongen kinderloos blijven. Over Jozefa Gareels vinden we geen enkel spoor. Is
het vermetel te veronderstellen dat ze wat kapitaal in de zaak bracht? In ieder geval
kon het echtpaar van Walleghem de zaak beter aan dan Jozef van Walleghem alléén.
Dit vermoedelijk weinig passievol huwelijk past bij het beeld dat de auteur bij ons
oproept: dat van een zeer rationeel handelende middenstander.
Toch had van Walleghem enige ambitie. Niet alleen liet hij zich in moeilijke tijden
tot deken van de merceniers aanstellen maar hij wou ook de kroniekschrijver van
zijn tijd worden. Op 18-jarige leeftijd in 1775 begon hij met de redactie van de
‘merckenweerdigste voorvallen’. Vermoedelijk inspireerde hij zich aan de
‘Jaarboeken’ van de Brugse historicus Ch. Custis die hij citeert(6). Hij wou werkelijk
het voornaamste van wat er in zijn tijd in Brugge en in de bekende wereld gebeurde
voor het nageslacht vastleggen. Het is niet bekend of van Walleghem hoopte dat zijn
kroniek zou gedrukt worden; in ieder geval moest zijn kroniek bewaard blijven want
van Walleghem schreef alles netjes uit het klad over. Vrij vlug zou de kroniek
opgesplitst worden in ‘de merckenweerdigste voorvallen’ en de ‘daegelijcksche
gevallen’. Vanaf de regering van Jozef II in het begin van de jaren tachtig kreeg de
kroniek een nog grotere betekenis. Van Walleghem werd zich dan bewust van de
historische gebeurtenissen die op til waren. Hij vond het bijna zijn plicht om zo
getrouw mogelijk de gebeurtenissen te beschrijven. Het nageslacht moest weten
welke belangrijke feiten de auteur meemaakte. Dit was trouwens een universeel
verschijnsel: rond de grote revoluties van de jaren tachtig begonnen zeer vele personen
met een dagboek of een kroniek. Van van Walleghem werd het zo accuraat mogelijk
meedelen van de feiten nu bijna een obsessie.
Van Walleghem koesterde ook een zekere literaire ambitie. Van Walleghem's
literaire aanleg was niet zo groot maar toch schreef hij talrijke hoogdravende
gedichten. Misschien was hij lid van één van de Brugse rederijkersverenigingen?
Omdat we niet meer over alle ledenlijsten beschikken, kunnen we daar geen positief
antwoord op geven. Hij interesseerde zich in ieder geval voor toneel: er zijn talrijke
meldingen van toneelvoorstellingen die hij meemaakte. Het betreffen enkel
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Hoewel hij om bijna principiële redenen weinig of niets over zichzelf schreef, krijgen
we toch uit zijn geschriften een beeld van zijn persoonlijkheid. Hij was in ieder geval
een Ancien Régimefiguur. We leren hem kennen als een uiterst devoot man met een
zeer grote belangstelling en voorliefde voor de uiterlijke kanten van de
godsdienstbeleving zoals processies en andere religieuze vieringen. Hij keerde zich
tegen alle veranderingen in de kerkelijke gebruiken. De zin voor traditie zat bij hem
diep ingebakken. Hij zal zich ook tegen alle maatschappelijke veranderingen kanten.
Onder Jozef II kreeg van Walleghem het moeilijk. Enerzijds had hij een natuurlijke
neiging om zijn vorst te eerbiedigen en alle vorstelijke beslissingen te aanvaarden;
anderzijds kon hij het onmogelijk eens zijn met de hervormingen van Jozef II.
Van Walleghem wist niet welke partij hij moest kiezen. De tegenstanders van
Jozef II hadden gelijk maar ze waren opstandig. Dit vond van Walleghem een
dusdanig groot vergrijp dat hij zich niet aan de kant van de opstandelingen kon
scharen. Bovendien veroorzaakten de opstandige groeperingen dergelijke herrie in
de stad dat er wanordelijkheden uit zouden kunnen voortspruiten. Van Walleghem
die met een kraam op de Grote Markt stond, vreesde voortdurend geplunderd en
misschien zelfs vermoord te worden. Dit was de grote vrees van van Walleghem:
een grote volksoproer die afschuwelijke plunderingen en moorden tot gevolg zou
hebben.
Tijdens de Brabantse Omwenteling koos hij partij voor de revolutionairen maar
tijdens de Franse Overheersing trok hij in zijn kroniek scherp van leer tegen de
Fransen die de kerkdiensten beletten en de ambachten afschaften. Hij hoopte op een
terugkeer naar het Ancien Régime.
Van Walleghem aanvaardde de standenmaatschappij en had respekt voor de adel
en de hogere standen en een zeker misprijzen voor het gepeupel. Hij vond zoals
menig ambachtsman dat de stad door de ambtsedellieden niet zo best bestuurd werd
en dat zoals in de Middeleeuwen de ambachtsdekens aan de macht moesten komen.
Wel vond hij dat de merceniers als nering evenveel rechten en zeggenschap als de
ambachten moesten hebben. Bovendien was hij een echt Brugs patriot, misschien
wel chauvinist, met een grote kennis van het rijke economische en artistieke verleden
van de stad, die hoopte dat Brugge terug welvarend zou worden(7). Ook probeerde
hij in een reeks gedichten de schoonheid van zijn stad te bezingen. Het graafschap
Vlaanderen was duidelijk zijn vaderland dat samen met andere vorstendommen tot
een niet nader gespecifieerd ‘Nederlandt’ behoorde. Dit ‘Nederlandt’ vond hij
volkomen terecht een van de meest welvarende landen van de wereld(8).
Van Walleghem behoorde als ambachtsman tot de middenstand, een sociale groep
die op dat ogenblik omwille van de economische expansie voortdurend sterker en
zelfbewuster werd. De leden van deze groep streefden naar medezeggenschap in de
lokale beslissingscentra en dit deden ze dikwijls via de omweg van hun middeleeuwse
privileges. Ze vormden ook de natuurlijke voedingsbodem van een heropbloei van
de volkstaal als cultuurtaal. Ze kenden immers meestal niet voldoende Frans en ze
hadden behoefte aan nederlandstalige kranten, boeken en theaterstukken. Ze wilden
ook in hun eigen taal bestuurd worden en medebesturen. Deze tendens werd afgeremd
door de Franse Overheersing.
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Ook de inhoud van van Walleghem's kroniek werd grotendeels bepaald door de
sociale afkomst en de wereldvisie van de auteur. In theorie noteerde van Walleghem
alle feiten die een latere lezer belang konden inboezemen. Het is evident dat we dus
vooral verhalen krijgen over feiten die van Walleghem interesseerden. Want de auteur
identificeerde zich voortdurend met zijn lezers en richtte zich tot zijn lezers om hen
er op te wijzen hoe ongehoord en uitzonderlijk bepaalde toestanden waren of welke
gevaren er scholen in een aantal regeringsmaatregelen. In feite was de lezer het alter
ego van van Walleghem.
Wat van Walleghem noteerde was vooral een beschrijving van het publieke leven
in de stad zoals het werd waargenomen door een burger van het niveau van een
ambachtsmeester. Dat betekende dat de alledaagsheid of de routine niet werd
beschreven maar wel de veranderingen of bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen.
Zo werden b.v. de processies niet beschreven tenzij er nieuwere groepen in kwamen
of tenzij ze, na een tijd afgeschaft te zijn, weer konden uitgaan. Gewone graanmarkten
werden uiteraard niet vermeld maar als de graanprijs steeg en er onlusten dreigden,
werd natuurlijk op de graanmarkten gelet. Dus vooral het ongewone in het dagelijks
leven kwam aan bod. Het spreekt voor zichzelf dat we daardoor uitstekend over het
dagelijkse leven ingelicht worden. Misdaden, terechtstellingen, ongevallen en branden
werden door van Walleghem steeds genoteerd. Voor onlusten was hij enorm bang
en daarom ook wijdde hij er uitvoerige analyses aan. Alle mogelijke
toneelvoorstellingen, prestaties van krachtpatsers, schitterende optochten van
schuttersgilden, grote begrafenisstoeten, etc... werden plichtsbewust beschreven.
Ook als de eerste luchtballon te Brugge opsteeg was reporter van Walleghem
natuurlijk aanwezig(9). Bezoeken van vorsten en prinsen aan de stad zoals het bezoek
van Jozef II werden met enthousiasme genoteerd.
Overvloedige informatie vinden we dus vooral vanaf de grote hervormingen voor
Jozef II van 1787. We komen dan in een periode van grote politieke onzekerheid
terecht (Brabantse Omwenteling (1789-1790), 1o Oostenrijkse Restauratie
(1791-1792), 1o Franse Overheersing (1792-1793), 2o Oostenrijkse Restauratie
(1793-1794), de Franse Bezetting (1794-1814) met verschillende politieke regimes)
waarin talrijke hervormingen werden doorgevoerd en weer afgeschaft. Dit betekende
dat van Walleghem stof te over kreeg voor zijn kroniek. Zijn informatie haalde hij
hoofdzakelijk uit wat hij zélf zag of meemaakte van achter zijn kraam op de Grote
Markt of wat vrienden of familieleden hem meedeelden. Dit waren allen mensen uit
dezelfde sociale groep als de auteur zelf en hij bezat geen informatie over wat andere
sociale groepen zoals de edellieden of de hogere geestelijken dachten en welke
besprekingen er in het schepencollege gevoerd werden. Wanneer zijn broer Bernardus
swaerdeken en hijzelf deken was, beschikte hij over meer informatie afkomstig uit
de kringen van de swaerdekens en dekens. Opvallend is wel dat alles zo accuraat en
objectief mogelijk genoteerd werd. De feiten spraken voor zichzelf dacht van
Walleghem en de dikwijls tot de lezer gerichte commentaren wijzen ook in die
richting.
Regelmatig komt naast het Brugs nieuws ook het nationaal of internationaal nieuws
in de kroniek voor. Bijna altijd zijn de bronnen aangegeven: het blad van de Vlaamse
intellectuelen: ‘Den Vlaemschen Indicateur’, het enig toegelaten nieuwsblad in
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uijt Loven’. Het is niet zeker of
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van Walleghem op deze drie bladen geabonneerd was, in ieder geval bestaat er geen
twijfel over dat hij ze regelmatig las.
Welke is de waarde van deze kroniek voor de Brugse geschiedschrijving? De
bekendste verhalende bron van de Brugse geschiedschrijving over de 18o eeuw is
zonder twijfel het ‘Journal’ van burgemeester R. Coppieters(10). Dit prototype van
een ambtsedelman leefde in een totaal ander milieu dan de mercenier van Walleghem.
Dit resulteerde onvermijdelijk in een andere berichtgeving: Coppieters schreef over
leven en werken van de adellijke bovenklasse. Hoewel het om een bron over dezelfde
stad gaat, vinden we er dus doorgaans andere nieuwsjes en belevenissen in. De tweede
grote bron is het grotendeels onuitgegeven ‘Journal’ van priester Jan van Hese(11).
Deze bron vangt slechts aan in 1792 en is het werk van een keizersgezinde
intellectueel. Naast talrijke feiten bevat het werk tal van satirische commentaren.
Ook hier hebben we omwille van de andere status en leefwereld van de auteur een
totaal andere berichtgeving over het leven in dezelfde stad. Van Hese was omwille
van zijn kontakten met de hogere burgerij en de adel op de hoogte van de talrijke
vriendschaps- en politieke relaties van deze groepen. Vooral de strijd om de macht
tussen deze diverse groepen werd door hem beschreven.
De geschriften van van Walleghem lijken nog het meest op deze van de Brugse
kruidenier Johannes Keuckelinck(12) Deze welgestelde middenstander behoorde tot
hetzelfde milieu als van Walleghem en was dus vooral getroffen door dezelfde feiten
en toestanden. Van zijn kroniek zijn evenwel tot heden slechts fragmenten
teruggevonden.
Met van Walleghem beschikken we zodoende over een kapitale bron voor de
geschiedenis van het volksleven en straatleven te Brugge op het einde van het Ancien
Régime. Vanaf 1787 is het ook een belangrijke bron voor het ontluikende politieke
leven in de stad dat veroorzaakt werd door de hervormingen van Jozef II, de Brabantse
Omwenteling en de Franse bezettingen. Dank zij de kroniek dringen we binnen in
de ideeënwereld van een ambachtsman: zijn reacties op het publieke gebeuren in
Brugge en binnenen buitenland zijn niet deze van een eenzaat maar staan grosso
modo als prototype voor de groep die hij vertegenwoordigde. Op die manier maken
we kennis met de vooruitzichten en de hoop maar vooral met de angsten van een
belangrijke bevolkingsgroep: de ambachtslieden. Aandachtige studie van het
manuscript kan ons ook informatie verstrekken over het achterliggend wereldbeeld
of zelfs de mentaliteit van deze groep. Het spreekt voor zichzelf dat de kroniek ons
ook inlicht over de volkstaal het Brugs van de achttiende eeuw. Hoewel van
Walleghem een soort algemeen Nederlands schreef is het zeer duidelijk dat zijn taal
erg door de spreektaal werd beïnvloed.
Tijdens zijn leven genoot van Walleghem reeds bekendheid als studax van de
geschiedenis van Brugge en iemand die nauwkeurige aantekeningen maakte van het
gebeuren in de stad. Bibliofiel Joseph van Heurne kocht dan ook meteen de
waardevolle handschriften en tijdgenoot P. Le Doulx vond hem waardig genoeg om
opgenomen te worden in zijn monumentaal werk: ‘Levens der geleerde ende
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verdienen een onsterffelijcke naem’. ‘Onsterfelijk’ is misschien wat overdreven,
maar voor de Brugse en Vlaamse historiografie is de kroniek van van Walleghem in
ieder geval een zeer nuttig werkinstrument.
Y. Van den Berghe.

Eindnoten:
(1) Spijtig genoeg vonden we geen leerlingenlijsten terug van het Brugs Augustijner-college.
(2) Zie Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., blz. 82-92.
(3) Nieuwen Almanack curieus en profijtig voor het Jaer Ons Heere 1794, Brugge, Cornelis de
Moor, blz. 141-146.
(4) De Zouterstraat is de tegenwoordige Academiestraat. Zie A. Schouteet, De straatnamen van
Brugge, Brugge 1977.
(5) Chr. VANDENBROEKE, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren, 1981, blz. 81.
(6) 1787, f. 367.
(7) P. LE DOULX, Levens der geleerde en vermaerde mannen, II, f. 424.
(8) 1787, f. 52-61-207. Zie ook Chr. VANDENBROEKE, o.c., blz. 129-130.
(9) 1787, f. 83-84.
(10) P. VERHAEGEN, Journal d'événements divers et remarquables (1767-1797) rédigé par R.
Coppieters, Brugge 1907. Zie ook Y. VAN DEN BERGHE, De Brugse burgemeester R.
Coppieters (1727-1797), een prototype van een ambtsedelman, in Tijdschrift voor Geschiedenis,
1977, 524-536.
(11) Zie Y. VAN DEN BERGHE, De Brugse publicist Jan van Hese (1757-1802), Zoeklichten op
zijn leven en werk, in Biekorf, 1965, blz. 73-78.
(12) Y. VAN DEN BERGHE, Een onbekende Brugse kroniek. Het Journal van kruidenier Johannes
Keuckelinck, in Biekorf, 1970, 203-205.
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Den Leser sIet aLLe het VerVolg hIer kLaer en 't begIn Van het
eenDUYst seVenhonDert en seVenentagentIgste Iaer.
(Januari)
Rechtveerdige justitie gedaen binnen de stadt Brugge op den 5 januarij
1787 voor het Landthuijs van den Vrijen.
Omdieswille dat gij, Philippe Mortier, zoon van Pieter, oudt 21 jaeren, geboortig van
St.-Jacobscapelle in Veuren-ambagt(1) ende lest gewoont hebbende ter parochie van
Beest(2), boerewerkman van stijle, ofte zoo gij andersints met naem ofte toenaem
moogt wesen genaemt, alhier present, u zoo verre hebt vervoordert van uwen
evenmensch te bestelen en het zijne te ontweeren; en dat erger is, daertoe te gebruijken
braeke, force ende gewelt.
Wan of t'uwen laste is gebleken dat gij, - fol. 40 - Philippe Mortier, tot alledies
hebt bestaen, want in de maendt januarij van 't gepasseerde jaer 1784 voor 't begaen
van verscheijde dieften tot Iper geapparendeert zijnde, zijt gij aldaer in gebannen
vierschaere voor heel uw leven uijt het gebiedt van zijne majesteijt den keijser ende
koning gebannen. Waernae gij, Philippe Mortier, tegen dese crimineele sententie
hebt bestaen uwen ban te breken.
Wan of is gebleken dat gij altijdt voortvaerende van quaedt tot erger in de maendt
augusti lestleden zijt gebroken in een huijs op St.-Pieterscapelle(3) langs d'agterduere
enne daer in den kueken eenen koffer open geforceert hebbende met een iser
instrument waeruijt gij hebt bestaen te ontweeren een borseken waerin waeren
verscheijde speciën van geldt, eenen zijden doek en eenige andere kleergoederen.
Welk borseken ten tijde van uwe apprehentie bij u bevonden zijnde, door d'eijgenaers
is gekent geworden, zijnde t'uwen laste.
Voorders is gebleken dat gij, Philippe Mortier, - fol. 41 - in de maendt september
lestleden tot Dixmude tot verscheijde mael aen d'agterpoorte van den ontfanger van
't koningscomtoir aldaer hebt tragten in te breken ende daertoe force en gewelt
gebruijkt hebbende. Zijn dese uwe aenslaegen mislukt hebbende gij, ziende niet
voorders te konnen ontweeren, van den ne-
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vensliggende boomgaert gestolen drij serveeten aldaer te bleeken liggende, welcke
in uwe apprehentie bij u zijn gevonden geworden in den reijssak die gij altijdt met
u waert draegende.
Zijnde gij, Philippe Mortier, nog voorders overtuijgt van ledent eenige jaeren tot
drij valsche kenteekens te hebben gemakt en eene dogter welkers geboden tot
Dixmude afgeropen wierden het houwelijk hebt belet onder voorwensel dat gij met
dezelve in belofte waert; welcke belofte gij met haer hantteeken hebt naegemakt en
met hetgene van twee getuijgen valschelijk onderteekent. En de saeke zoodaenig
hebt weten te bewimpelen dat dezelve dochter niet heeft konnen trouwen vooraleer
dat zij u met eene merckelijcke - fol. 42 - geldt hadde uijtgekogt.
Van alle, welcke zoo bij wettelijcke genomen imformatiën, uwe eijgene
bekentenissen, als andersints, niettegenstaende uwe hardneckige loogeningen, den
rechter is gebleken om genoegen en zal straffen in gevolgen hare majesteijts placaeten
als niet lijdelijk zijnde in een landt van rechte zonder condigue straffe, andere in
exempel. Zoo is't dat d'heeren borgmeesters en schepenen 's Landts van den Vrijen(4),
gesien hebbende de schiftelijcken crimineelen heesch t'uwen laste gemakt ende
beleden, condemneeren, zoo zij condemneeren bij desen, u, Philippe Mortier, zoon
van Pieter, oudt 41 jaeren, gebooren van St.-Jacobscapelle ende lest gewoont hebbende
ter parochie van Beest, boerewerkman van stijle ofte zoo gij andersints met naem
ofte toenaem moogt wesen genaemt, van gebragt te worden voor den Lanthuijse van
den Vrijen ende aldaar met eenen bast aen uwen hals aen eenen galg worden gehangen
totdat er de doodt naer volgt. Dies 't eijnde uw doodt lichaem te worden
vertransporteert ter plaetse - fol. 43 - particulaire om aldaar geëxponeert te blijven
andere in exempel; confisquerende alle uwe goederen, zoo meubele als immeubele,
aen degene die toebehooren de rechten en wijsen van justitie alvooren gededuceert.
Aldus gedaen in gebannen vierschaere 's Landts van den Vrijen op den 5 januarij
1787 en ten zelven daege geëxecuteert.

Groote moeijte om den patiënt te doen bichten tot daegs voor zijne doodt
aengewent.
Tot gisteren tegen avont waeren alle gemoederen van alle weldunckende ingezetene
deser stadt in de grootste bekommeringe, ter oorsaeke dat den patiënt die heden
gepasseert is nog voor goeden nog voor slechten raedt en wilde bichten, nogte eenige
geestelijcke persoonen hooren of zien ofte spreken, maer alle die hem van allerleijen
staet daertoe quaemen bewegen teenemael het gehoor ontzeijt. Totdat eijndelinge
den altijdt bermhertigen Godt zijne ooge van genade op hem geslaegen heeft en hem
den vrijdag laet in den avont door eenen jongen pater van 't convent der eerweerde
paters Recoletten, met welcken den - fol. 44 - patiënt, als van zijn quartier zijnde, in
zijne jonkheijdt nog kennisse hadde gehadt, zoodaeniglijk tot penitentie en
boetveerdigheijdt bekeert heeft, dat zijn versteent gemoet door eene besondere genade
Godts zoodaenig verkeert en beweegt wiert dat hij alle blijkens van leetwesen
betoonde, zijne zonden oprechtelijk bichte en den korten tijdt van leven welcke hem
nog over was in traenen van leetwesen en boetveerdigheijdt bestede. Tot zoo verre
dat den gemelden iverigen
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en zielminnenden pater tot ider genoegen, naer hij den patiënt hadde uijtgelicht, in
't openbaer en voor geheel de weijrelt predikte op den galgeleeder dat hij noijt meerder
versteent gemoet hadde onder handen gehadt ende tegelijk door de genade Godts,
door eene ingekeertheijdt des herten, noijt meerder blijkens van boetveerdigheijdt
hadde gesien, tot zoo verre dat hem alle weijreltsche saeken mishaegden en hij anders
niet meer minde dan zijne Godt, met wie hij hem nu rede verhopte in d'hemelsche
glorie te zijn.

Ordonantie nopende het verkoopen der muebele en immuebele goederen.
- fol. 45 - Op den 13 januarij wiert binnen dese stadt Brugge bij hallegebode(5) en
placaete(6), van wegens d'orders van d'edele heeren van 't collegie, aengekondigt dat
op de klagten gedaen door d'heeren vrije stokhouders(7) deser stadt het voor het
toekomende aen niemant, wie het wesen mag, meer zal toegelaeten zijn van, op de
boete van hondert guldens, eenige meuble of immeuble goederen te verkopen nogte,
op de boete van vijftig guldens, te doen eenige prijsiën, nemaer dat alles door de
vrije stokhouders zal moeten gedaen worden.
Heden heeft d'heer Verhulst(8), nog jongman en wonende bij zijne vaeder bij het
clooster der Recoletten(9), gehouden zijne eerste venditie in den Berg van
Bermhertigheijdt(10), als in plaets van d'heer Moentak(11), overleden stokhouder, tot
dese plaetse in bediening verheven zijnde. Nu en wordt er ook sedert eenige weken
door d'heer de Ligne(12), stokhouder, geenen afslag in stedenhuijs(13) gelijk in ander
venditiën meer gegeven, waarom er onder veele groote murmuratie is.

Bekentmaekinge waerbij toegelaeten wordt graeven op 't generael kerkhof
te metsen.
- fol. 46 - Op den 16 januarij saeg men binnen dese stadt Brugge aen alle kerkdueren
deser stadt aengeplakt een placaet(14) waerbij onder de bestiering van d'heeren
directeurs van het generael kerkhof(15), buijten de Catalinepoorte, bekent gemakt wiert
dat met het consent van d'heeren van 't collegie deser stadt het voor het toekomende
zal geoorloft zijn dat ieder voor zijne familie aldaer een graf vermag te maeken;
zullende ider graf ten koste van de gemelde heeren gemest worden agt voeten diep
en vijf voeten breet, met eenen ingang van twee voeten en half. Zullende elck gemest
graf blijven voor elcke familie zoo lang als er geduerende veertig jaeren eenige der
zelve zullen in begraeven zijn; maer desen tijdt verstreken zijnde zal het graf verbuert
blijven. Voor ider grafstede zal men moeten betaelen tot'er somme van agtthien
ponden grooten wisselgeldt tot den 1 meij van desen jaere, waernaer men zal moeten
betaelen tot vijfentwintig ponden grooten wisselgeldt voor die naer dienen tijdt
wagten. Moetende een - fol. 47 - ider zig diesaengaende adresseren aen den heer
pastor van St.-Donaes die de toekomende eijgenaers der grafsteden van alles volkomen
explicatie zal verleenen. Zullende bovendien aen de eijgenaers der graeven toegelaeten
zijn ten hunnen koste in den muer van 't generael kerkhof zulkdaenig zarken,
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't zij marbele ofte ander, te plaetsen als zij zullen in raede vinden; met alle zulkdaenige
opschriften huner familie als zij zullen in raede vinden. Vermogende eenieder zich
van nu af tot het maeken der grafsteden aen te bieden.

D'heer Simon, schout deser stadt, overleden.
- fol. 48 - Op den 17 januarij heeft binnen dese stadt Brugge 's morgens om drij en
half uren het tijdelijk met het eeuwig verwisselt den zeer edelen heer Simon(16), schout
deser stadt sedert den 15 October 1777 (ziet het eerste deel mijner beschrijvinge fol.
277, wanneer desen heer plichtig zijnen eed afgeleijt heeft). Het lijk van desen heer
wiert twee daegen naer zijn overlijden op eene zeer plichtige wijse in zijn huijs in
de St.-Jacobs- - fol. 48 - straete in baere gestelt onder den toeloop van duijsenden
persoonen deser stadt, welcke moesten toer afwagten om te konnen in geraeken, de
poorte met wagt omset zijnde. Om vijf uren vanavont wiert het lijk gestelt in eene
karosse en tusschen het zingen van alle de stedeballen(17) van onse armeschole, elck
met eene flambeeu, versiert met zijne waepens, vervoert tot in de kercke van
St.-Donaes, alwaer d'heeren van den choir vergaedert zijnde, seffens de
lijkspligtigheden afgesongen wierden, waernae het lijk wedergestelt wiert in dezelve
karosse en vervolgens van eenige andere verselt, door de vrienden van desen heer
agtervolgt wordende, wiert het lijk, tusschen het zingen der stedeballen, vervoert
buijten de Smedepoorte en van daer naer het kerkhof van de parochie van St.-Michiels,
alwaer hetzelve nog desen avont begraeven wiert.
Daegs hiernae wierden in de kathedraele kercke deser stadt de zielvigiliën pligtiglijk
afgezongen en op den - fol. 49 - volgende maendag wiert in dezelve kercke verricht
den pligtigen lijkdienst ten bijwesen van onsen eerweerdigsten heer bisschop, alle
de edellieden, oversten der militaire en veele andere aensinelijcke persoonen deser
stadt, zoo borgers als andere.
Desen voormelden heer, overleden in den bloeij zijner jaeren en nog maer ontrent
vijftig jaeren oudt, zegt men d'oorzaeke zijner verhaeste doodt te zijn eene colere
welcke hij op den dag dat hij hem te bedde geleijt heeft hadde gehadt tegens eenen
boer, den welcken mogelijcks zonder zijne schuit hadde gereden tegen zijne koetse,
zoodaeniglijk dat hij niet voort hadde konnen rijden; waerom desen heer uijt zijne
koetse gesprongen zijnde, den boer onder het toebrengen van menige schelwoorden
wilde slaen; welcken boer, ook niet vervrosen zijnde, hem dreijgde, zoo hij zoude
geslegen hebben, dat hij hem op 't zelve pas ook met zijne swepe, die hij gereet hiel,
zoude hebben begroet, 't welck de colere van desen heer zoodaenig deed oprijsen dat
hij zig, als voormelt, seffens te bedde geleijt - fol. 50 - heeft en in den tijdt van drij
daegen, niettegenstaende alle remediën, het lot van alle stervelingen ondergaen heeft.

Eenen man wordt uijt het district van zijnne majesteijt den keijser en
koning gebannen.
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Op den 20 januarij wiert binnen dese stadt Brugge in gebannen vierschaere 's Landts
van den Vrijen eenen man, geboortig van Vlissinge(18) ende lest
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aldaer gewoont hebbende, oudt circa vijftig jaeren, voor den tijdt van vijftig
naereenvolgende jaeren uijt het district ende gebiedt van zijne majesteijt den keijser
ende koning gebannen, met verbuerte van op swaere straffe daer geduerende desen
tijdt oijt weder te keeren ende dit omdieswille dat hij met veele argelistige trecken,
ongehoorde leugenen en versierde redenen, onlangs binnen de stadt Oostende heeft
bestaen van verscheijde jongelingen te verleijden en dezelve aen de zoogenaemde
zielverkopers te verkoopen of te verronselen, om dezelve voorders door dese op
d'Oostendsche schepen te laeten gebruijken, welcke misdaeden ten allen tijde met
verscheijde nog swaerder amenden zijn gestraft geworden.

Teweegen oproer op de graenmarkt ontstaen wegens de toelaeting van
het wegtrekken der graenen.
- fol. 51 - Op den 27 januarij was er binnen dese stadt Brugge op de graenemart(19)
eenen tewegen oproer onder de gemeenten ter oorsaeke van de weijnige graenen die
er alsnu ter mart komen en die er nog komen vrij van eenider vermogen opgekogt
worden. Dit wegens het keijserlijk, koninglijk edict raekende de graenen (ziet den
Vlaemschen Indicateur(20), bijvoegsel N1, XVII deel), waerbij aen eenieder de
toelaetinge van het opkoopen der graenen toegelaeten wordt. Hierdoor gaen de marten
alsnu teenemael ongereguleert. Alle order is erin onderbroken, eenieder mag koopen
zoo het graen ter mart gestelt wordt en bovendien wordt alles te lande opgekogt.
Te vooren vermogten de backers en andere partije opkoopers maer naer den twee
uren in de mart toegelaeten, wanneer de borgers voorsiens waeren, vermogende
niemant voor 't klippen der klokken in de mart te komen.
Nu eijlaes gaat alles in disorder: de graenen worden hoe langer hoe dierder en
onder den gemeenen man heerscht er - fol. 52 - groote murmuratie zoodaenig dat
men voor eenen generaelen oproer bevreest is.
Godt geve dat vele haest mag veranderen en dat d'oogen van onse keijserlijcke en
koninglijcke regeerders haest mogen geopent worden, die zonder twijffel misleijt
van baetzugtende of verdruckende ingenieurs naer hunne verleijdende stemmen
hooren die door alle dese veranderingen niet anders als den volkomen ondergang
voor oogen hebben van ons zoo rijk en vrugbaerig Nederlandt. Wenschelijk waere
het dat de gesaementlijcke Staeten van Vlaenderen en Brabant hunne vereenigde
klagten aen hunne koninglijcke hoogheden of aen zijne majesteijt zelve voor oogen
stelden.

Eindnoten:
(1) Gemeente in het arrondissement Diksmuide, in 1970 samen met Nieuwkapelle en Oudekapelle
gefusioneerd tot Driekapellen. In 1977 werd de gemeente bij Diksmuide gevoegd. (H. HASQUIN,
R. VAN UYTVEN en J.M. DUVOSQUEL, Gemeenten van België, geschiedkundig en
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(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

administratief-geografisch woordenboek, dl. I: Vlaanderen, blz. 992 en dl. II:
Vlaanderen-Brussel, blz. 198-200 en 208, Gemeentekrediet van België, 1980).
Gemeente in het arrondissement Diksmuide, in 1977 gefusioneerd met Diksmuide. (H.
HASQUIN e.a., o.c., dl. I, blz. 78 en 198-200).
Gemeente in het arrondissement Oostende die in 1970 met Schore, Slijpe, Mannekensvere, een
deel van Zande en Spermalie tot de fusiegemeente Spermalie is gaan behoren. In 1977 werd
Spermalie bij Middelkerke gevoegd. (H. HASQUIN, e.a., o.c., dl. II, blz. 1030 en 1051). (K.
DE FLOU, Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land
van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap
Ponthieu, dl. 14, Gent, 1914, blz. 781).
Het Brugse Vrije was een landelijk gebied dat zich rond de stad Brugge uitstrekte. De magistraat
van het Vrije had de bestuurlijke en rechterlijke bevoegdheid over dit gebied. Het Vrije had
recht op een standaard, zoals de steden, en bezat het poortersrecht. De inwoners waren vrijlaten.
Het Brugse Vrije was een van de leden van de Staten van Vlaanderen; het bestuurscentrum en
de rechtbank van het Brugse Vrije (het Landhuis) bevond zich op de Burg te Brugge. (J. DE
SMET, Het bestuur van het graafschap Vlaanderen, het Brugsche Vrije, de feodaliteit, Brugge,
1932).
Hallegeboden zijn bekendmakingen en verordeningen van de stadsmagistraat, afgekondigd
vanaf het balkon van de halle. In de 18de eeuw gebeurde dit vanaf het balkon van het stadhuis
op de Burg. Het konden ook verordeningen van hogerhand betreffen. De aflezing werd
aangekondigd door het gelui van de ‘Hallegebodklok’ en gebeurde door de amman (schout) in
aanwezigheid van minstens 2 schepenen; van dan af had het hallegebod kracht van wet. (A.
VANDEWALLE, Beknopte inventaris van het stadsarchief van Brugge, dl. I: Oud archief,
Brugge, 1979, blz. 70).
Wat van Wallegem hier als een blijkbaar nieuw hallegebod aankondigt, is eigenlijk een herhalen
van advertenties gedaan in 1721 en 1690. (S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 8 verso
en fol. 9).
De vrije stokhouders waren de personen die het monopolie hadden van de openbare verkopingen.
Hun naam ontleenden ze aan het stokje waarmee de toeslag gebeurde. Ze deden zeker alle
verkopingen van rechtswege, maar ook vrijwillige verkopingen die hen door de Bruggelingen
werden aangeboden. Naast deze functie hadden ze ook die van ‘prijzer’ of schatter van de
waarde van roerende en onroerende goederen. De vrije stokhouders ressorteerden onder de
jurisdictie van het schepencollege, dat hen toelating voor het uitoefenen van hun ambt verleende.
Ze waren ook verplicht een boekhouding bij te houden en de verkopingen te registreren om
eventuele fraude te vermijden. Hun ambt was voor een bepaalde duur vastgesteld. (A.
VANDEWALLE, nog te verschijnen artikel in Gedenkboek Michiel Mispelon). (E. VANDEN
BUSSCHE, Le stockhouder, in La Flandre, dl. XIV, 1883, blz. 61-82).
Bernard Verhulst, 1 van de 3 gezworen stokhouders van Brugge, werd op 12 december aangesteld
in de plaats van de overleden stokhouder Moentack. Daarvoor moest hij aan de stad 375.0.0.
pond betalen. (P. VERHAEGEN, Journal d'événements divers et remarquables (1767-1797),
rédigé par R. Coppieters, Brugge, 1907, blz. 62). (S.A.B., Archief Stokhouders, pf. 388: M. de
Ligne 1778-1795 / B. Verhulst 1786-1795).
De Minderbroeders Recoletten kwamen zich omstreeks 1226 te Brugge vestigen, eerst aan de
Gilliskerk, vanwaar ze algauw verhuisden naar de Braamberg. In 1850 werd het terrein van het
oude klooster door de stad aangekocht en werd er gestart met de aanleg van het huidige Koningin
Astridpark, de zogenaamde ‘Botanieke Hof’. (A. DUCLOS, Bruges, Histoire et souvenirs,
Bruges, 1910, blz. 262). (A. SCHOUTEET, De straatnamen van Brugge, oorsprong en betekenis,
Brugge, 1977, blz. 61-62).
De Berg van Barmhartigheid mag niet verward worden met de iets oudere Berg van Charitate,
die in 1573 door het Brugse stadsbestuur werd opgericht - cfr. P. SOETAERT, De ‘Berg van
Charitate’ te Brugge, een stedelijke leenbank (1573-1795), Pro civitate Historische uitgaven,
1974). Ingesteld door Wenceslas Cobergher opende de Berg van Barmhartigheid in feb. 1628
zijn deuren in het hof van Gruuthuse (nu Stedelijk Museum voor Oudheidkunde). Bedoeld om
de lagere volksklassen te beschermen tegen de aktiviteiten van de woekeraars, kon men er
panden belenen tegen een kleine intrest. De instelling werd gesloten in 1795: nog onder het
Franse bewind, op 31 maart 1806, werd ze opnieuw geopend. Wanneer de stad Brugge in 1875
het Gruuthusehof kocht om het Museum van Oudheidkunde erin onder te brengen, werd de
Berg van Barmhartigheid ondergebracht in een huis aan de Lange Rei: daar bleef hij functioneren
tot in het begin van de jaren twintig. (P. SOETAERT, De oude pandhuizen in Brugge, -in:
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(11)

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

(17)

Album Albert Schouteet, Brugge, 1973, blz. 187-196). In de Berg van Barmhartigheid hielden
de stokhouders soms verkopingen van beleende goederen die niet werden ingelost. (A.
VANDEWALLE, nog te verschijnen artikel).
Pieter Moentack, gezworen stokhouder. Overleden op 7 augustus 1786 en opgevolgd door B.
Verhulst. (S.A.B., Archief stokhouders, pf. 294: 1675-1793). (S.A.B., Almanakken: B.I. hh
1786, blz. 181).
Nicolaus Felix de Ligne was één van de drie gezworen stokhouders van Brugge. (S.A.B., Archief
Stokhouders, bundel 388: M. de Ligne 1778-1795 / B. Verhulst 1786-1795).
Het stedenhuis was een lokaal in de Wollestraat, van stadswege voorbehouden, waar de
verkopingen van de stokhouders plaatsvonden. De verkopingen mochten immers alleen doorgaan
ten huize van de verkopers, in de Florentijnse loge en in het ‘stedenhuis’. (A. VANDEWALLE,
nog te verschijnen artikel in Liber amicorum Jan Buntinx. Recht en instellingen in de oude
Nederlanden in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden). (A. DUCLOS, o.c., blz. 584).
Dit plakkaat hebben wij niet teruggevonden.
Een verordening van Jozef II, daterend van 26 juni 1784, bepaalde dat niemand meer binnen
de steden of dorpen begraven mocht worden. Nieuwe begraafplaatsen moesten aangelegd
worden buiten de muren van steden of dorpen, op kosten van de kerkfabrieken. In juni 1787
richtten de gouverneurs-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden, Albert Casimir van
Saksen-Teschen en aartshertogin Marie-Christina een schrijven aan de Staten van Vlaanderen
waarbij al de nieuwe maatregelen door Jozef II getroffen die inbreuk maakten op de oude
voorrechten, geschorst werden binnen het grondgebied van Vlaanderen; dit wegens de beroering
die sommige verordeningen van Jozef II verwekt hadden. Verkeerdelijk dacht de bevolking dat
ook het decreet nopens het generaal kerkhof afgeschaft was. Dit kerkhof is het huidige stedelijk
kerkhof te Assebroek. (M. VAN COPPENOLLE, Het stedelijk kerkhof te Brugge, in Brugge,
'n Spieghel, 1939, blz. 181-203).
Wat de voornaam van deze Simon betreft, zijn we op enige tegenspraak gestoten. In het
handschrift van Allaert staat Pieter Simon vermeld; volgens Gaillard heet hij François-Xavier
Simon de Ville, heer van Zuijtcote, Monswalle, Ghistelhove, etc. Toch betreft het hier
hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon gezien de informatie over functie en sterfdatum kloppen.
Hij werd geboren op 27 aug. 1737 te Brugge, als zoon van François-Bernard Simon de Ville
en Gertrude de la Vilette. Zijn vader was eveneens een bekend figuur in het Brugse politieke
leven; hij was schepen en raad geweest en in 1738 commis van de forticatiewerken te Brugge.
In 1760 werd François-Xavier (Pieter) schepen van het Brugse Vrije en voorzitter van de
koninklijke schilder- en beeldhouwacademie van Brugge. In datzelfde jaar ook huwde hij zijn
nicht Jeanne-Isabelle du Bois, met wie hij 5 kinderen kreeg. Op 9 oktober 1777 legde hij te
Brussel de eed van schout van de stad Brugge af. Op 15 oktober gebeurde dezelfde eedaflegging
te Brugge, wat aanleiding gaf tot grootse festiviteiten. Hij stierf op 17 jan. 1787 en werd 2 dagen
later begraven te Sint-Michiels. (A. SCHOUTEET, Ghedinckboeck van M.F. Allaert, Brugse
kroniek over 1713-1787, Brugge, 1953). (J. GAILLARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature
ou leur noblesse, avec des données historiques et généalogiques sur chaque famille, 5 dln.,
Brugge, 1857-1864, dl. 5, blz. 190-192).
Stedeballen of steedse bollen was de Brugse bijnaam voor de jongens van de Bogaerdeschool.

De school was eind 13o eeuw opgericht door de begarden - vanwaar dan ook de naam - in de
Katelijnestraat om er arme jongens te leren weven. In 1291 werden ze officieel met dit onderwijs
belast, in 1517 nam de stadsmagistraat de school over en maakte er een gesticht van voor arme
weesjongens; vanaf 1674 waren die jongens aanwezig bij de begrafenis van hooggeplaatste
personen om klaagliederen te zingen in de lijkstoet. In 1796 verloor de school haar
onafhankelijkheid en werd bij de openbare onderstand ingelijfd. (E. BUYSSE, De Bogaerde
school, waar de ‘steesche bollen’ vandaan kwamen, in Vlaams Weekblad, 2-2-1963).
(18) Vlissinge: - Wijk van Meulebeke - meers met waterputten te Oedelem - hofstede en wijk te
Wielsbeke.
Vlisseghem: gemeente in het arrondisement Oostende, in 1977 bij De Haan gevoegd. Dit laatste
lijkt misschien logischer gezien de misdaad in Oostende gebeurde. (K. DE FLOU, o.c., dl. 16
Gent, 1914, blz. 646 en 653). (H. HASQUIN, e.a., o.c., dl. I, 168).
(19) Zie in verband hiermee Y. VAN DEN BERGHE, Prijzen van tarwe en rogge te Brugge
(1758-1798), in Brugge in de revolutietijd, een verzameling opstellen over Brugge op het einde
van het Ancien Régime (1770-1794), Brugge, 1978.
(20) Den Vlaemschen Indicateur (1779-1787), ‘ofte Aen-Wijser der Wetenschappen en Vrijkonsten
- Met privilegie Exclusif van Haere Keijserlijcke en Koninglijke Majesteijt voor Haere
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Nederlanden’, was een hoogstaand blad gewijd aan wetenschappen, letteren en kunsten.
Bijkomstig bevatte het ook toneel- en commercieel nieuws en overlijdens- en
huwelijksaankondigingen. Het verscheen wekelijks - op zaterdag - en wordt bewaard te Gent,
op het stadsarchief en de universiteitsbibliotheek. (E. VOORDECKERS, Bijdrage tot de
geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium 1667-1914, Leuven-Parijs, 1964, blz. 490).

(Februari)
Rechtveerdige justitie gedaen binnen de stadt Brugge voor 't Landthuijs
van den Vrijen op den 3 februarij 1787.
Omdieswille dat gij, Pieter Joseph Schotte, sone van Pieter, oudt ontrent 30 jaeren,
geboortig van Ardoije, wever van stijle ende lest gewoont hebbende tot Pittem,
casselrije van Kortrijk, ofte - fol. 53 - zoo gij andersints met naem ofte toenaem
moogt wesen genaemt, alhier present, u zoo verre hebt vervoordert van uwen
evenmensch tegens alle goddelijcke en weijreltlijcke wetten te bestelen ende daertoe
te gebruijken force ofte gewelt.
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Wan of t'uwen laste volkomentlijk is gebleken dat gij, Pieter Joseph Schotte, in den
nagt tusschen den 5 en 6 van de maendt december lestleden, ter parochie van Pittem
in 't huijs van uwen meester, waeruijt gij over circa ses maenden verhuijst was en
vervolgens zeer wel de wijke van het huijs wist, zijt geklommen langs het dak tot
aen den agterbovenvenster van den geseijden huijse, welcken venster gij hebt
geforceert en van onder opengebroken; langs desen ingang het huijs zijt ingegaen
ende alzoo voorts tot op de caemer waer uwen ouden meester in zijne ruste lag ende
het aldaer staende boufet hebbende weten open te doen, hebt gij uijt hetzelve ontweert
een lijnwaete borsekens waerin volgens uwe eijgene bekentenisse waeren tot
vijfendertig halve en heele koningginsche kroonen, - fol. 54 - de begrootinge van
welcke door uwen meester is gemakt tot'er somme van dertig ponden groote courant
in hetzelve borseken te hebben geweest.
Met den gestolen buijt weder hetzelve gat waer gij waert ingekropen uijtgekomen
zijnde, zijt gij recht gegaen naer de stadt Kortrijk en hebt aldaer des anderdaegs in
eenen winckel gekogt ses allen bruijn laeken en ses allen blauwe ratine tot het maeken
van eene casacke veste, brouck en nieuwe capote, 't welck gij alle van het gestolen
geldt betaelt hebt. Dog, in die stadt van officiewege geapparendeert zijnde, is bij u
ten deele de reste van het gestolen geldt in hetzelve lijnwaete borseken bevonden
geworden, waerom gij binnen de stadt Brugge beweegt zijt geworden in egte van
vangenisse.
Van alle welcke ten tijde van uwe detentie, zoo bij wettelijcke genomen
imformatiën, uwe eijgene bekentenissen, als andersints, den rechter is gebleken om
genoegen en zal straffen ingevolgen haere majesteijts placaeten, andere in exempel.
Zoo is't dat d'heeren burgmeesters en schepenen - fol. 55 - 's Landts van den Vrijen,
gesien hebbende den schriftelijcken crimineelen heesch 't uwen laste gemakt ende
beleden, condemneeren, zoo zij condemneeren bij desen, u, Pieter Joseph Schotte,
sone van Pieter, oudt ontrent dertig jaeren, geboortig van Ardoije, wever van stijle
ende lest gewoont hebbende ter parochie van Pittem, casselrije van Kortrijk, ofte gij
andersints met naem ofte toenaem moogt wesen genaemt, alhier present, van gebragt
te worden voor den Landthuijse deser stadt ende aldaer ter discretie van schepenen
aen eene staek te worden gebonden, alvooren het strop over uwen hals geslaegen en
de galge voor u geplant, met roeden door den scherpregter te worden gegeeselt, dies
t'eijnden voor den tijdt van twintig naereenvolgende jaeren te worden vertransporteert
naer het provencial correctiehuijs binnen de stadt Gend om aldaer nevens d'andere
tugtelingen te wercken, andere in exempel.
Desen gemelden ongeluckigen ontfing voor zijne - fol. 56 - begaene faiten 72
slaegen, ongeluckig terwijl hij geen geniet van zijn eenige begaene diefte hadde
gehadt en vraegde, naer zijn bekomen straffe, gewillig aen d'heeren vergiffenisse;
eenige daegen hiernae naer het provincial correctiehuijs met de bargie van Gend
vertransporteert wordende.

Een Jode voor 't stadthuijs tentoongestelt.
Op den 10 februarij wiert vóór 't stadthuijs deser stadt van den een en half uren
tentoongestelt eenen Jode van natie, oudt circa twintig jaeren, bij zig
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hangen hebbende veele gestolen winckelgoederen: eene horlogie, eenig kopertin
ijzerwerk en verscheijde andere goederen, aldus met dezelve tentoongestelt wordende
opdat d'eijgenaers hunne goederen zouden reclameeren. Desen jongenlink was over
eenige daegen op de volgende wijse geapparendeert: alhier over noen eenige
winckelgoederen in een huijs bij St.-Salvatorskercke stelende, vlugte hij, vervolgt
wordende, in 't huijs van eenen schaedebeletter waer hij, zoo den leser denken kan,
best gearriveert was.

Eenen Engelschman wordt op 't generael kerkhof begraeven.
- fol. 57 - Op den 13 februarij wiert 's avons ten ses uren vanuijt desen stadt Brugge,
in eenen carosse en verscheijde volgende waerin de vrienden geseten waeren, vervoert
naer het generael kerkhof buijten de Catalinepoorte, het lijk van eenen overleden
Engelschman, alhier gewoont hebbende op de Woensdagmart; dit lijk zonder meer
vergeselschapt wordende van menigvuldige torsen terwijl desen heer van de
gereformeerde relegie was. Dus op het kerkhof gekomen zijnde wiert de loodekiste,
waerin desen heer begraeven was, geleijt op d'afgesonderde plaetse op hetzelve
kerkhof in een nieuw gemest graf, ingevolgen de bespreken hiervooren fol. 46
aengemelt. Zijnde desen heer vervolgens den eersten die aldaer voor hem en zijne
familie een nieuw graf heeft doen metsen in hetwelke hij den eersten op dit kerkhof
is in begraeven geworden, zullende, zoo men zijt, zijn exempel van veele ingeseetene
deser stadt agtervolgt worden.

Bekentmaekinge gedaen nopende den pagt van den genever of
graenbrandewijn.
- fol. 58 - Op den 15 februarij wiert er binnen dese stadt Brugge vanwegens d'heeren
van 't collegie, aen welcke voor alsnu den pagt der genever ofte zoogenaemde
graenbrandewijnen eijgen is, bekent gemakt eene zeer stiptelijcke ordonantie nopende
desen pagt bestaende in 88 nieuwe artikelen, zoo ten regarde van de stokers,
canteniers, herbergiers en alle andere desen drank debeteerende; alles om te
voorkomen de menigvuldige frauden die er daegelijcks gedaen worden; zullende het
voor alsnu nopende die veranderinge zeer streng zijn, zoo voor de stokers als alle
ander die hun bemoeijen met dese drancken te verkoopen.
Alsnu en is er als naer jaerelijcksche gewoonte in d'ordonantie nopende de
toekomende vastenavontdaegen het masqueren op de sondaegen niet verboden
geworden, 't welk jaerelijckx maer aen de kinders beneden de thien jaeren toegelaeten
wiert, zoodat men voor alsnu zeijt dat er publikelijk op den toekomende sondag,
gelijk op d'andere vastenavontdaegen, zal gemasquert worden.
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Veele masquers op den sondag voor vastenavont langs de straeten vertoont.
- fol. 59 - Op den 18 februarij naer den noen, zijnde den sondag voor vastenavontdag,
begonden menigvuldige masquers langs de straeten deser stadt te loopen evenals op
de vastenavontdaegen in gebruijk is, dit onder de toeloop van menigvuldige persoonen,
mits het heden zoo schoon zonneschijn en aengenaem weder was alsof het in de
maendt meij zoude hebben geweest.
Dit zoo tegenstrijdig als belachelijck gebruijck is gelijckelijk op den 25 februarij,
eersten zondag van den vasten, van voormiddag ten elf gepleegt geworden en
gecontinueert tot 's avons zonder van iemant eenigen tegenstant te ontmoeten of
zonder dat er zelfs, als op den vastenavontdaegen in gebruijck, eenig raeden of
schaedebeletters rondtgingen; desen dag nogtans zoo veele masquers niet lopende
als zondag lestleden terwijl het fraeij weder dat nu voor dit jaergetijde sedert eenen
merckelijcken tijdt zeer sagt ende meegaende geweest heeft, - fol. 60 - verandert was
in sneeuw en kouden regen die den heelen dag continueerde en de straeten zeer vuijl
en onbegaenbaer maekte.
Voordere bemerckingen op die gepleegde sottigheden en baldaedigheden te maeken
is hier onnoodig terwijl den leser diesaengaende in 't voorig deel, fol. 101, naedere
bemerckingen op die vervloekelijcke misbruijken zien kan; mij alleen vergenoegende
met te zeggen dat onse geheijligde religie alsnu als op krucken staet en dat heuren
luijsterlijcken glans, door de menigte opgehoopte nieuw ingevoert wordende
misbruijken, tot in d'uijterste verdervingen en ellenden staet gedompelt te worden,
want wanneer zonder tegenseg alle verderffelijcke nieuwigheden ingevoert worden
dan geeft het volk, versterkt als door eene vrijheijdt, aen hunne ongebondentheden
den volle toom. Ach, Godt geve het, Godt geve dat d'oogen van onse regeerders
geopent wierden en dat uijt de raeden de dweersdrijvende en verleijende
pluijmstrijkers mogten verdreven worden.

't Eerste vertoog geopent en de dekens op 't collegie ontboden tot het
verkiezen der nieuwe raedtsheeren voor d'intendentie.
- fol. 61 - Op den 27 februarij wiert alhier binnen Brugge en verders door het heele
Nederlandt 't eerste vertoog geopent van eene nieuwe keijserlijcke en koninglijcke
ordonantie die het heel nog bloeijende Nederlandt schijnt overhoop te zullen wentelen
en die aen alle weldunckende vaederlanders d'aldergrootste ongerustheijdt en
onsteltenisse baert.
Heden voormiddag om thien uren waeren generaelijk alle de dekens deser stadt
op 't collegie ontboden, waer hun geopent wiert een keijserlijk en koninglijk besluijt
nopende het te nieuw oprechten van eene intendentie onder den tijtel van een gerichte
van d'eerste instantie (ziet diesaengaende voorder den Vlaemschen Indicateur en
Lovens nieuws(21) op verscheijde plaetsen verhandelt, XVII en IV deel, en te lang om
nopende alle dees teweeg zijnde veranderingen afzonderlijk te verhaelen). Het besluijt
van
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zijne majesteijt, zijnde van tot dit gerechte eenen opperintendent te benoemen en dat
voor de heeren raedtsheeren door de gesaementlijcke dekens uijt - fol. 62 - wijse
bequaeme mannen zullen moeten gekosen worden naerdat de te aen te stellen rechters
in elcke stadt hun examen zullen hebben gedaen van hunne daertoe bequaemigheijdt;
zijnde ter provisie alhier binnen Brugge de heeren raedenpensionarissen Sola(22),
Cridts(23) en O'Donnoghue(24), daertoe geadmiteert geworden.

Eindnoten:
(21) Wekelijks Nieuws uijt Loven, wekelijks iedere zondag van 2 mei 1773 tot eind juni 1789 te
Leuven verschijnend nieuwsblad. De initiatiefnemer was de Leuvense notaris J.B. STAES
(1737-1813) en de abonnementsprijs bedroeg 12 schellingen per jaar. Het blad werd door
drukker J. Jacobs uit Leuven gedrukt. Een volledige collectie is bewaard in het stadsarchief te
Leuven. (A. BELLEWAERT, Recherches sur la presse periodique Louvainiste, Leuven 1898,
blz. 6-9).
(22) Jacques Francois Sola, vanaf 1761 advokaat, was raadpensionaris en griffier van het Brugse
Vrije in 1787. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen en traditionalisten. De reacties van de
Bruggelingen in de revolutietijd (1780-1794), dl. II, blz. 164). (S.A.B., Almanakken, BI. hh.
1787, blz. 149).
(23) Joseph-Léopold de Crits, L.I.R., geboren in 1705 als zoon van Jean-Baptiste de Crits,
raadpensionaris en griffier van de criminele kamer, en... Hilderson. In 1728 vestigde hij zich
te Brugge als advokaat. In maart 1750 trad hij in het huwelijk met Marie-Catherine Breijdel.
Hij werd proost van de adellijke confrerie van het Heilig Bloed in 1754. De voetsporen van
zijn vader volgend werd hij eveneens raadpensionaris en griffier van de criminele kamer. Op
4 april 1796 stierf hij en werd begraven in de O.L.V.-kerk. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen,
o.c., dl. I, blz. 22). (J. GAILLARD, o.c., dl. 4, blz. 444). (S.A.B., Almanakken, BI hh. 1787,
blz. 147).
(24) Robert D'Donnoghue, heere van Geldorp, Braeckhuijsen, etc., Brugs raadpensionaris in de wet
van 1788, was gehuwd met M.J. Porter, dochter van Nicolas Porter. (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen, o.c., dl. II, blz. 24). (CH. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, Tablettes
généalogiques, historiques, héraldiques des Flandres, 1948-1973, dl. I, blz. 67). (S.A.B.,
Almanakken, B.I. hh. 1787).

(Maart)
D'onkosten van het begraeven der lijken op 't generael kerkhof verhoogt.
Op den 1 maerte wiert binnen dese stadt bij placaete(25) aen de kerkdueren
aengekondigt dat op de klagten door d'heeren van 't collegie en de regeerders van 't
generael kerkhof gedaen aen het gouvernement-generael tot Brussel, nopende dat
den opbreng tot het supporteeren der onkosten van het generael kerkhof niet
genoegsaem is, waerin van wegens van het gouvernement voorzien zijnde den tarijf
tot het vervoeren der lijken alsnu bepaelt is, als volgt te weten: tot 25 guldens voor
een lijk van den dienst der eerste classe; 21 voor hetgene der tweede; 18 voor hetgene
der derde; 5 guldens voor hetgene der vierde en 1 gulden voor degene die met een
misse of zonder begraeven worden. - fol. 63 - Voor de kinders tot 14 jaeren van den
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rang der vier eerste classen een gulden en vijf stuijvers en voor degene der vijfde
classe thien stuijvers; zullende de waere arme op 't toonen van een certificaet van
hunnen heer pastor van dese lasten vrij zijn ende zonder eenige onkosten begraeven
worden. Nopende de augumentatie deser opnieuw opgestelde lasten voor 't begraeven
der lijken op het generael kerkhof ofte op een ander, wan of niemant vrij is, heerscht
er onder het publik eene groote murmuratie terwijl er opentlijk geseijt wordt dat het
ongepermiteert is zulkdaenige onkosten tot het maeken van een kerkhof te doen ende
daermede de borgers, die waerlijk genoeg belast, op dusdaenig eene wijse te belasten.

Den toeslag gedaen van de gebouwen van 't klooster der Rijcke Klaeren
en eenige andere.
Desen naermiddag is ter plaetse in 't gesupprimeert clooster der Rijcke Klaeren(26)
gedaen den absoluten toeslag van heel des zelfs bevang, groot meer dan 7 gemeten,
zijnde hetzelve eerst in verscheijde koopen opgeropen ende van in cumulo ingestelt
op 13.000 guldens, zijnde dese partije met gewin van veele wijngelden desen
naermiddag verhoogt - fol. 64 - en toegeslaegen voor de somme van 23.400 guldens
courant; zullende gevolgentlijk heel dit merckabel beluijk geplaneert worden en
d'erve aen de eijgenaers ofte koopers verblijven.
Op gelijcken voet is over eenige daegen verkogt in cumulo het gesupprimeert
clooster van de Annontiaten(27) voor de somme van 10.000 guldens, hetgene van
Bethania(28) voor 7.500 guldens en hetgene van de Penitenten(29) voor 5.500 guldens,
zoodat men van nu alle dese konstrijcke wercken en gebouwen ziet te gronde werpen,
in welcke zoo menigvuldige goddelijcke
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diensten en godtvrugtige oeffeningen gedaen zijn; zullende den tijdt voorder leeren
wat er met alle dese zoo merckwaerdige groote plaetsen zal verricht worden wanneer
eens alles zal te gronde geworpen zijn ende ook wat er met de nog resteerende staende
cloosters, die nog niet verkogt zijn, zal geworden.

Rechtveerdige justitie gedaen binnen de stadt Brugge voor 't Landthuijs
van den Vrijen op den 3 maerte 1787.
Omdieswille dat gij, Joannes Verhaege, zoon - fol. 65 - van Baltazar, oudt 35 jaeren,
geboortig van de stadt Tourhout ende lest gewoont hebbende tot Igteghem,
boerewerkman van stijle, ofte zoo gij andersints met naem ofte toenaem moogt wesen
genaemt, alhier present, u zoo verre hebt vervoordert van tegen alle goddelijcke,
kerckelijcke en weijreltlijcke rechten, vrouwspersoonen gewelt aen te doen ende met
wille en gewelt te verkragten.
Wan of t'uwen laste volkomentlijk is gebleken dat gij, Joannes Verhaege, tot alle
dies hebt bestaen. Want gij, op Asschenwoensdag van het jaer 1784, komende van
de mart van Tourhout met Joanna de Munck, weduwe van Joseph Toussel; nu met
dezelve op een verre afgelegen plaetse van woonsten gekomen zijnde, hebt gij bestaen
met kragt ende gewelt dese vrouwspersoon te willen omwerpen om met dese uwe
dertele lusten te voldoen, tot zoo verre dat zij groot geschreeuw maekende, gij op 't
naederen van haeren zoon, die ook van de mart afquaem, zijt op de vlucht gedreven.
Hiermede, in plaets van desen onmenschelijcken handel te laeten, hebt gij ter contrarie
vast - fol. 66 - van in uwe gemoet besloten van met kragt ende gewelt desen uwen
opgesetten wille ter uijtvoer te brengen.
Dus dese vrouwspersoone ter deser gelegentheijdt vervolgende hebt gij dezelve
eenige daegen hiernae wederom alleen op een stuk landt tegengekomen, wanneer
gij dezelve seffens met meerder gewelt hebt aengetast en op den grondt geworpen
en haer verdreegt, zoo zij eenige tegenstant zoude doen, het hert in te stampen, tot
zoo verre dat gij haer tot verscheijde slaegen in het aensicht hebt toegebragt op het
geschreeuw en gewelt dat zij was maekende ende nu op het point zijnde van uwe
driften ter uijtvoer te brengen, zoo zijt gij op 't aenkomen van eenige persoonen daeraf
weerhouden geworden en genootsakt geweest van seffens de vlucht te nemen. Hiernae
t'uwen laste het prise de corps uijtgegeven zijnde, hebt gij u opgehouden al de kanten
van Holant en Kasant(30), totdat gij eijndelinge, weer geweest zijnde op den 13 februarij
lestleden, van officiewege zijt geapparendeert geworden en binnen de stadt - fol. 67
- Brugge beweegt in egte van vangenisse.
Van alle, welcke zoo bij wettelijcke imformatiën, uwe eijgene bekentenissen, als
andersints ten tijde van uwe detentie, den rechter is gebleken om genoegen en zal
straffen ingevolgen haere majesteijts placaeten, als zulcke ongeregeltheden niet
lijdelijk zijnde in een landt van rechte, andere in exempel: zoo is 't dat d'heeren
borgemeesters en schepenen 's Landts van den Vrijen, gesien hebbende den
schriftelijcken crimineelen heesch t'uwen laste gemakt ende beleden, condemneeren,
zoo zij condemneeren bij desen, u, Joannes Verhaege, zoon van Baltazar, oudt 35
jaeren, geboortig van de stadt Tourhout ende lest gewoont hebbende tot Igteghem,
boerewerkman
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van stijle, ofte zoo gij andersints met naem ofte toenaem moogt wesen genaemt,
alhier present, van gebragt te worden voor 't Landthuijs van den Vrijen op een schavot
ende aldaer door den scherprechter, ter discretie van schepenen, met roeden te worden
gegeesselt, dies 't eijnde voor den tijdt van vier naereenvolgende jaeren tot het
provincial - fol. 68 - correctiehuijs van Gend te worden verwesen om aldaer nevens
d'andere tugtelingen te wercken, andere in exempel.
Gemelden patiënt ontfing voor zijne begaene faiten 102 slaegen, vroeg gewillig
aen d'heeren naer d'executie vergiffenisse en wiert eenige daegen hiernae met de
bargie naer Gend vervoert.

Ten zelven daege twee vrouwspersoonen voor 't stadthuijs tentoongestelt.
Behalvens dese executie zijn er desen morgen ook van den 2 tot 3 ure vóór het
stadthuijs binnen dese stadt Brugge twee vrouwspersoonen tentoongestelt voor 't
begaen van veele bedrijegerijen in 't wisselen van geldt alsook grootelijcks verdagt
zijnde van valsch geldt te hebben verspreijt; zijnde hunne mans, die zeker meerplichtig
zijn, gevlugt. Dese twee vrouwspersonen, voor het stadthuijs gebonden staende,
beschouwden de voormelde executie zeer bewegelijk, mogelijcks met voordracht of
hun zulcks ook mogt overkomen en d'eene, zijnde de jongste van circa 35 jaeren
oudt, begonde op 't geven van d'eerste slaegen zeer te wenen, terwijl d'andere zulks
met een harder gemoet was aensiende.

Bekentmaekinge nopende de pensionen die d'heeren intendenten zullen
bekomen.
- fol. 69 - Op den 5 maerte wiert binnen dese stadt Brugge bij hallegebode en
placaete(31) aengekondigt dat wegens d'expresse bevelen van zijne majesteijt den
keijser op den 12 deser maendt zullen gekosen worden bij provisie seven heeren
raedtsheeren die zullen uijtmaeken het nieuw koninglijk gerechte van d'eerste instantie
van dese stadt Brugge; zullende dese heeren raedtsheeren ider voor jaerelijcks
pensioen bekomen 1200 Duijtsche guldens, maekende 1680 Brabans courant geldt.
Mogende van nu af, zoo ingeseten als vremdelingen van allen staet, daertoe
bequaemigheijdt hebbende, zig ider in 't besonder daertoe aenbieden aen d'heeren
examinateurs hiervooren voor dese stadt Brugge, fol. 62, vermelt. Dese heeren
raedtsheeren zullen ingevolgen dezelve hooge bevelen moeten gekosen worden door
het corps der dekens deser stadt die eenige daegen hiernae de lijste van de daertoe
geaccepteerde heeren bekomen hebben, bestaende in de volgende heeren, te weten:
d'heer de Gaugairie, de la Rue, Deurwaerder, Kesteloot, Vande Walle, Slock, Honraet,
van den Bogaerde, Holvoet, Marant, Odevare, Mahieu, Kesteloot de jonge(32).
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Hoedaenig en welcke heeren door de dekens op 't collegie tot dees plaesen
verkosen zijn.
- fol. 70 - Op den 12 maerte 's morgens ten thien uren nam begin die groote
veranderinge en die mogelijcks, Godt geeft van neen, nog zoo menige ontsteltenissen
zal teweeg brengen; zijnde generaelijk alle de dekens, uijtmaekende de vrije corpora
deser stadt, op 't collegie vergaedert ter verkiesing van d'heeren raedsheeren
hiervooren vermelt. Na eenider op rang geseten zijnde, opende elck in 't besonder
de stemmen ofte voijsen die hij met zijn ambagt hadde bestemt uijt de derthien
hiervooren genoemde heeren die hun daertoe gepresenteert hadden; alle de voijsen
nu separatelijk opgenomen zijnde, wiert de belle geklonken en alle de dekens
vertrocken uijt de collegiekaemer tot'er tijdt dat de voijsen naergesien en opgenomen
waeren, waernaer de dekens andermael in de collegiekaemer toegelaeten wierden en
aen hun geopent wiert wie zij voor de seven heeren raedtsheeren hadden verkozen
bij meerderheijdt - fol. 71 - van hunne saementgevoegde voijsen, behalvens alleenelijk
dat d'heeren Deurwaerder en d'heer Slok gelijcke voijsen hadden, waerom door de
dekens aen d'heeren toegestaen wiert dat d'heer Deurwaerder als raedtsheer zal
verkosen blijven, waernae de seven verkozen raedtsheeren, door de stemmen der
dekens verkosen, op de volgende order voor de dekens afgelesen wierden, te weten:
den heer Honraet, d'heer Van de Walle, d'heer van den Bogaerde, d'heer de la Rue,
d'heer Deurwaerder, d'heer Holvoet en d'heer Mahieu(33).
Hiermede wierden de dekens voor hunne begaene devoiren door d'heeren van 't
collegie bedankt en ider ontfing, gelijk de voorgaende wijse hiervooren fol. 61, een
packje waarin was thien stuijvers. Terstont maekten de dekens de verkosene
raedtsheeren aen de duijsenden menschen die op den Burg en in 't stadthuijs stonden
bekent, die alle zeer nieuwsgierig waeren om den uijtval van dese gewichtige zaeke
te vernemen. Ende nauwelijcks waeren de heeren raedtsheeren verkozen of m'hoorde
het carilion zeer - fol. 72 - konstig spelen, ende zulcks door heele de stadt kenbaer
gemakt zijnde, zaeg men alom waer de gemelde heeren waeren wonende, veele
wimpelen en vlaggen spannen ende des avons, onder het onophoudelijk spelen van
't carilion, menigvuldige illuminatiën, vruegdevieren en pektonnen ontsteken.
Dese seven heeren raedtsheeren zullen binnen dese stadt uijtmaeken het te nieuw
op te rechten gerechte ofte raedt van d'eerste instantie die met den 1 meij toekomende
zijnen aenvang zal nemen ende die zal gepresideert worden door den heer baron de
Haveskercke, raedt fiscal van den Raedt in Vlaenderen(34). Desen heer zal den naem
van intendent voeren en den voorsitter van desen nieuwen raedt wesen, schoon alle
dese mercweerdige te op te rechten veranderingen onder veele ingesetene van ons
bloeijende Neerlandt d'aldergrootste ontsteltenisse baeren, schijnt men nogtans onder
veele binnen dese stadt Brugge daerover zeer verheugt omdat men voorgeeft dat men
door betere regeerders zal gaen bestiert worden; een liedeken van - fol. 73 - den
volgenden inhout hierop seffens door eenige onser borgers gemakt schijnt zulks
genoegsaem te betoonen, gelijk de menigvuldige vruegdebedrijven die ter deser
gelegentheijdt gehouden zijn.
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Liedeken waeruijt blijken de vreugden ten desen eijnde binnen Brugge
ontstaen.
Lofsang toegepast aen de nieuwe heeren raedtsheeren, op bevel des keijsers
uijtgekozen, door d'ambagten der stadt Brugge.
1.
Op den twaelfsten van de maendt maert,
ik saeg de dekens saem vergaert,
ik was overlommert en bekommert
in den geest van mijnen aerdt.
Ik hoorde dan ook even ras
den beijaert slaen op maet en pas
voor de placaeten in keijsers staeten,
'k hoorde wie verheven was.
2.
Men saeg volbrengen 't keijsers gebiedt,
heel de stadt van Brugge ziet
hoe de ambagten door hun kragten
geven keus tot hun geniet,
tot glorie van hun faem - fol. 74 wie dat er toe is bequaem
om wel te bestieren en te regieren
tot verheffing van hun faem.
3.
Wij zijn verblijt tot in den hoogsten graedt
door het verkiesen van d'heer Honraet,
van den Bogaerde, Deurwaerder,
Van de Walle ook in den raedt,
benevens den heer de la Rue
en ook mijnheer Mahieu,
Holvoet gepresen, gaf raedt voor desen,
waerom wij verheugt zijn nu.
4.
Men saeg de straeten gansch doorlicht,
waerom ik maekte dit gedicht,
uijt mijn konste ontfangt mijn jonste,
neemt in dancke, schoon 't is slicht,
'k geve gansch 't herte en gemoedt,
'k wensch uw edele geluk en voorspoet,
dat alle uwe machten door gedachten
gans de borgerije voldoet.
5.
- fol. 75 - Viva 't huijs van Oostenrijk,
wij roepen saemen alle gelijk
dat de commedie in geen questie
niet mag dienen tot elck pijk
maer tot voordeel en der ambagts soen,
dan is 't werk goet en wonderschoon
dat de kooplieden hulpe bieden,
't is den peerel van de kroon.

finis.
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Naemdag van zijne majesteijt den keijser geviert.
Op den 19 maerte, naemdag van Josephus den II, onsen doorluchten keijser ende
koning, was het bij uijtnementheijdt aengenaem weder, ter gelegentheijdt van welcke
plichtigheijdt in onze cathedraele kercke door onsen eerweerdigsten heer bisschop
de solemnele misse afgesongen wiert onder het losbranden van eene drijvoudige
salvo uijt de musquetterije van een uijtgelesen batalion, staende op den Burg, gevolgt
wordende door eene andere salvo uijt de musquetterije van onse stadtssoldaeten. Het
carilion speelde geduerende desen heelen dag onophoudelijk en dese vruegdefeest
wiert geëijndigt door het losbranden des - fol. 76 - avons van menigvuldige
kanonsschueten op onse stadswallen.
Heden waeren der ook in de Grouwerckersstraete veele wimpels en vlaggen
gespannen ende des avons veel illuminatiën, ter oorzaeke dat aldaer eenen heer was
wonende die voor koninglijcken raedtsheer voor het nieuw gerechte van d'eerste
instantie voor de stadt Oostende verkosen was.

D'heer baron de Haveskercke wordt als opperheer der intendentie binnen
Brugge verwellekomt.
Op den 21 maerte wiert den heer baron de Haveskercke, raedt fiscal van den Raedt
in Vlaenderen, die alhier binnen dese stadt Brugge over twee daegen aengekomen
was ter beschikking van den nieuwen raedt als intendent der zelve, verwelkomt door
d'heeren gedeputeerde deser stadt Brugge ende door den edeldom, van welcke desen
heer, in zijne wooning gereet gemakt zijnde in de Langestraete, de gesaementlijcke
gelukwenschingen ontfing, gelijk ook des anderdaegs gedaen wiert door de
gesaementlijcke dekens deser stadt ende door veele van onse treffelijckste borgers
die alle van desen heer zeer minsaem ontfangen wierden - fol. 77 Hebbende ter voormelde gelegentheijdt een zoodaenig vruegdefeest binnen dese
stadt Brugge plaetse gehadt dat men in lange jaeren, 't zij om welcke gelegentheijdt
dat het heeft mogen wesen, geene meerder vruegden heeft zien bedrijven. Van desen
morgen af saeg men om zoo te zeggen als de heele stadt in roer: ten allen kant
d'huijsen versieren, vlaggen ende wimpels spannen, pijramijden en arken aen
d'ambagtshuijsen oprechten om desen avont geïllumineert te worden, zoodaeniglijk
dat diesaengaende alles afzonderlijk te verhaelen men langs alle de kanten van de
stadt daeraf als een plan zoude moeten gemakt hebben, terwijl alom de
vruegdebedrijven algemeen scheenen.
Het ambagt van de schippers nogtans liet diesaengaende besonderlijk nog hunne
toegenegentheijdt uijtschijnen in hope van veele voorrechten te bekomen; aen de
Molenbrugge waeren er ten koste van het gemelt ambagt - fol. 78 - 6 billanderschepen
versaemelt, alle zoo konstrijk met vlaggen en wimpels ende langs alle kanten versiert
met lanteerenkens dat zij alle d'oogen der aenschrauwers nae zig trocken. Ook hadden
zij voor dese schepen laeten leggen een flot, niet minder dan de schepen verciert, op
alle welcke gedurende den heelen dag de canons afgelost wierden, 't goon de vruegt
tot in de locht deed weergalmen. Die schepen, gelijk ook Schipperscapelle(35), zoo
een aengenaem gesicht uijtmaekende dat men niet ge-
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heugt binnen dese stadt veel aengenaemer of schoonder geweten te hebben. Dit alles
versierde den avont nog meer.
Terwijl bijna de heele stadt geïllumineert was, maekende d'arken die alom voor
d'ambagtshuijsen geplaest waeren d'alderschoonste versieringen. Het carilion speelde
bijna den ganschen nagt en duijsenden vuurpijlen tusschen het schieten der kanons
weergalmenden de locht zoodat alle dees vruegdebedrijven niet zonder een
zielroerende gemoet door den heer intendent zijn konnen aensien worden. - fol. 79
-

De processie van Maria Bootschap onderbleven.
Op den 26 maerte, feestdag der Bootschap van d'alderheijligste maeget en moeder
Godts Maria, en wiert als naer jaerelijcksche gewoonte vanuijt de parochiale kercke
van St.-Salvators geene processie omgedregen, zoodaeniglijk alsof zulks noijt hadde
gepleegt geweest. De goddelijke diensten in de kercke wierden ook met veel minder
musiek en mindere pligtigheijdt gedaen, ter oorsaek van de aldaer roemwaerde
vernietigde confrerie van de Pillegrems(36), in welcke hun niemant anders en vermogt
te vervoegen als die te minsten naer Rome hadden geweest ende voorder heijlige
landen hadden besogt. Dese langopgerechte confrerie die ook vóór haere vernietinge
zeer rijk was, betaelde alle de diensten die op heden ende door het heele jaer ter deser
gelegentheijdt wierden gedaen en alle de confraters, met hunne gewone
pillegremsteekenen, verselden alle jaere dees plichtige processie, alle hetwelcke nu
wegens de zupressie volkomen onderbleven is.

Veele boeren worden voldaen de schaede die zij door d'inundatiën der
Holanders geleden hebben.
- fol. 80 - Op den 29 maerte en eenige andere volgende daegen wierden binnen dese
stadt Brugge op het koningscomtoir menigvuldige boeren voldaen hunne geleden
schaeden, bij experte op d'orders van zijne majesteijt den keijser opgenomen, die zij
hadden geleden door d'inundatiën en steken van waeter door d'Holanders op hunne
besaeijde en onbesaeijde landen gedaen in de laeste troubelen, tusschen dezelve en
zijne majesteijt den keijser ontstaen. Ider boer vervolgens, in 't besonder volgens
zijnen gedaenen eedt en volgens de presie der commissarissen den eenen meer en
den anderen min, voldaen wordende uijt het half millioen guldens daertoe expresselijk
in de vergelijcksartikelen bestemt en door d'Holanders gegeven, uijt alle welcke blijkt
dat men nu seker is van dien kant een volkomen ruste te zullen genieten.

De grootbieren andermael verhoogt.
Desen morgen wiert ook bij hallegebode en placaete aengekondigt dat de grootbieren
deser stadt nu niet min meer als tot 32 schellingen courant - fol. 81 - par tonne en
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zullen afgelevert worden in plaes van 28 schellingen, gelijk dezelve tot nu toe betaelt
wierden. Dit op de klagten gedaen door de
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vrije brouwers deser stadt aen 't gouvernement-generael tot Brussel, voorgegeven
hebben dat zij, wegens d'overgroote dierte van 't sucrioen en hoppe, onmogelijk niet
meer konnen bestaen, ofte bieren zullen moeten brouwen van eene mindere sterkte
om hun zelven niet te renueren, op alle welcke klagten hun zulcks door 't
gouvernement-generael is toegestaen geworden.

Eindnoten:
(25) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 26 verso. S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 36,
nr. 70.
(26) Het klooster van de Rijke Klaren, ook genoemd het klooster van Bethlehem, werd in 1260
opgericht op de lager gelegen gronden op de linkeroever van de Reie. In 1783 werd het door
Jozef II afgeschaft. Het terrein van dit klooster werd later, in 1866, door de Capucijnen
overgenomen. (A. DUCLOS, o.c., blz. 524-525).
(27) In 1516 trokken de Annonciaten in het vroegere klooster van de Broeders Conventuelen, gelegen
aan de Ezelpoort. Ook dit klooster werd in 1784 door Jozef II afgeschaft. (A. DUCLOS, o.c.,
blz. 542-543).
(28) Gesticht in 1459 was dit klooster ook gekend onder de naam ‘Maegdendal’. Het moet gesitueerd
worden aan de oostelijke kant van het Engels Klooster dat in de Carmerstraat gelegen is. De
regel van de H. Augustinus werd er gevolgd. In 1782 schafte Jozef II het klooster af. (A.
DUCLOS, o.c., blz. 535).
(29) Uit Aardenburg gevlucht voor de reformatie, trok deze orde van St. Franciscus in 1614 naar
Brugge. Ze kochten er het oude gebouw van de abdij van St.-Niklaas, gelegen in de Carmerstraat,
ongeveer rechttegenover het Engels Klooster. In juni 1784 werd het klooster door Jozef II
afgeschaft. (A. DUCLOS, o.c., blz. 535).
(30) Hiermee wordt Cadzand bedoeld.
(31) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 28 verso en fol. 29. S.A.B., Plakkaten, 2o reeks,
(32)

reg. 36 nr. 71.
a. P. de la Rue, advokaat en pensionaris te Brugge. (S.A.B., Almanakken, BI hh, 1788, blz.
151 en 153). (Ph. VAN HILLE, Het hof van beroep van Brussel en de rechtbanken van
Oost- en West-Vlaanderen onder het Frans bewind 1800-1814, Handzame, 1970, blz.
143).
b. B. de Deurwaerder, advokaat, griffier en raadpensionaris van het Brugse Vrije, werd later
in de Franse tijd voorzitter van de Brugse rechtbank. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen,
o.c., dl. II, blz. 24). (Ph. VAN HILLE, Het hof, o.c., blz. 143). (Ch. VAN RENYNGE
DE VOXVRIE, Tablettes généalogiques, historiques, héraldiques des Flandres,
1948-1973, dl. VII, blz. 165). (S.A.B., Almanakken, BI hh 1788, blz. 151).
c. Jean-Joseph van de Walle, pensionaris van het Brugse Vrije, was de vader van Jacques
van de Walle die onder het Franse bewind procureur van het crimineel gerechtshof van
het departement van de Leie te Brugge werd en nadien procureur-generaal bij het keizerlijk
Hof te Brussel. (Ph. VAN HILLE, De gerechtelijke hervormingen van keizer Jozef II,
Tielt, 1973, blz. 143).
d. Honraedt was pensionaris van het Brugse Vrije (Ph. VAN HILLE, De gerechtelijke, o.c.,
blz. 107).
e. Guillaume van Bogaerde, geboren op 8 januari 1750 was raadpensionaris van het Brugse
Vrije, advokaat-generaal en in 1779 griffier van het Brugse Vrije. In 1780 huwde hij
Colette-Jeanne de Schietere de Caprijcke. In 1789 werd hij lid van de orde van
Sint-Sebastiaan. In de Franse tijd werd hij raadgever van de prefect van het departement
van de Leie, in 1815 was hij lid van de ridderorde van Oost-Vlaanderen. Hij was ook
provinciale raad, lid van de bestendige deputatie van de provincie. (J. GAILLARD, o.c.,
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f.
g.

h.

i.

j.

dl. 3, blz. 349). (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. II, blz. 12). (S.A.B., lijst
stadsmagistraten).
Mahieu was advokaat te Brugge. (Ph. VAN HILLE, De gerechtelijke, o.c., blz. 107).
Charles Holvoet, advokaat vanaf 1765, raadpensionaris en schepen in de Brugse wet van
1788, werd in de Franse tijd president van de burgelijke rechtbank van het departement
van de Leie en later rechter in Brugge tot 1813. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen,
o.c., dl. II, blz. 20). (Ph. VAN HILLE, Het hof van beroep, o.c., blz. 171). (S.A.B.,
Almanakken, BI hh 1788, blz. 63).
Joseph-Ignace de Hooghe, heer van Gaugerie, Ten Heede, etc. Geboren op 10 juli 1736.
In 1764 werd hij griffier van het wezenhuis te Brugge, raad en griffier van de stad Brugge.
In 1781: proost van het broederschap van het Heilig Bloed; in 1792 voorlopig
afgevaardigde van Brugge. Hij was de zoon van Ignace-François, ridder van Hooghe,
heer van Gaugerie, Ten Heede, Dendelghem, Baerhove, Peute, Villecq, etc., en van
Thérèse-Caroline Anchement. Ook zijn vader was raadpensionaris en griffier te Brugge.
Hij stierf op 11 december 1795; hij werd begraven in de O.L.V.-kerk. (J. CAILLARD,
o.c., dl. IV, blz. 51).
François Balthazar Marant was de zoon van Pierre Marant, burgemeester van Roeselare,
en van Josephina Lambrecht. Sedert 1771 was hij advokaat. In het jaar V (1797) werd
hij rechter en in het jaar VIII (1800) voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge. Hij stierf in 1812. (Ph. VAN HILLE, Het hof van beroep, o.c., blz. 160).
Joannes Slock was vóór de Franse revolutie advokaat in de Raad van Vlaanderen en bij
het bisschoppelijk hof, en griffier van de proosdij van Sint-Donaas. In 1800, jaar waarin
hij stierf, werd hij voorzitter van de Brugse rechtbank. (Ph. VAN HILLE, Het hof van
beroep, o.c., blz. 159).

(33) Cfr. P. VERHAEGE, o.c., blz. 68-69). In dit handschrift wordt een iets andere - en meer
gedetailleerde - versie van dit gebeuren gegeven. Niet enkel de dekens maar ook de notabelen
(oud-burgemeesters en oud-schepenen) hebben, als aparte groep, aan de stemming deelgenomen.
De verkozenen van de notabelen waren: de la Rue, de Deurwaerder, van de Walle, Honraedt,
van Bogaerde, Mahieu, Holvoet, d'Hooghe de la Gauguerie, Marant en Slock. De dekens
verkozen de la Rue, van de Walle, Holvoet, Honraedt, van Bogaerde, Mahieu, Slock, de
Deurwaerder, Marant en d'Hooghe de la Gauguerie. Slock en de Deurwaerder hadden een gelijk
aantal stemmen; Slock had er weliswaar meer van de notabelen gekregen en de Deurwaerder
meer van de dekens. Uiteindelijk werd de Deurwaerder benoemd. De lijst van de namen van
de 7 uiteindelijk verkozen raadsheren komt bij Coppieters wel overeen met die bij van Wallegem.
Cfr. P. VERHAEGE, o.c., blz. 68. In de publicatie van dit handschrift wordt dezelfde lijst
opgegeven, met uitzondering van Kesteloot en van de Walle die daar niet ververmeld zijn.
(34) De oprichting van rechtbanken van eerste instantie of eerste aanleg kadert in het geheel van
gerechtelijke hervormingen die Jozef II doorvoerde met de bedoeling de rechtspleging van
willekeur, wreedheid, irrationele organisatie en onbekwame personages te zuiveren. Ze zouden
bevoegd zijn in alle zaken en voor alle standen van de bevolking en er zou een vaste wedde
vastgesteld worden voor alle magistraten. De voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg
werden benoemd; de bijzitters werden gekozen, zoals van Walleghem en Coppieters het ons
uitvoerig beschrijven, onder de kandidaten die het bewijs leverden van hun rechtskundige
kennis. Boven de rechtbanken van eerste aanleg zouden er twee raden van beroep komen (Brussel
en Luxemburg) en één soevereine raad te Brussel. Voor meer informatie in dit verband zie Ph.
VAN HILLE, De gerechtelijke, o.c., blz. 7-61. Louis-Joseph van Haveskerke werd geboren te
Oostende op 22 november 1736 als zoon van Joseph van Haveskerke die raadsheer-pensionaris
was te Oostende; hij was ridder, baron van Wijnghene, heer van Zedelghem, Wulfsberghe, etc.
en schepen van het Brugse Vrije - en van Hélène Bosschaert. Louis-Joseph was burggraaf van
Zeeland, heer van Mediepe. Van 1761 tot febr. 1773 was hij schepen van het Brugse Vrije. In
1773 werd hij, bij patentbrieven, lid van de provinciale raad van Vlaanderen, later
advocaat-fiscaal van Vlaanderen. In april 1761 huwde hij Marie-Anne, burggravin van der
Varent met wie hij 4 kinderen kreeg. Tijdens de Brabantse omwenteling zetelde hij in het
soeverein congres te Brussel en als afgevaardigde daarvan werd hij naar het Franse hof gestuurd.
Bij de Oostenrijkse restauratie verbleef hij een tijdlang te Parijs; hij zou zelfs met de Fransen
hebben gecollaboreerd. (J. GAILLARD, o.c., dl. I, blz. 19). (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 150). (Ph. VAN HILLE, De gerechtelijke, o.c., blz. 142-143).
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(35) De kapel van het ambacht van de schippers, met erachter het ambachtshuis en enkele godshuizen,
was gelegen tussen de Potterierei en de Kleine Carmerstraat (nu de Elisabeth Zorghestraat). Ze
was toegewijd aan de heilige Clemens, de patroonheilige van de schippers. (J. ENGLISH,
Parochieblad, 20 nov. 1955 en 22 nov. 1959). (J. GAILLARD, Ambachten en neringen van
Brugge, Brugge, 1854, blz. 153-155).
(36) Volgens de stukken in het stadsarchief te Brugge moet de Confrerie van de Pilgrims gesitueerd
worden in de Sint-Jacobskerk. In 1786 werd ze op bevel van Jozef II, samen met een hele reeks
andere broederschappen, afgeschaft. In de plaats kwam het nieuw broederschap ‘van de liefde
tot de naaste’. De opbrengst van de verkochte goederen van deze confrerie bedroeg 29-11-0
pond. (S.A.B., pf. 512: confrerieën en kloosters, losse stukken).

(April)
De processie van Palmsondag onderbleven.
Op den 1 april, zijnde Palmzondag, was het wederom als eenen anderen dag en geene
processie en is er als naer jaerelijcksche gewoonte, sedert de vernietinge der oude
Palmzondagprocessie, omgedregen, gelijk ook den vrijdag hiervoor, het beelt van
O.L.V. van de Seven Ween vanuijt de kercke der eerweerde paters Capucinen niet
is omgedregen geworden, welck beelt ook jaerelijcks in dees processie op Palmzondag
- fol. 82 - omgedregen wiert. Hiermede zal de gedagtenisse der Palmzondagprocessie
teenemael vergeten blijven en de schaede bij des zelfs vernietingen, in mijn voorige
deelen vermelt, misschien noijt meer weerkeeren; Godt geve nogtans dat de saeken
haest eenen anderen keer mogten nemen en dat alle die veranderingen die in onse
landen zoo menige ongestigtigheijden, troubelen en schaeden veroorsaeken, nog
eens op den ouden voet mogten herstelt worden, dan zoude men den godtsdienst zien
herleven, de steden zien bloeijen en menigvuldige schaeden herstelt worden. Godt
gaeve dat d'oogen van onse roemwaerde regeerders mogten geopent worden en dat
zij haest de menigvuldige dweersdrijvers, pluijmstrijckers en verraeders van onse
landen mogten kennen!

D'heer Wallewijn doet zijn eedt als onderintendent van d'intendentie.
Op den 9 april zaeg men wederom binnen dese stadt Brugge groote vruegdeteekens
bedrijven en ontrent Ter Balie geduerende desen dag veele wimpels, vlaggen en
ander versieringen spannen, - fol. 83 - des avons veele illuminatiën, vruegdevieren
en pektonnen ontsteken, m'hoorde veel canonslaegen ronken en veele vuurpijlen
wierden er hemelschwaer gesonden; aen Schipperscapelle zaeg men ook vercieringen
spannen en 's avonds, gelijk ontrent den Com, veele illuminatiën ontsteken; vóór
dees capelle was er ook ten koste van de vrije schippers geleijt een groot vlot van
welcke menigvuldige canonschueten wierden afgelost en op welcke des avons bij
duijsenden lanteerenkens en andere illuminatiën gehangen waeren, al hetgone 't
alderschoonste gesicht uijtmackte. Op veel ander plaetsen deser stadt als op de Mart
en aen eenige ambagthuijsen zaeg men ook des avons veel illiminatiën ontsteken, te
lang om alle afsonderlijk te verhaelen, ende dit alles ter oorsaeke dat den zoon van
d'heer Wallewijn(38), wonende op Ter Balie, heden zijnen eedt heeft afgeleijt als
commissaris ofte onderintendent, bij patente van zijne majesteijt den keijser bekomen,
van den raedt van d'eerste instantie die voor de stadt Brugge is opgezegt geworden.
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Het reglement van het verkoopen der grootbieren andermael verandert.
- fol. 84 - Op den 6 april wiert binnen dese stadt Brugge bij naedere hallegebode en
placaete aengekondigt nopende het verkoopen der grootbieren door de brouwers die
hetzelve maer met drij schellingen augumentatie par tonne mogen verkoopen, volgens
hun gekregen consent, in plaes van als hiervooren, fol. 80, met vier schellingen,
waernaer het publick versogt wordt hier te reguleeren; gelijckelijk dat op de klagten
gedaen door d'herbergiers deser stadt wegens den opslag der bieren aen d'heeren van
't collegie, hun is toegelaeten ergens in eene brouwerije (die men zegt in 't hospitael
te zullen zijn) eene brouwte grootbier te brouwen met het storten van eene veel
mindere quantiteijt sucrioen en hoppe, zoodaeniglijk dat de bieren gemakkelijk voor
den ouden zouden gegeven worden, als de vrije brouwers voorgeven te moeten
storten. Dese brouwte zal ter prueve een half jaer ingekeldert worden en tegens dese
uijt elcke brouwerije eene tonne bier om ter prueve te zien welcke dat het beste zal
wesen en stant houden.

Het koninglijk edict nopende de ambagten, gildens, etc., van het stadthuijs
afgekondigt.
- fol. 85 - Op den 11 april is binnen dese stadt Brugge van het stadthuijs afgekondigt
de keijserlijcke, koninglijcke ordonantie ofte edict raekende de ambagten, gildens
en ander borgerlijcke corporatiën, alsook degene van de lastdraegers, wegers, meters
en ander arbeijders, aengestelt tot den dienst van den schipvaert, van den koophandel
ofte van het publicq(40) (ziet den Indicateur als hiervooren, fol. 51, bijvoegsel N XIV
ende ziet nu en dan in dit deel de menigvuldige wijtloopige edicten van zijne majesteijt
den keijser op verscheijde voorwerpen ende wel besonderlijk geduerende dese maendt,
waer den leser met verwondering zal vinden de diploma van zijne majesteijt nopende
de procedure en civile regtspleginge, de edicten nopende de te nieuw op te rechten
tribunalen en gerechten van d'eerste instantie, waer en hoeverre door heel het
Nederlandt hunne districten zullen zijn en zeer veele ander merkweerdigheden voor
desen tegenwoordigen tijdt, alle te lang om hier afsonderlijk te konnen geplaest
worden, en ook teenemael onnoodig - fol. 86 - terwijl alles luijsterlijk door de drukpers
opgeheldert in dit deel van den Indicateur, gelijk ook voor de provencie van Brabant
in het Wekelijcks Nieuwsbladt uijt Loven, het vierde deel, door den leser kan gesien
worden).
Wat ontsteltenisse, moeijte en onkosten het voormelt edict der ambagten, etc.,
binnen dese stadt en verders door heel het Nederlandt gebaert heeft laete ik den leser
oordeelen, terwijl elk nu, als voorsiet, van alle voorrechten en privilegiën te zullen
berooft worden, zoo luijsterlijk door zijne majesteijt den keijser in de plichtige
huldingsfeest op 't H. Evangelie beswooren, alle de gemoederen gelijckelijk beginnen
als den moedt te laeten vallen en zien als een drukkelijcke slavernij voor oogen. Dog
het zijn de bevelen van zijne majesteijt, niemant durft er nog tegen kanten, schoon
de murmuratie zeer groot begint te worden; zijnde korts naer het bekendtmaeken van
het voormelt edict uijt d'orders van d'heeren van 't collegie aen alle dekens
(39)
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eenen brief gesonden bij welcke geboden wordt dat in den tijdt van veertien daegen
door elck der dekens eenen pertinenten staet van goedt moet overgelevert worden.

Eenen soldaet willende deserteeren verweert zig dapper.
- fol. 87 - Op den 13 april, eenen soldaet, willende van zijne wagt, staende aen de
Gendpoorte, deserteeren, wiert seffens agtervolgt door eenen corporael, tegens
welcken den deserteur hem zoodaenig verweerde dat hij hem met zijne fusieke door
en door zijnen bil stak. Desen corporael desniettegenstaende nogtans zoo dapper
zijnde dat hij den deserteur tegenhielt totdat er hulpe van de besettinge der poorte
bijkwam die hem seffens naer het prison beweegden. Moetende hij eenige daegen
hiernae voor zijne straffe thien mael op en neer door drijhondert mannen door de
wissen loopen, zijn geluk zijnde dat de doodstraffen van zulkdaenige militaire
misdaeden door zijne majesteijt den keijser verboden zijn, zonder welcke hij het,
gelijk vóór desen in gebruijk, niet beter dan met de doodt zoude hebben ontkomen.

Eenen man, genaemt Bleekers, viert met zijne vrouwe zijn vijftigjaerigen
jubilé.
Op den 15 april heeft binnen dese stadt Brugge eenen man, genaemt Bleekers,
wonende in de Bouverijstraet, zijnen jubilé geviert van den tijdt van vijftig jaeren
met zijne vrouwe te zijn getrouwt, - fol. 88 - ter oorsaeke van welcke 's morgens ten
elf uren eene zeer plichtige misse in de parochiale kercke van St.-Salvators afgesongen
wiert tusschen welcke de jubilanten hunnen jubilé vierden en naer welcke kercke zij
onder het luijden der klokken met thien carossen, verselt door hunne vrienden, gevoert
wierden. In de Bouverijstraet en ander omliggende straetjens saeg men hierom veel
vruegt bedrijven en veel versieringen, wimpels en vlaggen spannen en gelijckelijk
's avons veel vrugdevieren, pektonnen en illuminatiën ontsteken.

Begin gemakt met het afbreken der Waterhalle.
Heden heeft men ook, naer lange spraeke, een begin gemakt met het afbreken van
de Waterhalle(41), staende op de Mart. Dit gebouw, wekkers fondamenten men zegt
te begeven, is zeer konstig op zeer groote pilaeren op 't water gemakt - en hierom
genaemt de Waterhalle - over circa seshondert jaeren van den grondt op tot nut der
koophandel nieuw gebouwt. Het dak dat scherp af, maer veel hooger als d'Halle is,
is overdekt met schaliën en heeft menige groote en wijde loode goten. Wat verders
den voorgevel van dit groot - fol. 89 - en konstig gebouw aengaet, dese is platwijs
opgemakt van het één eijndt tot het ander met gelijcke, over circa vier jaeren
nieuwgemakte vinsters; zijnde van onder ook in gelijk gebouw de stadtswagt geplaest,
meest alle de stadtscomtoiren en verscheijde woonsten. Van boven heeft dit gebouw
sedert zijn oprechtinge gedient tot
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nut van alle koopmanschappen te verklaeren en te verkoopen, aldaer is ook den opstel
der graenen en de saele der heeren schermers; wordende hetzelve gebouw tot nog
veele andere nuttelijcke nootsaekelijckheden gebruijkt. Wat er naer d'afbrekinge met
dese ledige plaetse op de Mart zal geworden zal den tijdt voorder leeren.
Alsnu heeft men ook een begin gemakt met het afbreken van St.-Janscapelle
staende op St.-Jansplaetse(42), van welckers suppressie in 't voorig deel mentie is
gemakt geweest.

Hoedaenig de kerkwijdingen geviert zijn.
Op den 22 april, zijnde den tweeden sondag naer Paesschen, zijn, ingevolgen het
keijserlijk edict, als over jaer alle de kerkwijdingen deser stadt - fol. 90 - Brugge,
gelijk ook alle ander ten platten lande, als naer gewoonte zeer plichtig geviert
geworden onder het luijden van alle de klokken deser stadt den avont hiervooren.
Wat de kerremissen aengaet, die ook op desen dag alle moeten geviert worden, is
het besonder ten platten lande op d'een parochie kerremis en op d'ander geene; 't
meesten deel hunne gewonelijcke kerremis vierende. Op die parochiën waer dese
kerremis onderhouden of geviert wordt, wordt dezelve onder de boeren genaemt ‘De
Keijsers Kerremis’ zonder dat door het vieren van dese d'ander gewonelijcke
kerremissen gelaeten worden, zoodat er wegens die veranderinge nu op veele
parochiën nog eene kerremisse méér als naer gewoonte is.

Bericht aengeplakt nopende de tweede keijserlijcke en koninglijcke loterije
in ses classen.
Op den 25 april wiert binnen dese stadt Brugge aen veele hoeken der straeten
aengeplakt een bericht nopende de tweede keijserlijcke en koninglijcke loterije in
ses classen. Den ontfang van welcke zal geopent worden den 15 meij toekomende
en welckers eerste treckinge bepaelt is op den 16 julij 1787. - fol. 91 Den ontfang en uijtgeef deser loterije zal bestaen in f. 3194000 Brabant Courant
lopende geldt, in 40000 biliëtten, ider van hondert guldens, in 20600 prijsen en 324
premiën; immers alles breeder ingevolgen de plans en conditiën welcke ter deser
gelegentheijdt bij alle de heeren collecteurs van het keijserlijk en koninglijk lottospel
zullen te bekomen zijn.

Des sondaegs aen de Waterhalle gebroken.
Op den 29 april, zijnde sondag, is geduerende den heelen dag, behalvens in
d'hoogmisse, aen den muer van de Waterhalle, al den kant van de Waterhalle langs
de Breijdelstraete leijdende, met alle mannen gevrogt alsof het weekdaeg zoude
hebben geweest om dezelve te verdemoulieren. Dit opdat desen muer spoedig, om
de kepers van 't dak af te laeten, zoude konnen zoo verre afgebroken zijn, gelijk ook
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om zooveel mogelijk de schaede der winkels te voorkomen en om, is 't mogelijk,
zoo verre tegens het begin der foire daermede gedaen te hebben.

Eindnoten:
(38) P.P.J. Walwein, benoemd tot districtscommisaris voor Brugge van intendant Charles de Mahieu,
was een uitgesproken keizersgezind ambtenaar. Hij was de zoon van Charles Walwein, waarover
verder. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I. blz. 157-158). (S.A.B., Almanakken
BI hh. 1786, blz. 184).
(40) Hierin vinden we een duidelijke tegenspraak met wat Van den Berghe schrijft in verband met
de reactie van de ambachten op de hervormingen van Jozef II: ‘Jozef II had namelijk op 17
maart 1787 een decreet afgekondigd waardoor de ambachten helemaal aan banden werden
gelegd... De Brugse stadsmagistraat heeft dit decreet echter nooit afgekondigd’. (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 161).
(39) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 34 verso. S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 36,
no 72.
(41) Daar de oude Halle te klein geworden was, werd tussen 1285 en 1294 een ‘Nieuwe Halle’
gebouwd. Dit gebouw besloeg heel het oostelijk deel van de Markt. Gezien het over de Reie
gebouwd was, kreeg het in de 14o eeuw ook de naam ‘Waterhalle’. Het was inderdaad een echt
open maritiem station, waaronder de schepen kwamen aanleggen. Vanaf de 15o eeuw werd ook
de naam Lakenhalle gebruikt. In 1787 werd besloten tot de afbraak van dit gebouw. (A.
DUCLOS, o.c., blz. 42, 47, 342, 434, 437).
(42) Deze kapel werd in 1612 opgericht in de plaats van een te voren vernielde kerk met dezelfde
naam. Ook deze kapel werd vernield in 1786. De Sint-Jansplaats ontleent haar naam aan deze
kerk en latere kapel. (A. DUCLOS, o.c., blz. 530).
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(Mei)
Gewaenden brant binnen Brugge.
- fol. 92 - In den nagt tusschen den 30 april en 1 meij gebuerde binnen dese stadt
Brugge eene belachelijcke saeke, weerdig om voor de laetere tijden belachen en
bewondert te worden.
Op 't onvoorsiens hoorde elck ontrent den elf uren van desen avont met grooten
schrik de schelle op den Hallenthooren brant klippen. De bevreestheijdt zooveel te
meerder zijnde omdat het bij uijtnementheijdt windig en regenachtig weder was.
Desniettegenstaende waeren der seffens duijsenden menschen op de been. Men saeg
den brantlanteeren langs de kant van de Gendtpoorte op den Hallenthooren uijtsteken
en ider was in verwondering om te weten waer den brant was ontstaen terwijl er
boven d'huijsinge geen vlammen gesien wierden. De vreese wiert door het geduerig
herhaelende klippen der schelle nog vermeerdert en menigvuldige menschen begaeven
hun langs dien kant tot voorkoming - fol. 93 - van den brant. Zelfs waeren der al
eenige speijten en brantgetuijg op de been, maer hoe verwondert waeren de
menigvuldige aldaer ter hulpe komende persoonen wanneer zij nu, daer ontrent
gekomen zijnde, langs de veste saegen branden de slaepinge: linwaet, kleederen en
zelfs eene liderpo van eenen jongelink, genaemt Van Hecke, die den voorigen avont
op het generael kerckhof is begraeven ende die sedert lang een besmettelijcke siekte
hadde gehadt en als gemijmert hadde ende den welcken nu sedert eenige daegen, tot
zijn meerder ongeluk, door eenen dollen hondt van eenen slagter in de Carmesstraete
in zijne handt gebeten is, zoodaeniglijk dat desen hondt seffens, op d'orders van
d'heeren van 't collegie, doodtgeschoten is; hebbende den gemelden Van Hecke
eenige daegen zoo woedende geweest dat het schuijm zeer hoog op zijne mondt heeft
gestaen ende dat hij gekoort en gebonden op zijn bedde is gestorven. Ter - fol. 94 oorsaeke van welcke hij door d'heeren van 't collegie geschouwt zijnde, hij om alle
voordere onheijlen te voorkomen op bevel der zelve heeren met zijne kleederen gelijk
hij lag is in de kiste geleijt ende den zelven dag begraeven; hebbende den gemelden
jongelink geweest beelthouwer van stijle en woonachtig in d'Engelsche straete.
Zoo haest nu de menigvuldige menschen dien fellen brant hadden gesien, seijden
zij schimperswijs tegen de menige naertoegangers: ‘Gaet niet voorder, het is de brouk
van Van Hecke die d'heeren besig zijn met branden’, en meer ander schimpredens,
gelijk men ook des anderdaegs alom niet anders hoorde en ten allen kant met desen
balachelijcken brant schimpen.
D'heeren en de schaedebeletters, seffens hun misslag, die het gemelt goedt hielpen
verbranden, bemerckende, deden met alle haest advertentie naer den thorenwaeker,
hetwelck hun gelast was 's avons te doen, dog hetwelk door hun vergeten was; en
hiermede - fol. 95 - ook seffens het klippen der schelle ophoudende was alles haest
in rust en ider ging seffens, mits het bij uijtnementheijdt slegt weder was, naer huijs,
zonder dat iemant veel moeijte hadde moeten doen om desen zoo belachelijcken
brant te blusschen die nogtans in veele een aldergrootsten schrik en ontsteltenisse
heeft veroorsakt.
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Heel het Nederlandt is vol vreese om redens aldaer aengemelt.
Nu gelijk wij tot de maendt meij genaedert zijn, die het tijdtstip is op welcke alle de
zoo merckweerdige veranderingen, besonder nopende d'intendentiën, gaen een begin
nemen, heescht er door heele het Nederlant eene zoodaenige vreese dat alle herten
daeraf tot in 't merg der ziel bekommert zijn, alle monden daer af vol ende men
nergens meer anders hoort af spreken. Terwijl men nu alom voorgeeft dat er, onder
nog menigvuldige ander uijtstroijingen, op bevel der intendenten eene belastinge
van 40 par cent zal geheven worden op alle de immeuble goederen die de Nederlanders
besitten, gelijk ook op alle de - fol. 96 - winsten of voordeelen die zelve zullen doen,
waerof idereen pertinente rekening zal gehouden zijn te doen; dat bovendien, te
beginnen met dese maendt, d'inschriptie militair vastgestelt is en dat alle de kinderen
die zullen geboren worden, behalvens den eerstgeboren, ten allen tijde daertoe aensogt
zijnde, tot den keijserlijcken dienst zullen verplicht zijn; dat men nu geduerende drij
daegen door het heele landt alle de kercken zal gaen sluijten, daeruijt zal ontweeren
alle goude en zilvere en alle ander kostbaer effecten, gelijk ook alle de schilderijen
en meest alle de beelden die men daer zal onnoodig oordeelen; en dat bovendien alle
de kercken die niet meer zullen geopent worden, zullen gesloten blijven. Bovendien
wordt er alom verbreijt dat alle de steden geduerende dees daegen met militaire
wagten zullen omset zijn, dat men tot voorkominge van oproerigheden de houte
bruggen zal draeijen en die van steen afbreken opdat er niet zoudt konnen saemengerot
worden en duijsenden ander uijtstroijsels. Nu zal men gaen zien wat er van dit alles
zal geworden.

D'intendentie binnen Brugge begonst.
- fol. 97 - Op den 1 meij is eijndelinge den dag gekomen waeraf van over veele jaeren
gesproken is ende die nu alle de merckweerdige veranderingen moest teweeg brengen
gelijk men in 't vervolg zal gaen sien.
Heden dan is binnen dese stadt Brugge inderdaedt begonst het gerechte van d'eerste
instantie ingevolgen de hooge keijserlijcke en koninglijcke bevelen, gelijk ook door
heel Vlaender, maer niet in Brabant, gelijk den leser in 't vervolg zal vernemen.
Aen desen nieuwen raedt zullen van nu af alle de onderhoorige districten moeten
onderhoorig zijn zooals in den Indicateur te sien is. Desen nieuwen raedt van d'eerste
instantie wordt voorgeseten door den heer intendent en zijnen commissaris, de seven
heeren raedtsheeren, hiervooren ook vermelt, en verscheijde andere bediende en
wordt van nu af binnen dese stadt Brugge gehouden in 't Vrije, ten welcken eijnde
aldaer een alderschoonste bouffet gemakt is en seven kaemers - fol. 98 - gesepareert
(voor elcken raedtsheer een), om daer daegelijcks, van den vroegen morgen tot 's
avons, alle de menigvuldige affairens te verrichten.
Dit begin van desen nieuwen raedt van heden, dat niemant nogtans vermoedt van
gedeuren te zullen zijn, wiert aengekondigt door het geduerig spelen van 't carilion
geduerende desen heelen dag, zoodat men van nu af zeggen mag dat dit truerspel
inderdaedt binnen dese stadt Brugge begonst is.
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Ordonantie en placaeten door orders der zelve aen d'hoeken der straeten
gehangen.
Op den 2 meij met den vroegen morgen was idereen binnen dese stadt grootelijcks
verwondert en niemant meijnde beter of d'ordonantiën, hiervooren fol. 95, alom van
over menige daegen verbreijt, waeren aengekondigt. En wie zoude inderdaedt anders
gemeijnt hebben want men alsnu, tot iders verwonderinge, niet eenige placaeten aen
d'hoeken der straeten aengeplakt maer heele boeken met ordonantiën saeg hangen
aen een koordeken die aen eenen geslaegen naegel in de mueren vast waeren en
vervolgens aldus voor iedereen te lesen hingen. - fol. 99 Wanneer dan dese buijtengewone hangende placaeten van veele gelesen waeren,
wiert eenider herstelt van den schrik waerin zij hun ter deser gelegentheijdt bevonden,
hoorende dat het anders niet en waeren dan de edicten en ordonantiën raekende de
hervorminge van de justitie binnen de Nederlanden (ziet den Indicateur, fol. 258) en
hetgene raekende het reglement voor de saeken en processen, dewelcke op den 1 der
maendt meij 1787 zullen hangen onbeslist in d'eerste instantie, in den graet van
appellatie of van revisie (ziet voorders fol. 282) en eenige andere kleijne ordonantiën
raekende de stadt Brugge reede door de intendentie bekent gemakt.

Venditie van de materialen der Waterhalle gehouden.
Hiermede was ider tot nog toe gerust gestelt en d'intendentie ging voort met het
verrichten hunner affairens; zijnde zelfs op des zelfs bevel op heden d'eerste venditie
van de materialen van de Waterhalle door eenen stokhouder deser stadt gehouden,
te weten van die materialen die niet konnen verwerkt worden; wordende - fol. 100 alle degone die nog konnen vervrogt worden vertransporteert naer het gesupprimeert
klooster van de Cathreusen(43) om aldaer aen den Poermolen(44), die zal vergroot
worden, besteet te worden.

Alles dat met de maendt meij moest aenvang nemen binnen Brabant
opgeschort; begin der troubelen aldaer ontstaen.
Sedert gisteren, dog nu vandaeg voor seker, zijn alhier binnen Brugge zekere en
echte maeren uijt Brabant aengekomen waerbij men tot iders verwondering voor
eerst verneemt dat alles, 't goon men met de maendt meij van meening was in te
voeren, generaelijk door de gesaementlijcke heeren Staeten is afgeslaegen; dat men
zelfs, tusschen het begaen van menige oproerigheden, hunne koninglijcke hoogheden,
onse gouverneurs-generael, als gedwongen heeft (meest door de aen hun aengetoonde
versoekschriften of requesten) van alles dat er tot nu toe tegens de constitutiën is
ingevoert of staet ingevoert te worden te rejecteren en te weerroepen, 't welk reede
ten deele door hunne koninglijcke hoogheden wordt bevestigt gedaen te zijn. Nu zal
men met verlangen naeder tijding vernemen.
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Merckweerdige veranderinge nopende de processie van het H. Bloet.
- fol. 101 - Op den 6 meij, zijnde den eersten sondag deser maendt, hadde binnen
dese stadt Brugge de volgende merkweerdige veranderinge plaetse: nu sedert eenige
jaeren is binnen dese stadt, gelijk den leser in 't vervolg mijner beschrijvinge zal
bevinden, de H. Bloetprocessie in plaets van op den 3 meij, gelijk vanoudts de
gewoonte was, op desen sondag omgedregen geworden. Dog dese is dese jaere
andermael op bevel van onsen eerweerdigsten heer bisscop verschoven tot op morgen
omdat, gelijk zijne eerweerdigheijdt voorgeeft, dat ingevolgen het keijserlijk en
koninglijk edict der suppressie van de processiën in 't algemeen verboden is geene
processiën op de sondaegen om te draegen om de goddelijcke diensten niet te beletten.
Vervolgens is desen feestdag op de naervolgende wijse uijtgevoert geworden,
weerdig om voor de laeter tijden te noteren omdat mogelijcks alle dees veranderingen
van geen gedueren zullen zijn: heden morgen waeren van 's morgens om vijf uren
gewoon de beggijnnen den ommegang al singen te gaen 't welck, - fol. 102 geduerende de vijftien daegen dat het H. Bloedt geviert wordt, wiert herhaelt door
d'heeren der cathedraele en parochiale kercken, gelijk ook door de paters der vier
biddende orders die elk, behalvens in de groote processie, zulks tot tweemael
herhaelden en van 's morgens ten vijf uren den ommegang al singen gingen, wordende
van veele godtvrugtige persoonen gevolgt.
Nu is dese zoo loffelijcke en prijsbaere gewoonte door onsen eerweerdigsten heer
bisschop ook teenemael verboden en door geene en is er, wegens hetzelve edict, den
ommegang gegaen geworden. Hierdoor vermindert in alles zoodaenig de devotie dat
van den anderen kant d'helft zooveel menschen den ommegang niet meer gaen als
naer gewoonte, van veele opentlijk geseijt wordende dat wanneer de geestelijkheijdt
zulks naelaat zij daertoe ook niet meer verplicht zijn.
Dog in hope dat alle dees veranderingen, zoo beklaegelijk voor onse geheijligde
religie, haest eenen anderen keer zullen nemen, kome ik weer tot het vervolg van
desen dag. Van - fol. 103 - daegs hiervooren begonde met de vespers den
gewonelijcken aflaet en het H. Bloet wiert als het voorleden jaer met het beginnen
der zelve ter aenbiddinge uijtgestelt. Heden zijn in d'H. Bloetcapelle en in de
cathedraele kercke van St.-Donaes de pontificaele diensten gedaen, even alsof het
H. Bloedt moeste omgedraegen worden zoodat op den 7 meij, zijnde den volgenden
maendag, de H. Bloetprocessie op de volgende wijse omgedraegen is: van 's morgens
ten ses uren hoorde men, als op kerremisdag de gewoonte is, het carilion
onophoudelijk speelen. Ten thien uren wiert alle het volk van de foire verdreven en
dezelve tot den één uren gesloten; wordende ook geduerende de processie alle de
kraemen op de Mart gedekt. Dan naer oude gewoonte het H. Bloet uijt de capelle
gehaelt zijnde, wiert hetzelve gestelt op den autaer in de cathedraele kercke van
St.-Donaes, alwaer op heden maer dienst gedaen was gelijk men op andere daegen
gewoon is te doen. Onsen eerweerdigsten heer bisschop, aldaer in pontificael - fol.
104 - gewaet aengekomen zijnde, nam eerst als naer oude gewoonte het H. Bloedt
van den autaer af en droeg hetzelve met den heer prelaet Van den Eechoute(45) eenige
schreeden buijten de kercke.
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Dan wiert die plechtige processie langs den gewonen toer van den ommegang
omgedregen, die nogtans onsen heer bisschop maer langs den toer van H.
Sacramentdag hadt meijnen om te draegen dog daeraf, besonder om de murmuratie
van 't gemeente, overvoijst was. Want er alsnu murmuratie genoeg onder het gemeente
heescht omdat, wanneer dese processie op eenen weekdag moet omgedregen worden,
dezelve op den 3 meij niet omgedregen wordt volgens d'oude voorrechten en dien
dag gewonelijk, door de menige vremdelingen, zeer profitabel voor 't gemeente was.
Door alle de dekens der ambachten zaeg men nu ook, nogtans tegen het keijserlijk
edict, de gewone ambagtseereteeken draegen en desen dag wiert voorders als eenen
kerremisdag door 't gemeente overgebragt, zeer weijnig gevrogt en door de winkels
weijnig toog gedaen wordende, wanneer ook tot 's avons laet op 't carilion gespeelt
wiert. - fol. 105 -

Drij soldaeten gedeserteert.
Op den 8 meij naermiddag deserteerden over de veste tusschen de Catalineen
Gendpoorte deser stadt drij soldaeten van welcke twee overgeswommen zijnde.
Konde den derden niet swemmen dog wiert door eenen zijner maets overgehaelt,
maer bij ongeluk en onervaerentheijdt ontschoot hem zijn pakje kleederen 't welk
zonder hope van weder te bekomen naer den grondt sonk dog absolutelijk nu, om
niet geapparendeert te worden, hunne desertie moetende voltrekken, vlugte hij met
zijne twee maets heel nakt zijnde weg ende langs den weg eenige kleederen bekomen
hebbende, kwaemen zij alle drij nog desen avont tot Sluijs aen, niettegenstaende zij
zeer dapper agtervolgt wierden.

De stadtssoldaetencordugarde in d'Halle verplaest.
Op den 11 meij is de stadtswagt of zoo geseijde stadssoldaeten van hun appartement
onder de Waterhalle, ter oorsaek van zelfs demolitie, verhuijst in een appartement
onder de groote Halle nevens de groote poorte langs - fol. 106 - den kant van de
Steenstraete; zijnde dese eene nieuwe daertoe expresselijk gebouwde plaetse waer
sieur Hardij, die nu langs den anderen kant van d'Halle nevens de Caemer der
Commercie geplaest is, tevooren winckel gehouden hadde.
Eerstdaegs zullen ook alle de comtoiren onder de Waterhalle nu nog zijnde,
verplaest worden ook in de groote Halle langs den kant der Wollestraete, in nieuw
separate gebouwen die men daer nu ook met alle werklieden is maekende, 't welck
ook tot een meerder sieraet deser Halle zal dienen mits dezelve langs desen kant
vanonder alle in gelijcke vensters zullen gemakt worden.
Nu is het oppervlak van de Waterhalle ontrent half afgebroken, gelijk ook meest
alle de daer opstaende schouwen afgebroken zijn. Tot iders verwonderinge worden
in 't afbreken deser Waterhalle menigvuldige vledermuijsen gevonden en daegelijcks
siet men door de werklieden heele nesten levende op de Mart smijten.
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Menigvuldige berichten en requesten uijt Brabant nopende de
tijdtsomstandigheijdt verkogt.
- fol. 107 - Van den 13 meij af en gevolgentlijk de andere dese volgen daegen wierden
binnen dese stadt Brugge, besonder door den boekdrukker sieur de Moor(46),
menigvuldige berichten, uijt Brabant toegesonden wordende, verkogt, alle betrekkelijk
tot dese zoo wondere tijdtsomstandigheden.
Vermits men van nu af seker is dat de Staeten, besonder van Brabant, aen hunne
koninglijcke hoogheden de volkomen opschortinge versoeken van alle ingevoerde
nieuwigheden, welkdaenig die mogen wesen ende bovendien alles alsnu versoeken
te hebben gelijk het geweest heeft van over tweehondert jaeren. Diesaengaende
worden der door alle de gesaementlijcke Staeten van 't Nederlandt vertoogschriften
en requesten op requesten toegesonden, alle betrekkelijk tot eensinnige oogwitten,
welckers besonderste ik van nu af bekomen hebbende, den leser dezelve voor 't
gevolg saemen in druk zal konnen sien.
Diesaengaende heerschen der nu veele saemenrottingen en - fol. 108 - troubelen
in Brussel en door heel Brabant. Van nu af worden er veele cocardes en
staeteneereteekenen gedregen en alle de gesaementlijcke edeldom en borgerije willen
zonder uijtneminge in hunne voorige voorrechten en vrijheden herstelt worden.

Ordonantie nopende de Nieuwe Wandeling buijten de Catalinepoorte.
Op den 18 meij is er binnen dese stadt Brugge bij hallegebode, trommelinge en
placaete(47), aengekondigt dat hoe d'heeren van 't collegie ter ooren gekomen zijnde
dat er aen de Nieuwe Wandelinge buijten de Catalinepoorte - met veele kost ten
gerieve van 't gemeente opgerecht - veele schaede, zoo aen de aldaer gestelde banken
als aen den geplanneerden weg, wordt toegebragt waerom, mits desen, wel en
uitdrukkelijk verboden is geworden van langs dese wegen te ballen, rijden met
waegens of peerden ofte eenige andere beesten, tenzij die om hunne uijtrede tot op
den calsijdeweg moeten komen; tegerlijk verboden wordende van langs desen weg
eene vuijligheijdt op of langs de wegen te werpen, de boomen, banken ofte iets anders
dat tot het vermaek van 't publicq gemakt is of zal gemakt worden - fol. 109 - te
breken ofte te beschaedigen; gelijckelijk ook verboden wordende van iemant langs
dese wegen gaende, sittende of staende te insureren ofte te beschimpen op pene van
eene boete van drij guldens voor elcke contraventie en te incureren alle zulcke penen
en amenden als men gewonelijk is met de straetschenders te doen. Zullende de copie
deser bekentmaekinge op beijde d'eijnden deser Wandelinge geaffixeert worden op
staeken opdat niemant zig zoude konnen van ignorantie ontschuldigen.
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Gelijk ook nopende het leggen van de mesthoopen binnen Brugge.
Heden is er nog eene ander ordonantie bekentgemakt nopende het leggen van mest
binnen de paelen van Brugge, wan bij op de boete van drij guldens en confiscatie
van 't mest verboden wordt van eenig mest op de publicke wegen langs dese stadt te
leggen, nemaer zal het mest alleen mogen geleijt worden op de twalf afgelegen
plaetsen van wegen in dese ordonantie beropen; zullende gelijckelijk van nu af alle
het mest op de publicke wegen liggende aldaer naertoe moeten vervoert worden.

D'heer van Outrijve wordt door het afschieten van den eerevogel koning
van d'hantboge binnen Brugge.
- fol. 110 - Op den 20 meij heeft binnen dese stadt Brugge de volgende vruegdefeest
plaetse gehadt, weerdig om voor de laetere tijden te vereeuwigen. Desen morgen om
negen uren zijn d'heeren schotters der hantboge onder bescherminge van den H.
Sebastiaen(48) alle in gewone uniforme, met den pijl in de handt, de standaerden voorop
te peerde, gevolgt door ses kanons en den eerevogel, dog alles met swarte linten
behangen ter verbeeldinge van de rouw over den ouden koning, d'heer Moentack(49),
stokhouder deser stadt en overleden koning deser gilde. D'heeren schotters aldus in
vollen treijn vanuijt hun hof tot in d'Heijlig Bloetcapelle gekomen zijnde, wiert aldaer
door hunnen heer proost eene plichtige misse des H. Geests in volle musiek
afgesongen onder het aflossen der kanons op den Burg, 't eijnde van welcke zij met
den voorigen treijn naar hun hof weergekeert zijn onder het onophoudelijk spelen
op alle musicale instrumenten ende van het carilion; waer gekomen zijnde, is seffens
den eerevogel en de persse opgericht geworden.
Naermiddag, - fol. 111 - om een en half uren, hebben d'heeren schotters met den
zelven treijn als 's morgens hunnen heer hooftman uijtgehaelt ende van daer op de
Mart gekomen zijnde, zijn aldaer de canons afgelost van waer, onder het
onophoudelijk speelen d'heeren schotters hun naer hun hof hebben begeven.
Onder den toeloop van duijsenden en duijsenden menschen, naar een weijnig
vertoef, begaeven hun d'heeren schotters seffens aen 't werk tot het treffen van den
eerevogel met hunne exercitiën. Nu circa een half ure besig geweest hebbende wiert
den eerevogel getroffen door d'heer Druaert, wonende bij het commediehuijs, die
door het afschieten van eene vlercke van den zelven het eerste gerak bekomen heeft
en daerdoor balieu van desen hove geworden is ende geduerende heel dese
vruegdefeest vrij van gelag ofte teere is; zulks wiert seffens door 't losbranden der
kanons aen ider kenbaer gemakt.
Dan wiert den iver in 't schieten door d'heeren schotters verdobbelt om haest te
weten wie er voor koning van desen hove zal genoemt - fol. 112 - worden. Nu en
dan wiert den eerevogel getroffen door verscheijde der heeren schotters. Dog alle
nog misslaegen totdat het eijndelinge, nu ontrent seven uren geworden zijnde, gelukte
dat den eerevogel getroffen wiert door d'heer van Outrijve(50) die onder uijtsprekelijcke
vruegt aldus koning van
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desen hove geworden is. Terstont wierden de canons tot verscheijde mael afgelost.
M'hoorde seffens op alle musicale instrumenten spelen, men saeg de vendelen
swaeijen en alom hoorde men vivat en triumph roepen. Zoo groot was de vruegt om
desen nieuwen heer koning en van idereen zoo gewenscht, dat dese wel sekerlijk
met geen penne en kan beschreven worden, terwijl eenider, zoo minst als meest, een
gelijk even blij gelaet toonde en alle d'heeren schotters niet genoegsaem konden
filiciteren met hunnen nieuwen heer koning. Zoodaeniglijk dat desen heer in geen
quartier eurs als bij zig zelven was door het onophoudelijk kussen en gelukwenschen,
van verscheijde tot boven den - fol 113 - grondt zeer hoog opgeheven wordende,
gevende den heer koning aan den jongen die den eerevogel hadde opgeraept een
kroonstuk.
Den leser zal mogelijcks voor 't toekomende verwondert zijn wanneer hij ter deser
gelegentheijdt zal lesen dat de vruegt om het treffen van desen eerevogel zoo algemeen
groot was en gelijk als ter zulke gelegentheijdt als buijtengewonelijk. Dog zulks is
geensints te bewonderen terwijl desen heer koning van ider gewenscht was en ider
hem seker, hadde het bij voorkeur mogen gebueren, hem zoude gekosen hebben. Dit
besonderlijk omdat desen heer, die groot en kleen mint, van ider ook zeer bemint is
en omdat hij zeer rijk van middelen is (twee gaeven aen zulke eertijtels als noodig);
hebbende desen heer tevooren brouwer in ‘Den Aerndt’ geweest en nu woonachtig
zijnde agter St.-Annakerkhof.
Desen avont wiert er in desen hove een plichtig avontmael gegeven, waernaer den
heer koning door de alomverlichte straeten deser stadt met den zelven treijn van 's
morgens zeer pragtiglijk is thuijs beweegt. - fol. 114 - In de Carmesstraete, die
geduerende desen dag gelijk den hoven schoon met versieringen, wimpels en vlaggen
hadde behangen geweest, wiert den eerewijn geschonken door de gilde van
St.-Cruijs(51), aen d'Academie door d'heeren des H. Geests(52), op de Mart in d'Halle
door d'heeren schermers en aen het huijs van d'heer Coopman(53), procureur en koning
van den ouden hove deser stadt, door de gilde van den zelven ouden hove of
stalleboge(54); d'heeren schermers en d'heeren schotters der stalleboge den zelven
treijn op 't aenkomen in uniforme tegemoet gaende en vergeleijdende tot aen 't
schenken huner eerewijn.
De vruegdebedrijven desen avont ter deser gelegentheijdt, alom waer den eerewijn
geschonken wiert, gehouden, zouden aldermoijlijckst zijn om alle afsonderlijk te
verhaelen terwijl het vruegdegeroep en de gelukwenschingen zoo algemeen waeren
dat dese de locht deden weergalmen. 't Welck nu eenen zeer helderen avont zijnde,
tusschen - fol. 115 - het branden van meer dan hondert torsen, zulks een
alderaendoenelijckst en zielroerende gesicht deed uijtmaken ende dit wel besonderlijk
in de Steenstraete voor het huijs van d'heer Coopman, koning der stalleboge, waer
den nieuwen heer koning, geseten in eenen schoon vercierden troon, den eerewijn
en tegelijk de gelukwenschen van eenider ontfing die de locht, onder het
onophoudelijk hemelschwaerts senden van vuurpijlen van alle kanten, het aflossen
der kanons en overgroot vruegdegeroep, deden daveren. Zijnde het gedroom van
ontelbaere menschen, besonder in dese straete, zoo groot dat men daer geen voet
konde versetten, zoodaeniglijk dat er verscheijde door het groot gedroom, zoo door
de menige brandende torsen en mislukkende vuurpijlen, zeer aen hunne kleeden zijn
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onder de gelukwenschen en toejeuging van den meesten edeldom, den - fol. 116 eerewijn aengeboden wiert. Waernae ontrent den twee uren van desen nagt den
nieuwen heer koning naer zijne woonste vergeleijt wiert, waermede de vruegdefeest
van desen dag eijndigde.
Des anderdaegs wiert er door d'heeren schotters niet verricht, maer op den 22 meij,
dijssendag hiernae, hernam dese vruegdefeest wanneer, naermiddag om twee uren,
den heer koning van Outrijve door den zelven treijn als sondag uijt zijn huijs gehaelt
wiert; gaende den treijn langs de Predikstraete en Mart tot in het hof, onder de weg
op verscheijde plaetsen den eerewijn geschonken en de canons afgelost wordende.
Aldaer in den hove gekomen zijnde, waeren er drij prijsvogelen op de persse gestelt
op welcke op den oppervogel 21 guldens en op de beijde zijdevogelen 14 guldens
voor prijs gestelt was. Met grooten iver wiert er geduerende heel desen naermiddag
naer dees prijsvogelen door d'heeren schotters geschoten, zelfs totdat het duijster
avont was, wanneer het eijndelinge, in de laetste ronde dat er geschoten wiert, gelukte
- fol. 117 - dat den oppervogel getroffen wiert door d'heer Staffin; waerom desen
onverwagten voorval wederom overvloedige vruegden baerde en eenider wederom
van vruegt deed opspringen terwijl men nu de laeste ronde, en reede avont zijnde,
als voor seker voorzag dat er niet eenen vogel zoude afgeschoten geweest hebben.
Desen avont was er in de groote gildekamer van desen hove groot trectement en bal
die, onder het verrichten van duijsenden vruegdebedrijven, tot den volgenden morgen
geduerde.
Des anderdaegs naermiddag wierden andermael door d'heeren schotters verscheijde
lopende prijsvogelen geschoten. Des avonts was er andermael een zeer luijsterlijk
avontmael waermede dese zoo gewenschte vruegdefeest eijndigde.

Het vleesch te eten op de saterdaegen verboden.
Op desen sondag dat den eerevogel is geschoten geworden is er ook binnen dese
stadt Brugge op alle de predikstoelen, gelijk door het heele Nederlandt gedaen is,
uijtdrukkelijk verboden van op de saterdaegen vleesch te eten, even gelijk het was
vóór de toelaetinge, veroorsakt - fol. 118 - om de troubelen tusschen de republicke
van Holant en zijne majesteijt den keijser, zooals den leser in 't vervolg mijner
beschrijvinge zien kan; zullende nu hiermede voor 't overig dees toelaetinge
volkomentlijk onderblijven.

De processie van den H. Macharius onderbleven.
Desen sondag heeft men ook jaerelijcks gewoon geweest van uijt de kathedraele
kercke van St.-Donaes om te draegen langs de Mart eene processie met de reliquiën
van den H. Macharius, besonderen patroon tegens de peste binnen dese stadt geviert
wordende, welcke processie nu alleen rondt de kercke en ommegang is omgedraegen
geworden ter oorzaek ook van d'algemeene suppressie der processiën; alle de kraemen
staende op de Mart, alsnog in de foire zijnde, jaerelijcks toegedekt hebbende geweest.
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D'heeren Staeten van Vlaender houden eene generaele vergaedering
binnen Gend.
Op den 23 meij hebben binnen de hooftstadt van Gend alle en generaelijk d'heeren
der Staeten van Vlaenderen uijt alle de steden en kasselrijen vergaedert geweest tot
het opstellen van eene eenstemmige requeste of representatie - fol. 119 - aen hunne
koninglijcke hoogheden de gouverneurs-generael der Nederlanden ende van daer
verders tot aen den throon van zijne majesteijt den keijser ende koning te presenteren
besonderlijk tot het weer bekomen van alle en generaelijk d'oude previlegiën van
Vlaender(55), zoo heijliglijk op de blijde huldingsfeest binnen de stadt Gend op den
31 julij 1781 van zijne majesteijt door zijne afgesant, zijne koninglijcke hoogheijdt
prins Albert Casimirus(56), besworen ende tegelijk tot het doen cesseren van alle ende
generaelijk de ingevoerde nieuwigheden direct en indirect tegenstrijdig aen die Blijde
Inkomst en aen de constitutiën en wetten van Vlaenderen.
Dese luijsterlijcke vergaederinge van alle de notable van ons bloeijende
Vlaenderlandt heeft binnen Gend tot twee naervolgende daegen geduert en de
gesaementlijcke representatiën nu in volkomen order opgestelt zijnde, zijn dezelve
directelijk aen hunne koninglijcke hoogheden gerepresenteert geworden. Van dese
verwagt men den besten uijtval, terwijl men nu in Brabant door eenige - fol. 120 verklaeringen van hunne koninglijcke hoogheden als seker schijnt te wesen van de
generaele opschortinge van alle hoegenaemde ingevoerde nieuwigheden.
Den tijdt zal haest leeren wat den volkomen uijtval van dese zoo gewichtige zaeke
zal wesen naer welcke alle de herten der Nederlanders zeer zijn verlangende, alsnu
binnen onse rijcke landen d'aldergrootste verwerring en ontsteltenis baerende. Geene
daegen van dese maendt en zijn er nog gepasseert of men verneemt alle daege
nieuwigheden die uijt alle de steden als couranten toegesonden en door het heele
landt verbreijt worden. Daervan is alsnu den boekdrukkerswinckel van sieur de Moor
binnen dese stadt opgehoopt, zoodat men nu van dag tot dag verneemt hoe verre dat
die zoo gewichtige saeken gevoordert zijn.
Heden is er ook binnen dese stadt Brugge van wegens d'orders van d'heeren van
't collegie bij hallegebode, trommelinge en placaete(57) aengekondigt, dat den genen
die zal ontdekt worden ergens eene pasquille te hebben verbreijt ofte aengeplakt fol. 121 - arbitreirelijk zal gestraft en van officiewege vervolgt worden, gelijckelijk
geboden wordende dat den genen die eijgenaer van eenige hoegenaemde pasquille
is dezelve binnen den tijdt van agt daegen aen d'heeren van 't collegie moet overgeven
op de boete van vijftig patakons voor den genen naederhandt zal ontdekt worden
eenige hoegenaemde pasquille verborgen gehouden te hebben. Dit d'oorsaek zijnde
dat er nu bijnae daegelijcks binnen dese stadt pasquillen verbreijt, uijtgestroijt of
aengeplakt worden. Dit zelfs op de aensienelijckste persoonen deser stadt die men
zegt keijsersgesint te zijn en die zelfs, zoo er voorgegeven wordt, onse landen zouden
helpen verraeden, onder welcke zelfs onsen eerweerdigsten heer bisschop niet
uijtgesondert wordt ende dit wel besonderlijk omdat er op zijn bevel verscheijde
capellen binnen dese stadt en veel beelden alom gesupprimeert zijn. In d'ander steden
van 't Neerlandt is men alleen niet content met pasquillen, maer de dweersdrijvers
worden of verjaegt of hunne huijsen beschaedigt. - fol. 122 -
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Dog zonder voorder tot die saek te komen laete ik alles aen 't gevolg van tijdt over
terwijl van dusdaenige saeken weijnig te schrijven best is; zullende door den tijdt
alle dees zoo aenbelangende saeken genoegsaem als een klaer daglicht voor den dag
komen.

Ander ordonantie nopende de Wandeling buijten de Catalinepoorte.
Op den 28 meij is er binnen dese stadt Brugge op bevel van d'heeren van 't collegie
andermael aengekondigt bij hallegebode, trommelinge en placaete, hoe dat eenige
quaedtwillige hun andermael hebben verstout van de banken, staende op de Wandeling
buijten de Catalinepoorte, te breken ende te beschaedigen, jae zelfs verscheijde der
zelve zijn omverre geworpen; aldaer met geen ander insicht gestelt als tot rustplaetsen
voor degene langs dese wegen zijn wandelende. Om welcke te voorkomen belooft
wordt eene premie van 25 patakons voor den genen die eenige deser straetschenders
zal ontdekken, wiens naem zal gesecreteert worden. Men vermoet dese
straetschenderije te geschieden uijt jalosie omdat eenige deser banken gemakt zijn
door de timmerlieden van Brugge en eenige ander door degene van Steenbrugge
gemakt zijn.

Eindnoten:
(43) In 1348 werd te St.-Andries een priorij van de Kartuizers gsticht. Toen hun klooster in 1578
vernietigd werd door de Geuzen, trokken de religieuzen naar Brugge in een gebouw in de ‘sher
Gillis Dopstraat’, nu de Kartuizerstraat. In de 17o eeuw verwierven ze verschillende aanpalende
gebouwen. Het klooster werd op 27 april 1782 opgeheven; de kerk bestaat nog. (A.
SCHOUTEET, De straatnamen, o.c., blz. 104). (A. DUCLOS, o.c., blz. 587).
(44) Met poermolen of poertoren wordt de westelijke toren aan de ingang van het Minnewater
bedoeld. Gebouwd in 1398 door Jan van Oudenaarde, werd vanaf de 15o eeuw in deze toren
buskruit gemaakt. Zeker tot 1920 diende de toren als magazijn voor buskruit: in 1922 werd hij
geklasseerd door de koninklijke commissie voor monumenten. (A. DUCLOS, o.c., blz. 505).
(Bulletin du comité de la Province de la Flandre. Bulletin du comité Provincial des monuments
et des sites, dl. VII, no 13, 30-1-1922, blz. 298).
(45) De Eeckhoute-abdij viel te situeren op een eiland, gevormd door 2 armen van de Reie, naast
de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge. Rond 1052 had een kluizenaar, Everelsmus, daar een
kapel gebouwd ter ere van Sint-Bartholomeus; zijn volgelingen herbouwden de kerk in de 13o
eeuw. De abdij van Eeckhoute ontstond uit de ‘cellula Sancti Trudonis’; het oude klooster van
deze gemeenschap was namelijk vernietigd geworden en graaf Diederik van de Elzas had hen
alle rechten gegeven op Eeckhout. De uiteindelijke scheiding tussen de monikken van Sint-Trudo
en die van Eeckhout gebeurde in 1248. De abdij werd in 1796 opgeheven (cfr. supra), in 1834
werd een deel van de oude abdij opgekocht en er werd een bank in geïnstalleerd. Na het
faillissement van deze werd een deel van de tuin onteigend door de stad Brugge voor de bouw
van het Museum voor Schone Kunsten. Een ander deel van het terrein van de Eeckhoute-abdij
ging naar de zusters van St.-Andreas, een ander deel naar de broeders van Franciscus Xaverius
(ingang in de huidige Groeninghestraat); op een laatste deel staan nu particuliere huizen. (N.
HUYGHEBAERT, Monasticon belge, dl. III, Luik, 1974, blz. 800-801). (A. DUCLOS, o.c.,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

blz. 364 en 577). Emmanuel II Prisie, geboren te Poperinge in 1737 kreeg op 19 september
1761 de priesterwijding. Wanneer hij reeds een twaalftal jaren ontvanger was van zijn abdij
werd hij op 15 mei 1776 door de regering te Brussel tot abt benoemd. Zijn kanonieke verkiezing
en installatie gebeurde op 1 juli 1776. In september 1777 kreeg hij van de bisschop van Brugge,
F.G. Brenart, de abtswijding in de kerk van zijn abdij. Prisie zou ook het einde van de abdij
meemaken; op 14 november 1796 werd ze opgeheven. De oude abt trok zich dan terug in zijn
geboortestad Poperinge waar hij stierf op 14 november 1803. (N. HUYGEBAERT, o.c., dl. III,
blz. 798-800).
(46) Zie over deze figuur ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 111 en P.
VERHAEGEN, o.c., blz. 74, 231, 232, 318.
(47) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 39 verso. S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 36
no 74.
(48) De eerste archiefstukken over het ontstaan van deze gilde dateren van de 14o eeuw; ze moet
echter al vroeger bestaan hebben aangezien ze op dat moment al sterk georganizeerd was. De
gebouwen, daterend van ± 1570, situeren zich langs de Carmerstraat; het kapelletje erbij dateert
van 1685. De gilde heeft een belangrijke rol gespeeld in het Brugse publieke leven; als
privé-militie heeft de Brugse magistraat, vooral in tijden van troebelen, dikwijls een beroep
gedaan; zo ook in 1787, wanneer een edict van Jozef II van 3 september voorzag in het
organiseren van patrouilles in de stad om de politie bij te staan in geval van onlusten. De 3
gilden, namelijk van St.-Joris (kruisboogschutters), van St.-Sebastiaan (handboogschutters) en
Sint-Michiel (schermers) wilden daarvoor instaan. Ze hielden 50 man paraat om in geval van
nood de patrouilles van de swaerdekens bij te staan. Er werden officieren gekozen die deze
schutterspatrouilles zouden commanderen. Deze situatie zou wel niet zolang duren want een
brief van de raad-fiscaal van Vlaanderen liet weten dat het aan de leden van de gilde die dienst
deden in deze patrouilles verboden was wapens of uniformen te dragen. In dat geval wilden de
gilden niet meer meedoen. (H. GODAR, Histoire de la gilde des archers de Sint-Sebastien de
la ville de Bruges, Brugge, 1947, blz. 41-42, 375).
(49) Pieter Moentack, koning van de gilde sinds 1763. Hij was één van de gezworen stokhouders
van Brugge en stierf op 7 aug. 1786 (cfr. supra). (H. GODAR, o.c., blz. 518).
(50) Pieter van Outryve werd in 1787 koning van de gilde. Van Wallegem beschrijft hem als
‘brouwer... iemand die rijk van middelen is’ (cfr. infra). Dit laatste zal wel kloppen gezien de
lasten die aan de koning opgelegd werden zo zwaar waren dat enkel de aristocratie en de
gefortuneerde bourgeoisie aan deze schieting konden deelnemen. Het banket bvb. dat van
Outryve geeft nadat hij koning is geworden, behoorde tot de voorwaarden van het feest. (H.
GODAR, o.c., blz. 375-376).
(51) De rederijkerskamer ‘gilde van het Heilig Kruis’ werd, met toestemming van de hoofdgilde
van de H. Geest, opgericht op 14 november 1670 te Sint-Michiels. In de loop van de 18o eeuw
heeft deze gilde zich binnen de muren van Brugge gevestigd. (A. SCHOUTEET, Het
rederijkersgild van het Heilig Kruis te Sint-Michiels en te Brugge, in Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal en Letterkunde, 1969, afl. 2, blz. 257 en 265).
(52) De academie van de Heilige Geest was één van de Brugse rederijkerskamers, voor 1428 bekend
als ‘Het Penscken’. Het kenteken was een viooltje, wat moest verwijzen naar de gelijkenis met
de Heilige Drievuldigheid. De naamverandering ‘Heilige Geest’ zou gebeurd zijn naar aanleiding
van een vergadering op Witte Donderdag waarop een duif zou binnengevlogen zijn met een
spreuk in haar bek: ‘Mijn werc is Hemelick’. In feite wilde men door deze spreuk de spirituele
zending van de kunst benadrukken. In de 18o eeuw, uit onbegrip voor de bedoeling ervan, werd
de spreuk veranderd in ‘Mijn werck is heijmelijk’. (P. VAN DUYSE, De rederijkkamers in
Nederland. Hun invloed op letterkundig, politiek en zedelijk gebied, dl. I, Gent, 1900, blz.
49-52). (B. TUYAERTS-VERTOMMEN, De Heilige Geestkamer in Brugse legenden,
Heemkundige Kring M. Van Coppenolle, St.-Andries-Brugge, 1979, blz. 51).
(53) Charles Coopman, notaris van de stad Brugge en deurwaarder van de Raad in Vlaanderen, werd
in 1785 koning van de oude Sint-Jorisgilde. Hij woonde in de Steenstraat waar hij een winkel
hield. Hij was tevens lid van het merceniersambacht en bekleedde bestuursfuncties in dit ambacht.
(A. VAN HOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, Handzame, 1968, blz. 205).
(S.A.B., Almanakken, BI hh, 1788).
(54) De kruisbooggilde van Sint-Joris was te Brugge zeker voor 1300 ontstaan. In de 14o eeuw was
het ledenaantal zo groot geworden dat - vóór 1397 nog - een splitsing zich opdrong; we krijgen
een oudhof en een jonghof, twee duidelijk van elkaar gescheiden verenigingen. Toch zou de
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jonge gilde, als een soort onderafdeling, tot versterking dienen van de oude gilde; deze kon
haar effectieven aanvullen met leden uit het jonghof. De jonge gilde mocht enkel deelnemen
aan schiettornooien mits uitdrukkelijke toelating van de oude gilde, en dan nog wanneer deze
laatste zelf niet deelnam. In 1768 werden de beide gilden, op eigen aanvraag, door Karel van
Lorreinen weer tot 1 gilde versmolten. De benamingen ‘jonghof’ en ‘oudhof’ bleven echter
bestaan. (A. VANHOUTRYVE, o.c., blz. 30-31).
(55) Op de algemene vergadering van de Staten van Vlaanderen van 23 mei 1787 werd de keizerlijke
politiek op de korrel genomen. Belangrijk was dat er zich ook een afvaardiging van de adel van
Vlaanderen aanbood. Het was de bedoeling een rekest op te stellen om alle oude privilegiën
terug te bekomen. Dit zou vooral gericht zijn tegen de decreten van 1 januari 1787 die nieuwe
bestuurlijke en juridische instellingen invoerden. Over de tekst van dit rekest kwamen de Staten
niet akkoord: de vergadering werd verdaagd tot 4 en 5 juni 1787. Uiteindelijk werd het rekwest
overbodig door de uitvaardiging van het decreet van 4 juni 1787 van de landvoogden dat alles
tot de oude orde terug bracht. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 191-192).
(P. VERHAEGEN, o.c., blz. 72-74).
(56) Albert Casimir (1738-1822), hertog van Saksen-Teschen, was de zoon van koning August III
van Polen. Hij nam dienst in het Oostenrijkse leger en huwde Maria-Christina, dochter van
Frans I en Maria-Theresia. Hij was stadhouder van Hongarije (1765-1780) en de Oostenrijkse
Nederlanden (1780-1792), met een onderbreking tijdens de Brabantse Omwenteling (1789-1791).
(-, art. Albert Casimir, in Historische Winkler-Prins encyclopedie, Brussel, 1957, blz. 180).
(57) Zie S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 36, no 76.

(Juni)
Generaele absolutie tot St.-Gillis gegeven dog de processie onderbleven.
- fol. 123 - Op den 3 junij, zijnde H. Drijvuldigheijdtdag, is binnen dese stadt Brugge
in de parochiale kercke van St.-Gillis als naer jaerelijcksche gewoonte, behalvens
dat zulcks het voorlede jaer niet gepleegt is (ziet het twalfste deel mijner beschrijvinge
fol. 282), aen het volk aldaer tegenwoordig zijnde gegeven de generaele absolutie
op forme van jubilé, directelijk tegenstrijdig aen het keijserlijk edict van de suppressie
der processiën en jubileën. Nogtans en is de plichtige processie die jaerelijkcs rondt
dees parochie omgedregen wiert nu maer alleen nog rondt de kercke omgedregen
geworden, hoewel men heden ten allen kant door dese stadt verbreijt hadde dat dees
processie als naer oude gewoonte ging omgedregen worden, omdat men van nu af
versekert is dat voor de provencie van Brabant reede door hunne koninglijcke
hoogheden de volkomen opschortinge van alle hoegenaemde nieuwigheden vastgestelt
is, welk gunstig besluijt gelijckelijk voor Vlaender met eenpaerige wenschen van
minst tot meest met overgroot verlangen verwagt wordt.

Alle hoegenaemde nieuwigheden worden bij besluijt van hunne
koninglijcke hoogheden gesupprimeert.
- fol. 124 - Op den 6 junij is eijndelinge den gewenschten dag gekomen dat het groot
proces, gelijckelijk voor Vlaender als reede voor Brabant door hunne koninglijcke
hoogheden gedaen is, geëijndigt is, en heden morgen om vijf uren is er binnen dese
stadt Brugge een estafette, van wegens
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d'heeren Staeten afgesonden, aengekomen die dit zoo gunstig besluijt, 't welk alle
ingevoerde hoegenaemde nieuwigheden vernietigt, zooals den leser in den Indicateur,
het seventhienste deel, in 't bijvoegsel N. 23 zien kan van woort tot woordt d'intentie
en de meijninge van hunne koninglijcke hoogheden, gelijk ook de naedere
verklaeringe diesaengaende aen d'heeren Staeten gedaen fol. 377, gelijk ook fol. 357
nopende de verklaering diesaengaende aen d'heeren Staeten van Brabant gedaen.
Konnende den leser voorts in dit deel, gelijk ook in 't Wekelijcks Nieuws uijt Loven(58),
het vierde deel, zien menigvuldige andere verklaeringen van hunne koninglijcke
hoogheden diesaengaende gedaen, gelijk ook veele representatiën en genomen
besluijten door d'heeren Staeten der Nederlanden, etc.; den leser ook tot de
beschrijvinge van - fol. 125 - die deelen oversendende om met verwondering te
beschouwen de vruegdebedrijven en teekenen van waere blijdtschap die op 't
ontfangen der gunstige besluijten huner koninglijcke hoogheden in alle de steden
der Nederlanden, om die zoo loffelijcke victorie en zegenprael te vereeuwigen, zijn
gehouden geworden, wel zeker zijnde dat dese in alle cronijcken zonder voorbeelt
zijn en dat eenen waeren Nederlander, zijn landt en vrijheijdt minnende, de
beschrijvinge dier deelen niet zonder een zielroerende gemoedt en zelfs zonder het
storten van vruegdetraenen zal konnen doorblaeren. Dog gelijk het voor mij
onmogelijk is de vruegdebedrijven van elcke stadt ter deser gelegentheijdt afsonderlijk
te verhaelen, zoo sende ik den leser naer die deelen over, zullende mij alleen
vergenoegen met te beschrijven de vruegdefeesten die er ter deser gelegentheijdt
binnen de stadt Brugge gehouden zijn.
Ten desen daege dan van 's morgens ten ses uren waeren op 't aenkomen der
estafette met de blijde - fol. 126 - en gewenschte maeren hunner koninglijcke
hoogheden, de collegiën, de kapittels en andere, zoo geestelijke als weijreltlijcke
saemenvergaeringen, bijeen vergaedert om diesaengaende seffens de noodige
besluijten te nemen en malkander veel geluckx te wenschen. Men saeg van desen
morgen vroeg meest alle de gesaementlijk edeldom en de borgers deser stadt
malkander omhelsen en veel geluckx wenschen over hunne wedere bekomen vrijheijdt
en privilegiën; de vruegt scheen algemeen. Men saeg idereen alom saem vergaeren,
van vruegden opspringen, een blij gelaet was in alle de gemoederen der ingesetene
deser stadt te lesen en van desen morgen af saeg men van door verscheijde de
vruegdecocarden op d'hoeden draegen in teeken van als een bekomen victorie.
Om agt uren van desen morgen begonde het carilion op den Hallenthoren zeer
konstig geduerende desen heelen dag en nagt te spelen ter bekentmaekinge van dese
zoo gewenschte maeren voor de geheele stadt. Seffens saeg men ten alle kanten van
de stadt, besonder waer eenige heeren bediende der collegiën waeren wonende,
wimpels en vlaggen - fol. 127 - spannen, d'huijsen met flambeeuwen en andere
versieringen vercieren, gelijk ook door d'omliggende gebueren ten allen kant van de
stadt gedaen wiert. En niettegenstaende het hevig windig en regenachtig weder dat
geduerende desen heelen dag tot den avont continueerde, saeg men naer den noen
in 't midden der Mart verscheijde werklieden verschijnen die aldaer met allen spoet
begonden te wercken tot het stellen van eenen theater op welcke op d'onderste stellinge
van planken gestelt wierden thien ijdele olijfoliestukken, op de tweede stellinge agt
en zoo vervolgens tot vijf stellingen hooger opgaende totdat er, met te rekenen de
bovenste olietonne die alleen stont en
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alzoo als eene pijramide maekte, tot tweeënderdig oliestukken gestelt waeren.
Naer den noen wierden ook voor d'Halle gebragt ses stukken canons en op de
wandeling der Waterhalle twalf, die van desen naermiddag af onophoudelijk tot zeer
laet in den avont afgelost wierden, zoodaeniglijk dat zulks, tusschen het
hemelschwaert senden van - fol. 128 - duijsenden en duijsenden vuurpijlen geduerende
desen avont, als eene bombardatie scheen te wesen.
Naermiddag om vier uren waeren alle de speellieden der militaire op de Mart
boven de poorte van d'Halle gekomen in het zoogenaemt hallegebodthuijseken, die
aldaer onder het vruegderoep tot zeer laet in den nagt zeer schoon op alle soorten
van musicaele instrumenten speelden.
's Avons om negen wiert dees vruegt nog meer aengekondigt door het luijden tot
den thien uren van alle generaelijk de klokken deser stadt, welcke men alhier sedert
het afsterven van Maria-Theresia, keijserinne-koninginne van Hongariën en Bohemen,
etc., etc., saeliger memorie, op zoodaenige wijse niet heeft hooren luijden.
Nu circa thien uren van desen avont geworden zijnde, wierden d'algemeene
illuminatiën ten allen kant van de stadt ontsteken, besonder aen alle d'huijsen van
d'heeren officianten deser stadt, zoo geestelijke als weijreltlijcke, het bisdom, het
stadthuijs, het Vrije en alle andere besondere plaetsen waeren ook zeer konstrijk
verlicht; - fol. 129 - gelijk ook alle de huijsen van den edeldom en van een oneijndig
getal borgers op 't pragtigste geïllumineert waeren, te lang om alle de besonderheden
deser pragtige vieringe in 't besonder te verhaelen.
Ontrent den elf uren wierden de opgerechte tonnen, als vooren vermelt, op de Mart
nu vol hout gesteken zijnde op de volgende wijse tot asschen opgebrant: d'onderste
laege deser tonnen wiert eerst ontsteken, welcke gevolgentlijk de tonnen op de
hoogere laegen staende van buijten en van binnen deden brant vatten, tot zoo verre
dat nu in den tijdt van circa een quartier eurs alle dees tweeëndertig tonnen in
volkomen brant waeren, dusdaenig eenen schets en overgroote vlamme gevende
alsof een oliemolen of eenig ander aensienelijk gebouw zoude in volle brant gestaen
hebben, de klaerte zoo groot zijnde dat men als in 't midden van den dag het opperste
van den Hallenthoren konde sien en zelfs eene naelde op 't midden der Mart zoude
hebben konnen opraepen. Konnende den leser zulks bij - fol. 130 - zig zelfs genoeg
verbeelden aenmerckende hoedaenig eene vlamme tweeëndertig oliestukken tegelijk
brandende, welcke tot boven met hout opgevolt waeren, moeten gegeven hebben,
tegelijk aenmerckende dat niet alleen dese tonnen met hout verbrandeden maer zelfs
alle de stellingen en planken waerop dezelve gestelt waeren. Tot zoo verre dat er
zelfs eenige speijten in d'Halle gereet stonden, ter voorkominge, zoo dit vuurgetuijg
eenige onheijlen zoude veroorsakt hebben. Maer den windt nu gestilt en den regen
opgehouden zijnde, verbrande alles naar wenschen zonder de minste onheijlen te
veroorsaeken, zijnde zulks, gelijk den leser zig verbeelden kan, als een vuurwerk nu
d'eene tonne vóór, d'ander naer verbrant, bij stukken afvallende, gelijk ook geschiede
met de stallingen en planken. In den tijdt van circa een ure was heel dit getuijg tot
den grondt verbrant, niet anders dan een overgroot vier op de Mart liggende
naerlaetende.
Desen avont dan mag men met waerheijdt zeggen eenen avont van volle
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vruegt te hebben geweest terwijl van minst tot meest ider - fol. 131 - over die zoo
blijde gebuertenisse zijne voldoening niet genoegsaem en konde te kennen geven.
Zijnde alsnu voor 't welvaeren van onse rijcke Nederlanden niet anders meer overig
als af te wagten de agreatie van zijne majesteijt den keijser ende koning wegens de
gunstige besluijten hunner koninglijcke hoogheden; zullende d'antwoorde van zijne
majesteijt voor die gewichtige zaeken absolutelijk moeten vertraegt worden terwijl
zijne majesteijt zig alsnu op zijne reijse bij de keijserinne aller Russen te Cherson(59)
bevint en gevolgentlijk nog meer als eene maendt zal aenloopen eer men de volkomen
meijningen van zijne majesteijt zal konnen vernemen terwijl hij niet eerder tot Weenen
zal konnen terug zijn.
Met welkdaenige aengenaemheijdt de gunstige besluijten hunne koninglijcke
hoogheden aen de reets verdrukte Nederlanders bekent gemakt zijn, heeft den leser
reets een staljen gesien, maer hoeveel aengenaemer en zullen de keijserlijcke besluijten
op dese zoo gewichtige saeken niet ontfangen worden wanneer men eens volle
sekerheijdt zal konnen - fol. 132 - zeggen dat onse previlegiën herstelt en de vrijheden
zeker zijn. Ach, beleefden wij haest die blijde daegen zonder eenige hoegenaemde
onheijlen te ontmoeten, met wat toejeugingen, erkentenissen en vruegdeteekens en
zouden dezelve door het heele Nederlandt, dat nu eenzinnig niet anders wenscht,
niet ontfangen worden?

Eene religeuse van 't Engelsch clooster wordt in den pant begraeven.
Gelijk nu heden de gunstige besluijten van hunne koninglijcke hoogheden binnen
de stadt Brugge bekent gemakt waeren, heeft men zelfs nog desen morgen binnen
dese stadt een begin gemakt met het teniet doen van de voorige ingevoerde
nieuwigheden, want eene religeuse in 't Engelsch Clooster(60) bij het Princenhof(61)
overleden zijnde over twee daegen, moest heden ter aerden besteet worden. Nu gelijk
de religeusen van dit clooster de gunstige besluijten van hunne koninglijcke
hoogheden ontfangen hadden, waerbij alle welkdaenige ingevoerde nieuwigheden
gesupprimeert worden, hebben zij hieronder ook verstaen dat het begraeven der
doode buijten de steden ook gesupprimeert is en hebben gevolgentlijk desen morgen
de overleden - fol. 133 - religeuse in hunnen pandt, waer de dooden plagten begraeven
te worden, naer het verrichten van den lijkdienst, tot seve voeten diep in d'aerde
geleijt en hebben den put als naer gewoonte met eenen sark ofte steenen toegemest,
direct en indirect tegenstrijdig aen het keijserlijck en koninglijk edict van den 26
junij 1784, waerbij zeer stiptelijk het begraeven der doode buijten de steden
geordoneert werdt, zooals den leser in 't vervolg mijner beschrijvinge op verscheijde
plaetsen zien kan hoedaenig die veranderinge, besonder sedert den 1 november 1784,
tot den dag van heden zeer stiptelijk toegegaen heeft.
Nu is dese religeuse d'eerste sedert dien dag die binnen de mueren onser stadt is
begraeven geworden zoodat er nu zal gaen te zien zijn wat er van dese eerste zoo
gewigtige ingevoerde nieuwigheijdt zal gaen geworden terwijl men seker is dat nog
heden aen de religeusen de boete volgens het keijserlijk edict is afgeijscht en tegelijk
d'onkosten van den lijkwaegen ofte van het generael kerckhof voor dese stadt Brugge,
- fol. 134 - die men
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zegt de religeusen niet te weijgeren te betaelen maer alvooren eene quitantie van de
boete door hunne koninglijcke hoogheden onderteekent willen hebben wanneer zij
zeggen dan alles te zullen volveerdig zijn van te betaelen, zoo wegens het een als
het ander, wel zeker zijnde dat hunne koninglijcke hoogheden die alles reede hebben
toegestaen zulks niet zullen doen. Nu zal den tijdt gaen leeren wat er van alle die
gewichtige saeken zal gaen geworden.

Het draegen der cocardes en staetsteekens op H. Sacramentdag verdobbelt.
Op den 7 junij, zijnde H. Sacramentdag, is binnen dese stadt de gewonelijcke ordinaire
processie zeer plichtig als naer jaerelijcksche gewoonte omgedregen, verselt met
volle musiek en door d'ambagten alle hunne gewone ambagtsteekenen gedregen
wordende.
Heden morgen saeg men bij duijsenden cocardes op d'hoeden draegen,
d'horlogieketens en wandelstokken met gelijcke zijde, roo, swart, wit en geel linten
verciert, zoodat men dezelve van nu af met heele reesems in de modewinkelen ziet
te koopen hangen, die tot nu toe nogtans maer meest van de jongelingen gedregen
worden.

D'eerste processie uijt het clooster der eerw. paters Predikheeren
omgedraegen.
- fol. 135 - Op den 8 junij naermiddag agter het lof, wiert al weder binnen dese stadt
Brugge tegens het streng keijserlijk edict wegens de suppressie der processiën, dese
als eene nieuw-ingevoerde nieuwigheijdt verbroken en vanuijt de kercke der eerweerde
paters Predikheeren(62) eene plichtige processie langs de Lange- en Gansestraete over
de Ganseplaetse en Oije(63), langs de Witte Leertouwersstraete over de
Predikheersbrugge tot in des zelfs kercke omgedregen. Welcke processie de gemelde
paters maer jaerelijcks, gelijk alle ander cloosters deser stadt gewoon geweest hebben
op donderdag den laesten dag van d'Heijlig Sacramentoctave om te draegen; zullende
die processiën nu op verscheijde daegen door de vier biddende orders omgedregen
worden. Dese zijnde d'eerste processie die sedert des zelfs vernietinge tot iders vruegt
is omgedraegen geworden, wiert niettegenstaende het verbodt van onsen
eerweerdigsten heer bisschop op den naermiddag omgedregen en verselt van
verscheijde kinderen, zoo met bellen, giften - fol. 136 - als stroijselmandekens, van
alle welckers veranderingen den leser op verscheijde plaetsen mijner beschrijvinge
zal gewaeg gemakt vinden.
Nauwelijcks was zulks door de gebuers van de Ganseplaetse en de Oije vernomen,
dat de processie als naer oude gewoonte stont omgedregen te worden, of zij hernaemen
hunnen iver tot de glorie van 't Alderheijligste en rechten seffens aldaer twee autaeren
op van schilderijen en andere versieringen tesaemen gebragt, op welcke, gelijk op
de schoone autaeren die zij over jaer wegens de suppressie der processiën hadden
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verkogt, de benedictie met het Heijlig der Heijligen over hun gebuerten gegeven
wiert. Het bestroijen
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van den grondt, de versieringen van huijsen en straeten langs desen toer van de
processie zoo talrijk en overvloedig zijnde dat men niet geheugt tevooren ter deser
gelegentheijdt meer vruegden en teekens van blijdtschap geweten te hebben.

Het afbreken van de Waterhalle wordt op 't onvoorsiens opgeschort.
Op den 9 junij wiert geduerende desen heelen morgen het werk aen de Waterhalle,
die men besig is met verdemoulieren, voortgeset tot den elf en half uren - fol. 137 wanneer op 't onvoorsiens, van wegens d'heeren van 't collegie deser stadt, aen de
werklieden conterorders gekomen zijn van het werck instantelijk te laeten staen, van
niet het alderminste meer voort te breken ende van daer seffens met hun hallam te
vertrecken, wordende dezelve Waterhalle tot breeder order gesloten en generaelijk
het werk aen dezelve gestaekt; vermogende ook van nu af geene materialen der zelve
meer vervoert worden, nemaer alle dezelve moeten, gelijk ook diegene reede naer
het gewesen clooster der Chartruesen vervoert, aldaer ook blijven liggen, zonder tot
naerder orders eenige der zelve ergens toe te mogen gebruijkt worden.
Dese expresse bevelen zijn aen d'heeren van 't collegie van wegens het
gouvernement-generael van Brussel toegesonden, waerbij niet alleen dese wercken,
maer alle ander, zoo binnen dese stadt als op het Brugsche Vrije, begonst of niet
begonst, te maeken of te breken, tot naerder orders opgeschort worden omdat alle
dese nu sedert lang zijn bestiert geworden door vremde ingenieurs en wel besonderlijk
door d'heer Debrou, - fol. 138 - kolonel der genie(64), die met groote kostbaerheijdt
voor de landen veele wercken met groote kostbaerheijdt en van weijnig nut of voordeel
hebben doen doen, tot zoo verre dat d'opgemaekte plans van hun onnoodige en
vrugteloose wercken, binnen de Nederlanden doen maeken, verre boven de seven
millionen guldens beloopen, merckelijcke somme die op 't geven van dusdaenige
vrugteloose beschikkingen door de inwoonders van dese landen is moeten betaelt
worden.
Wat er nu met dees zoo verre afgebroken Waterhalle zal gedaen worden weet
niemant, zoodat het alsnu als een raedtsel is ofte om beter te zeggen met den tijdt af
te wagten is of dezelve weder zal opgebouwt ofte tot den grondt gesupprimeert
worden.

De processiën op den sondag onder het feest van 't H. Sacrament worden
als naer gewoonte omgedregen.
Op den 10 junij, zondag, geviert wordende onder de Octave van het H. Sacrament
en vanoudts tot het voorleden jaer binnen dese stadt gewonelijk genaemt kleene
kermisse, zaeg men binnen dese stadt Brugge als op een nieuw alles herleven, de
gesaementlijcke gemoederen der inwoonders dusdaeniglijk verheugt zijnde als er
een triumphfeest stont - fol. 139 - te gebueren, terwijl men van 's morgens met het
oprijsen van den dag langs alle de kanten van de stadt wimpels en vlaggen saeg
spannen, de huijsen
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met alle bedenckelijcke versieringen verderen, langs de straeten verscheijde zeer
konstige parteeren leggen, alle de nog in wesen zijnde autaeren oprechten en dezelve
meer als oijt vercieren. Men saeg ook langs alle kanten waer d'autaeren verkogt
waeren, mindere van schilderijen en ander vercieringen saemengevoegt oprechten,
zoodaeniglijk dat er op heden meer als oijt autaeren gestelt geweest hebben.
Desen morgen dan op de gewonelijcke uren saeg men alle de processiën uijt alle
de parochiale kercken deser stadt zeer plichtig, als over twee jaer, omdraegen evenals
of er ter deser gelegentheijdt noijt eenig keijserlijk edict en zoude bekent gemakt
geweest hebben, grijpende ook d'ordonantiën verscheijde mael door onsen
eerweerdigsten heer bisscop gegeven geen plaetse meer, terwijl er nu op verscheijde
autaeren de giften opgeoffert zijn, gelijk ook door veele - fol. 140 - kinderen
stroijselmandekens gedregen en menige bellen geklonken zijn; bijnae niemant ook
manquierende van ter deser blijde gelegentheijdt voor hunne huijsen stroijsel te
stroijen, eenider vervolgens van minst tot meest als van vruegt opgetogen zijnde
terwijl d'opschortinge der processiën het voorleden jaer ook veele schaede veroorsakt
heeft, zooals den leser diesaengaende in de beschrijvinge van mijn voorig deel zien
kan.

Murmuratie op verscheijde gewesten.
Op verscheijde gewesten nogtans van dese stadt heeft er op heden groote murmuratie
geheerscht langs waer over eenige jaeren door de verkortinge der toeren van de
processiën, door onsen eerweerdigsten heer bisschop gedaen, dezelve passeerden,
zooals den leser ook in 't vervolg mijner beschrijvinge zien kan. De bewoonders van
die gewesten willende dat, terwijl alles als naer oude gewoonte is, dat die veranderinge
ook vernietigt is en de processie langs hunne huijsen omgedregen wordt, zoo verre
dat zij gesaementlijk hierom hunne gewone giften aen de confraters der confrerie
van Sacra hebben geweijgert te geven.

Het lijk van sieur Fuvée wordt door de schoenmaekers op
St.-Salvatorskerkhof begraeven.
- fol. 141 - Op den 11 junij wiert er binnen dese stadt Brugge geopent een schouwspel
't goon mogelijcks, Godt heeft van neen, d'ergste gevolgen en oproerigheden zal
teweeg brengen.
Want desen morgen om elf uren, als naer gewoonte, den lijkdienst over het lijk
van sieur Fuvé, oudt-deken van den ambagte van de schoenmaekers, wonende in de
Moerstraete, in de parochiale kercke van St.-Salvators afgesongen zijnde, wiert het
lijk op de volgende wijse door de borgers deser stadt begraeven: het lijk nog in den
choor staende, versogten d'oude dekens van de voormelden ambagte, die het lijk
hadden gedregen, aen den heer pastor dat hij hetzelve op het kerkhof zoude hebben
begraeven, hetwelck desen heer hun weijgerde te doen om verscheijde redens die hij
hun voorhiel en mits zij zeijden dat zij het zelfs zouden hebben begraeven, zoo deed
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gewoonte is van in de lijkkaemer te doen.
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- fol. 142 - Nauwelijcks waeren de lijckspligtigheden geijndigt of de dekens naemen
het lijk op en droegen het op het kerkhof naer den put die zij gereet door twee gemeene
persoonen deser stadt hadden doen maeken en aen welcke zij een kroonstuk hadden
gegeven. Dese, twee koorden gereet hebbende, lieten het lijk seffens sinken in den
bereijden put en overdekten het met aerde. Dus hetzelve tot iders overgroote
verwonderinge op hun eijgen chef begraevende zonder dat er paster, grafmaeker of
eenige kerckedienaer bij of ontrent waeren. Dit alles geschiede onder de toejeuginge
van duijsenden omstaenders die niet meer en wenschen dan als naer oude gewoonte
in de steden te mogen begraeven worden en van de groote lasten waermede het
gemeente deser stadt wegens het generael kerkhof is belast ook te konnen door desen
middel ontslaegen worden.
Nu moet den tijdt leeren wat er van dese stoutigheijdt, die direct en indirect
tegenstrijdig is aen het keijserlijk edict van den 26 junij 1784, zal gaen geworden,
blijkende dat zulks heden niet dan met - fol. 143 - vreese moet begaen zijn.
Want nog een ander lijk van een oude dochter, in een godtshuijs deser stadt
overleden, aldaer in de lijkkaemer sedert desen morgen ten agt uren gestelt zijnde,
dorste zig niemant vervoorderen van hetzelve daeruijt te haelen en te begraeven,
schoon verscheijde geldt presenteerden zoo iemant dit wilde doen en hant aen 't werk
slaen om eenen anderen put te maeken, zoodat gelijk dees dochter weijnig of geen
vrienden hadde die hun daermede wilde bemoeijen ofte voor de daeruijt te rijsen
penen en amenden wilden instaen. Zoo is er niemant die zulks heeft willen doen daer
ontrent geweest en het lijk is desen avont, zonder het veroorsaeken van voorder
troubelen op heden, met den lijkwaegen naer het generael kerkhof vervoert geworden.

Processie uijt d'Augustinekerk omgedregen.
Desen naermiddag is ook vanuijt de kercke der eerweerde paters Augustinen(65)
d'ordinaire processie omgedregen langs den gewonen toer gelijk dezelve jaerelijcks
op den laesten dag der H. Sacramentoctave omgedregen wiert, staende langs den
weg verscheijde autaeren en al weder - fol. 144 - langs alle de kanten waer dees
processie passeerde groote vruegdebedrijven en teekens van eere voor 't Alderheijligste
gepleegt wierden.
Desen avont is ook in de Gensche gasette binnen dese stadt Brugge bekent gemakt
de naerder dispositie van hunne koninglijcke hoogheden voor de Staeten van
Vlaenderen (ziet den Indicateur, 17ste deel, fol. 376 en 377, gelijk het bijvoegsel N.
24 nopende de ongehoorde vruegdebedrijven die ter deser gelegentheijdt binnen de
stadt Gend gehouden zijn).

Groote moetwilligheijd binnen Brugge begaen.
Desen avont om elf uren gebuerde ook binnen dese stadt Brugge een groote
moetwilligheijdt, want aen de Nieuwjaerbrugge(66) door de gebuers aldaer vier gemakt
wordende, kwaem er een voermanswaegen aengereden die moetwilliglijk bij faute
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omverre reeden en merckelijk be-
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schaedigden. De gebuers liepen hierom agter den waegen om de schaede vergoet te
worden maer de twee voerlieden, geen recht verstaende, begroeteden hun met de
planken liggende op den waegen, - fol. 145 - tot zooverre dat zij sieur Outrijve,
meester-schoemaeker, wonende bij de Nieuwjaerbrugge, zoodaenig met eene plancke
waerin waerschijnelijk eenen naegel moet geweest hebben op zijn hooft en in zijn
aensicht troffen dat hij over doodt van zig zelven viel. Verscheijde chirurgijns
vijgijteerden terstont de wonden die in zijn aensicht zeer aenmerckelijk waeren en
naerdat het bloedt wat gestremt was, bevont men zijn aensicht zeer jammerlijk gestelt
en onder verscheijde sneden, eene nevens zijn ooge dweers door de kaeke, voor
welckers gevolgen men zeer bevreest is, terwijl er ook zeer voor zijn leven gevreest
wiert, is er seffens door de gemelde gebuers inkennen aen den heer borgemeester
van den commune gedaen die den volgenden morgen alle de poorten heeft doen
besetten en de twee voorlieden seffens heeft doen apparendeeren; zullende grootelijcks
hun geluk zijn indien Outrijve daervan niet sterft en indien zij hun wel zullen weten
te defenderen.

Processie uijt de kerk der Carmeliten omgedregen.
- fol. 146 - Op den 12 junij wiert, naermiddag, vanuijt de kercke der eerweerde paters
Carmeliten(67), langs den gewonen toer, de processie omgedregen die men uijt dit
clooster ook gewoon was op den laesten dag van d'H. Sacramentoctave om te draegen.

Ordonantie binnen Brugge waerbij verboden wordt de lijken in de stadt
te begraeven.
Heden is er ook binnen dese stadt Brugge, van wegens d'orders van d'heeren van 't
collegie, aengekondigt bij hallegebode, trommelinge en placaete, dat d'heeren van 't
collegie, onderricht zijnde hoe sommige onwetende of qualijk onderrichte persoonen
vermeijnen dat met de toelaetinge van den 4 junij gedaen door hunne koninglijcke
hoogheden alle placaeten en edicten vernietigt zijn, wordt het publicq ter contrarie
verwittigt dat zulks bij die toelaetinge maer verstaen wordt nopende alle de rechten,
voorrechten, etc., die eijgendom maeken aen de constitutiën van Vlaender, waerin
onder andere het edict van zijne majesteijt van den 26 junij 1784 nopende het
begraeven der doode in de steden niet begrepen is als - fol. 147 - geen constitutie aen
de voorrechten van Vlaender maekende; wordende het publicq verwittigt hun
diesaengaende te reguleeren om alle onheijlen die hieruijt zouden konnen resulteeren
te voorkomen.

Het lijk van sieur Fuvée ontgraeven en naer 't generael kerkhof vervoert.
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Den volgenden nagt is op d'orders van d'heeren van 't collegie het lijk van sieur Fuvé,
begraeven als hiervooren fol. 141, vanuijt den put ontgraeven en vervolgens met den
lijkwaegen vervoert naer het generael kerkhof. Den put
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waerin het lijk op St.-Salvaterskerkhof hadde begraeven geweest hebben d'ontgraevers
meer als twee voeten diep laeten open liggen opdat zulks door eenider zoudt konnen
gesien worden. Hierom vergaederden den volgenden morgen veele menschen op dit
kerkhof en idereen hoorde men het zijne zeggen, zoodaenig het volk verbittert
wordende, dat men van nu opentlijk zegt dat den lijkwaegen zal in stukken geslaegen
worden, de gemoederen der inwoonders hoe langer hoe meer tot oproer en tumulte
genegen zijnde.

De schoenmaekers worden voor hun begraeven op 't collegie ontboden.
- fol. 148 - Op den 13 junij was den deken van de schoemaekers op 't collegie voor
d'heeren ontboden ter oorsaeke van het begraeven van zijnen confrater als hiervooren
vermeit is. Dog desen heeft seffens hierop d'ander ses swaerdekens deser stadt bij
zig ontboden en is met hun gesaementlijk op 't collegie gecompareert alwaer zij
gekomen zijnde hun eerst wiert afgevraegt uijt wiens kragt en autoriteijt de
schoemaekers de stoutigheijdt hadden begaen van eenen dooden binnen dese stadt
te begraeven, tegenstrijdig aen de keijserlijcke ordonantiën; waerop de gesaementlijcke
dekens hebben geantwoort dat zulks maer gedaen is ingevolgen de toelaetinge van
den 4 deser van hunne koninglijcke hoogheden, op welcke hun antwoort gelijk het
placaet hiervooren gegeven is zonder dat hun eenige boete is aengewesen geworden.
De dekens hiermede niet tevreden zullen, zoo op de begraevingen als op de
buijtengewone kosten die er door het gemeente voor het kerkhof moeten betaelt
worden, - fol. 149 - naedere advijsen nemen wat hun hiermede zal te doen staen om,
is 't mogelijk, diesaengaende alle tumulten te voorkomen.
Naer 't sluijten van 't collegie zijn eenige heeren gedeputeerde van hetzelve gegaen
naer het Engelsch clooster met aensegginge dat d'heeren hadden geresolveert den
toekomenden nagt de begraeven religeuse te ontgraeven en, ingevolgen de keijserlijcke
ordonantiën, te vervoeren naer het generael kerkhof. Zijnde ook desen morgen ter
zelver gelegentheijdt ex officio naer 't collegie ontboden geworden hunnen pater,
aen wie zulks insgelijcks aengeseijt is.

Processiën uijt de Recolettekerk en op den feestdag van 't eijnde der H.
Sacramentoctave omgedregen.
Desen naermiddag is er vanuijt de kercke der eerweerde paters Recoletten eene
plichtige processie langs den gewonen toer omgedregen, evenals men gewoon is te
doen op den laesten dag van de octave van het H. Sacrament. Zijnde dese nu de laeste
van de vier biddende orders die elck separaet op hunnen rang, zooals men hiervooren
zien kan, hunne processiën omgedregen hebben, zulks aldus buijtengewonelijk dese
jaere d'eerste mael uijtgevaert zijnde omdat er gewonelijk teveel processiën op den
- fol. 150 - laesten dag der H. Sacramentoctave omgedregen wierden.
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D'heeren willen ook d'Engelsche nonne ontgraeven.
Desen avont dan, ontrent elf uren, is den lijkwaegen, verselt door twee heeren, twee
schaedebeletters, eenen stoeldraeijer en eenige ander werklieden, gekomen ontrent
het clooster der Engelsche nonnen tot het ontgraeven der begraeven religeuse.
D'heeren tot verscheijde mael aen de belle geklonken hebbende, is hun niet alleen
refuijs gedaen maer zelfs hun geen antwoort gegeven ofte de deur niet geopent zoodat
zij onverrichter saeken dit clooster moesten verlaeten, wilden zij geen voorder
affronten verwagten ofte hun in perijkel van hun leven stellen. Zooverre dat aldaer
meer dan duijsent menschen vergaedert stonden die op 't minste gewelt dat zij zouden
gemakt hebben, die hun niet alleen tot tegenweer zouden hebben gestelt, maer zelfs
zoo verbittert waeren dat zij hun mogelijcks tot'er doodt toe zouden vervolgt hebben.
Ook stonden van binnen in dit couvent verscheijde met gelaeden geweiren gereet
om, zoo iemant over den muer zoudt willen komen, op hun te schieten, zoodat d'heeren
en de karre stillekens zijn vertrokken en geen grooten sin meer zullen hebben om de
begraeven religeuse op zulk een wijse te ontrusten.

Misse van dankbaerheijdt wegens d'herstellinge van 't seminarie binnen
Brugge gedaen; den eerw. pater Godefridus van Aelst, capucin alhier in
't couvent aengekomen, dagvaert, sententie, etc., van desen pater in druk.
- fol. 151 - Op den 14 junij 's morgens ten agt wiert er binnen dese stadt Brugge in
het seminarie gedaen eene misse van den H. Geest en tegelijk van danckbaerheijdt,
onder het singen van den Te Deum Laudamus, om den Almogenden te bedanken
over de blijde wederkomst der seminaristen in dit seminarie van het
seminarie-generael van Loven, aldaer sedert circa een jaer opgerecht en in hetwelcke
alle de seminaristen en jonge theoleganten der cloosters van het heele Nederlandt in
eenskleedinge moesten opgevoet worden en ook van vremde professers onderwesen,
zelfs in leeringen teenemael tegenstrijdig aen onse geheijligde religie zooals den
leser in den hiernevens aengevoegden dagvaerd, beantwoording en sententie in de
saeken van den eerw. pater Goudefridus van Aelst(68), capucijn, hiernevens in druk
aengevoegt voor het toekomende, als in een schets zal konnen zien op hoedaenige
wijse desen eerw. pater zig voor het gouvernement-generael en vervolgens voor de
heele weijrelt heeft durven verdedigen en opentlijk heeft durven zeggen dat de
leeringen die men in - fol. 152 - dit seminarie heeft willen invoeren voordagte,
schismatike en ketterlijcke leeringen waeren, etc., zoo men hiernevens zien kan.
Nu desen eerw. pater, hierom in ballingschap gesonden zijnde, is op bevel van
hunne koninglijcke hoogheden in zijn clooster en in alle zijne voorder bedieningen
ingeropen en is heden binnen Brugge aengekomen en met d'uijterste teekens van
blijdtschap door zijne medepaters in 't couvent der Capucijnen ontfangen.
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Om dese blijde wederkomst der seminaristen nog meer te vereeuwigen, zaeg men
heden ontrent het seminarie veele wimpels en vlaggen spannen, des avons veele
illuminatiën langs verscheijde straeten aen d'huijsen, gelijk ook aen het hospitael,
ontsteken en veele vruegdevieren en pektonnen branden. Men saeg ook duijsenden
vuurpijlen hemelschwaerts senden, gelijk ook uijt het couvent der Capucinen gedaen
wiert om de blijde wederkomst van hunnen pater, gelijk men ook den heelen dag tot
laet in den nagt de kanons hoorde ronken, eenider tot in 't hert verhuegt zijnde om
de blijde wederkomst van de seminaristen die reets als verstroijt waeren.

Diefte van eenen soldaet begaen in den winckel van sieur de Bruek in de
Steenstraete.
- fol. 153 - Op den 14 junij over den noen gebuerde het ook dat binnen dese stadt
Brugge eenen soldaet de stoutigheijdt bestont te doen van in den winckel van sieur
de Bruek, zilversmit, wonende in de Steenstraete, te gaen en aldaer open te forceren
een kasken dat beneden den disch tot op den grondt gemakt is, daeruijt, den tijdt van
eenen oogenblik, vijf zilvere doosen ontweerende met welcke hij seffens, zooveel
als hij konde, over de Mart gevlugt is. Eenen kleijnen jongen, desen soldaet die diefte
hebbende zien doen, makte zulks seffens aen degene van den huijse kenbaer die
tevergeefs seffens den soldaet vervolgden. Mits hij reede met de effecten in 't een of
't ander huijs gevlugt was, doende dan sieur de Bruek ook seffens inken aen den heer
kolonel opdat den gemelden stoutmoedigen dief op d'een of d'ander maniere zoudt
konnen ontdekt worden.
Heden naermiddag zijn binnen dese stadt, tot slot van d'octave van het H.
Sacrament, uijt de kathedraele en - fol. 154 - de ses parochiale kercken deser stadt,
zeer plichtige processiën omgedregen langs de gewone toeren, gelijck er jaerelijcks
uijt die kercken vóór de veranderingen geplogen is; wederom die processiën
omgedregen wordende onder de toejeuginge der inwoonders deser stadt en onder
het stellen van veele autaeren gelijk op lestleden sondag gedaen is, zoodat men wel
met recht zeggen mag dat men geduerende dees octave de godtvrugtigheijdt binnen
dese stadt als opnieuws heeft zien herleven terwijl er meer als oijt in gebruijk geweest
heeft teekenen van vreugt, eerbiedt en godtsdienstigheijdt zijn bewesen geworden.

De swaerdekens tesaemen vergaedert.
Op den 15 junij waeren de swaerdekens deser stadt andermael saemen vergaedert
om, zoo wegens het kerkhof (d'onkosten die er voor moeten betaelt worden) als alle
hunne te herstellen voorrechten en privilegiën, zeer nauwkuerige besluijten te nemen;
zijnde nu van intentie van alle dies eene nauwkeurige requeste aen hunne koninglijcke
hoogheden te presenteeren om door dien middel in alle hunne voorrechten herstelt
te worden.
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Den pater van 't Engelsch clooster van Brussel te retour gekomen.
- fol. 155 - Op den 16 junij tegen den avont is den eerw. pater uijt het Engelsch
clooster die zig, wegens het voorgevallene in zijn clooster nopende het begraeven
de religeuse, naer Brussel begeven hadde bij hunne koninglijcke hoogheden, alhier
binnen de stadt Brugge teruggekomen met volle consent dat de religeuse mag
begraeven blijven en dat er tot de naerder orders hunner koninglijcke hoogheden in
de steden mag begraeven worden. Zijnde verders desen pater met d'uijterste effectie
door hunne koninglijcke hoogheden ontfangen geworden, gelijk hij getuijgt dat
eenider, zig tot dezelve begevende, op alle voorwerpen zeer vriendelijk onthaelt
worden.

Den voorder van den lijkwaegen durft dezelve niet in stadt brengen.
Aen zeer veele was zulks nog desen avont kenbaer, 't welk d'oorsaek was dat er meer
als hondert persoonen zig desen avont ontrent de Catalinepoorte vervoegden om den
lijkwaegen op 't naederen deser stadt te doen weerkeren onder bedreijging van dezelve
te zullen verbrijselen. Op 't hooren van welcke dreijgementen den voerder der karre
zig desen avont niet heeft durven verstouten van de stadt in te rijden en vervolgens
de gereet - fol. 156 - staende lijken in de lijkkaemers heeft moeten laeten staen. Met
het vertrek van welcke alles voor desen avont gerust gebleven is.

De vrouwe van sieur Rabaij wordt door de borgers begraeven, gelijk ook
vier lijken op St.-Salvatorskerkhof door hun begraeven worden.
Maer des anderdaegs op den 17 junij hebben d'inwoonders deser stadt opentlijk
betoont dat zij het stuk meenen, zijnde dese begonste oproerigheden tot den volgenden
morgen op de volgende maniere ter uijtvoer gebragt: 's morgens dan, om agt uren,
wiert in de kercke van Onze-Lieve-Vrouwe door den heer pastor de misse afgelesen
over het lijk van de vrouwe van sieur Rabaij, wonende bij de Garemart, terwijl er
eenen put op het kerkhof door de gesaementlijcke borgers gemakt wiert, staende
meer dan tweeduijsent menschen op het kerkhof om desen eijnde af te sien. Nu de
misse afgelesen zijnde, wiert het lijk door de draegers der kercke gedregen tot in den
lijkkaemer en den heer pastor aldaer de gewone lijkspligtigheden geijndigt hebbende,
verliet hij het lijk, gelijk ook alle de dienaers der kercke. Seffens wiert de berrie met
het lijk door agt gewillige opgenomen en als een bekomen buijt gedregen tot aen den
bereijden put op het kerkhof en hebben hetzelve seffens, met - fol. 157 - de koorden
die zij aen den put gereet hadden, laeten in d'aerde zinken in eenen put tusschen ses
en seven voeten diep. Zij overdekten hetzelve terstont met aerde en laesen ten eijnde
van de begraevinge de Miserere en Provundis, malkanderen, naerdat het lijk in
d'andere was, als over een verkregen victorie veel geluk wenschende, waernaer
idereen vertrok en die begraeving gerustelijk afliep.
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Tusschen elf en twalf uren voor den noen saeg men op het kerkhof van St.-Salvators
als een leger van menschen vergaedert om in twee reets door dezelve van 's morgens
gemakte putten vier lijken te gaen begraeven, 't welk tusschen het gedroom van
duijsenden en duijsenden menschen die, mits zondag zijnde, uijt nieuwsgierigheijdt
vergaedert waeren, op de volgende wijse toeging: de lijkdienst in den choor deser
kercke over eene jonge dochter afgesongen zijnde, wiert het lijk als naer gewoonte
tusschen het gedroom van zooveel menschen, dat men nauwelijcks met hetzelve
konde passeren, gedregen tot in de lijkkaemer alwaer den heer pastor, zeer
vertroubeleert zijnde, de - fol. 158 - lijcksplichtigheden over het lijk aflas en zoo
haest mogelijk, gelijk ook d'andere kerkdienaers, door de menigte volk droomde om
weg te geraeken. Den heer pastor was nauwelijcks uijt de lijkkaemer of de vier lijken
in dezelve staende, te weten het voormelde, een dat desen morgen ten agt uren
begraeven was en twee van gisteren om welcke den lijkwaegen als hier vooren vermeit
niet heeft durven komen, wierden aen 't hooft en aen de voeten en aen de swaerste
eenen in 't midden, opgenomen en alzoo de kisten, zonder eenig overdeksel, gedregen
tot aen de bereijde putten en seffens in dezelve, met de daertoe gereet liggende
koorden, gesonken, te weten in elcke put twee boven één, die hierom zeer diep gemakt
waeren; wordende dezelve ook seffens met aerde overdekt en de Miserere en
Provundis over de lijken door de begraevers afgelesen zijnde, wenschte men
malkander, als eene victorie bekomen hebbende, veel gelucks, 't welk zelfs van
hantgeklap gevolgt wiert. Duijsenden jongers waeren op de boomen geklommen en
men mag zeggen binnen dese stadt, 't zij ter wekker gelegentheijdt het - fol. 159 heeft mogen wesen, noijt meer menschen saemen vergaedert te hebben gesien om
die zoo voor de laetere tijden te bewonderensweerdige veranderingen te beschouwen
die zooveel meer te verwonderensweerdig is om den iver die men hierin in de
gesaementlijcke gemoederen der Bruggelingen heeft zien uijtschijnen zoodaeniglijk
dat, had er van iemant moeten tegenstant gedaen geweest hebben, men d'ergste
gevolgen van oproer zoude hebben gesien die tot nog toe, mits er geen tegenslag
gedaen is, gerust zijn afgelopen.
Naermiddag om vier uren was om alle het voormelde het collegie vergaedert en
verscheijde van de, zoo putmaekers als begraevers, waeren op hetzelve gedagvaert,
waer eenige stoutmoedig compareerden en hunne belangen voor d'heeren zeijden
welcke, bij geluk, door d'heeren wierden geslokt zonder dat er eenen naer de
vangenisse geleijt wiert. Heel den Burg stont ter deser gelegentheijdt vol menschen
die alle zoodaenig verbittert waeren dat, had er aen iemant het minste leet aengedaen
geweest, men - fol. 160 - zekerlijk een volkomen oproer en plundering binnen dese
stadt zoude gesien hebben, terwijl er al opentlijk geseijt wiert dat er op 't minste leet
eenige der borgers aengedaen niet één ruijte der vensters van het schoon vercierde
stadthuijs, nogte van d'huijsen van d'heeren collegianten, zoude geheel gebleven
hebben. Dog alles liep nog gerustelijk af, zonder dat iemant het minste leet aengedaen
wiert.
De stoutigheijdt nogtans desen avont is zoo verre gekomen dat den lijkwaegen,
desen avont op d'orders van d'heeren van 't collegie ingekomen zijnde, van meer dan
tweehondert wiert vervolgt van aen de Catalinepoorte, tot zoo verre dat dezelve tot
aen St.-Annebrugge gekomen zijnde om een lijk te haelen uijt den lijkkaemer van
St.-Annekercke zoodaenig met steenen begroet wiert dat den voerman, wilde hij zijn
leven en zijnen waegen be-
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houden, genootsakt was van af te keeren en zoo haest mogelijk te gaen vanwaer hij
gekomen was.
Nu dan weder op dit kerkhof eenen put gemakt zijnde, was er niet anders overig
dan het lijk dat in de - fol. 161 - gesloten lijkkaemer stont te begraeven. Wederom
meer dan vierduijsent menschen, niettegenstaende het negen en half uren geworden
was, waeren op dit kerkhof vergaedert, door welcke eerst geresolveert wiert van de
duere van de lijkkaemer in te slaegen, 't welk door eenige wiert weerleijt terwijl zij
zeijden dat zulks voor een volkomen gewilt zoude aensien worden en strafbaer zoude
wesen. Hierom dan wiert er beter geraedig gevonden van te gaen naer het huijs van
den heer pastor deser parochie om van den zelven, 't zij met goetheijdt of quaedtheijdt,
den sluetel der lijkkaemer af te eijsschen. Desen raedt bevont men best en eenige
honderden menschen begaeven hun naer zijn huijs, waer zij met goetheijdt den sluetel
tot het begraeven van het lijk afeijschten, die hun seffens door den zelven, d'overmagt
ziende, gegeven wiert om zijn leven en tegelijk zijn huijs te behouden dat zekerlijk
op de minsten tegenstant zoude geplundert geweest hebben.
Nu - fol. 162 - desen sluetel bekomen hebbende, deden zij seffens den lijkkaemer
open en nog heer nog wet ontsiende namen het aldaer staende lijk, zijnde de vrouwe
van sekeren Hermans, op en droegen het aen den reets gedolven put, waer zij hetzelve
met koorden lieten insinken en vervolgens ook seffens met aerde overdekten, lesende
gelijk als 's morgens over hetzelve de Miserere en Provundis. Zulcks met eenige
zoodaenige toejeuginge gedaen zijnde dat zulks voor het toekomende weijnig af te
beelden is, terwijl men noijt meer vruegt, omdat nu dees ses lijken vandaeg door de
gesaementlijcke borgers begraeven waeren, en kan gesien hebben. Zijnde voor het
toekomende ook grootelijcks te bewonderen dat alle dees gewigtige saeken op heden
als hiervooren verhaelt is, zonder eenige oproer of tumulte zijn afgeloopen.

(18 junij 1787)
Des anderdaegs 's morgens op den 18 junij, met het openen der stadspoorten, kwaem
den lijkwaegen, op d'orders van d'heeren van 't collegie, andermael binnen dese stadt
gereden om een lijk uijt het hospitael te haelen, - fol. 163 - maer hoe vroeg het ook
was waeren der al weder bij honderden menschen aen dezelve vergaedert, als zulks
genoegsaem verwagtende. Den lijkwaegen dan ontrent het hospitael gekomen zijnde,
wiert al wederom met veele steenen begroet, waerom d'overste van het hospitael het
lijk weijgerde te geven om hetzelve aen geen affronten bloot te stellen zoodat de
karre al weder onverrichter saeken moest terugkeeren wilde den voerman het leven
behouden en zijne peerden en den lijkwaegen behouden, terwijl dezelve langs den
weg zoodaenig met steenen begroet wiert en met stokken geslaegen dat er al tot
verscheijde planken afvielen eer dezelve tot op het kerkhof gereden was.
Desen morgen saeg men ook de ordonantie door d'heeren van 't collegie, nopende
het begraeven, gedaen als hiervooren fol. 146, met drek en vuijligheijdt bestreken,
zoodaeniglijk dat dezelve aen alle de hoeken der straeten onleesbaer was. Uijt alle
het welcke men hoe langer hoe meer voor eenen volkomen oproer bevreest is.
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Op heden - fol. 164 - nogtans is dit groot proces geijndigt en zijn alhier uijt Brussel
van wegens het gouvernement-generael de tijdingen aen d'heeren van 't collegie
toegesonden van de doode in de steden op de kerkhoven
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te laeten begraeven bij provisie, om alle voorder onheijlen te voorkomen. Waermede
de gemoederen van alle ingesetenen deser stadt wierden gerustgestelt, temeer wanneer
men nog desen avont op het kerkhof van Onse-Lieve-Vrouwe door den heer pastor
Caijtan(69) een jong kindeken als naer oude gewoonte zaeg begraeven, tot teeken van
welckers bekomen triumphe den put waerin dit kindeken is begraeven met heele
manden met welriekende bloemen is bestroijt geworden, gelijk ook wanneer den put
nu met aerde overdekt was, is gedaen geworden; zullende van nu af als naer oude
gewoonte alle de lijken binnen dese stadt op de kerkhoven begraeven worden,
waermede al de troubelen ten desen eijnde alhier ontstaen zullen eijndigen.
Nu is men alleen nieuwsgierig te vernemen wat er - fol. 165 - met het generael
kerkhof zal gaen gedaen worden en waeruijt men d'agterstellingen, die boven de
sesenveertighondert ponden beloopen, zal gaen vinden; want van den dag dat er
geene lijken meer begraeven worden en is er geen inkomen meer zoodat d'heeren
gouverneurs van dit kerkhof, besonder d'heer Kerkhove en d'heer Cordier, ter deser
gelegentheijdt in d'uijterste verlegentheijdt gestelt zijn omdat zij eenige deelen deser
merckelijcke somme of verschoten hebben of ten minsten voor het heele kapitael als
borge staen. Hebbende dees heeren nog bovendien den haet van 't gemeente over
hun hooft getrokken omdat er voorgegeven wordt dat het hunne faute is dat het
begraeven binnen dese stadt zoo lang aengelopen heeft en dat zij het zijn die zulks
met kragt en gewelt voor hunne intresten willen doen continueren. Zoo verre dat,
hadt zulks nog eenige daegen moeten gedueren, zij in 't grootste gevaer van hun
leven zouden geweest hebben ende ook van hunne huijsen tot den grondt geplundert
- fol. 166 - te zijn; zijnde de woede van het volk ten desen opsicht nog niet gestilt.

Plunderinge tot Antwerpen voorgevallen, hierom de nombers der loterije
niet getrokken.
Heden zijn er binnen dese stadt Brugge ook de sekere maeren uijt Antwerpen en Lier
aengekomen nopende hetgene in die steden van den 15 tot den 19 deser is
voorgevallen, konnende den leser de schrikkelijcke plunderingen en opkopen verders
zien in de beschrijvinge diesaengaende uijt Antwerpen toegesonden tot een omstandig
verhael van die ongehoorde muijterijen dienende en hier agter aengevoegt zijnde(70).
Zelfs ter deser oorsaek op saterdag, den 16 deser binnen de stadt Antwerpen de
nombers der keijserlijcke en koninglijcke loterije niet konnen getrokken worden
terwijl op die dag aldaer onophoudelijk het collegie heeft vergaedert geweest om
zoo verre mogelijk orders in de opgeresen troubelen te stellen die dien dag aldaer
ten hoogsten waeren, zoodat gevolgentlijk op heden, den 18 junij, de 503 de treckinge
aldaer geschiet is en uijt het radt der fortune zijn getrokken geworden de nombers:
6, 50, 11, 38, 47.
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Den eerweerden pater Rapsaert viert zijnen jubilé van 75 jaeren professie
in 't Recoletteclooster.
- fol. 167 - Op den 20 junij wiert binnen dese stadt Brugge in het clooster der eerw.
paters Recoletten gehouden een zeer merckweerdige plichtigheijdt ter oorsaeke dat
in dit clooster op heden den zeer eerw. pater jubilant Rapsaert, oudt 96 jaeren, nu
voor den tweeden mael op heden zijnen jubilé geviert heeft van den tijdt van 75
jaeren onder dit order te zijn geprofest.
Hierom is er in dees kercke aen den hoogen autaer in den choor, die zeer konstrijk
verciert was, op heden ten elf uren eene zeer plichtige misse door den zeer eerw.
heer Eumanuel Presie, prelaet der abdije van den Eechoute, afgesongen, onder welcke
den pater jubilant nu voor den tweede mael zijnen jubilé vierde.
In 't aenkomen van den ouden grijsaert naer den choor gingen twee schoon vercierde
maegdekens voorop, eene konstgewerkte kroon en eene zeer schoon vercierde kruk
draegende. Naer het eijndigen deser solemnele misse was er groot trectement in den
refter alwaer behalvens alle de paters, fraters en broeders van het couvent, den heer
prelaet en veele vrienden van den jubilant, gelijk ook veel - fol. 168 - ander persoonen
van rang ter taefel waeren, welcke luijsterlijcke vruegdefeest tot laet in den nagt
geduerde.
Van 's morgens saeg men ter deser gelegentheijdt langs alle de straeten van het
voornoemt convent veele huijsen vercieren en langs de straeten véele wimpels en
vlaggen spannen, gelijck er ook des avons op dezelve plaetsen zeer veele illuminatiën,
vruegdevieren en pektonnen ontsteken wierden. M'hoorde ook ter deser gelegentheijdt
onophoudelijk de kanons ronken tusschen welcke duijsenden vuurpijlen
hemelschwaerts gesonden wierden.

Ordonantie nopende degene zig geneeren met drank te schinken.
Op den 22 junij wiert binnen dese stadt Brugge vernieuwt de nog gedaene ordonantie
nopende dat elcken hostelrier of herbergier, zig geneerende met logement te houden,
alle avonden een ure naer het sluijten der stadtspoorten in 't stadthuijs zal gehouden
zijn over te brengen de naemen van alle degene t'hunnen huijse logeren, waer zij
woonachtig zijn en van welcke fontie, qualiteijt of conditie. Zullende bovendien
hieraf gehouden zijn ter inspectie van schepene in t'hunnen huijse te houden - fol.
169 - op de boete van vijfthien patakons. Dies contrarie doende gelijckelijk niemant
vermogende herberge te houden, drank te schenken ofte droog logist te houden tenzij
een kenbaer teeken uijtstekende. Dit alles om zoo verre mogelijk te voorkomen de
oproerigheden en tumulten waervoor men nu, als reets in verscheijde steden gebleken
is, bevreest is en opdat men alle daege zoudt konnen weten welcke en hoedaenige
vremdelingen hun in de stadt bevinden.
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Verscheijde pasquillen aengeplakt.
Op den 24 junij 's morgens vroeg saeg men aen d'huijsinge nevens de Carmesbrugge
eene zeer schimpige pasquille, zeer properlijk geschreven, aen den muer geplakt.
Den inhout van welcke anders niet en vervattede als duijsenden schelwoorden en
dreijgementen tegens d'heer Cordier, apotheker bij de Carmesbrugge, en tegens d'heer
Kerkhove, advocaet in de St.-Jacobsstraete; zijnde de twee besonderste gouverneurs
van 't generael kerkhof als hiervooren aengemelt is; inhoudende het eijnde deser zoo
schimpige pasquille dat, zoo iemant van hun beijde zig nog in eeniger manieren met
het kerkhof zoude bemoeijen, dat zij mogen seker zijn - fol. 170 - dat zij zullen van
kant geholpen worden, en meer ander bedreijgingen, te lang om hier te melden. Dese
pasquille door vede gelesen zijnde, wiert door de stadtssoldaeten afgedaen en is aen
d'heeren van 't collegie overhandigt geworden.

St.-Janscapelleken wordt heel afgebroken.
Heden, feestdag van den H. Joannes Babtisten, vierde men nog over jaer zeer plichtig
dien feestdag in St.-Janscapelleken binnen dese stadt waerop gewonelijk een schoone
octave volgde waerin naermiddag gepredikt en een solemneel lof gedaen wiert. Nu
is dit capelleken, waerin zoo schoone diensten gedaen wierden, tot schande van ons
Christendom zoo goet als tot den grondt afgebroken. Nogtans vleijt men zig alsnu
nog met de hope dat hetzelve, gelijk d'ander gesupprimeerde capellen, nog van den
grondt nieuw zal moeten opgebouwt worden wanneer alle de alsnog hangende saeken
van 't Nederlandt eens volkomen door zijne majesteijt den keijser zullen bekragtigt
zijn. Heden, mits St.-Jansdag op eenen sondag vallende, saeg men binnen dese stadt
en besonder ontrent St.-Jansplaetse veele vruegdevieren des avons ontsteken.

Verscheijde prijsvogelen tot Blanckenberg geschoten.
Ook is er op heden naermiddag binnen de stadt - fol. 171 - Blanckenberge gehouden
een luijsterlijck schietfeest waertoe alle geëede gildens beschreven waeren en alwaer
op de persse behalvens de drij oppervogels, 80 prijsvogelen gestelt waeren; geene
der drij oppervogels afgeschoten zijnde, wierden dezelve des avons met nog eenige
mindere prijsvogels gelot; zijnde dat te verwonderensweerdig is alle drij dezelve bij
lotinge aen de gildens van Blanckenberge gevallen.

De swaerdekens vergaederen verscheijde mael in 't‘Oudr Hof’.
Op den 25 en 26 junij hebben binnen dese stadt Brugge in het ‘Oudt Hof’ van St.
Jooris alle de swaerdekens deser stadt verscheijde mael vergaedert geweest bij d'heer
Peneranda(71), tresorier deser stadt, en eenige andere gedeputeerde heeren. Dit nopende
het te oprechten van eene compagnie van
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vrijwillige borgers deser stadt die, tot voorkominge van alle onheijlen, op 't vermaen
van eenen chef ofte opperhooft die voor dees compagnie zal aengestelt worden,
zullen moeten optrekken ter verdedinge van alle te rijsen troubelen of plunderingen.
Zullende ook door dezelve, zoo er nu geseijt wordt, gelijcke kleedinge of ten minsten
kenbaere - fol. 172 - teekenen gedregen worden waeruijt men dese vrijwillige borgers
zal konnen onderscheiden; den tijdt zal leeren wat hieraf zal geworden wanneer eens
alle de subalterne ambagten hierover zullen gekent en vermaent zijn.

Groote troubelen ontstaen door het inbrengen van twee vrouwspersoonen.
Op den 26 junij tegen den avont bragten twee officieren van 't Brugsche Vrije langs
de Smedepoorte twee vrouwspersoonen in om naer de vangenis te vergeleijden, die
men zegt langs het landt, tegens de placaeten, gebedelt te hebben. Van aen de poorte
wierden dezelve van verscheijde quaedwillige opgevolgt en langs den weg rotten
der nog meer van 't zelve slag aen tot zooverre dat, d'officieren met dezelve ontrent
St.-Salvatorskerkhof gekomen zijnde, zij stoutmoedig bestonden van hun dees twee
vrouwspersoonen af te nemen, van welcke d'eene zig door de vlucht reddede en
d'ander in een huijs daerontrent gelopen zijnde, wiert op bevel van eenen heer raedt
deser stadt door twee schaedebeletters onder het geloop van duijsenden menschen
naer de vangenisse deser stadt beweegt.
De twee officieren begaeven hun seffens naer d'heeren van 't Vrije tot - fol. 173 het doen van hunne regtveerdige klagten over de begaene moetwilligheijdt van
d'ingesetene deser stadt, ten welcken eijnde ook des anderdaegs twee heeren
gedeputeerde naer het vergaedert collegie op het stadthuijs deser stadt om over den
smaet hunne bediende aengedaen voldoening te eijsschen, die hun zeker door d'heeren
deser stadt zal gegeven worden met de meeste belhamers van desen saemengerotten
aenhang bij den kop te vatten.

Schietfeest tot Sluijs in Vlaenderen gehouden.
Op den 29 junij is er binnen de stadt Sluijs in Vlaenderen gehouden eene zeer
luijsterlijcke schiefeest met de hantboge, alwaer door verscheijde gildens behalvens
d'oppervogelen, 68 prijsvogelen opgestelt waeren, welcke drij oppervogels bij faute
die niet afgeschoten waeren zijn moeten gelot worden.
Dese is d'eerste mael dat er in Holant dusdaenige vruegde- of schietfeest is
gehouden geworden 't wijl men in heel Holant van dusdaenige bedrijven niet weet
en nu onlangs eerst tot Sluijs in Vlaenderen zijn - fol. 174 - ingevoert geworden.
Dusdaeniglijk nogtans dat tot onderrichting van ons christenen die vruegdebedrijven
door d'heeren Staeten van Holant op geenen sondag wanneer de gereformeerde
hunnen sabbattag houden en zijn mogen gehouden worden om dien dag niet te
onteeren en gevolgentlijk op heden, feestdag van den H. Petrus en Paulus, zijn
toegelaeten geworden. Desen avont, bij uijtnementheijdt stil en aengenaem weder
zijnde, zaeg men
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binnen dese Stadt Brugge langs alle de kanten der stadt zeer veele vruegdevieren
ontsteken en duijsenden vruegdebedrijven aenrechten die door de wandeling van
ontelbaere menschen verselt wierden.

Eindnoten:
(58) Zie voetnoot 21.
(59) In 1787 ontmoette Jozef II, op een tweede reis naar Rusland, Katharina II te Cherson. Deze
stad ligt in Zuid-Rusland, iets boven de Krim. (W. MAY, Die reisen Josephs II, in Osterreich
zur zeit kaiser Josephs II, Stift Melk, maart-november 1980, blz. 84. Zie ook de kaarten blz.
712-713).
(60) In een deel van de ruïnes van het Prinsenhof (cfr. infra), aangekocht in 1662, werd het klooster
van de Engelse Zusters van de orde van St.-Franciscus ondergebracht. Deze religieuzen hielden
een pensionaat voor jonge Engelse meisjes. In 1794 trokken ze terug naar Engeland; onder het
Frans bewind werd klooster en inboedel verkocht. (A. DUCLOS, o.c., blz. 515-516).
(61) De aanvang van de bouw van dit verblijf voor de Bourgondische hertogen moet gesitueerd
worden iets vóór 1430; de afwerking gebeurde in 1467 onder Filips de Goede. Het bevond zich
tussen de Noordzandstraat, de Ontvangersstraat, de Moerstraat, de Gheerwijnstraat en de
Geldmuntstraat. In 1576 werd het verkocht; in de 17o eeuw werden er huizen in gebouwd. In
een gedeelte van de ruïnes hebben de Engelse Zusters zich gevestigd. (A. DUCLOS, o.c., blz.
349 en 514-515). (A. SCHOUTEET, Straatnamen, o.c., blz. 173).
(62) Deze Domincanen kwamen zich in 1234 in de Sint-Jacobsstraat te Brugge vestigen. Hun klooster
werd in 1578 geplunderd door de Geuzen; in 1796 dan werden kerk en klooster afgebroken.
(DUCLOS, o.c., blz. 564).
(63) Oije of Hoije, een 3-hoekig kwartier dat al voor 1300 bekend was maar toen nog buiten de
vesting lag, moet gesitueerd worden van de Ganzestraat naar de Gentpoort toe, en tot aan het
zuiden van het park waar het oude klooster van de Minderbroeders lag. Het strekt zich ook uit
over de zandige gronden van Assebroek en Odegem die naar de Reie afbuigen (Odegem: zelfde
stam als oije). Zelfs na de stadsuitbreiding van 1300, als het kwartier binnen de muren kwam
te liggen, bleef het nog lang een ‘wijk’. In de 16o eeuw was het nog zeer weinig bewoond: er
waren vooral groentetuinen, een paar boerderijtjes en veel wilde begroeiing van braamstruiken.
Vandaar ook de benaming Braamberg. (E. BUYSSE, In 't kwartier ‘ten Oije’, in Vlaams
Weekblad, 10-8-1974). (A. DUCLOS, o.c., blz. 568).
(64) Philippe-Joseph de Brou, baron en militair ingenieur, werd geboren te Brussel op 12 nov. 1732
en stierf op 3 juni 1794 of 1796 in Wenen. In 1751 begon hij zijn carriere in het Oostenrijks
leger, in 1785 kreeg hij als ingenieur het toezicht over het ingenieurcorps dat de afwatering van
de waterlopen van Noord-Vlaanderen moest bestuderen en de werken dienaangaande uitvoeren.
Nederland gebruikte immers de sluizen van de traditionele afvoerwegen als politiek wapen en
de bezetting van Brackman en het Zwin zorgden er verder voor dat de normale afvoer niet te
gebruiken was. De Brou liet o.m. het ‘kanaal de Brou’ graven langs de Hollandse grens. Dit
sturen van vreemde ingenieurs vormde voor de Staten van Vlaanderen een reden tot klacht; ze
voelden het aan als een inbreuk op hun prerogatieven. Vooral over kolonel de Brou was men
zeer bitter; de Staten van Vlaanderen beklaagden zich in 1787 bij Jozef II erover dat hij de
steden zeer dure en volgens hen onnodige werken liet uitvoeren; men beschuldigde hem van
verspilling en van het feit dat hij onschuldige burgers in de gevangenis wierp. Naar aanleiding
van deze klacht werd hij voor 2 maanden uit de werken teruggeroepen; zijn terugkeer in oktober
1787 dan bracht heel wat problemen mee. (L. ROBYNS DE SCHNEIDAUER, Nos beaux
portraits de familles: Philippe-Joseph de Brou, in Le parchemin, dl. I, april 1936, blz. 17-21).
(J. BREUER en C. LEMOINE-ISABEAU, Matériaux pour l'histoire du Corps du Génie dans
les Pays-Bas autrichiens, in Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, XXIo reeks, nrs.
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3 (sept. 1975), blz. 185-272, en 4 (dec. 1975), blz. 275-314). (Gén. GUILLAUME, art. Brou
(Philippe-Joseph baron De), in Biographie Nationale, dl. III, blz. 92-96).
(65) Augustijnermonniken hadden vanaf 1250 hun klooster aan de Nieuwe Gentweg. In 1622 stichtten
ze een college dat bij decreet van december 1796 is afgeschaft geworden. (A. DUCLOS, o.c.,
blz. 294).
(66) De Sint-Jansbrug op de Jan van Eyckplaats werd vanaf 1700 ook Nieuwjaarsbrug genoemd;
deze naam moet worden toegeschreven aan het feit dat daar vanaf begin 18o eeuw tot ver in de
19o eeuw, bij gelegenheid van nieuwjaar, een markt van snoep en kinderspeelgoed werd
gehouden. (A. DUCLOS, o.c., blz. 39 en 524). (A. SCHOUTEET, o.c., Brugge, 1977, blz. 93).
(67) Het klooster van de Carmelieten bevond zich in de Sint-Jorisstraat; in 1783 werd het afgeschaft.
(A. DUCLOS, o.c., blz. 291).
(68) Godefridus van Aalst, gedoopt 13 mei 1737 en gestorven op 9 juli 1812 te Dendermonde, was
lector in het noviciaat van de Kapucijnen vanaf 1767. Later heeft hij nog andere belangrijke
posten binnen zijn orde bekleed: van 1778 tot 1781 was hij secretaris bij de Provinciaal voor
de Vlaamse provincie; later werd hij zelf Provinciaal. In 1786 was hij konsultor bij het nationaal
Kapittel. Hij verwierf vooral bekendheid in zijn konflikt met de Oostenrijkse overheid in 1787.
In maart 1787 kwam het bevel van Jozef II alle seminaristen naar het generaal seminarie van
Leuven te sturen. Daarop antwoordde Godefridus in een open brief aan de keizer dat de leer
die daar verkondigd werd ‘verdacht, vermetel, schismatiek en ketters’ was, en in tegenspraak
met de voorschriften van het concilie van Trente. Ten gevolge daarvan werd hij op 30 maart
1787 voor de fiscaal gedagvaard, en hij werd uit het land verbannen. Ook andere weerspannige
Kapucijnen werden in ballingschap gezonden door de keizerlijke komissie. Gezien de grote
indruk die de houding van Godefridus en andere Kapucijnen op de bevolking had gemaakt, en
onder druk van het nationaal Kapittel gaf de fiscaal in mei 1787 toestemming dat de ballingen
mochten terugkomen. Op 18 mei kwamen ze te Brussel aan. (P. HILDEBRAND, De Kapucijnen
in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 10 delen, Antwerpen, 1945-1956, dl. V, blz. 325,
dl. VI, blz. 567, dl. VIII blz. 102 en 542, dl. X, blz. 82-88 en 138-143). (Een afdruk van
Godefridus' open brief aan Jozef II is bijgevoegd bij het handschrift, dl. 13: 1786-1788, tussen
fol. 81 en 82).
(69) Albert Lodewijk Caytan werd geboren te Roeselare op 19 febr. 1742 en stierf te Brugge op 3
jan. 1813. Hij heeft zich vooral laten kennen als schrijver van religieuse werken en als sociaal
werker. In 1766 werd hij priester gewijd; na eerst onderpastoor geweest te zijn in Rumbeke
werd hij in september 1774 aangesteld tot pastoor van de derde of loden portie van de
O.L.V.-kerk te Brugge. Hier begon hij een eerste sociale actie, waarmee hij zich veel haat op
de hals haalde. Als bedienaar van het godshuis van de H. Magdalena kwam hij in contact met
het tuchthuis voor mannen en dit voor vrouwen aan de Coupure; hij ijverde voor de
onderdrukking der bedelarij, die volgens hem de oorzaak was van veel misdrijven en
dronkenschap. In 1776 was hij een van de stichters van de Brugse armenkamer of jointe. In
1790 werd hij kannunik van Sint-Donaas. Kort daarop werd hij secretaris van de bisschop; in
1794 werd hij dan ook secretaris van het voorlopig vicariaat van het bisdom Brugge na de dood
van mgr. Brénart. In jan.-febr. 1795 werd hij gevangen gezet te Rijsel omdat hij de som door
de Fransen aan de clerus opgelegd, niet kon betalen. In febr. 1799 werd hij vicaris-generaal van
het bisdom Brugge, maar in juli van dit jaar werd hij terug gevangen gezet omdat hij de eed
van haat aan het koningschap niet wilde afleggen. Een derde maal werd hij gevangen genomen
omdat hij weigerde het gebed voor de keizer te zingen na de hoogmis, daar de paus de banvloek
had uitgesproken tegen Napoleon in juni 1809. Op 3 febr. 1812 werd hij aangehouden en naar
het krankzinnigengesticht van St.-Juliaan overgebracht, waar hij gestorven is. Wat zijn werken
betreft, zie T. VAN BIERVLIET, Lod. Albert Caytan (1742-1813) in 2o jaarboek van het
Geschied- en Oudheidkundig genootschap van Roeselare en Ommeland, 1962, blz. 22-26. (A.T.
VAN BIERVLIET, art. Caytan, Albert-Lodewijk, in Nationaal Biografisch woordenboek, dl.
3, Brussel 1968, blz. 129-134).
(70) De oorzaak van de onlusten te Antwerpen was het feit dat de afgeschafte intendentie haar
papieren naar een afgeschaft klooster zou overgebracht hebben. Op 15 juni overviel een grote
menigte, geleid door de patriotten, dit klooster. Ook het huis van de tweede kommissaris van
de intendentie, burggraaf du Toit, werd geplunderd. Du Toit zelf werd de dag daarop mishandeld.
Dit opstootje met een politiek getinte aanleiding groeide in de loop van 16 en 17 juni uit tot
echte volksrellen met sociaal karakter. 12.000 à 15.000 mensen kwamen op de been en ook de
huizen van hen die ervan verdacht werden eetwaren op te kopen werden geplunderd. De
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stadsmagistraat nam uiteraard haar represailles en meer dan 120 personen werden gevangen
genomen. Op 16 juni bereikte het nieuws over de Antwerpse onlusten Lier. Dit vormde daar
een aanleiding voor gelijkaardige rellen. De woningen van de Lierse intendanten werden
overvallen en enkele boterverkopers werden lastig gevallen. (C. HUYGHE, Onlusten te
Antwerpen en te Gent aan de vooravond van de Brabantse Omwenteling (1784-1788),
licentiaatsthesis, Gent, 1969-1970, blz. 58-59 en 102-132).
(71) Antoine de Peneranda, L.I.R., zoon van Pierre Corneille Emmannuel de Peneranda, schepen
van het Brugse Vrije, en van Claire-Eugénie Simon de Ville, werd geboren op 5 september
1747. Hij was stadhouder van de gilde van Sint-Sebastiaan. Op 9 juni 1778 huwde hij
Marie-Robertine Coppieters, dochter van Robert Coppieters, de burgemeester van de schepenen.
Hun acht kinderen stierven zonder nakomelingschap. In december 1784 werd hij stadstresorier.
Hij was vrijwilliger in het patriottenleger in 1790. Hij stierf te Brugge op 21.9.1824. (E.
COPPIETERS-C. VAN RENYNGHE, Histoire professionnelle et sociale de la famille Coppieters
1550-1965, in Tablettes des Flandres, recueil 7, Brugge, 1966, blz. 359-361).

(Juli)
Cafféhuijs op de Wandeling buijten de Catalinepoort eerstmael geopent.
Op den 1 julij is er voor d'eerste mael buijten de Catalinepoorte, langs den steenweg,
't eijnden de zeer vermaekelijcke en plaisante Wandelinge aldaer gemakt, gehouden
een consert door de speellieden der militaire onder den toeloop van zoodaenig
menschen dat er nauwelijcks plaetse om te passeren langs dese Wandelinge was. De
gemelde speellieden - fol. 175 - waeren geseten op eenen daertoe bereijden theater,
meer den twintig voeten hoog verheven; staende dezelve nevens een aldaer gemakt
cafféhuijs, 't welk van hout gemakt is en ter zijden met schoone gordijngen omhangen,
zijnde ook in hetzelve alle soorten van ververschingen te bekomen; nevens hetzelve
zijn alom banken en taefels gestelt alwaer eenider volgens zijn geliefte bedient wordt.
Dit consert of gespel der militaire zal aldaer verscheijde mael, zoo in de weke als
des sondaegs, geduerende desen somer herhaelt worden, alle hetwelcke dese zoo
plaisante Wandeling, tot genoegen van groot en kleen gemakt, zooveel te aengenaemer
zal maeken.
Het schenden en breken nogtans van hetgone aldaer met groote kost gemakt wordt
en hout nog niet op. Niettegenstaende de premiën daerop gestelt en de groote reserve
die er ten dien eijnde gehouden wordt, eenige quaedwillige zig nog niet ontsiende
van geduerende den nagt de banken en anders tot niet te verbrijseln en om te werpen.

Den soon van sieur Steenhout wordt buijten verhangen doodt gevonden
en een meijsken verongelukt den zelven dag.
- fol. 176 - Op den 2 julij naermiddag gebuerden twee zeer groote ongelukken. Een
meijsken van tusschen 10 en 11 jaeren, gaende op de wandelinge van den molen van
sieur Bauwens (gemakt boven een stadtsmagazijn aen de Gendtpoorte), wiert aldaer
bij onvoorsigtigheijdt zoodaenig door de sneldraeijende eckens geslegen dat, hadde
het den kant van de wandelinge niet gevat, hetzelve zonder twijffel over de veste
zoude hebben gevlogen en verbrijselt geweest hebben geweest. Hetzelve door desen
slag zoodaenig gewont zijnde dat men weijnig of geen leven daeraen was ziende
nogte ook van geen gevoelen is dat hetzelve daervan nog zal konnen het leven
behouden.
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Desen avont ontrent den agt uren wiert er ook met d'overgrootste ontsteltenisse
vernomen hoe den zoon van sieur Steenhout, huercoetsier, wonende agter d'Halle
binnen dese stadt, oudt circa twalf jaeren, zig zelven verhangen ofte door iemant
zulks aengedaen was: terwijl men op 't onvoorsiens buijten de Gendpoorte agter de
- fol. 177 - herberge ‘Het Paepegaijjen’ op een stuk landt aen den bovensten tap van
eene zoogenaemde eege, dienende voor den ploeg, zaeg hangen den voormelden
jongelink. Eenen
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blouwen catoenen nuesdoek was van boven aen den gemelden tap vastgeknoopt met
eenige knopen en dese rondt den hals van desen ongelukkigen gedraeijt zijnde onder
zijne kele hing hij dus doodt, tusschen dezelve geen voet af van d'aerde en met zijne
tonge verre uijtgesteken. Alreede wanneer zulks ontdekt wiert al eenigen tijdt doodt
zijnde mits hij reede kout was.
Of nu desen jongelink zig zelven dus doodt gemakt heeft of niet is zeer
twijffelachtig gemerkt zulks als bijnae onmogelijk geagt werdt en de suspicie des te
meerder is dat hij door iemant dus verhangen is omdat er bij de schouwinge, door
d'heeren deser stadt gedaen, is bevonden geworden zijnen arm gebroken te zijn en
eenen doodelijcken slag op zijn hooft te zijn gegeven waerdoor er vermoet wordt
dat - fol. 178 - hij dus van eenen hovenier, op wiens landt hij dikwijls liep mits het
zijne van zijnen vaeder daer ontrent was, dus zoude gehanthaeft zijn, die hem dan,
om te voorgeven dat hij hem hadde verhangen, dus aen eenen neusdoek zoude hebben
geknoopt. Diesaengaende zal er door d'heeren zeer nauwe inspectie genomen worden
om, is zulks waer, den daeder te ontdekken die reede geseijt werdt zig door de vlugt
te hebben geret; zullende den tijdt leeren of zulks aldus bewaericht werdt.

Het maeken van eenige pasquillen of oproerige schriften verboden.
Op den 4 julij is er binnen dese stadt Brugge bij placaete alom aengekondigt en
aengeplakt eene requeste van d'heeren Staeten van Vlaenderen waerbij verboden
werdt van te maeken eenige oproerige schriften, ofte die zouden strekken tot het
doen herleven van de nieuwe tribunalen ofte van de intendentiën, gesupprimeert bij
differente decreten van hunne koninglijcke hoogheden, etc. (ziet verders dese
declaratie in den Indicateur, het 18ste deel, fol. 11, gelijk ook aldaer fol. 12 de
vertaelinge van - fol. 179 - eenen brief, toegesonden den 26 junij 1787 aen de zeer
eerweerde edele en voorsienige heeren Staeten van Vlaenderen door de heeren
borgmeester en schepenen, edele en notable der stadt Geeraedtsbergen, waerbij
teenemael wederleijt wordt dat door die stadt d'herstellinge der nieuwe tribunalen
en intendentiën zoude wedergevraegt zijn, etc., gelijk den leser in des zelfs inhout
breeder zien kan).

Meulebrouk, hovenier, verhangt zig zelven.
Op den 5 julij over den noen verhing zig zelven binnen dese stadt Brugge zekeren
man genaemt Muelebrouk, hovenier, wonende in de Clarestraete, getrouwt man en
hebbende vier kinderen, op de volgende maniere. Want desen ongelukkigen, zonder
iet te zeggen boven naer zijnen hoeijsolder gegaen zijnde, makte aldaer moetwilliglijk
eene coorde aen de balke vast en aen dezelve een strop gemakt hebbende, verhing
hij zig zelven op eene moetwillige en opgesette maniere, dusdaeniglijk dat hij,
wanneer er ontrent den twee uren naer hem rondt het huijs gesogt wiert, al lang doodt
- fol. 180 - te zijn bevonden wiert, tot overgrooten schrik van zijne vrouwe,
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kinderen en alle zijne gebuerlieden. Wordende desen ongelukkigen, door d'heeren
geschouwt zijnde, des anderdaegs 's morgens vroeg op het kerkhof van St.-Gillis
begraeven.
Wat desen man beweegt heeft om zig zelven dus het leven te benemen hoort men
niet recht vertellen, maer het is eventwel zeker dat hij zulks nog toe tweemael toe
heeft gedreijgt te doen dog daer af op d'uitwerckinge is weerhouden geworden;
hebbende hij ook sedert lang een zeer verkeert gemoet gehadt, terwijl zijne vrouwe
getuijgt dat zij hem sedert Paesschen lestleden nog noijt heeft hooren spreeken tenzij
dat hij somtijdts op eenige vraegen die zij hem dede jae of neen zeijde; zijnde ook
nog eenige ander van zijne familie op ongelukkige manieren aen hunne doodt
gekomen.
Heden is ook door d'heeren van 't collegie vernieuwt de ordonantie waerbij het
swemmen in de waeters of vesten deser stadt op de gewonelijcke penen en amenden
is verboden geworden.

Fellen brant binnen Brugge in het huijs van sieur Boutte bij de Walplaetse.
- fol. 181 - In den nagt tusschen 6 en 7 julij, weijnig naer den elf uren, is er binnen
dese stadt Brugge eenen zeer fellen brant ontstaen in de bakkerije op den hoek van
de Walplaetse, zoo men gaet naer het Minnewater, bewoont door sieur Boutte. Zijnde
desen fellen brant ontstaen door de faute van de dienstmaert die eenigen warm asschen
hadde geschept in eene houte tonne, nevens het hout staende. Dese tonne brant gevat
hebbende, was het niet lang of het nevensstaende hout was ook in volle vlam die zig
al haest door den solder en vervolgens door het dak verspreijde terwijl nog degene
van het huijsgesin in slaep laegen; dog in alle haest door de gebuers opgeklopt zijnde
in hun hemd, was d'eerste sorge, het huijs nu open zijnde, om de muebelen ten besten
mogelijk te redden, welcke ook seffens zoo verre mogelijk in d'ander huijsen gesleept
wierden, gelijk ook het graen en ander effecten. Middelertijdt was het heele huijs in
volle brant - fol. 182 - en alle de klokken daer ontrent klipten alarm; wanneer ook
weijnig naer quart voor twalf uren de schelle op den Hallenthoren, waer zulks niet
eer gesien was, geklipt wiert, waerdoor seffens de heele stadt in roer was. Den
branttrommel wiert geslaegen en alle de ander klokken, gelijk de schelle, klipten
onophoudelijk. Speijten en brantgetuijg wiert er van alle zijden aengebragt en wel
besonderlijk degene der cellebroeders(72) en knegtestedeschole die zeer veel tot het
blusschen van desen brant hielpen. Dog de vlammen als onblusbaer schijnende, vond
men geen beteren raedt dan het heele dak van het huijs met haeken af te trecken om,
hoewel het zeer stil weder was, de voordere uijtbreijding der vlammen te vermijden.
Dit huijs, over zulks wanneer den brant ontrent den drij uren volkomen gebluscht
was, zooverre gestelt zijnde dat er niet anders dan den voorgevel en de bloote mueren
zijn blijven staen. De schaede door desen droeven toeval aen 't huijs en muebelen
veroorsakt op tweeduijsent guldens geschat wordende.
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Groote schietfeest door de gilde der hantboge binnen Brugge gehouden.
- fol. 183 - Op den 8 julij is er binnen dese stadt Brugge gehouden eene zeer
luijsterlijcke schietfeest door de vermaerde gilde van den H. Sebastiaen onderhouden
met de hantboge binnen dese stadt, welcke op de naervolgende wijse is ter uijtvoer
gebragt geworden.
's Morgens ontrent den thien uren zijn er op de persse in 't zelve hof opgestelt 139
prijsvogelen, te rekenen met de vijf opperste door de gilde deser stadt gegeven en
welckers prijsen hiernae zullen gefixeert worden, bestaende de 134 ander prijsvogelen
elk in drij ponden grooten courant waervoor ider pelotton van ses mannen moet
betaelen tot drij pondt groote wisselgeldt. De persse met dit zoo aenmerckelijk getal
prijsvogelen opgerecht zijnde, is in desen hove in de gildekaemer gedaen de plichtige
lotelinge tot iders volkomen genoegen en in 't beste order.
Naermiddag ten een ure zijn alle de gildens elk volgens hunnen aengewesen
nombers op de Mart verschenen, alle met 'd uijterste teekens van eere. - fol. 184 Zijnde dezelve ten twee uren zoo luijsterlijk van de Mart vertrokken dat het meer
scheen een luijsterlijcke cavelcade dan een enkele schietfeest te wesen. Geene van
alle dese zoo luijsterlijcke vermaerde gildens uijtgenomen of hadden meer als oijt
alle hunne eereteekens, vaendelen, timbaelen, trommelen, violen en fluijten te
voorschijn gebragt, veele te lang om dit alles afsonderlijk te verhaelen.
Boven alle dese munte wel besonderlijk uijt de gilde van de stadt Oostende die
om des zelfs luijsterlijkheijdt niet tot eene schietfeest maer als tot een volkomen
cavelcade scheen gekomen te zijn. De confraters deser gilde waeren 's morgens met
een kotterschip, behangen met menigvuldige vlaggen en met nog een minder schip,
beijde rondtom beset met kanons, binnen dese stadt in volle triumph langs den Kom
aengekomen tot beneden de Carmesbrugge, waer zij onder onophoudelijk losbranden
der kanons hunne schepen lieten liggen. Den - fol. 185 - luijster, praal en eere
waermede die gilde degene van Brugge desen naermiddag vereerde is weert om voor
de laetere tijden vereeuwigt te worden, terwijl dat niemant geheugt oijt van eene
gilde zooveele eereteekens te hebben weten bewijsen en terwijl zulks niet wel mogelijk
is van volkomentlijk aen diegene zulks niet hebben gesien te verhaelen, zal ik daeraf
alleen in 't kort eenen schets ophaelen. Hunnen praaltrijn wiert opgeleijt door den
verbeeldenden keijser der Turken met den blooten sable in de hant; agter desen
volgden de vier deelen der weijrelt, zeer konstrijk en pragtig afgebeelt; agter dese
eenige bij uijtnementheijdt schoon vercierde maegdekens die de waepenen en schilden
van dese gilde waeren draegende; dan volgden eenige zeer schoon vercierde slaeven
die de canons voorttrokken, gelijk ook vier andere die het schiettuijg deser gilde op
een schoon met roo laeken overtrokken langwerpige taefel waeren draegende;
wordende desen praaltrijn verselt door nog veele andere toerustingen, alle te lang
om - fol. 186 - afsonderlijk te verhaelen; dan volgden de heeren schotters, alle in
zeer kostbaere montueringen en wel zonder tegenseg ook de schoonste van alle dees
saemenvergaederde gildens; agter hun volgden veele vrouwspersoonen, ook kostbaer
gekleet, die met dese gilde van Oostende medegekomen waeren.
Alle de gildens aldus in 't hof gearriveert zijnde, wiert aen de gemelde gilde
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seffens de eeremadalie geschonken, zijnde schoon geslaegen van zilver en in 't goudt
vergult, weerdig tot eenentwintig guldens, dezelve niet ten onrecht aen die gilde van
Oostende gejont wordende omdat zij met waerheijdt meer eereteekens hadden bewesen
dan alle de ander gildens tesaemen. Zijnde ook d'oorsaek dat de gilde van Oostende
zoo luijsterlijk geweest heeft omdat dezelve tegens eenige heeren van Oostende
hadden gewet om een stuk wijn in banden, twee hespen, broot, etc., dat zij binnen
dese stadt de eeremadalie niet en zouden hebben bekomen, om welcke te bekomen
hunne eerbewijsingen als verhaelt is zooveel te luijsterlijcker en pragtiger hebben
geweest.
- fol. 187 - Nu drij uren van desen naermiddag geworden zijnde, begonst men
volgens toer van lotinge het schietspel en nu en dan wieren der veele vogels door
d'een en d'ander gilde van hun nest afgerukt. Ontrent den vijf uren wiert den oppersten
zijdevogel, bestaende in ses zilvere lepels en ses forcetten, weerdig thien pondt groote
wisselgelt, getroffen door de ghilde van Tourhout. Wanneer dan wat laeter nog eenen
anderen zijdevogel getroffen wiert, bestaende in eenen zilveren ragoutlepel, weerdig
ses pondt groote wisselgeldt, door de gilde van Eecloo; nu agt uren geworden zijnde
en de tweede ronde der schietinge vervolgt tot den nomber 80 wiert het schietspel
tot den volgenden morgen gestaekt, op de persse nog staende den oppervogel, twee
zijdevogels en agtthien andere.
Desen nagt door eenen bal en ander vermaekelijkheden met d'uijterste
vruegdeteekens door d'heeren schotters doorgebragt zijnde, wiert des anderdaegs 's
morgens om agt uren die pligtige schiettinge vervolgt. - fol. 188 - Wanneer nu en
dan ook weder eenige vogels afgeschoten wierden; wordende ook naer den negen
uren den oppersten zijdevogel, bestaende in d'ander ses lepels en forcetten als
hiervooren, getroffen door de gilde van Brugge. Wanneer korts daernae den lesten
zijdevogel, bestaende ook in een gelijcken ragoutlepel als den voorgaenden, getroffen
wiert door dezelve gilde van Tourhout, die vervolgens, behalvens de twee zilvere
prijsvogelen, nog seven ander getroffen heeft. Nu, naer den twalf uren geworden
zijnde, was de derde ronde ten eijnde en tegelijk dees pligtige schietfeest, staende
nog op de persse den oppervogel met seven andere vogels die seffens door alle de
gildens in de gildekaemer gelot wierden. In dese plichtige lotinge trof d'een en d'ander
gilde nu en dan eenen vogel wanneer eijndelinge, de lotinge circa ten halven zijnde,
gelukte dat den oppervogel viel aen de parochie van Mannekensvere(73) bij Nieuport,
bestaende dezelve in eene zilver caffékanne ter weerde van - fol. 189 - eenentwintig
ponden grooten wisselgeldt waerover dese gilde, die maer met twee pelottons
gekomen, ten hoogsten verblijdt was, temeer omdat door dezelve niet het minste bij
de schietinge getroffen was.
Alle de prijsen, zoo zilvere als in geldt, hiernae aen de gildens uijtgegeven zijnde,
zijn dezelve ten meerderen deele zeer triumphantelijk uijt dese stadt Brugge
vertrokken, gelijk ook degene van Oostende onder het losbranden huner kanons met
hunne schepen zeer luijsterlijk vertrokken zijn ontrent den ses uren van desen
naermiddag, waermede dees zoo luijsterlijcke feest is geëijndigt geworden.
Dese meeste prijsen deser plichtige schietfeest zijn gewonnen door de volgende
gildens, te weten: door de ghilde van Brugge behalvens den zilveren prijs hiervooren
vermelt, 31 prijsvogelen; zijnde door dees gilde behalvens
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de vijf oppervogels, 15 mindere opgestelt geworden. De ghilde van Duijnkercke
heeft twee prijsvogelen geschoten, Oostende drij, Sluijs - fol. 190 - in Vlaenderen
drij, Blankenberge twee, Eecloo behalvens den zijdevogel ses, Zuenkercke negen en
zoo vervolgens elcke gilde eenige, d'eene meer en d'ander min, behalvens dat er
eenige gildens geweest hebben die niet het minste hebben getroffen en daerom nogtans
met geen minderen treijn dese luijsterlijcke feest verlaeten hebben.

Grooten rook uijt een kelder op d'Eijermarkt opgeresen dat men meijnde
brant te zijn.
Op den 10 julij 's morgens tusschen seven en agt uren en meijnde niemant beter of
er was ten huijse van sieur Havé, meester-glaesemaeker, wonende op d'Eijermart,
brant ontstaen. En wie zoude inderdaedt anders gemeijnt hebben wanneer men uijt
den kelder van desen huijse op 't onvoorsiens eenen swaeren rook en vlammen saeg
oprijsen, waerom men in alle haest van alle zijden water in desen kelder door des
zelfs opening langs de straete goot om zulks te blusschen, 't welk ook seffens gedaen
wiert zonder voorder schaede terwijl het niet anders was dan eene groote panne die
omgeslegen was in een gloglade comfoor vol ingrediënten tot dezelve fontie dienende
die dees rook en vlamme en grooten ruek veroorsakt hebben.

D'eerste egte besluijten van zijne majesteijt vernomen; gedeputeerde naer
Weenen ontboden.
- fol. 191 - Op den 12 julij 's avons heeft men in de Gensche gasette vernomen d'eerste
egte besluijten van zijne majesteijt den keijser ende koning nopende de hangende en
onbesliste saeken van het Nederlandt, zooals men dezelve in den Indicateur, het 18ste
deel, fol. 17 van woort tot woort zien kan, in de depeche van hunne koninglijcke
hoogheden onse gouverneurs-generaels, den 7 deser, door eene estafette toegesonden
aen de heeren Staeten van Vlaenderen, gelijk ook hunne nog naerder koninglijcke
besluijten van den 9 deser, fol. 19, waerdoor eenige leden uijt alle de Staeten van 't
Nederlandt bij hunne koninglijcke hoogheden ontboden worden; de vergaering van
welcke op maendag toekomende tot Brussel vastgestelt is alwaer dat er op den
besluijten van zijne majesteijt naeder advisen zullen genomen worden. Ondertusschen
is er seffens een estafette naer zijne majesteijt afgeveerdigt met de dringenste
vertooningen om geene gedeputeerde onser Staeten te moeten tot naerder antwoort
naer Weenen bij zijne majesteijt senden.

Geene processie op het feest van 't H. Schapulier omgedregen.
- fol. 192 - Op den 15 julij, feestdag van het H. Schapulier, geviert wordende binnen
dese stadt in het clooster der eerw. paters Carmeliten en is er naermiddag geene
processie als naer gewoonte, behalvens het voorlede jaer,
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omgedregen; zulks nogtans in het aflaetsplacaet van desen feestdag aengemelt geweest
hebbende, dog door onsen eerweerdigsten heer bisschop is verboden geworden van
dees processie desen naermiddag niet om te draegen, maer zulks door hem alleen
des morgens toegelaeten is; waerom dees paters, aen hun oude voorrechten niet
mogende, op des zelfs bevel volkommen geen processie, behalvens langs hunnen
pandt hebben willen omdraegen, waerdoor er andermael onder het gemeente deser
stadt een groote murmuratie heeft geheerscht. Binnen de stadt Damme nogtans is op
heden de gewonelijcke processie omgedregen geworden zooals men in die stadt op
ander jaeren gepleegt heeft. Gelijkkelijk is aldaer de gewone kerremisse als naer
oude gewoonte zeer plichtig geviert geworden evenals of zulks noijt verboden hadde
geweest. - fol. 193 - Hetwelcke van nu af door alle andere parochiën van het Brugsche
Vrije met meerderer luijster zelfs dan vóór de veranderingen agtervolgt wordt.

Volgens de bevelen van zijne majesteijt de gedeputeerde der Staeten naer
Weenen afgereijst.
Nu is ook binnen dese stadt Brugge den echten, eigenhandigen brief van zijne
majesteijt den keijser ende koning bekent gemakt, aen alle de heeren Staeten van 't
Nederlandt toegesonden, waerbij zijne majesteijt absolutelijk verstaet dat de
gedeputeerde der Staeten zullen gehouden zijn naer Weenen bij zijne majesteijt over
te gaen, willen zij de zoo verwerde saeken tot eenen gunstigen stant brengen, anders
dat zij hun zelfs zullen over 't hooft trecken alle de ongelukken die uijt dese
ongehoorsaemheijdt zullen konnen resulteeren; zijnde desen brief geteekent uijt
Weenen den 3 deser, zooals den leser den zelven in 't bijvoegsel Nr. 2 van woort tot
woort in 't zelve deel van den Indicateur zien kan. Nu zal men eerstdaegs gaen zien
wat voor eenen keer dese zoo gewichtige zaeken, waeraen 't geluk van 't heele
Nederlandt afhangt, zullen gaen nemen. - fol. 194 Dog alzoo den keijserlijcken koninglijcken brief hiervooren vermelt, in den
Indicateur maer in de Fransche taele vermelt staet, zoo kan den leser dezelve in de
Vlaemsche tael zien in het Lovensch nieuwsbladt, het vijfde deel, fol. 50, alwaer
men in onse tael den volkomen wil van zijne keijserlijcke majesteijt ten opsicht van
alle de Staeten der Nederlanden in 't generael uitdrukkelijk zien kan. Tot die beijde
deelen sende ik den leser ook over om te zien de besluijten van de heeren Staeten
der provenciën ten desen opsicht genomen, gelijk ook degene van hunne koninglijcke
hoogheden tot den dag van hun vertrek naer Weenen, alle te lang om hier afsonderlijk
te verhaelen. Den leser aldaer gelijckelijk konnende zien wanneer, wie en op
hoedaenige wijse de heeren gedeputeerde der Staeten uijt alle de provenciën der
Nederlanden naer zijne keijserlijcke majesteijt afgereijst zijn. Godt geeft dan dat hun
vertrek eenen gunstigen uijtslag voor onse landen mag teweeg brengen.

D'eerste treckinge der loterije in ses classen tot Brussel gehouden.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

- fol. 195 - Op den 16, 17 en 18 julij is binnen de stadt Brussel op de groote saele
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loterije in ses classen, ingestelt bij opene brieven van zijne majesteijt den keijser
ende koning van den 5 september 1786, ter presentie van den keijserlijcken en
koninglijcken commissaris en twee schepenen der stadt Brussel, uijt het radt der
fortune waerin er 40 000 biliëtten besloten zijn, te weten van nr. 1 tot nr. 40 000
inclus zijn er de twee eerste daegen deser treckinge 1000 prijsbiliëtten getrokken
geworden en den derden dag 1100, behalvens 46 premiën voor d'eerste en de laeste
bieliëtten en voor en naer d'hoogste loten. Zijnde in dees eerste treckinge gevallen
voor f. 206800 prijsen en premiën; zullende aldus dese treckinge van ses tot ses
weken tot de laeste classe vervolgt worden. Zijnde in dese treckinge den nomber
35467 met het hoogste lot van - fol. 196 - f. 20000 guldens uijtgekomen. D'uijtkomsten
van alle de andere hooge loten zal ik hier niet afsonderlijk konnen plaetsen terwijl
dezelve als de voorgaende treckingen in den Indicateur niet zijn afgedrukt geworden
nogte ook heeft men niet vernomen waer dat er dese treckinge eenige hooge prijsen
ofte premiën gevallen zijn.

Het draegen der cocardes, dat zoo goet als vergeten was, hernomen en
d'oproerigheijdt onder 't volk opnieuws vertoond.
Op den 17 julij 's morgens tusschen negen en thien uren saeg men binnen dese stadt
Brugge, tot groote verwonderinge van veele weldunkende lieden, heele hoopen met
cocardes op d'hoeden, die nu in dese stadt zoo goet als vergeten waeren, verschijnen.
Wanneer men bovendien wat laeter zag te voorschijn komen meer als dertig persoonen
deser stadt niet alleen met cocardes op hunne hoeden, maer alle in uniforme, hebbende
scharlaeken root casacken, witte vesten en brouken, aen hunne horlogiën en
wandelstokken zijde gecolleurde linten als de cocardes en nog bovendien op hunne
borst een goudt, zilver, geplatineert - fol. 197 - of vergult leeuwken, beteekenende
het waepen van Vlaender. Dese heeren in uniforme dan, gelijk ook veele met cocarden,
zijn van nu af degene verbeelden het corps der vrijwillige compagnie(74) voor dese
stadt Brugge die mogelijcks, Godt geeft van neen, zooveele onheijlen binnen dese
stadt zal teweeg brengen. Want tot nog toe alles binnen dese stadt rustig geweest
hebbende, schijnen van nu af duijsenden gemoederen ontrust op 't draegen van alle
die onbedenkelijcke differente teekens die in alle tijdtsomstandigheden, ten meerderen
deele altijdt, d'oorsaek van revouten, plunderingen en oproer geweest hebben. Zulks
binnen dese stadt van nu af zooveel temeer te vreesen zijnde omdat de gesaementlijcke
ambagten, als zulks teenemael onnoodig geoordeelt hebbende, teenemael afgeslaegen
hebben van hun onder die zoogenaemde vrijwillige compagnie te begeven.
Van - fol. 198 - desen morgen af zaeg men al d'eerste saemenrottinge van volk
alleenelijk door 't draegen van de verscheijde teekens veroorsakt, want heden morgen
om elf uren een hallegebodt geklipt zijnde, liepen der bij duijsenden menschen naer
den Burg omdieswille dat er geseijt wiert dat er een gebodt ging uijtgegeven worden
dat elk moest cocarden draegen, zooverre dat sommige uijtstroeijden dat dezelve aen
ider gingen uijtgedeelt worden mits onder de vrije compagnie teekenende. Dog naer
groot verlang van duijsenden die tot den twalf en half uren wagteden om het
hallegebodt te hooren lesen was hetzelve niet anders als d'oproepinge voor eenige
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boedels en sterfhuijsen. Zijnde dit vervolgens 't eerste saemengeloop door de cocarden
veroorsakt.
Desen morgen wiert ook zekeren man genaemt Pieter Boutte, koornmeter, naer
gehoort te zijn, in egte van vangenisse beweegt omdat hij heeft bestaen op eenige
landen buijten de poorten verscheijde gronsels te ontweeren.

Verscheijde calanjen door d'ambagten gedaen.
- fol. 199 - Desen naermiddag twee carossewielen voor d'heer baron d'Hondt, te
Gendt gemakt zijnde, arriveerden met de Gensche barge binnen dese stadt Brugge,
dog dezelve op d'arbeijders(75) waegen liggende, wierden door het ambagt van de
smeden geconfisqueert en aengeslegen wanneer men die meijnde ten huijse voormelt
op de Gaeremart thuijs te voeren; wordende ook dezelve onder den toeloop van veele
menschen naer het ambagtshuijs der smeden vervoert.
Tegen den avont stonden ook op de Coupure meer dan tweeduijsent menschen,
gelijk ook alle de timmermansknegten deser stadt, ende dit omdat men desen avont
was verwagtende met een billanderschip 24 nieuwe casijnen, gemakt op d'orders van
d'heer Wallewijn tot St.-Amandts in Brabant; zullende moeten geplaest worden in
het nieuw gebouw aen den Com dat men alsnu aldaer is opbouwende en dat voor het
konings - fol. 200 - comtoir zal dienen. Dese casijnen dan, in groote presuditie van
't werkvolk deser stadt elders gemakt zijnde, zullende, zoo er geseijt werdt, niet alleen
door de timmermansknegten worden gearresteert, maer zullen door hun naer de Mart
gebragt worden en aldaer tot asschen in een vier verbrant als in presuditie van hun
werk, elders gemakt zijnde(76).
Desen avont tusschen 8 en 9 uren zaeg men tot elks verwonderinge meer dan
hondert met gelijcke eenskleeding en veele ander met cocarden door de besonderste
straeten deser stadt in marche marcheeren, agter hun rijdende eene chaise waerin sat
d'heer Koopman(77) en eenige ander heeren gedeputeerde der vrijwillige zoogenaemde
compagnie. Van nu, zoo wegens het een als het ander, mag men met redens bevreest
zijn voor de grootste oneenigheden, revouten en plunderingen, want de
saemenrottingen van 't volk van nu af als onweerhoudelijk schijnen te zijn.

Casijnen door de timmermansknegten aengeslegen.
- fol. 201 - Op den 18 julij 's morgens tusschen vier en vijf uren wierden binnen dese
stadt Brugge door de timmermansknegten, die met een zeer verbittert gemoedt den
heelen nagt in afwagtinge der voornoemde casijnen op de Coupure gestaen hadden,
aengeslegen twee nieuwgewerkte casijnen die gedregen wierden naer den bouw van
d'heer de Pauw op den Dijver, alsook grootelijcks verdagt zijnde dat dezelve, op
d'orders van sieur Dumortier(78), timmermansmeester, ergens elders in Brabant in
fraude waeren gemakt. Hierom vergaederde seffens het ambagt der timmerlieden en
heden morgen om thien uren vergaederden zoo baesen als knegten in 't stadthuijs,
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menige bedreijgingen der zelve knegten waerdoor er veele, aen die frauden verdagt,
voor d'uijterste affronten bevreest - fol. 202 - zijn, sieur Dumortier ook ter zijner
verdedinge op het collegie gecompareert zijnde.
Heden morgen zijn, naer gepresenteerde requeste aen 't collegie deser stadt, aen
de negen heeren swaerdekens(79) aengewesen de archiven in het stadthuijs waerin alle
de stadtsprivilegiën berusten, gelijk ook de plaetse waer dese archiven vóór 't
afbranden van den Hallenthoren op d'Halle gestaen hebben; zullende die plaetse
teenemael gesuijvert en hermakt worden om dezelve aldaer eerstdaegs te plaetsen
en om aldaer door d'heeren met de gesaementlijcke swaerdekens alle d'oude
privilegiën overlesen te worden; zullende ook aen ider deser dekens eenen sloter
overgelevert worden om de dueren waerin d'archiven zullen geplaest worden
gesaementlijk te openen, waervan naeder op 't vertransporteeren der zelve zal
handelen.
Desen morgen wierden ook door de smeden aengeslegen de casijnen van sieur
Winne, chirurgijn in de St.-Jacobsstraete, - fol. 203 - omdat het ijzerwerk aen dezelve
zijnde buijten de stadt gemakt was. Om welcke weder te bekomen den zelven sieur
Winne de boete daer annex aen 't ambagt der smeden heeft moeten betaelen.
Op den 19 julij wiert binnen dese stadt Brugge door het ambagt van de ketelaers
afgehaelt al den hallam en gereetschap van de onvrije zoogenaemde ketellappers en
forcettevertinders, ten meerderen deele zijnde van de Fransche natie en gelogeert op
droog logist in de Carmesstraete, zijnde dezelve gewonelijk langs dese stadt van
huijs tot huijs om werk gaende.
Tegen den avont zaeg men andermael een grooten toeloop van volk, want de
timmermansknegten, zeer verbittert omdat zij de casijnen die voor het comtoir, als
hiervooren vermelt, gemakt zijn niet hebben konnen aenslaen en verbranden terwijl
dezelve ter vermijdinge van oproer, seffens op den wijsen raedt van d'heeren van 't
collegie deser stadt zijn gecontermandeert van in stadt te worden - fol. 204 - gebragt
en buijten afgelost zijn geworden. Hierom zijn dezelve gegaen buijten de
Catalinepoorte op de Nieuwe Wandeling binnen paele en hebben aldaer een huijseken
dat men niet verre van het cafféhuijs is besig met maeken en dat bijnae teenemael
opgebouwt was, teenemael tot den grondt afgetrokken omdat de werklieden van
Steenbrugge aen hetzelve waeren werckende. Hetzelve aldus tot den grondt
afgetrokken zijnde, hebben zij alle het hout, bestaende in balkenijfers, rebben planken
en andere materialen gelijt op eenen voermanswaegen en hebben hetzelve binnen
dese stadt vertransporteert tot op de Groote Mart; alwaer alles afgelaeden zijnde in
bewaering in de borgelijcke wagt(80) is geleijt geworden. Dit alles geschiede onder
den toeloop van duijsenden menschen die in den eersten oogenblik meijnden dat het
de casijnen waeren die geconfisqueert naer de Mart ter verbranding gebragt wierden.

Het draegen der cocardes neemt nog meer toe; de vrijwillige worden in
't stadthuijs aenveert!
Nu neemt het draegen van cocarden en buijtengewone - fol. 205 - teekenen
onophoudelijk meer ende meer toe, zoodaeniglijk dat de minste kinderen zelfs die
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voorspellen. De zoogenaemde vrijwillige compagnie vergaedert van nu alle daegen
in het stadthuijs, alwaer veele hun onder dit patriotisch geselschap, zelfs van de
geringste soort, van 's morgens vroeg tot 's avons laet laeten inteekenen op conditie
dat ider alles op zijnen kost moet koopen; zullende door dit zoo haetelijk geselschap,
die meer de ruste stooren dan herstellen, eerstdaegs zoowel door degene in gelijcke
monture als die maer alleen cocarden draegen, in d'Halle op de Mart geëxerceert
worden; schoon nogtans alle weldunkende persoonen hun niet en konnen verbeelden
uijt welcken hoofde zelfs de besonderste deser stadt hun met eene zoo dwaese daedt
willen bemoijen.

Bericht van ontschulding door sieur Hubertus Dumortier verbreijt.
- fol. 206 - Op den 21 julij wiert binnen dese stadt door sieur Hubertus Dumortier,
meester-timmerman(81), aen alle de hoeken der straeten en in alle de herbergen deser
stadt een zeer wijtloopig bericht aengeplakt met belofte van eene premie van hondert
pondt groote wisselgeldt voor den genen ofte degene die onder behoorlijcke attestatie
zullen konnen bewijsen dat door den zelven meester-timmerman oijt eenige
hoegenaemde opgewerkte timmerwercken van buijten 's landts zijn doen maeken
ofte gemakt worden ofte op zijn order binnen dese stadt zijn ingevoert geworden, in
fraude der werklieden: waeruijt klaerlijk is blijkende dat de calanje als hiervooren,
fol. 201, gedaen qualijk en van geender weerden gedaen is. Den zelven sieur
Dumortier dese berichten uitgevende om zig volkomentlijk te verregtveerdigen terwijl
veele qualijk peijsende hun niet ontsien van opentlijk uijt te stroijen dat zij hem en
zijn huijs, staende in de Gansestraete, tot den grondt zullen vernielen.

Biddag welvaert van 's Landts verwerde saeken binnen Brugge ingestelt.
- fol. 207 - Op den 22 julij wiert op bevel van onsen eerweerdigsten heer bisschop
door heel zijn bisdom behalvens den gewonen biddag nu alle jaeren tot behoudenis
der landtvrugten door het heele landt ingevoert, ingestelt eenen anderen generaelen
biddag om van den Almogenden met eenpaerige dringende gebeden af te smeeken
dat de verwerde saeken van ons nog bloijende Nederlandt eenen gunstigen keer bij
zijne keijserlijcke en koninglijcke majesteijt mogen nemen, opdat door hunne
koninglijcke hoogheden, gelijk ook door de gedeputeerde der Staeten uijt alle de
provenciën van 't Nederlandt, nu naer zijne majesteijt vertrokken, de verwerde,
hangende saeken op zoodaenig eenen voet bij zijne majesteijt mogen afgedaen worden
dat men haest de volkomen ruste mag herstelt zien en onse rijcke landen volkomentlijk
herstelt in hunne voorige voorrechten en privilegiën. Godt gave het, dat wij haest
die zoo gewenschte blijde - fol. 208 - daegen mogten beleven, ten opsichte van welcke
dan, van heden te beginnen, door alle de geestelijcke deser stadt geduerende agt
naereenvolgende daegen processiegewijs naer Onse-Lieve-Vrouwe ter Poorterije zal
gegaen worden, op den zelven voet als in 't twalfste deel deser beschrijvinge fol. 297
en verders
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in 't negenste deel, fol. 271 aengewesen is; wordende aldaer telkens gedaen eene
pligtige misse De Beata en onder de wegen gesongen de gebeden in zulke netelachtige
tijdtsomstandigheden ten allen tijde geplogen. Die pligtige processie wiert op heden
verselt door d'heeren van beijde de agtbaere collegiën, gelijk ook door alle de
patriotten van de zoogenaemde vrijwillige compagie, alle in hunne gelijcke
eenskleedinge en zeer veele zonder monturinge, alleen met cocarden, waerdoor dees
processie, nog van duijsenden godtvreesende lieden gevolgt wordende, den hemel
tot onderstant van 't landt scheen op te wekken.

De stadtsarchiven worden vanuijt 't stadthuijs naer hunne oude plaetse
op d'Halle vervoert.
- fol. 209 - Op den 23 julij zaeg men eijndeling, naer veele moeijte en arbeijdt van
d'heeren swaerdekens deser stadt Brugge, een begin maeken ter vernieuwing van de
verduijsterde en als vergeten privilegiën van onse zoo wijtvermaerde stadt Brugge(82),
terwijl op heden om thien uren eenen heelen waegen gelaeden met ijsere archiven
op de volgende wijse naer de bewaerplaets der zelve op de groote Halle
vertransporteert wierden.
D'ijsere archiven, die zwaer en gewichtig zijn, op eenen rollewaegen in het
stadthuijs gestelt zijnde, wierden ter presentie van den heer burgmeester van den
commune, den heer tresorier, eenige heeren commissarissen uijt het collegie en
d'heeren swaerdekens, gevoert uijt het stadthuijs onder den toeloop en toejeuging
van duijsenden menschen, in welcke men den ijver voor hunne oude privilegiën
oogblijkelijk zaeg uijtschijnen; want wanneer onder groot vruegdegeroep den waegen
nu uijt het - fol. 210 - stadthuijs getrokken was, liet men het peert, bereijt om te
trecken, staen en desen waegen wiert door honderden borgers voortgetrokken door
de Breijdelstraete, over de Mart tot in d'Halle. Wanneer seffens de archiven
opgetrokken wierden; naer hunne oude plaetse op den thoren en aldaer op de tevooren
bereijde plaetse afgesloten met swaere ijsere dueren in bewaering gestelt wierden,
wordende de conterduere gesloten door heer borgmeester van den commune waervan
hij den sluetel mag behouden en d'andere duere gesloten met negen sloten van welcke
als voorheen aen elcken der negen heeren swaerdekens eenen sluetel is overgelevert
geworden zoodat van nu af alle dees thien heeren moeten saemen vergaedert zijn om
iet het minste te konnen naersien. Zullende ook eerstdaegs alle de privilegiën in dees
archiven berustende opnieuws oversien en overlesen worden.
Dees archiven waerin zoo kostbaere privilegiën besloten liggen, zijn vanuijt hunne
- fol. 211 - oude plaetse naer het stadthuijs vertransporteert geworden in 't jaer 1740,
wanneer den vermaerden Brugschen Hallenthoren door eenen hevigen blixemslag
aen den roof van onblusbaere vlammen overgelaeten wiert(83) en waerom men dees
archiven alsdan, ter behoudenis der zelve, naer het stadthuijs vervoert heeft; sedert
welcken tijdt men niet eens gedagt heeft om dien onbetaelbaeren schat in versekering
te behouden, dezelve overlaetende aen 't ondersoek van eenider, waeraf onse
voorouders nogtans ten hunnen tijde zooveel werk hebben gemakt. Uijt dese en
andere redens vermoedt men dat er al eenige misschien van de beste privilegiën en
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Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

94
hun moeten blijken. Wat voorders aengaet de plaetse op den Hallenthoren, ter deser
gelegentheijdt teenemael gesuijvert, is 't vrugteloos breeder te handelen omdat dezelve
ten allen tijde zal konnen gesien worden.

De stoeldraeijers doen eenige calanjen.
- fol. 212 - Desen naermiddag wierden ook door het ambagt van de stoeldraeijers
deser stadt in verscheijde huijsen, als onder veele andere in het huijs van sieur
Tulpinck bij de Molenbrugge en sieur Planter in ‘Het Gendhof’, diversche calanjen
gedaen en door hun heele waegens met vogelhuijsen geconfisqueert en op de Mart
in d'Halle bij de stadtswagt in bewaering gestelt; zulks andermael geschiedende onder
den toeloop van veele menschen om alle die nieuwgheden te zien, schoon er nogtans
vermoedt wordt dat dit ambagt van die calanje zal ongelijk behaelen ende dit omdat
zij ook de vremde vogelhuijsen verkoopen en geene en konnen maeken.

Op d'Halle werdt d'eerste patriotissche exercitie gehouden.
Desen avont van voor den seven tot den agt en half uren is op d'Halle van boven,
waer gewonelijk de foire is, de kraemen daertoe expresselijk afgeslegen zijnde,
gehouden d'eerste openbaere patriotissche exercitie door de zoogenaemde vrijwillige
compagnie; geduerende welcken tijdt de leden van dees vergaederinge, op gelijcke
wijse als - fol. 213 - militairen dienst gepleegt wordt dog zonder geweiren, hunne
exercitiën verrichteden. Tot zoo verre dat zij dese exercitiën nu geëijndigt hebbende,
alle in gelijk order uijt de poorte van d'Halle op de Mart verschenen zijn onder de
troppelinge van zooveele duijsenden menschen dat het een leger scheen te zijn 't
welk door het geschreeuw van duijsenden jongers (ten meerderen deele ook met
cocarden) verdobbelt wiert, die d'heeren patriotten ten uijtkomen niet alleen met
geschreeuw begroeteden maer zelfs troppewijs dezelve tegen malkander slooten en
tot verscheijde insuriën toebragten, dusdaeniglijk dat men van nu af genoegsaem
voorsiet welk uijtsicht die zoo groote saemenrottingen zullen teweeg brengen.

Veele kwaedtwillige rotten aen 't huijs van d'heer van Hamme bijeen.
Desen avont zelfs tusschen negen en thien uren vergaederden meer dan twalfhondert
quaedwillige en tot oproer gesinde persoonen aen 't huijs van d'heer van Hamme
nevens de parochiale kercke van St.-Walburge om het huijs van desen heer tot den
grondt te vernietigen ende dit omdat dese, tot plundering genegen, voorgeven - fol.
214 - dat desen heer besonder alle de ketens en vlasch op de Gaeremart, gelijk ook
veele ander eetwaeren, opkoopt; dese waeren ten meerderen deele wevers die desen
avont nog gelukkiglijk door schoon spreeken van den deken der linwaetwevers en
door het geven van bier van desen huijse verdreven zijn zonder aen hetzelve eenige
schaede te veroorsaeken.
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Gelijcke troppelinge van volk heeft er gisterenavont aen 't huijs van d'heer Wallewijn
op Ter Balie(84), wiens zoon gewesen onderintendent of commissaris van d'intendentie
geweest heeft, plaetse gehadt; alwaer ook nog geluckiglijk den oproer door het goede
order der police, die de quaedwillige met goetheijdt hebben verdreven, is gestut
geworden, niettegenstaende den haet die het gemeen volk tegen dees heeren hebben
opgevat. Door dit alles nogtans voorsiet men genoegsaem aen welcke droeve gevolgen
eenige huijsen deser stadt reede blootgestelt zijn.

Op den feestdag van den H. Jacobus en St.-Anna de processiën 's morgens
aengedregen.
- fol. 215 - Op den 25 en 26 julij, zijnde de feestdaegen van den H. Jacobus en van
de H. Moeder Anna, is binnen dese stadt Brugge uijt beijde des zelfs parochiale
kercken de processie des morgens naer d'hoogmisse omgedregen, gelijk ook op den
volgenden sondag onder de octave, zulks als over twee jaeren plaetse gehadt heeft,
geschiedende op bevel van onsen eerweerdigsten heer bisschop, zoo nogtans dat er
hierover al weder onder parochianen van des zelfs parochiën groote murmuratie
heescht ter oorsaeke dat vóór alle de veranderingen men gewoon was die processiën
des naermiddaegs om te draegen en zij nu geensints tevreden zijn omdat op 't bevel
van onsen heer bisschop alleen nu die processiën des morgens omgedregen worden.

Den toeloop des volks is alle avonden zeer groot op de Mart.
Alle avonden wordt den toeloop van volk op de Mart van groot en kleen meerder en
meerder, tot zoo verre dat de jongers op 't uijtkomen der patriotten hun niet meer
vergenoegen met geschreeuw en hantgeklap, maer zelfs tot - fol. 216 - menige
buijtenspoorigheden overgaen, niettegenstaende eene wagt van twalf mannen der
stadtssoldaeten, die nu sedert gisteren aen de poorte van d'Halle is gestelt geworden,
die nu ook tegens dees menigte saemengerotte niets durven seggen uijt vreese van
aen meerdere affronten subject te zijn.
Nogtans, op den 27 julij heeft men voor d'eerste mael de leden van de vrijwillige
compagnie zonder geschreeuw uijt d'Halle zien uijtkomen; zijnde dezelve nu tusschien
vier- en vijfhondert in getal zoodat dese, desen avont uijt d'Halle komende, alle in
marche en in volle galet, ider compagnie eenen chef of opperhooft voorgaende,
dweers over de Mart van 't één eijnde tot het ander gegaen zijn, het geschreeuw der
jongers nu door de groote menigte door vreese weerhouden wordende, gelijk zulks
op dees wijse den volgenden avont is gecontinueert geworden. Nu wordt in de
compagnie eenider aengeteekent zoodat er nu reets meer dan vijftig jongers van thien
en twalf jaeren onder dezelve zijn.
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D'oorsaek der gevreesde tumulte en plondering binnen Brugge
opgeheldert.
- fol. 217 - Op den 29 julij is eijndeling den lang gevreesden dag, van welcke
hiervooren op verscheijde plaetse gewaeg gemakt is, aengekomen en heden heeft
men binnen onse stadt Brugge een begin zien maeken van de langgevreesde tumulte
en plonderinge die zonder tegenzeg op eene zoo verbaesende en schrikkelijcke wijse
ter uijtvoer gebragt is dat voorseker geene oude ofte nieuwe cronijken ons daervan
eenige voorbeelden opleveren als men aenmerkt d'omstandigheden waermede dees
schrikkelijcke plunderinge verselt is geweest. Nu dan, om den lieven leser voor de
laetere tijden hiervan eenen schets naer te laeten, terwijl ik mij verre onbequaem
kenne en als eene onmogelijcke saeke beschouwe om alles met de volle
omstandigheden te verhaelen, terwijl mij daertoe een heel boekdeel zoude noodig
schijnen te zijn, zal ik diesaengaende aen den leser in 't kort een dagverhael naerlaeten
en alles dat deser daegen voorgevallen is, zoo verre het mijne bequaemheijdt toelaet,
voor de laetere tijden - fol. 218 - meedeelen terwijl ik in alle de besonderste voorvallen
ooggetuijge geweest hebbe. Nu dan dient er eerst gemelt te worden welcke de
besonderste oorsaek der plonderinge geweest heeft.

De mindere der vrijwillige compagnie worden afgedankt.
Heden om twee uren was op de vergaederplaetse op d'Halle het geheel patriotisch
geselschap of zoogenaemde vrijwillige compagnie vergaedert, alwaer de besonderste
leden van die verderffelijcke vergaederinge aen alle ende eenigelijk de ingeteekende
den volgende voorstel deden: dat eenider die onder dees compagnie begeerde te
volherden moest teekenen onder d'één of d'ander vrije gilde deser stadt en in de
monturinge van die ghilde op zijnen kost gekleet gaen, of die zulks niet begeerden
te doen seffens uijt hunne vergaering zouden worden geschrapt. Hieruijt zal den leser
alleen voor het toekomende de gevolgen en d'eerste oorsaek van den oproer konnen
bespueren, als seker wetende dat jongers van thien à twalf jaeren: mestraepers,
matsenaers, tegeldekkers, timmerlieden, knegten, wevers - fol. 219 - en alle ander
slag van hoegenaemde gemeene persoonen die voorseker in dese tijden moeijte
genoeg hebben om met hun hantwerk te konnen subsisteeren, al is 't dat zij geen
monturing maeken of onder d'een of d'ander vrije gilde hun engaseeren; immers,
desen voorstel is alleen gedaen geworden omdat de patriotten, nu ziende hun corps
door treffelijcke en gegoede persoonen meer en meer aen te groijen, de mindere (als
slegter van conditie zijnde) om die wijse hun hunne vergaering hebben ontseijt dog
onder eenen bedekten mantel, die zij voor zeker wisten door de minderen niet te
konnen ter uijtvoer worden gebragt. Nauwelijcks was desen verderfelijcken voorstel
gedaen of de mindere, ziende hoe zij verraeden waeren en hun onbequaem kennende
om die groote onkosten te konnen doen, lieten met honderden seffens hunne naemen
uijtschrabben en verlieten met een gemoedt tot in het hert verbittert - fol. 220 - dit
patriotisch geselschap in hetwelcke zij leden voor eenige daegen geweest hebben en
ter uijtvoer gebragt zaegen het spreekwoort: ‘Daer meerder man komt, moet de
minderen wijken’. Zommige nogtans geven voor dat zulks bij orders van 't gouver-
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nement-generael ter uijtvoer gebragt is dat eenider van die vrijwillige compagnie
onder eene vrije ghilde heeft moeten teekenen. Dog hoe zulks is ofte niet is het
eventwel zeker dat het meeste deel van de afgedankte patriotten seffens hunne
eereteekenen en cocarden hebben verbrijselt en hun zeer verwoet tot den drank
begeven hebben; desen naermiddag het patriotisch geselschap scheijdende zonder
eenige exercitiën te verrichten.
Desen naermiddag zijn ook met de Gensche barge eenige heeren gedeputeerde
der swaerdekens deser stadt van Gend aengekomen die naer die stadt vertrokken
waeren om gesaementlijk met d'heeren dekens van Gend te unieeren tot het weer
bekomen van alle oude privilegiën(85).

Menige disorders worden door 't draegen der cocarden veroorsakt.
- fol. 221 - Desen avont en geduerende den ganschen nagt en saeg men niet dan
wanorders door d'opschorting der cocarden veroorsakt; tot zeer laet zaeg men heele
troppen van duijsenden op de Mart vergaedert staen die genoegsaem voorgaeven,
onder duijsenden bedreijgingen, wat er des anderdaegs stont te geschieden.
Den volgenden morgen, op den 30 julij, hoorde men hoe alom geduerende desen
nagt veel disorders door de cocarden veroorsakt waeren, hoeveel mans hunne vrouwen
in volle rasernij, droncke zijnde, niet alleen jammerlijk hadden getracteerd, maer
eenige dezelve ten huijsen uijtverdreven hadden; op St.-Annekerkhof was er eenen
man door dezelve zoo jammerlijk getracteert dat men niet zonder redens voor zijn
leven bevreest is omdat zij hem, zeer beschonken zijnde, hadden willen doen betuijgen
of hij staets- of keijsersgesint was. M'hoorde nog veel ander buijtenspoorigheden, fol. 222 - desen nagt voorgevallen, alom verbreijden, dog tot nog niets dat tot
oproerigheden strekt, nogte dat men geduerende desen nagt aen eenige huijsen op
plunderinge uijtgeweest heeft. Desen morgen liep ook gerustelijk af zonder dat er
iets buijtengewonelijk, behalvens veele samenrottingen van volk, gepleegt wiert.

D'archiven op d'Halle geopent.
Om thien uren van desen morgen zijn eenige heeren gedeputeerde uijt het collegie,
den heer borgmeester van den commune, den heer tresorier en de negen heeren
swaerdekens, gesaementlijk gegaen vanuijt het stadthuijs naar de groote Halle op de
Mart op den thoren en naerdat zij aen elkander den eedt van getrouwigheijdt hadden
ontluijckt van geene der privilegiën op eeniger wijse te schenden of te veraliëneren,
zijn de groote ijsere deuren door de negen swaerdekens elk op rang met zijnen sluetel
geopent, gelijk ook de conterdeure door den heer borgmeester van den commune.
Dan wierden door eenen smit - fol. 223 - alle de sloten der archiven afgeslegen en
dezelve alleenelijk oversien of er d'oude privilegiën en papieren nog volgens order
in laegen, 't welk tot iders vergenoeging aldus bevonden wiert. Hiernaer wiert alles
wederom in d'ijsere deuren tot naermiddag ten drij uren toegesloten, wanneer d'heeren,
hiervooren vermelt, hun weder ter
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plaetse begaeven en naer de pligtige openinge der als 's morgens de generaele lesinge
der privilegiën begonsten ende tegelijk eenen nieuwen inventaris der zelve hebben
beginnen te maeken, zulks tot 's avons ten seven uren gecontinueert wordende. De
meeste swaerigheijdt die er nu in 't overlesen van onse oude voorrechten ontmoet
wordt is omdat alles van oude tijden geschreven zijnde bijnae onleesbaere schriften
zijn en ten meerderen deele in verscheijde taelen, zoodat de bequaemste persoonen
deser stadt, zelfs tot wijsgeleerde geestelijcke, daeraen werk genoeg zullen vinden,
schoon alle de - fol. 224 - papieren in 't beste order en teenemael ongeschonden in
d'archiven bevonden worden.

De cocarden worden alom afgetrokken en verbrijselt en den toeloop van
quaedtwillige heeft geen paelen meer.
Nu dan desen naermiddag het patriotisch geselschap, hunne gewone exercitiën op
d'Halle uijt vreese van overrompelt te worden niet durvende verrichten, hebben hun
om zes uren van desen naermiddag begeven naer de hoven van St.-Jooris en
St.-Sebastiaen en hebben tot naer den agt uren hunnen exercitiën verricht zonder
eenigen tegenstant te ontmoeten. Terwijl zij dus besig waeren, waeren de verstoote
gemoederen der afgedanckte leden, zoo van jongers als meerdere, tot in het hert
verbittert, tot zoo verre dat men om seven uren als een heel leger van menschen op
de Mart versaemelt saeg die ten meerderen deele gekomen waeren om de patriotten
als naer gewoonte te zien uijtkomen. Tusschen dese hadden hun meer dan duijsent
jongers van de slegste soort vervoegt die aldus een begin van alle de schrikkelijcke
volgende rampen maekten. - fol. 225 't Eerste dan dat er in teeken van oproerigheijdt(86) gedaen wiert was dat alle degone,
cocarden of andere verscheijde teekens waeren draegende, tusschen groote hoopen
jongers ingesloten wierden en gevolgentlijk genootsakt waeren van seffens hunne
teekens, wilden zij aen geen affronten blootgestelt zijn, af te trecken, zulks in 't eerst
voor een gelach genomen wordende hoewel men al haest zaeg dat het volkomen
meijning was; terwijl eenige oproergesinde hun niet ontsaegen van tegen de jongers
te zeggen dat zij voor elcke cocarde of teeken dat zij zouden aftrecken en hun brengen
een plaquet zouden hebben ontvangen, oproerige orders die voorseker aen de verstoote
geen tweemael en moesten gegeven worden, zoodaeniglijk dat men, eer het agt uren
geworden was, al met honderden cocarden saeg afgetrokken, verschuert en verbrijselt.
Degone hun hiertegen in diffentie wilden stellen verkoosen het slegste lot, terwijl
dezelve niet alleen van duijsenden wierden - fol. 226 - overrompelt, maer zelfs zoo
zij hun niet seffens door de vlugt hadden konnen redden, doodtgetrappelt, geslegen
en gestooten zouden hebben geweest. Zekeren man genaemt Malfait, commis voor
den pagt van den graenbrandewijn deser stadt, hefte alleenelijk zijnnen stok op om
hem te verweeren maer wiert hierom seffens op de Mart neergesmeten, zijne cocarde
afgetrokken en jammerlijk geslaegen, zoodaeniglijk dat ik eenen regel van eenen
timmermansknegt op hem saeg in stukken slaegen; van den grondt opgerogt zijnde,
redde hij zig nog door de vlugt langs d'Eijermart, van meer dan vijfhondert agtervolgt
wordende; zullende desen voorseker zijne cocarde zeer lange jaeren tusschen zijne
leden gedenken.
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Nu dan in den tijdt van eene halve ure zaeg men niet eene cocarde of teeken meer
draegen, alle die dezelve aen hadden en naer de Mart toequaemen dezelve seffens
aftrokken en hun in 't een of 't ander huijs door de vlugt reddeden. De woede, hoewel
dat er geene teekens of cocarden meer gedregen wierden, was hiermede niet geëijndigt,
want d'oproerige, nu geene met dezelve meer ontmoetende, liepen eerst de
zilversmedewinckels op en deden seffens, onder bedreijginge van alles te vernielen,
alle de menigte madaliën en eereteekens intrecken. Van hier liep zij naer het huijs
van d'heer Koopman, procureur en winkelier in de Steenstraete(87) en deden instantelijk
de geheele reesems hangende cocarden intrecken onder bedreijginge als vooren, de
verbittering op desen heer zooveel te groter zijnde omdat hij den besondersten
oproerder van de zoogenaemde vrijwillige compagnie geweest heeft. Meer als
duijsenden jongers en meerder nu op de Mart geen kanse tot het aftrecken der cocarden
meer ziende, liepen om agt en half uren troppewijs langs de Steenstraete tot aen de
Catalinepoorte, aldus langs den weg alle de cocarden die zij ontmoeteden - fol. 228
- aftreckende. Hiermede niet vergenoegt, wagteden zij de persoonen van buijten
komende aen de poorte af en begroeteden hun op 't aenkomen met gelijcke munte.
Twee manspersoonen hun daertegen stellende wierden zoodaenig overmeestert dat
zij hun vlugtende in eene herberge begaeven, dog genootsakt dezelve zonder cocarden
of teekens te verlaeten wilde des zelfs huijs geenen volkomen ondergang ondergaen.
Nu naer den negen uren geworden zijnde, wierden dees twee persoonen door meer
dan vijfhondert jongers agtervolgt langs d'Ankerplaetse(88), langs de
Castanjeboomnonnen(89) tot aen het huijs van den eerw. heer van Honacker(90), kanonink
der cathedraele kercke van St.- Donaes, wonende niet verre van de Gaeremarkt op
den hoek van het Eechoutstraetje. Hier dan bleef de groote menigte vergaedert om
het beklaegelijk oogwit te gaen uijtwercken dat door het gevolg van het draegen van
differinte teekens zoo lang gevreest is.

Begin der schrikkelijcke plondering aen 't huijs van d'heer kanonik van
Honacker en wat al geduerende desen nagt voorgevallen is.
Den gemelden heer - fol. 229 - was zonder tegenzeg van elck gehaet en was behalvens
den onbermhertigen haet die hem toegewesen wordt, eenen perfecten koopman in
beesten en alle andere eetwaeren, tot zoo verre dat de gewonelijcke brieven die op
zijn adres gesonden wierden niet als aen eenen godtstoegewijden priester toegesonden
wierden, maer alleenelijk behelsden voor opschrift: aen d'heer van Honacker, koopman
in beesten tot Brugge, eenen tijtel voorwaer geensints overeenkomstig met zijne
geestelijcke bediening. Behalvens dit alles wordt desen heer nog met duijsenden
ander lasteringen betegen, geensints eijgen aen zijn godtstoegewijde bedieninge en
ter uijtbreijdinge van welcke ik mij zoude schaemen de bladzijden mijner
beschrijvinge met dusdaenige ongehoorde lasteringen te bekladden. Boven dit alles
zegt men desen heer een inkomen van tusschen drij en - fol. 230 - vierduijsent ponden
grooten 's jaers, zonder het inkomen van zijn kanonikdije te rekenen, te hebben;
gevolgentlijk voor het gemeente als onlijdelijk van aldus door eenen godtstoegewijden
priester, met zooveele middelen bejegent, in het opkoopen van alle de zoo noodige
eetwaeren gesup-
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primeert te worden. Dus zonder in die zaeke verder in te gaen, gemerkt dit maer een
tijtelken van de gemeene spraeke is, hoewel ik voor mij zeker weet dat desen heer
verscheijde mael door den overleden en onsen alsnu regeerenden bisschop is verboden
van misse te lesen of de commercie in 't generael moeste staeken, zal ik voortsgaen
met de beschrijvinge hoe het desen nagt aen 't huijs van desen heer afgeloopen heeft.
Nauwelijks waeren de jongers, hiervooren vermelt, ontrent dit huijs gekomen of
al hunne woede tot het aftrecken van cocarden was vergeten maer niet den haet die
zij tegen desen heer hadden opgevat. Tot zoo verre dat om negen uren - fol. 231 met d'hevigste furie d'eerste steenen op de glaese vensters van het huijs van desen
heer gesmeten wierden, 't goon desen heer van voor den negen uren hebbende zien
aenkomen, in alle haest in 't godtshuijs van de Magdaleene(91) gevlugt is. De
domestiquen die nog in 't huijs waeren de hevige woede van de plunteraers
beschouwende, baeden of lijfsgenade van het huijs te mogen uijttrecken om hun
leven in veijligheijdt te houden. Zulks aen hun door de muijtmaekers toegestaen
zijnde, verlieten zij het huijs van hunne meester en lieten hetzelve aen den volkomen
roof over.. Nu was de woede ten hoogsten geklommen en bijnae alle de glaese vensters
die maer nieuw in het huijs gestelt waeren tot niet verbrijselt, tot zelfs het kleen hout
waerin het glas gestelt was. Naer den thien uren quaem den heer borgmeester van
den commune met eenige heeren gedeputeerde uijt het collegie en met eene wagt fol. 232 - stadtssoldaeten aen in meijning van den oproer te stillen, dog vrugteloos,
want hadden zij instantelijk het huijs niet verlaeten, geenen twijffel zoude het hebben
dat men er veele van hun zoude hebben zien doodt blijven door het werpen der
steenen, terwijl d'heer Pardo, borgmeester van den commune(92), eenen steen op 't
vertrecken in zijnen nek vattede waerdoor hij grootelijcks gewont was tot den bloede,
zoodat hun niet beter stont dan seffens het haesepad te kiesen.
Nu was 't dat zij hun volkomen meester van het huijs saegen en gevolgentlijk niet
vertoefden van in hetzelve te breken en zoodaeniglijk den vollen toom aen den haet,
tegen desen heer opgevat, gaeven, dat ik mij wel seker onbequaem kenne om hunne
raesende furie en plonderinge met woorden uijt te drukken. Eerst en vooral begaeven
zij hun in den kelder en tasteden de menigte aldaer liggende wijn aen, hun seffens
tot den - fol. 233 - vollen buijk door het opgieten van alderhande soorten van wijn
droncke drinckende, d'ijdele flesschen vol en half vol in duijsent stukken tegen den
grondt werpende. Nu als bakbeesten droncke zijnde, was er aen hunne woede geene
paelen meer en alle de kostbaere muebelen van onder ofte beneden in het huijs staende
wierden op eene zoo jammerlijcke wijse aengerant dat er niet het minste stuckje
muebelen dat breekbaer was geheel bleef, alle de kostbaere spiegelen, eenen zeer
grooten nomber kostbaer gleijers en porcelaijn, verscheijde staende horlogiën,
sakhorlogiën, schilderijen, kassen, stoelen, bijroon, taefels ende generaelijk alle de
muebels die beneden stonden wierden tot niet verbrijselt en onder de voeten getrappelt,
op zoodaenig eene barbaersche wijse dat het nog met monden kan geseijt ofte met
pennen beschreven worden hoe daenigen nomber kostbaere muebelen dus - fol. 234
- in den tijdt van twee uren tot niet verbrijselt zijn. Middelertijdt waeren d'heeren
van 't collegie naer den heer kolonel van het alhier liggende garnisoen om assistentie
gegaen maer hadden daerop in den eersten eene weijgerende antwoort bekomen
omdat het regiment zeer
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verbittert op het draegen van de cocarden hadde geweest en desen heer voor antwoort
gaf dat nu degene van de vrijwillige compagnie moesten en konden tewerk gestelt
worden die nu zoo verre in hunne exercitiën gevoordert waeren. Eijndelinge, naer
veel smeeken en versoeken, wierden naer den twalf uren eenige militaire compagnie
naer het huijs van d'heer van Honacker gesonden, op 't aenkomen van welcke meest
alle degene die nog onophoudelijk met in stukken te slaegen besig waeren hun seffens,
hoe droncke zij ook waeren, hun door de vlugt reddeden; seventhien nogtans, zoo
mans als vrouwen, door de soldaeten bij den kop gevat en met groot gewelt naer de
vangenisse - fol. 235 - vergeleijt wordende.

Heel de stadt is op de been naer het geplondert huijs; de galge is op den
Burg geplant.
Hiermede was voor desen nagt de tumulte gestilt en alle de pligtige waeren droncke
naer hunne huijsen gevlugt. Het collegie, dat den heelen nagt vergaedert was, deed
instantelijk om den schrik in de gemoederen aen te jaegen de galge in 't midden van
den Burg voor het stadthuijs planten. Heele den Burg wiert van alle zijden beleijt
met soldaeten in de volle waepens en de kercke van St.-Donaes bleef langs den kant
van den Burg gesloten zoodat men op den 31 julij van den vroegen morgen heele
stadt op de been zaeg en met duijsenden saeg loopen naer het verdestrueert huijs van
d'heer van Honacker, die de baldadigheden aen hetzelve gepleegt met verwondering
beschouwden. Veele begaeven hun ook naer het huijs van d'heer van Hamme nevens
St.-Walburgekercke, alwaer eenen hoop moetwillige desen avont ook eenige glaesen
hadden ingesmeten, dog door - fol. 236 - schoon spreken en gewelt van daer verdreven
waeren, onder verdreijgingen nogtans van dit huijs ook tot den grondt te zullen
vernielen. Duijsenden andere begaeven hun naer den Burg, alwaer zij met schrik en
verwonderinge de wagten beschouwden en tegelijk de geplante galge, temeer omdat
er uijtgestroijt wiert dat er desen morgen eenige van de belhamers gingen opgehangen
worden ende dat men stantrecht ging doen.

Daer wort een streng hallegebodt gedaen.
Om elf uren van desen morgen wiert er op bevel van d'heeren van het collegie bij
hallegebode aengekondigt dat den genen die nog ergers eenig gewelt, distractie of
tumulte zal veroorsaeken zeffens met de doodt zal gestraft worden; dat het aen
niemant meer zal geoorloft wesen tropwijs langs de straeten te staen en wanorders
te veroorsaeken; dat het aen niemant meer zal geoorloft zijn zonder dringende redens
's avons naer den negen uren langs de straeten te gaen en nog veel min in d'herbergen
te blijven sitten drincken; met - fol. 237 - verscheijde andere te nemen maetregelen,
om instantelijk den begonsten oproer te voorkomen. Maer eijlaes, beklaegelijk voor
de laetere tijden, zullen de gevolgen gaen uijtwijsen hoedaenig effect dese ordonantie
nog op heden gehadt heeft, terwijl het gepasseerde van den voorigen nagt maer eenen
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De dekens begeven hun naer 't collegie; de galge wordt ontplant; de
gevangene worden verlost.
Het meesten deel der baldige plunteraers en om zoo te zeggen verlaetene menschen,
nu d'een vóór en d'andere naer uijt hunne dronkenschap ontwekt zijnde, kwaemen
als verwoet met duijsenden langs den weg van de vangenisse(93) en den Burg om den
eijnde af te sien wat er met hunne medepligtige ging worden, die zij voorseker met
gewelt zouden hebben ontmeestert zoo er aen dese eenig recht zoude hebben gedaen
geweest. Immers zulks wiert door zommige in 't openbaer geseijt, waerom d'heeren
van 't collegie, voorsigtiger zijnde, alleenelijk geene ter gehoor van - fol. 238 - de
gevangene lieten overbrengen naer 't collegie.
Nu d'heeren swaerdekens deser stadt op hunne gewone vergaederplaetse vergaedert
geweest hebbende en dunckende dat er geene ruste in de verwilderde gemoederen
en zoude konnen gebragt worden voor en aleer dat de te spoedige gesette galge zoude
ontplant worden, begaeven hun gesaementlijk naer het collegie en versogten met
veele beweegredens dat d'heeren de galge zouden doen ontplanten en dat zij dagten
dat hierdoor de verbitterde gemoederen zouden gestilt worden. Dit versoek dan wiert
hun om twalf en half uren inderdaedt toegestaen en zij begaeven hun met dese maere
seffens naer den Burg alwaer zij op hunne orders seffens de galge deeden ontplanten.
Nauwelijcks waeren die orders gegeven of de aengestelde timmermansknegten
begonsten het werk, die al haest door zoo veele ander geholpen wierden dat de galge
in eenige minuten op den grondt geworpen lag, waaerop door eenige qualijk peijsende
een hantgeklap en geroep ‘Vivat de swaerdekens’ volgde. - fol. 239 Vooraleer dan de droeve en schrikkelijcke gevolgen op heden voorgevallen naer
het ontplanten van den galge aen te melden, dient er alvooren geseijt te worden dat
alle de patriotten, op heden als van eenen blixemslag getroffen, alle de cocarden en
alle hunne andere oproerige teekens hebben agtergelaeten even alsof dezelve noijt
gedregen hadden geweest zoodat men nu elck in zijne kleedinge als voorheen saeg
te voorschijn komen; en om dan voor de laetere tijden aen den leser mijner wercken
eenen schets naer te laeten op hoedaenig eene wijse dit patriotisch geselschap zig
voor de heele weijrelt heeft haetelijk gemakt, zal ik hiernevens voegen een afschrift
van een haetelijk bericht van woort tot woordt als volgt:

Tusschen beijde een lasterschrift der patriotten alom verspreijt aengemelt.
- fol. 249 - DE BRUGGELINGEN UIJT HUNNE SLUIJMERING ONTWAEKT(94)
Moriamur et in media arma ruamus una salus victis nullam sperare salutem.
(Virgilius.)
Veragt de doodt en valt in 't midden van het vuur daer 't hier de vrijheijdt geldt.
In dit gevaerelijk uur geen vuur of stael moet men voor zijnen welstant vreesen, zoo
wordt de slavernij voor vrouw en kint verweesen.
Het is niet de alarmklok, mijne weerde Bruggelingen, dewelcke binnen uwe mueren
getrokken wordt, nog veel minder een aenhitsing om tegens uwen
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wettigen monarch in de waepenen te komen - alle regtgeaerde zielen hebben eenen
naturelijcken afkeer van alles wat naer oproer smaekt maer - het is een aenporring
om u allen uijt den slaep t'ontwaeken en tot behout van uw eijgen persoon,
huijsvrouwen, kinderen, have en goederen om te zien.
Daer binnen dese Nederlanden zoo veel duijsende - fol. 241 - edele en onedele
door kloeke redenen en een onberoerelijcke stantvastigheijdt zig aen het hooft van
gansch Europa vertoonen dat het heldenbloet van hunne dappere voorouders in de
aderen begint te zieden tot behoudenis van een menschelijcke vrijheijdt, zoo schijnt
de beruchte en vanoudts vermaerde stadt Brugge zig dit alles niet aen te trecken, in
onverschillig te willen aenschouwen. Wie staet niet beschaemt als men de vermaerde
klokmoedigheijdt der Bruggelingen verwijdert ziet! Overweegt de redenen, met
zooveel welsprekentheijdt als patriottique iver uijtgesproken in de opening der
beruchte vergaedering van de Staeten van Brabant, den 23 april 1787, dan zal u een
heldenmoed opdoen. Daer zegt de welsprekende tong: ‘In welk een doorlugtige
vergaedering verhef ik heden mijne stem tot behout der godtsdienstige en borgerlijcke
vrijheijdt van dese landen’. Ik stae over mijn zelven beschaemt en gevoele de woorden
- fol. 242 - van mijne tong verwijderen dat het alhier is alwaer de keijsers en de
koningen de wettelijckheijdt en onschenbaere deursaemheijdt van hunne wetten
gesogt hebben en dat ik mij in het geval zie om de voorrechten van dese vergaedering
weder te eijsschen tegens dese magt, zelfs dewelcke eertijdts daerin zijn steunsels
en bestendigheijdt ondervont. Is het niet alhier of ben ik in een zoo gewichtige stoffe,
waervan het bestaen der inwoonders afhangt, bedrogen? Is het niet in dese plaets
alwaer het nootlot der Nederlanders in alles wat het nationale bestier betreft is beschikt
en in order gebragt geworden? Hier is het dat den onsterffelijcken Carel den V zijnen
scepter in de handen van Philippus den II heeft overgegeven.
Goede en getrouwe bewoonders van het schoonste en rijckste landt van den
ganschen aerdkloot, gij hebt niet konnen vooruijt zien dat gij ter eeniger tijdt,
teruggaende op een spoedig en eerlijk ontsag, in het geval zoude - fol. 243 - raeken
om er de voorwaerden van in te voorderen wiens onderhouding u zoo onfeijlbaer
toescheen als de gesteltenisse van uwe herten vrij en opregt was. Helaes, wat al
onheijlen hebben wij in het beloop van ses jaeren ondergaen. De mueren van onse
steden zijn vernielt, de poorten weggerukt, de vestingen geslegt en dese wonden,
welcke altoos door het mistrouwen opgevolgt worden hadden reets ontroering ende
droefheijdt van vernedering in de gemoederen der brave Nederlanders geplaets; het
landt verarmt, met dwang en knevelarijen vervult, den borger met vrees van kerckers
en slavernij bezielt en een oneijndig getal van placaeten, ordonantiën en edicten
zonder order, zonder saemenhang, uijtgegeven door een verre afgelegen hof en
hetgeen het welzijn van ons landt zeer vervremt is heeft alles met schrik en schroom
vervult....
Wat een schrikkelijk tafereel, borgers, dat zig aen uwe oogen opbeschouwt! De
schending van uwe vrijheijdt, het verstooten van onse eerbiedige voordragten, het
versmaeden van onse dringende smeekingen. (Een - fol. 244 - veragtelijk en
verontweerdigt stilswijgen was het antwoort op onse regtmaetige vraegen en regt
tegenstrijdige uijtwerkingen verbriezelde dezelve.) Beschouwt de schending aen
onse eijgendommen aengedaen; agtbaere mannen willekuerig ontbloot van hunne
bedieningen, ontset van de middelen van hun bestaen, door langduerig en moijelijk
ploegen volkomen ver-
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dient; het voetsel aen een talrijk huijsgesin ontrokken; aloude en bevoorrechte
gestigten nae welgevallen vernielt; heijlige stigtingen, onschenbaere panden, de
vrugten van maetigheijdt, spaersaem overleg en gestaedige werksaemheijdt opgeslokt
in een grondeloose afgrondt onder de benaeming van bespotting en huijgelarij.
Beschouwt de schending uw vaderlandt aengedaen, heeft men niet uw medeborgeren,
verlichte mannen, ongeschonden gemoederen en oprechte vaderlanders, of verwijdert
van alles hetwelk het algemeen bestier aenging, of hun vergeten of daeruijt gesloten;
leege huurlingen, vremde van verre of van naebij gekomen, met een opgehoopte
magt voorsien, heeft men onse - fol. 245 - medebroeders, onse rechten, onse
privilegiën, onse besettingen zien beoordeelen. Helaes, den godtsdienst wiert
omgekeert. Ook zag men de schending van het naturelijk regt, want ingesetenen
wierden bij dag of bij nagt opgelicht, gevangen geset en verbannen zonder eenige
regtspleeging; wilkuerige verboden, dewelcke dwang en schrik aenkondigde, ontroerde
alle bezittingen; het openbaer vertrouwen, hetgeen in de postcomtoiren zoo heijlig
en ongeschonden moet zijn, wiert geschonden, koopmansbrieven agterhaelt en het
diepste geheijm in de handen van veragte zielen gestelt.
Maer zijn onse rampen tot den hoogsten top? Neen, geensints, want de tempels
van den levenden Godt moesten door de handen van ongewijde persoonen op een
moment worden ontrooft of voor altoos verboden. Een last, dewelcke de helft van
ons inkomen opslokte, stont ingevoert te worden. Daer was een overheersching bereijt
dewelkcke de voorbrengsels van ons landt en velden, alle nationale en
landtrijkdommen, - fol. 246 - onderwierp aen onbequaeme en zotte opzichters;
schrikkelijcke plaegerijen moesten den koophandel ten eenemael verderven en
afgerichte spions moesten de vrijheijdt onderdrukken. De schande van willekuerige
stok- en geesselslaegen was op het punt om ingevoert te worden, ja zelfs een pressing
die den geliefden zoon, pas uijt de baermoeder gesproten, aenstonts tot de slavernij
en het verdorven soldaetenleven veroordeelde. Dit waeren de ongelucken dewelcke
voor de brave Nederlanders bereijt waeren en die door een aental van ontaerde
tijrannen, zelfs van uwe inboorlingen, over u moesten uijtgevoert worden.
Dewijl nu dit alles strijdig was aen de artikelen der Blijde Inkomst, ja dezelve in
eenemael verbrijselde schoon zoo heijlig en plichtig in het aenschouwen van
duijsenden persoonen beswooren, zoo is binnen Brabant jong en oudt in alle de steden
en dorpen aengemoedigt geworden om alle de ondergeschikte tijrannen weg te jaegen
en des zelfs overblijfsels te vernietigen. - fol. 247 - Opdat dese wanschepsels en
verraeders van onse vrijheijdt zig van geen krijgsmagt zouden bedienen, is men ten
wapen gekomen. Eerste jongheijdt is met honderden toegevlogen om zig als helden
onder der Staetenbanieren tot bekoming der gildevrijheijdt en aloude 's landts
constitutiën te begeven, den waepenhandel te leeren en zig tot behout van dese
onweerdeerbaere schatten aen het gevaer op te offeren. Ider ingeseten, hetzij hoogen
edeldom, borger, boer, knegt en meijt stelt zijnen roem in een uijtwendig teeken te
draegen waerdoor verstaen wordt: liever doodt als slaef; daer dan bij onse
medebroeders, die sedert den jaere 1339 met Vlaenderen zoo eng verbonden zijn,
dat men belooft heeft elkanderen te zullen beschutten en beschermen en geene vreede
of bestant te zullen maeken tenzij met onderling consent een zoodaenige harmonie
of overeenstem plaetse heeft.
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Is het te verwonderen dat men in onse stadt Brugge slaept? - fol. 248 - Daer sit de
gehaete ziel der gevloekte intendentie nog, daer worden zij die hunne medeborgers
de felle geesselslaegen zouden gegeven hebben niet alleen binnen haere mueren
gedult, maer nog opnieuw toevertrouwt ampten te bekleeden welcke zij door hun
verraedt verloren hadden. Wat agting kan men voor eene agtbaere regtsbank hebben
daer landt- en staetsverraeders sitten? Waer vint men binnen Brussel, Loven,
Antwerpen, de overblijfsels van eenen de Berg, van der Delft, of du Thoit? Hunne
naemen zijn zoo veragtelijk geworden dat zij zelfs de voorsigtigheijdt gebruijkt
hebben om zig ontzigbaer te maeken. Hoe moet dit dan in de ooren der Brabanders
luijen, dat men alhier de gehaete voorwerpen op de kussens toelaet daer vóór desen
zulcke weerdige mannen op geseten hebben? Hoe vremt moet het klinken dat mannen
van uijtmuntende weerdigheijdt tijrannen van het volk aen hunne taefels als gasten
en vrienden doen sitten?
Ontwaekt dan, dappere staetsgenoten, - fol. 249 - ontwaekt, steekt het
vrijheijdsteeken op uwe hoeden of borst en plaest het patriotisme in uwe herten.
Loopt ten wapen en dat zig de jeugt in des zelfs behandeling oeffent. Niet om
wederspanninge te worden aen uwen soveraijn, maer om dese vaeders van het landt,
die u tegens den magt van zooveel dwingelanden met goedt en bloet beschermen,
alle kragten bij te setten. Om het onkruijt van uwe vesten te verjaegen en al wat naer
een dolle plundersugt zoude swemmen in tijdts te beletten. Helpt elkanderen in de
hanthaving der oude voorrechten van ambagten en neeringen. Geen particuliere maer
de algemeene saeke, de algemeene rust moet het oogmerk zijn. ‘Zoo lang’, zegt
Cicero, ‘als een dwingelant leeft, kan men hem niet vertrouwen; want zoo hij het
met geen gewelt kan doen, dan gebruijkt hij listen om oneenigheijdt onder de broeders
te saeijen’. Dit schijnt hier gedaen te zijn, de tweedragt heerscht, den iver wordt
bespot en het teeken van vereening met smaet beschouwt.
- fol. 250 - Om dit tekeer te gaen konnen de vergaederde patriotten besluijten bij
niemant ter markt te gaen of te laeten werken dan bij zoodaenige welke vrijwillig
het patriotique teeken opsteken. Ter begunsting van dit oogmerk konnen de
vermogende uijt een sugt voor het vaderlandt hunne milde handen openen om dit
heijlsaem punt te begunstigen. Ook zouden de daegelijcksche waepenhandelingen
aen het gemeente een volkomen agtbaerheijdt invoeren, de jonkheijdt bequaem
maeken om in tijdt van noodt, hetgeen Godt behoede, de grootste sterkte voor onse
vrijheijdt uijt te werken. Ontwaekt dan, gij uijtgesogte Brugsche jeugt, volgt de
voetstappen van uwe medebroeders en naebueren, suijvert uwe stadt, beveijligt Godts
gewijde Kerk en beschut uwe en onse familiën. Zoodoende zal de stadt in veijligheijdt,
vrouw en kinderen ongeschonden zijn en alle onse besittingen met het genot van een
gepaste vrijheijdt bij ons naegeslagt met alle sekerheijdt overgaen.
Dit aen de vergaederde bloem van stadtsnotable, poorters en ingesetenen
overgedraegen zijnde - fol. 251 - is den iver ontwaekt, ja de herten in volle vlam
gebragt om elkanderen de handt te bieden tot welvaert van de stadt en de bewaering
van de gemeene rust; dewijl nu zulks een oogmerk is waerin ieder borger en ingeseten
belang heeft, zoo worden alle braeve borgers en diftige jongmanschap versogt deel
te nemen in dese sociëteijt. Ouders en voogden over minderjaerige jeugt konnen
versekert zijn dat men in dese roemensweerdige sociëteijt ‘pro patria concordiam
tene’ alle los-
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bandigheijdt van vloeken, vuile klap en dronkenschap zal verbannen en integendeel
een zedelijcke tugt zal bewaeren; uijt die hoofde zullen alle die zig aen bedorvene
fauten schuldig maeken als onweerdige daeruijt geset en hunne naemen uijtgeschrapt
worden. Ook zal men sorgen dat de exercitiën aen den werkman geen tijdtversuijm
zal veroorsaeken, dewijl dezelve op zoodaenigen tijdt en stont zal ingericht worden
dat een- - fol. 252 - ider der leden die zal kunnen bijwoonen. Om nu eenider te
overtuijgen dat het insicht als voorschreven is, gaet hier onder het originele afschrift
van hetgene door de leden eijgenhandig moet geteekent worden, zijnde als volgt:
‘De onderschreven respective notable, poorters en ingesetenen der stadt Brugge
verklaeren, gelijk zij doen bij desen, hun met d'onderteekeninge deser te declareren
als waere vaderlanders, met belofte van te zullen helpen verdedigen en beschermen
de gemeene ruste en behoudenisse van elcks privilegiën te bewaeren en het welzijn
van dese stadt, zooverre als elck zijn magt bestrekt, ten welcken eijnde
d'onderschrevene beloven te zullen gehoorsaemen aen al zulke opperhoofden of
chefs als hun zal aengewesen worden, welke engagement nogtans maer en zal dienen
voor zooveel tijdt als elck believen zal.
desen 17 julij 1787
bij ordonantie van de gesaementlijcke onderteekende’.
Bekentmaekinge
- fol. 253 - ‘Alle brave borgers en ingesetenen, welckers affairens of lust niet
toelaeten dese sociëteijt als exercerende leden bij te woonen en egter met eene waere
liefde tot de gemeene saek bezielt zijn, konnen zig als honorairen leden inschrijven
mits zig verbindende tot het vrijwillig geven van zoodaenig een zom, groot of kleijn,
als zij zullen goet vinden. Ten dien tijde zal daer een besonder boek zijn alwaer ieder
zijn vrijwillige gift kan inteekenen. Uijt dese giften kan den eerlijcken werkman van
de noodige wapenrusting worden voorsien. Dit boek, benevens het andere waerin
zig diegene verbinden om vrijwillig in het exercitiegenootschap ingeteekent te worden,
zal alle daege ter inteekening op het stadthuijs open liggen onder het opsicht van
twee leden der sociëteijt welcke daer tegenwoordig zullen gevonden worden... zegt
het voorts’. Uijt de patriotijksche drukkerij.

Vervolg der ongehoorde oproerigheden.
- fol. 254 - Zal nu den leser voor het toekomende nog moeten verwondert zijn dat
het gemelt patriotisch genootschap zooveele verwerringe binnen de stadt Brugge
heeft teweeg gebragt en duijsenden gemoederen op eene hevige wijse heeft opgehist
als hij zal naersien het hiervooren aengehaelt dobbelzinnig en haetelijk bericht alom
door het heele landt verstroijt zonder naem van drukker ofte plaets waer het gedrukt
ofte gemakt is. Dit bericht alleen zal den leser moeten overtuijgen dat het draegen
van de diversche teekenen alleen, de herten in plaets van te stillen oproeriger hebben
gemakt en dat dese alleen de gevolgen van de droeve voorvallen, binnen Brugge op
den 31 julij 1787 voorgevallen, hebben geweest, welckers schrikkelijk gevolg van
hiervooren, fol. 238, vervattende.
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Dient er voor eerst aengemelt te worden dat, wanneer nu de heeren swaerdekens de
galge hadden doen ontplanten, dezelve op hun bevel, onder het herhaelende geroep:
‘Vivat de swaerdekens’, geleijt wiert op eenen steekwaegen of zoogenaemde caroije.
Wenschelijk hadde het geweest dat men hadde voordagt wat onheijlen het vervoeren
van de galge zoude hebben konnen veroorsaeken en dat men dezelve ergens op d'eene
of d'andere plaetse op den Burg hadde in bewaering geleijt; dog zulks hier niet
voordagt zijnde, of geene plaetse tot des zelfs bewaering open zijnde, is de galge
langs den Burg en Vischmart naer de gewone plaetse nevens de vangenisse door de
timmermansknegten vervoert geworden, gevolgt wordende door d'heeren
swaerdekens; aenmerkt hier nu, lieven leser, de droeve gevolgen hieruijt gesproten.
Nauwelijks was men met den waegen waerop de galge lag op de Vischmart
gekomen, of bij honderden oproerige randen de stukken van de galge aen, liepen met
dezelve weg en deden de waegen staen; dese eerste oproerigheijdt en stout bestaen
- fol. 256 - nogtans wiert gestut door den hevigen iver der heeren swaerdekens en
andere weldunkende borgers, die alle hunne kragten inspandeden om door schoon
spreken hun de ontweerde stukken weder naer den waegen te doen brengen en op
het gevaer waerin zij hun stelden, hun voor oogen houdende van aen swaere straffen
onderhevig te zijn, gelukte het nog voor dese reijse dat zij alle het ontweerde terug
bragten. Aldus den waegen voortgetrokken zijnde tot aen de vangenisse, begonste
de heele ontwerringe. Langs den weg hadde men door de oproerige niet anders hooren
roepen dan: ‘Nu moet men ons de gevangene verlossen of wij zelve zullen 't doen,
etc.’, tot zoo verre dat, eer men met de galge voor de vangenisse gekomen was, aldaer
voor de duere al meer dan duijsenden vergaedert stonden die alreede aen dezelve
besig met hevig bellen en stooten op de duere waeren. Dit was oorsaek dat den cipier
in desen oogenblik de duere - fol. 257 - van de vangenisse gesloten hiel, zoodat men
nu geenen raedt wiste waerheen de galge te placeren. Allen oogenblick dobbelde het
volk dat alle kanten toequaem meer ende meer, zoodaeniglijk dat men nu d'ergste
gevolgen tegemoet saeg. D'heeren swaerdekens als buijten raedt gingen naer het
couvent van de paters Recoletten en versogten de galge daer te mogen plaetsen,
welck versoek hun van de paters afgeslaegen wiert omdat zij met reden antwoorden
geene galgebewaerders te zijn en hun van den anderen kant niet wilden blootstellen
van hun couvent geplundert te worden. Wat raedt nu voor d'heeren dekens, van den
eenen kant ziende de vangenisse in 't grootste perijkel van overompelt te worden,
van den anderen kant niet wetende waer de galge plaetsen en reede ziende honderden
jongers bovenop dezelve staen, zommige al besig met de trappen van de leeders van
de galge in stukken te slaen. In desen zelven - fol. 258 - dringenden oogenblik begeven
hun d'heeren dekens gesaementlijk naer het nog vergaedert collegie en smeeken
d'edele heeren pardon voor de seventhien gevangene van den voorleden nagt,
zeggende de ruste niet anders te konnen herstelt worden. D'heeren van alles verslag
bekomen hebbende, gelijk van d'overgroote menigte menschen die er van aen het
stadthuijs tot aen de vangenisse vergaedert stonden, schonken seffens het remis en
gaven consent om de gevangene te slaeken. Den heer kolonel van het regiment, zijnde
eenen menschlievende heer en waeren vaderlander, ging voor om dit werk te helpen
verrichten. Korts agter hem kwam den heer tresorier en d'heeren dekens. Langs den
weg wierden desen heeren meer gedregen dan
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zij konden gaen tusschen een hevig gedroom en geduerig geroep: ‘Vivat de keijser,
vivat den kolonel, vivat de swaerdekens’. Hier was den drift voor d'heeren Staeten
van het landt, sedert eenigen tijds opgevat, teenemael vergeten; men riep: ‘Vivat de
keijser’. - fol. 259 - D'heeren aldus de vangenisse binnengetreden zijnde, schonken
op 't onvoorsiens aen de seventhien gevangene hun pardon, hun gevende
d'alderstrengste vermaeningen, hun gelijckelijk aenzeggende dat zij nu op versoek
van hunne medeborgers verlost waeren, maer dat zij oijt nog aen iet het minste
contrarie doende volgens de strenge wetten zouden gestraft worden. D'herten van
dese, zommige plichtig en andere onplichtig, hiermede teenemael verlicht zijnde,
temeer omdat zij nu geduerende eene ure in d'uijterste benouwtheijdt hadden geseten,
in meijning geweest hebbende dat er uijt het hevig geschreeuw dat zij hadden gehoort
van die, die voor de vangenisse hadden gestaen, justitie over eenige van hun ging
gedaen worden. De seventhien verloste nu met d'heeren voornoemt de duere van de
vangenisse uijtkomende, was het geschreeuw hiervooren vermelt nog heviger, zelfs
met het draeijen der hoeden en hantgeklap gevolgt wordende. Den heer tresorier fol. 260 - zelfs zoo veele goetheijdt betoonende dat hij eenige der gevangene die hem
volgden naer zijn huijs vergeleijde, haelende seffens met zijne koetse de swangere
vrouwen van de mans die gevangen hadden geweest en zeer verschoten hadden, hun
en hunne verloste mans hertelijk met eten, wijn en bier tracterende en eenig geldt
gevende. Zal den leser voor het toekomende nu niet dunken, naer het overlesen van
alle gemelde gevolgen, dat nu alles zal gestilt zijn, dat de verbitterde gemoederen
nu naer het ontplanten van de galg, naer het verlossen van de gevangene en hun zelfs
zoo vaederlijk te handelen, zullen bedaert zijn en de ruste volkomentlijk in de stadt
herstelt? Verre van daer, lieven leser, dit alles heeft de gemoederen meer ende meer
verbittert, gelijk gij in de gevolgen van desen naermiddag, waervan ons geene
cronijken voorbeelden opleveren, zult gaen lesen.
Hiervooren hebbe ik geseijt dat de jongers reede besig waeren met de trappen van
de galgeleeder in stukken te slaen, - fol. 261 - welck werk zij zelfs geduerig
continueerden wanneer men de verloste de vangenisse uijtliet, zoodat er nu geene
trappen in de leeders meer waeren. D'heeren dekens, ook peijsende dat alles nu met
het verlossen van de gevangene in rust zoudt vergaen, en saegen naer de galge niet
meer, dunkende dat dezelve door d'aengestelde knegten genoegsaem in bewaering
zoud geleijt worden, maer eijlaes, het verging heel anders, want alle de verloste uijt
de vangenisse nauwelijcks dezelve verlaeten hebbende, zaeg men een ander
schouwspel te voorschijn komen, niet anders hoorende roepen den: ‘Nu moet d'helft
van de galge verbrant worden op de Mart en d'andere helft voor de duer van d'heer
van Honacker, etc.’, en zonder te wagten van dees ongehoorde boosaerdigheijdt ter
uijtvoer te brengen, ging zulks in deser voegen toe: verschede jongers naemen de
minste en verdraegbaere stukken van de galge van den - fol. 262 - waegen af en
droegen dezelve naer het midden van de Groote Mart, de meeste belhamers met
kransen van roosen op hunne hoeden en met gepareerde bijlen, als in teeken van
triumphe voorop gaende. Met dit alles op de Mart gekomen zijnde, randeden zij de
aldaer staende boeren met hout hunne waegens aen en deden hun zooveel faseelen
en busschen van de waegens langen als zij dagten noodig te hebben om de stukken
der galge in brant te krijgen, onder bedreijging aen de vlugtende boeren dat, zoo zij
seffens aen hun versoek niet volquaemen, zij de wielen
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van hunne waegens zouden in stukken hebben gekapt en meer ander dreijgementen.
Wanneer zij nu ter uijtvoering van hun boos voornemen dagteden hout genoeg te
hebben, vlugteden de boeren als van eenen blixemslag getroffen van de Mart; en zij
alle het geroofde hout, gelijk ook hetgone van de galge, op eenen hoop versaemelt
hebbende, liepen in alle haest naer het huijs van sieur Lavaine, meester - fol. 263 timmerman bij d'Eijermart, die zij zonder daertegen eenige tegenstant te durven
gebruijken zooveel schavelinge deden geven als zij dagten om het vier te ontsteken
noodig te hebben. Terwijl waeren eenige andere booswichten gelopen naer het huijs
van sieur Bulcke, meester-zilversmit op de Mart, van welcken zij seffens onder
bedreijging van zijn huijs te overrompelen en plunderen, vuur en sulfers afeijschten;
dit ook bekomen hebbende waeren zij volkomen in hun schik en zonder vertoeven
wiert het galgevier ontsteken, 't goon door de menigte van gestolen hout seffens in
volle vlam gerakte, zoodaeniglijk dat niemant geheugt meerder vieren bij daege of
bij nachte oijt te hebben weten binnen dese stadt branden. Rondt dit wonderbaer
verbrandende galgevier stonden duijsenden menschen die van den eenen kant dit
wonderbaer groot vier beschouwden en van den anderen kant niet genoegsaem konden
bewonderen de ongehoorde stoutigheijdt in het verbranden van de galge. - fol. 264
- Rondt dit seltsaem vier, noijt in onse stadt gebrant, wandelden de belhamers,
hiervooren geseijt, met hunne kransen van roosen en gepareerde bijlen, dezelve
draegende op hunne schouders als in teeken van triumphe en alsof zij aengestelt
waeren om dit vier te bewaeren. Nu dit vier bijnae desen heelen naermiddag brandende
totdat alles door de vlammen verslonden was, verlaete ik hetzelve om over te gaen
tot eene andere baldaedigheijdt, voor de laetere tijden nog veel schrikkelijcker en te
verwonderensweerdig dan de voorgaende.
Terwijl nu dan de jongers met de kleine stukken van het galgenhout naer de Mart
weggeloopen waeren, was er aen den waegen eenen anderen capijtijn met eenen
gepareerden bijl en krans van bloemen verschenen die order gaf van den waegen met
de swaerste stukken van de galge te vervoeren tot voor het huijs van d'heer van
Honacker, tot welk grouwsaem werk zijne medepligtige terstont gereet waeren, gelijk
ook met hopen jongers die den waegen als in triumph voorttrokken. - fol. 265 - Nu
met het overig galgenhout ontrent de Gaeremart gekomen zijnde, was d'eerste sorg
om schaveling te besorgen, om welcke te bekomen het huijs van sieur Jooris de Brée,
meester-timmerman, opgelopen wiert, die op het eerste refus dat hij dede van die te
geven, gedreijgt wiert met den volkomen ondergang van zijn huijs, waerom hij de
moetwillige seffens zooveel schavelinge liet nemen dan zij goetvonden noodig te
hebben. Onder den weg vregden zij uijt eene penewinckel ook met gewelt eenige
busschen af en quaemen aldus tot aen het half geplundert huijs van d'heer van
Honacker. Hier was hun eerste sorg om vier en sulfers te besorgen dat zij al haest in
een gemeen huijs daerontrent bequaemen en waermede zij volkomentlijk in hunnen
schik waeren. Nauwelijks hadden zij alles bij der handt of het - fol. 266 - overgebleven
galgecruijse met nog eenige effecten der galge, gelijk ook den waegen waerop dit
alles hadde gelegen, wiert op d'ontsteken busschen en schaveling seffens in het vier
geworpen, zoolang hunnen onblusbaeren plunterlust uijtstellende tot alles
volkomentlijk naer hunnen zin in vollen brant was. Ziet nu hier, lieven leser,
d'alderschrikkelijckste gevolgen. Nu alles volkomentlijk in brant zijnde, voorsaegen
de geweldigaers genoeg dat zij de agt
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mannen militaire, die van binnen in huijs alleenelijk het huijs bewaeren, genoegsaem
meester waeren. Hierom verstouten hun eenige van over de uijtgebrokene vensters
van den gepasseerden nagt te springen en ziende dat er van de soldaeten geenen
tegenstant gedaen wiert, wierden zij gevolgt van honderden andere dog in 't eerst ten
meerderen deele jongers. - fol. 267 - Nu dan was alles aen hunnen onversaedelijcken
plunderlust overgelaeten en d'ongebondentheijdt hadde geen paelen meer. Hun eerst
dan naer den kelder begevende, scheen hunnen uijtgestorten en baldadigen drinklust
onversaedelijk. Zij bragten met douzine flesschen van alle soorten van wijn tegelijk
boven en gaeven dezelve ter aenmoedinge aen de nog buijtenstaende. De
wagthoudende soldaeten zelfs, d'overmagt ziende, gaeven de flesschen ter vensteren
uijt, zoodat nu alles hun scheen toegelaeten te zijn. Nu dan, in den tijdt van minder
dan een ure was alle de wijn die er nog in de kelders te vinden was, het getal tot
boven de tweeduijsent flesschen begroot wordende, teenemael verslonden. Niet
nogtans dat alle dezelve in desen korten tijdt door hun uijtgedronken was, maer het
meestendeel was op eene goddeloose wijse verguist en het getal der gebroken
flesschen ontelbaer, want veele, geen getuijg bij hun hebbende waermede zij de fol. 268 - flesschen konden openen, sloegen d'halsen af, aldus zeer veele flesschen
moetwillig brekende en tegen den grondt werpende; veele andere, treffende flesschen
met Rijnschen arck of anderen wijn die van hunne smaek niet was, sloegen de
flesschen tegen den meur of grondt en gingen om andere totdat zij er van hunne
smaek hadden. Twee stukken wijn die nog vol laegen en in geene flesschen
afgetrokken, sleepten zij met gewelt naer boven in den hof, 't goon nogtans
ongeloofbaer schijnt dat zij zonder getuijg, koorden of reepen aldus heele volle
stukken hebben konnen boven de trappen trekken. Zonder eenige ongelukken te
ontmoeten die stukken aldus met gewelt boven in den hof getrokken zijnde, sloegen
zij de bodems in en schepten uijt dezelve den omroerden wijn met potten, pannen,
ketels en al dat zij konden bij der hant krijgen, totdat dese stukken ook tot den grondt
ledig gemakt waeren. Wie moet nu nog verwondert zijn - fol. 269 - dat die bakbeesten
alle schijn van reden verloren hadden ende nu als dol en zinneloos waeren, insiende
den grooten nomber drank door hun zoo kortswillig gedronken ende temeer den
omroerden wijn en veele die meer dan van thien à twalf soorten gedronken hadden.
Zoo lang dan den drank geduerde, peijsden de moetwillige bakbeesten, waervan er
veele tot aen de keel, zoo mans als vrouwen, alom droncke laegen, niet voorder dan
om te drincken, ider peijsende niet genoeg te zullen krijgen; maer nu alle den drank
verslonden zijnde, zaeg men een ander schouwspel aen 't welck alle het voorgaende
geen gelijckenisse heeft.
In desen tusschentijdt dan dat zij hadden besig geweest met drincken was het
galgenhout, gelijk de busschen, al verre opgebrant en het vier vermindert, maer zij,
als ontroofde van hunne zinnen vermeerden het als haest, in deser voegen eerst dan
dat zij den voorigen nagt beneden nog geheel gelaeten hadden, sloegen zij als dolle
leeuwen - fol. 270 - in duijsent stukken, niets het alderminste geheel laetende,
beginnende nu moetwilliglijk alle de materialen op het vier te werpen 't goon dit
galgevier al haest zoo afgrijselijk makte dat men voor den volkomen ondergang van
het huijs bevreest was. Nu dan niets meer ontsiende, randeden zij het comtoir aen,
naemen alle de papieren en boeken en wierpen het als raesende alle met volle armen
op het vier, zakken met geldt, met goude en zilvere speciën saeg men ook in 't midden
der vlammen werpen, behalvens eenig geldt, papieren en
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boeken die door eenige welpeijsende geborgen en met list naer het stadthuijs
overgebragt wierden, zijnde grootelijcks te beklaegen van de menige kostbaere
boeken en papieren van d'aldergrootste aengelegentheijdt die er verbrant zijn terwijl
d'heer van Honacker veel gewichtige saeken onder handen heeft en van veel als voogt
en ontfanger is. Dit verlies besonderlijk is onschatbaer dat men dus zonder eenig
geniet door d'hevige vlammen saeg verslinden. Eerst dan - fol. 271 - beneden alle de
kassen, buffetten, bijroon en dat zij vonden, opengebroken hebbende, ontroofden zij
alles uijt dezelve en smeeten alles dat zij daerin vonden als zilvere servitiën, juweelen,
kostbaere kleederen en linwaet in grooten overvloet, priestersgewaet en zelfs eenen
gewijden kelck, zilver vergult en duijsent andere onnoemelijcke kostbaerheijden als
koper, tin in groote menigte en alle den voorderen huijsraedt die er gevonden wiert
op de woedende vlammen, gelijk zij ook als verwoet deden nu boven gekomen zijnde
waer nog alles geheel was en waer er nog geenen voet gestelt was. Zij braeken hier
seffens alle de kamers en al dat zij gesloten vonden open en handelden met de
goederen op dezelve voorige wijse, alle de kostbaerheden die zij vonden, geene
gesondert nogte gereserveert, van boven door de vensters op het vier werpende, nu
ook als verwoet alle de materialen van de bovenvensters doorslaegen hebbende; alle
de spiegelen, kostbaer - fol. 272 - porcelaijn in groote menigte wierpen zij in duijsent
stukken door de vensters, niets het alderminste geheel laetende van al dat zij vonden.
Nu dan geene kostelijckheden in de kassen en bijroen meer op het vier te werpen
vindende, randeden zij de pluijmebedden en stroijsakken aen die zij ook alle op het
vier werpen. Hiermede niet vergenoegt braken zij de liderpoon en liddangen, kassen,
bijroon en taefels in duijsent stukken en wierpen ook alles op het vier, gelijk ook
kostbaere stoelen, schildereijen, printen en generaelijk alles wat er in desen huijse
te bevinden was hetzelve nootlot onderging op eene zoo barbaersche wijse nog met
monden konnende geseijt of met pennen uijtgedrukt worden, want hier ik af wel
eenen schets kan afbeelden maer op duijsenden parten niet kan afbeelden op hoedaenig
eene noijt gehoorde wijse dit alles als een werk van zinneloose ter uijtvoer gebragt
is. Nu kan den leser bij zig zelven - fol. 273 - oordeelen wat een alderschromelijckste
vier het verbranden van alle de genoemde onschaetbaere kostbaerheden moest
veroorsaeken, aen d'afgrijselijckheijdt van welcke ik geene gelijckenisse kan
verbeelden terwijl zulks zonder voorbeelt is. 't Dunkbeelt van welcke aen den leser
overlaetende, zal ik alleen zeggen dat dit alderschromelijckste vier verspreijt lag zoo
lang als het huijs breet was, van in 't midden der straete tot op tegens het huijs, zelfs
tot verre in de voorvloer, zoodat niemant dan over de vensters en al d'agterpoorte
meer uijt of in het huijs konde, tot zoo verre dat de maeren al door de stadt gebragt
waeren dat het huijs in volle vlam gerakt was en teenemael door de vlammen ging
verslonden worden. Dese maeren waeren inderdaedt niet ongegront terwijl heel de
voorduere en d'onderste casijnen, het hout dat er was blijven staen heel ende al in
volle vuur en vlam stonden en den heelen ondergang genoegsaem van het huijs - fol.
274 - dreijgden, tot zoo verre dat alle de paters der biddende orders, nu vier en half
uren geworden zijnde, met hunne speijten en brantuijg naer desen huijse toekwaemen
op bevel van d'heeren van den collegie, gelijk ook een batalion millitaire die het huijs
van weerszijden afsetteden; middelertijdt de paters met onuijtsprekelijcken vlijt met
hun branttuijg de duere en vensters blusschende, gelijk zij ook seffens zoo verre
mogelijk het hevig brandende vier uijtdoofden en alles zoo verre
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mogelijk dat nog maer langs de kanten lag of half verbrant was bergdeden, gelijk
ook nog eenige ander ongeschonden effecten die zij met schoon spreeken van de
moetwillige bekwaemen. Seffens wierden ook door hun de carossen van desen heer
en zijne chaise geborgen en naer hun couvent vervoert zoodat het vier nu volkomen
uijtgedooft en den perijkel van brant geslist, alles wat beginde te stillen; zoo nogthans
- fol. 275 - dat den onversoenelijcken haet die men in hunne woorden, gesicht en
gemoederen zaeg uijtschijnen tegen desen heer, zijn huijs en goederen opgevat,
hiermede niet uijtgedooft was; zoodaeniglijk dat zij, verre van de toekomende
soldaeten te ontsien of te vreesen, met hunne opene borsten voor hun bloot stonden,
naer de soldaeten roepende dat zij zouden op hun schieten als nog doodt nog helle
ontsiende, dog de soldaeten, niet afgelast zijnde van te schieten, waeren alleen
ooggetuige van hunne moetwilligheden zonder iet het minste te verrichten, naer meer
dan een ure daer gestaen te hebben vertrekkende alsook genoegsaem ziende dat zij
hun niet zouden hebben konnen stutten zonder veel bloedt te vergieten. De soldaeten
dan vertrokken zijnde, waeren de boosaerdige als met eenen nieuwen moedt opgewekt
en begonsten hunne moetwilligheden te verdobbelen. Nu het vier uijtgedooft - fol.
276 - zijnde, was hunne brootdronkigen vraaklust niet uijtgedooft maer verdobbelde
meer ende meer want nu alle en generaelijk de kostbaere muebelen en effecten als
verhaelt tot niet verbrijselt zijnde zoo verre dat er in desen huijse niets meer te
bevinden was dat eenen stuijver weerdig is, randeden zij het huijs aen; de kostbaere
tapijten, goudeleeren, papier, bouseringen der schouwen en kamers moesten der eerst
aen, waernaer ook tot niet verbrijselt wierden de kostbaere zoo marbele als ander
schouwen, zoodaenig dat de werklieden naederhant in 't huijs komende niet hebben
konnen bedenken hoe alles is konnen blijven in wesen staen en het meerderen deel
van het huijs hun niet tot den grondt verplettert heeft. Dan begonst men aen de trappen
en solders, zoodaenig dat men nu met leeders op en neer moet gaen om boven of
beneden te komen. - fol. 277 - Terwijl dese hunnen dollen plunderlust in dese huijse
onder en boven ter uijtvoer bragten, waeren andere met allen vlijt in het hof besig
om hetzelve teenemael te verdestrueren, niets het minste aldaer in wesen laetende,
alle de fruijtboomen langs de mueren en andere uijttreckende en afkappende, die als
verwoet in stucken treckende; met alle het gronsel dat er in den hof was staende
leefde men insgelijcks, dus geenen vrugt die eenen duijt weert was in wesen laetende.
Hiermede niet vergenoegt, wierden zelfs in den hof de aldaer staende stallingen tot
den grondt afgebroken en tot zelfs de mueren, dat ongelovelijk schijnt, verdestrueeert.
Nu dan in het hof en in desen huijse alles dat brekelijk was verdestrueert zijnde,
wierden alle en generaelijk de materialen gebragt en geworpen voor de duere waer
het vier gebrant hadde en alles aldaer door de moetwillige op eenen - fol. 278 - hoop
versaemelt die zoo breet als het huijs was, des avons om agt uren meer dan vier à
vijf voeten hoog lag. Nu ter deser tijdt alles dat brekelijk en vertransporteerbaer was
uijt desen huijse geworpen zijnde, tot zelfs veele deijlen en ander verwerckbaer hout
dat zij vonden en veele ander materialen, met alles dat mogelijk hadde geweest te
destrueeren, was hunnen droncken en ongebonden plunderlust nog zonder paelen en
niets het minste meer te vernielen vindende liepen zij naer het dak van het huijs en
braeken de tegels van hetzelve, gelijk de kepering, meer als de helft af. Van hier
begaeven zij hun naer de leeger daeken langs d'Eechoutstraeje, langswaer eene lange
reek logiën staet, waer zij niet alleen de daeken teenemael vernielden maer zelfs
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de steene voorgevelen en schouwen afsmeeten, zonder eenige hallam en zelfs rasser
als welwerckende wercklieden - fol. 279 - in veele daegen zouden hebben konnen
doen dat hier in eenige uren, zonder zelfs, dat te verwonderen is, eenige ongelucken
te veroorsaeken, is gedaen geworden. Dit seltsaem werk dan wiert desen avont
voltrokken zoo lang als de locht hun eenig dachlicht toebragt, wanneer niet meer
ziende, de nog weijnige wonderbaere werklieden het huijs verlieten.
Hier hebt gij, leser, eenige der besonderste omstandigheden van het voorgevallene
binnen de stadt Brugge geduerende dees twee daegen, zijnde mij verders onmogelijk
van alles voorder met woorden uijt te drukken en hieraf in 't kort als maer eenen
schets verbeelt hebbende, laete ik hieruijt de schromelijcke afbeelding den leser zig
zelfs verbeelden, mij voor 't overig alleen vergenoegende met te zeggen dat
d'overgroote ruïne aen het huijs, gout, zilver en muebelen veroorsakt, - fol. 280 zonder d'overgroote schaede in 't comtoir gedaen te rekenen, op meer dan thienduijsent
ponden grooten wisselgeldt begroot wordt, dit voor 't minste, terwijl door veele de
begrooting nog veel hooger geschat wordt.
Vooraleer nogtans de beschrijvinge van die ongehoorde plundering te eijndigen
dienen hier eenige bemerckingen gemakt te worden. Terwijl het schijnt dat dit huijs
als een straffe van den hemel zulkdaenig een grouwsaemen en volkomen ondergang
moest ondergaen, daer hetzelve des nagts, nu half geplundert, genoegsaem van
voordere onheijlen konde bevrijt worden, want konde men des morgens tijdt genoeg
hebbende niet het comtoir en alle de kostbaere muebelen borgen? Konde men dit
huijs met geene genoegsaeme wagten omsetten om den toegang te beletten van tot
hetzelve huijs te komen? Konde men voor dit - fol. 281 - huijs, nu half geplundert,
geene duijsenden andere voorsorgen nemen om hetzelve van dusdaenigen volkomen
ondergang te behoeden? Konde men zelfs nu in vollen dag, hoe hevig de moetwillige
ook besig waeren, dezelve door overmagt niet verdrijven en het huijs uijtjaegen?
Konde men in plaets van dit huijs met agt mannen te beleggen, die zeker ook van
den ongesloten drank gemindert hadden, de wegen niet genoegsaem afsluijten om
den voorderen toegang te beletten? Ja leser, dit alles en nog veel meer heeft er konnen
gedaen worden, waeruijt schijnt, als ik nog hebbe geseijt, dat dit huijs als van den
hemel dien ondergang schuldig was, blijckens ook dat d'heeren deser stadt hun hieraen
weijnig gelegen lieten, terwijl den heer tresorier Penaranda met eenige selfs der
verloste gevangene in de volle plundering meer dan een ure tijdts in desen huijse
heeft - fol. 282 - geweest, de plunderaers consent gevende van alles uijt te drincken
en te verdestrueren, met versoek en bidding nogtans van hiermede hunnen dollen
lust voor altijdt te staeken en alle andere huijsen ongeschonden te laeten. Voor seker
is 't dat hunne opgesette voornemens ergens op moesten gevroken worden en dat zij,
hadden zij hier verjaegt geweest, hunne colere op andere huijsen zouden nog desen
naermiddag gevroken hebben, al hetgone mogelijcks hierom wiert ingesien.
Behalvens dit alles was er van desen voorigen nagt en desen naermiddag nog meer,
eenen tweeden oproer niet zonder redens gevreest, want alle de gevangenen in het
tugthuijs van de Magdaleene(95), welckers appartement nevens den hof van desen
geplunderden huijse is paelende, alle die geweldigheden niet alleen gehoort maer
zelfs door de bovenvensters gesien hebbende, waeren als dolle en ongebondene en
naer geene - fol. 283 - redens
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luijsterende naemen zij van de getouwen, wielen en windeblokken, alles wat zij
konden bekomen; aldus gesaemenderhant alles willende aen stukken slaegen om uijt
te konnen geraeken en zoo zij voorgaeven om de plunteraers te helpen, zij hierdoor
eenen middel voor oogen ziende om te kunnen vlugten. Hier dan wierden meest alle
de stadtssoldaeten naer toe gesonden die de gevangene zoo verre mogelijk stilden
en d'heeren knegten en meesters bragten met schoon spreken en verdreijgingen
tusschen aen hun te geven veel bier en wijn zooveel teweeg dat hier den opstant
gelukkiglijk gestut wiert, want hadden de gevangene oijt moeten schreeuwen naer
de plunteraers en van hun over de muer hulpe bekomen, voor seker is 't dat er niet
eenen zoude gebleven hebben. Men was zooveel temeer voor den ondergang van dit
correctiehuijs bevreest omdat d'heer van Honacker den eersten avont der plunderinge
in hetzelve gevlugt en - fol. 284 - vandaer den volgenden morgen met eene carosse
weggevlugt was; ook omdat de duere van de kercke, op welcke zij groot gewelt
hadden gemakt, gelijk ook op verscheijde ander kercken, om de alarmklok te konnen
klippen, voor hun niet en hadden willen openen.
Desen avont dan, nu alle de brootdronkige plunteraers vertrokken zijnde, wiert
het huijs van alle zijden met wagten omset; de borgelijcke patroiliën van alle ambagten
en neeringen begonden langs alle de kanten van de stadt met hoopen van meer als
hondert rondt te gaen tot aen den volgenden morgen. Desen nagt liep voorts gerustelijk
af, het meestendeel de geweldige plunteraers nu droncke naer hunne huijsen gegaen
zijnde.

Eindnoten:
(72) Zie voetnoot 95.
(73) Mannekensvere, een dorp dat behoorde tot de kasselrij van het Brugse Vrije, ligt in het
arrondissement Oostende en werd in 1970 gefusioneerd met Spermalie, dat op haar beurt in
1977 bij Middelkerke werd gevoegd. (H. HASQUIN e.a., o.c., dl. I, blz. 629 en dl. II, blz. 1051).
(74) De vrijwillige compagnie of patriottisch corps, waarvan stadstresorier A. de Peneranda een van
de belangrijkste initiatiefnemers was, was een reactionaire vereniging van zowel tegenstanders
van de politiek van Jozef II als vertegenwoordigers van de gegoede standen. Vooral de
aristocratische schutters van Sint-Joris, en in mindere mate deze van de twee andere gilden,
maakten een groot aantal van de leden uit. Opgericht rond 25 juni 1787, zochten de stichters
eerst contact met de swaerdekens van de ambachten. De sociale verschillen kwamen echter al
vlug tot uiting en twee weken later ontstond reeds een open conflict: de armere patriotten werden
afgedankt. Dit was de aanleiding tot de sociaal-politieke rellen van 30-31 juli en 1 augustus
1778, die van Wallegem uitvoerig beschrijft. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I,
blz. 194-197). (Y. VAN DEN BERGHE, Brugge, o.c., blz. 129).
(75) De bevrijde arbeijders maakten een bevoordeligde corporatie uit die zich exclusief bezighield
met het transport van allerlei goederen in de stad. Om dit beroep te kunnen uitoefenen moest
men in het bezit zijn van een officie, dat kon overgeërfd worden of van de stad gekocht. De
bezitter van zo'n officie(s) kon dit ook verhuren of verkopen aan de meestbiedende. Deze
corporatie mag echter niet tot de ambachten worden gerekend; zelf beschouwden de arbeijders
zich ook als een aparte beroepsvereniging, los van de ambachtslui. (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnert, o.c., dl. I, blz. 61-62).
(76) Zie hierover ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 164 e.v. In hun poging
om meer zeggenschap in het stadsbestuur te verwerven gaan de ambachten de oude voorrechten
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terug opeisen, zo ook het recht dat geen afgewerkte produkten in de stad mochten worden
ingevoerd.
(77) Zie voetnoot 53.
(78) Hubertus Dumortier behoorde in 1789, 1791, 1792 tot de eed van de timmerlieden. In 1793
werd hij tot deken van zijn ambacht verkozen. (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de
(79)

(80)

(81)
(82)

(83)

(84)
(85)

(86)
(87)
(88)

(89)

la loi 1762-1795, fol. 209 vo en 210).
De Brugse ambachten waren van oudsher in 9 leden onderverdeeld. Aan het hoofd van ieder
lid stond een swaerdeken die, net als de burgemeester van de commune, beschikte over één van
de tien sleutels die toegang gaf tot de koffer waarin de stadsprivilegiën waren opgeborgen. In
1787 gaan de swaerdekens, zich beroepend op oude privilegies, over tot een betere organisatie
van de ambachten om zo meer medezeggingschap in het stadsbestuur te verwerven. Op 21 juni
1787 kwamen ze voor het eerst sedert lange tijd weer samen en in juli 1787 richtten ze een
bestendig bestuurscollege op. Eerst hadden enkel de 9 swaerdekens toegang tot de vergaderingen
maar onder druk van de meeste dekens kregen 8 vaste afgevaardigden van de subalterne dekens
het recht deze vergaderingen bij te wonen en ook stemrecht; vanaf december 1787 hebben we
dus te maken met een college van 16 dekens. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I,
blz. 58, 162-163).
De burgerwacht bestond volgens het reglement van 14 aug. 1756 uit een zeventigtal stadssoldaten
onder leiding van een aantal onderofficieren en twee officieren. Vóór 1756 was de burgerwacht
een persoonlijke last; iedereen, met uitzondering van clerus en magistraten, moest in geval van
nood de wacht optrekken. In 1756 werd het systeem veranderd en richtte men een beroepskorps
op dat door nieuwe belastingen onderhouden zou worden; clerus en magistraten echter werden
van deze belasting vrijgesteld omdat ze vroeger ook geen deel uitmaakten van de burgerwacht.
De rest van de mannelijke bevolking betaalde volgens hun vermoedelijk jaarinkomen van 1 tot
10 gulden per jaar. In 1786 was de getalsterkte als volgt samengesteld: 2 officieren, 2 sergeanten,
1 adjudant, 12 korporaals, 2 tambours, 1 fijfer, 55 fusiliers. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen,
o.c., dl. I, blz. 178).
Zie voetnoot 78.
Dit feit moet terug gezien worden in het licht van het verwerven van politieke medezeggenschap
door de ambachten. De swaerdekens hadden geen vertrouwen in de stadsmagistraten en daarom
eisten ze dat de oude keuren weer in de archiefkamer van de Halletoren zouden opgeborgen
worden; daar waren ze immers verzameld in één koffer die 10 sloten had, waarvan elke
swaerdeken één sleutel had. De tiende sleutel bleef bij de burgemeester van de commune. (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 168).
Op 30 mei 1741 woedde een hevig onweer en rond het middaguur sloeg de bliksem in in de
halletoren. Deze vatte vlam en pas rond 5 uur 's namiddags kon het vuur bedwongen worden;
er was uiteraard enorm veel schade. De privilegies die er bewaard waren, werden overgebracht
naar het stadhuis. (J. VAN UDEN, De Brugsche halletoren in brand, 1741, in Biekorf, 1933,
blz. 31).
De wijk Terbalie behelsde de omgeving van het kruispunt tussen de Vlamingstraat, de
Sint-Clarastraat en de Kalkovenstraat. (A. SCHOUTEET, o.c., blz. 19).
Zie in verband hiermee Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 166. Dit plan om
met de Gentse ambachten een gezamenlijke actie te voeren om de oude voorrechten terug te
bekomen liep faliekant af; de Gentse ambachtslieden stonden zeer wantrouwig tegenover dit
Brugse voorstel, en mochten bovendien, gezien de Carolijnse concessie, niet samenkomen.
Zie daarover ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 185-189).
Zie voetnoot 53.
Hiermee wordt het pleintje bedoeld aan de samenloop van de Nieuwe Gentweg, de Oude
Gentweg en de Katelijnestraat. De benaming is ontleend aan de herberg ‘Den Anker’,
herbergnaam die reeds in 1579 gekend was. (A. SCHOUTEET, Straatnamen, o.c., blz. 16).
Aan de Kastanjeboomstraat bevond zich het in 1361 gesticht klooster van de Zwarte Zusters

van Bethel. Naar het midden van de 15o eeuw toe kregen ze ook de naam Arme Zusters, en
tegen 1480 noemde men hen ook ‘den zusterhuuse van den Castanjeboom’. In 1798 werd hun
klooster vernietigd. (A. DUCLOS, o.c., blz. 500).
(90) Franciscus Van Hoonacker, waarschijnlijk geboren te Wingene - datum onbekend - en gestorven
te Brugge op 27 november 1791, was volgens een brief d.d. 18 nov. 1942 van E.H. RAES,
onderpastoor van Wingene, eigenaar en heer van Wildenburg. Hij liet een en ander na aan de
kerk van Wingene. Op 5 juni 1752 toonde Franciscus Van Hoonacker aan het kapittel van
Sint-Donaas een brief van bisschop Ludovic de Castillon, waarin hij voorgedragen werd om
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(91)

(92)

(93)

(94)
(95)

kanunnik te worden van Sint-Donaas in plaats van de overleden J. de Lampreel; hij werd
toegelaten en geïnstalleerd. (B.A.B., Acta capitula S. Danati, 5 junius 1752, fol. 223).
Wanneer de leprozerij in het godshuis van Magdalena, gelegen buiten de Smedepoort, in 1578
vernield werd, werden de melaatsen overgebracht naar het godshuis van Nazareth op de
Garenmarkt dat vanaf dan de naam godshuis van Magdalena kreeg. Tegelijkertijd werd daar
ook een correctiehuis voor mannen geïnstaleerd. Het behoorde toe aan de stad Brugge en werd
bestuurd door een deken en assessors, later door voogden. In 1797-1798 werd het godshuis
opgeheven. (A. DUCLOS, o.c., blz. 227 en 573-576).
Ignace-Joseph Pardo, zoon van Joseph-Jean Pardo en Marie-Lucie de Grass, geboren in 1720,
was heer van Frémicourt, Bilandrie, Bencourt, Flines, Evin en Lambres. In 1743 en in 1749
werd hij raad van Brugge, in 1752, '54, '55, '56 en '58 schepen. In 1755 werd hij ook proost van
de broederschap van het Heilig Bloed. In 1767 en 1771 werd hij burgemeester van de commune.
Van 1773 tot aan zijn dood, op 21 december 1792, was hij hoofdman van het literair gezelschap
van de H. Geest. Hij was gehuwd met Eléonore-Jacqueline Triest, dochter van oud-burgemeester
Jean-Bernard de Walle en van Eléonore-Jacqueline van den Berghe. (J. GAILLARD, o.c., dl.
II, blz. 305).
De oorspronkelijke Brugse gevangenis, het ‘Steen’, bevond zich op de Burg naast de Heilige
Bloedkapel. Aanvankelijk was ze eigendom van de graaf, maar ook de stad mocht er gebruik
van maken. Wanneer het Steen in 1689 afbrandde, liet stad Brugge een tuchthuis bouwen bij
‘'t Pand deser stede’ - waarvan de naam Pandreitje - dat bleef bestaan tot 1861 wanneer daar
op dezelfde plaats de huidige gevangenis werd gebouwd. In 1722 werd een scheiding
doorgevoerd: de vrouwen, die tot dan toe een aparte vleugel in het Pandreitje betrokken, werden
naar de Hooistraat overgebracht in het ‘Spinhuis’. Ze hadden er immers als taak garens te
spinnen. Op analoge wijze kreeg het mannelijke tuchthuis de naam ‘rasphuis’ gezien ze
Brasiliaans hout moesten raspen ter vervaardiging van kleurstoffen. Op te merken valt nog dat
pas sinds de achttiende eeuw gevangenisstraf als vervanging van lijfstraf wordt aanvaard; tot
dan toe dienden de gevangenissen enkel als bewaring van de gevangenen. (E. BUYSSE, Van
Brugse gevangenen, in Brugsche Courant, 26 juli 1952). (J. DE SMET, in Journal de Bruges,
28 mei 1949).
Een gedrukt exemplaar hiervan is terug te vinden in het B.A.B., Fonds Brugge, 722, Register
Crimineel, 1787, Cohier 7, fol. 31-32.
Zie voetnoot 91.

(Augustus)
Eenige der verdestrueerde goederen worden geborgen.
Des anderdaegs 's morgens, te weten op den 1 augusti, was d'eerste sorg van alle de
menige verdestruieerde materialen, die als verhaelt opgehoopt voor de duere laegen,
te bergen en alle de kolen en asschen op te scheppen in welk nog eenen grooten schat
der verbrande materiën, - fol. 285 - meest alle door malkander gesmolten, gevonden
wiert. Geduerende desen nagt nogtans veele der zelve gestolen zijnde, gelijk ook
door zommige heele cordewaegens met asschen opgeschept was. Men sette voorts
het geplundert huijs van weerzijden met baliën af, de dueren, de vensters wierden
door werklieden toegestopt met planken en alle mogelijcke andere voorsorgen wierden
genomen die men nu, dog te laet, gistermorgen, tot conservatie van het huijs hadde
moeten en konnen nemen. Van desen morgen af waeren de militaire wagten langs
de vangenisse, op de Vischmart, op den Burg en op de Groote Mart alom verdobbelt;
van 's morgens af alle de borgelijcke corporatiën ook saementreckende.

De gesaementlijke borgers spannen alle hunne kragten om de
oproerigheden te stillen.
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Hier nu, beminden leser, zult gij uijt het vervolg gaen zien dat er tot het stillen van
de gemeene ruste en d'opgeresen tumulten geene cocarden of eenige andere
verschillende teekens voor de brave Brugsche borgers, waere - fol. 286 - vaderlanders,
noodig zijn, in aenmercking nemende dat door den iver ende moedt van de borgers
alleen, den begonsten oproer, die
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voorseker vandaeg d'ergste gevolgen zouden teweeg gebragt hebben, gestilt is. Alle
dan en generaelijk d'ambagten en neeringen deser stadt waeren van desen morgen
saemen vergaedert, gelijk ook het patriotisch geselschap en alle ander welpeijsende
borgers geen ambagt of neering doende, dog niemant met eenige de minste teekens.
Alle dus in de gedistineerde plaetsen, te weten in het stadthuijs, in d'Halle en in de
Cordugarde op de Vrijdagmart saem vergaedert zijnde, ging men met troppen, ider
verdeelt van meer dan tweehondert borgers, de stadt langs alle kanten doorkrussen
tot herstelling der ruste, zulks van desen morgen af hoogst noodig zijnde want het
meesten deel der plunteraers nu van hunne dronckenschap ontwaekt, vertoonden hun
al met honderden aen eenige van d'agthien huijsen die zij op hunne - fol. 287 - lijste
hadden, die zij hun gisteren niet ontsien hadden van publikelijk op de Mart af te
lesen. Het huijs van d'heer Wallewijn op Ter Balie en hetgene van d'heer van Hamme
nevens St.-Walburgekercke moesten er op heden d'eerste aen; zij hun desen morgen
al zoo verre vervoordert hebbende van voor het huijs van d'heer Wallewijn meer dan
vijfhondert calsijdesteenen uijt den grondt te trecken, zij nogtans telkens door
d'overmagt der borgers verdreven wordende.

Verscheijde der pligtige worden ten allen kant van de stadt gevangen.
Tegen den noen begaeven hun eenen trop moetwillige naer het clooster der eerw.
paters Capucinen, alwaer zij hun met gewelt van eten en bier deden bedienen. Dese
maere aen de borgers aengebragt zijnde, zaeg men seffens meer dan tweehondert
daer nae toeloopen die dese ten meerderen deele verdreeven en drij der meeste
ongewillige die hun in de Meersch(96) in eene herberge begaeven met gewelt,
niettegenstaende het tegengewelt dat zij makten, naer de vangenisse opbragten. Dese
dan zijn - fol. 288 - d'eerste pligtige die door de borgers zijn geapparendeert geworden.
Want gelijk men genoegsaem voorsaeg dat er geenen anderen middel tot het stillen
van de gemeene rust was dan seffens alle degene die men dagt pligtig te zijn aen de
plunderingen en geweldenarijen van gisteren te apparendeeren, zoo begonst men
naer het vangen van de drij voorgaende daeraf seffens een begin te maeken. De
borgers hun niet meer vergenoegende met de pligtige te verjaegen, greepen seffens,
veele voorsien van sables, weijmessen, stokken en geweiren, alle degene vast die zij
wisten meer of min pligtig te zijn; dit bragt seffens den schrik teweeg om alle voordere
onheijlen te voorkomen. De geapperendeerde wierden seffens gehoort en beweegt
in de vangenisse, gelijk ook veele in 't Vrije in de kelders gevangen gestelt wierden.
Alle de poorten wierden door de borgers afgeset en m'onderhoorde de gevangene
wie dat er al pligtig waeren. Hier - fol. 289 - saeg men eenen ongelovelijcken iver
ende moedt tusschen alle de vredelievende borgers uijtschijnen, want zonder oijt
vermoeijt te zijn saeg men geduerende desen heelen naermiddag tot aen den vroegen
morgen van den volgenden dag de borgerlijcke corporatiën onophoudelijk de stadt
op en neer swerven, alle slegte huijsen doorsoeken of er geene muijtmaekers gevonden
wierden, die alle seffens tusschen de borgers gevangen gestelt wierden.
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D'heeren willen de gevangene naer Gend vervoeren, dog worden door de
borgerij behouden.
Het getal der gevangene dan desen avont op meer dan vijftig, onder mans en vrouwen
gerekent wordende, hadden d'heeren van 't collegie beraemt om het meesten deel der
gevangene bij provisie naer de stadt Gend te vertransporteeren. Maer hierin saeg
men andermael den iver en moedt der borgers uijtschijnen; want gelijk zulks reede
zoo verre was dat er op den Burg voor 't Vrije twee fouturen gereet stonden om de
gevangene in een schip, in het Minnewater gereet liggende, te vervoeren, zoo - fol.
290 - zijn d'heeren swaerdekens seffens naer het vergaedert collegie gegaen en hebben
eerst aen d'heeren voor oogen gestelt de perijkelen waeraen zij hun bloot stelden zoo
zij de gevangene hadden moeten vertransporteeren, van den anderen kant daertegen
directelijk protesteerende dat hunne medeborgers, door hun gevangen, zouden vervoert
worden. Zulks wiert hierom seffens gecontermandeert en desen nagt liep voorts
zonder voorder troubel gerustelijk af.

De soldaeten op de Burg en Mart nog in de waepens.
Op den 2 augusti waeren als gisteren alle de soldaeten nog in de waepens op alle
dezelve plaetsen, de borgelijcke corporatiën vervolgden hunne patrouliën en bragten
nog verscheijde gevangene op(96bis). Eenige van de daeders gaeven hun zelven ter
verschooning aen als onder ander eenen man woonende bij de Coupure, genaemt de
Kruijper, terwijl den zelven niet konnende gaen op beijde zijne kniën is kruijpende,
daer hij nogtans in de plunderinge geene van de minste belhamers geweest hadde.

Geene klokken worden geklipt.
- fol. 291 - Heden naermiddag en is er ook als naer jaerelijcksche gewoonte, die vóór
de veranderingen in swang was, nopende het feest van Portiancula(97) vanuijt de kercke
geen processie omgedregen; ook en heeft men heden wegens desen pligtigen feestdag,
jaerelijcks in de kercke der eerweerde paters Recoletten geviert wordende, nopende
de opgeresen troubelen, geene klokken hooren klippen ofte luijden; zulks hoort men
nu ook uijt geene andere kercken terwijl in alle dezelve sedert den begonsten oproer
alle de klokstringen opgetrokken zijn terwijl er alom geduerende de meeste troubelen
devoir gedaen is om eenige klokken te konnen klippen, die voorseker heele de stadt
zoude op de been gebragt hebben zoo er ergens eene alarmklok hadde geklipt geweest.
Zelfs en klipt naer het slaen der ure en half ure de schelle op den Hallenthoren niet
meer.
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Eenige gevangene worden de doodt aengeseijt; hunne medeborgers
versoeken en verkrijgen des nagts stant voor 't recht; eenige dekens
begeven hun naer Brussel om remis.
Heden naermiddag wierden drij van de gevangene en meeste belhamers van den
oproer vanuijt het Vrije tusschen eene wagt militaire, geboeijt met de swaerste - fol.
292 - boeijen, weg ende weer overgeleet naer het collegie waer zij ook desen
naermiddag als doodtspligtige tot het schandig galgenhout verwesen wierden, dat
zij op eene zoo barbaersche wijse hadden helpen verbranden. Naerdat hun tegen den
avont aengeseijt was dat zij hun tegens morgens moesten tot sterven bereijt maeken,
teekenden zij hunne doodt en de paters der order van de Predikheeren wierden hun
toegesonden om hun ter doodt te bereijden. Dese waeren de drij hoogstpligtige tot
hiertoe geapparendeert en waeren genaemt: Bruijne(98), zijnde meester-zilmaeker en
woonachtig binnen dese stadt aen den Com nevens d'herberge genaemt ‘D'ooge in
't Zeil’(99). Onder veele andere schelmstukken hadde desen bekent dat hij eenen kelk
van zilver goudt vergult in 't verslindende vier hadde geworpen. Den anderen was
genaemt de Ruddere(100), den volkomen aenleeder van booswigten, gelijk ook den
derden, wiens naem ik niet vernomen hebbe maer ook eenen - fol. 293 - van die, die
met gepareerden bijl en kransen van roosen, als hiervooren fol. 264, de bende hadde
opgeleijt en nu vervolgens van ider den bijlleman bijgenaemt wordt. Hunne
ongehoorde muijterijen dan waeren zonder tegenseg doodtspligtig en verdienen
voorseker de swaerste straffen; maer zullen nu, beminden leser, tot schande voor het
naegeslagt, de borgers hunne geliefde medeborgers, door hun alleen vastgenomen
om d'onstaene troubelen te slissen, konnen gaen sien geslagoffert worden en door
d'handen van eenen scherprechter aen eene schandige doodt geëxponeert? Neen
zeker, lieven leser, hunne gemoederen zouden die schantvlek zonder het bittersche
gevoelen niet konnen zien ter uijtvoer brengen. Eenen waeren vaderlander zoude
veel te teerhertig zijn om zijnen medeborger te konnen sien slagofferen. Ziet hier
dan de volgende daeden van menschlieventheijdt die voor het naegeslagt eenen
onsterfelijcken naem verdienen. - fol. 294Nauwelijcks was die alderbitterste tijdinge, vanmorgen vroeg drij borgers op te
hangen, aen d'heeren dekens ter ooren gekomen of eenige der swaerdekens begeven
hun seffens naer het collegie en versoeken stant voor het recht. Dit wordt hun door
d'heeren ganschelijk afgeslaegen. Wat raedt nu voor die brave vaderlanders?
Instantelijk vergaederen d'heeren dekens gelijk ook hunne subalterne nu 's avons
tusschen agt en negen uren geworden zijnde, met hunne suposten van alle de
ambagten, mits zij geen stant hebbende konnen bekomen ten minsten om hun te
beraetslaegen anderhalf ure tijdt gevraegt hadden. Ziet hier de borgerliefde, weerdig
voor de latere tijden te bewonderen. In den tijdt van een ure was alles compleet en
elck ambagt hadde, door alle de supposten geteekent, opgestelt een versoekschrift
waerbij dat er stant voor het recht voor de pligtige gevraegt wiert, met gelijcke
aensegginge aen d'heeren dat, zoo zij met het recht - fol. 295 - zouden voortgaen, zij
hun gesaementlijcke hant van het behouden der stadtsruste zouden getrokken hebben,
nogte d'executie niet zouden hebben willen of konnen bijwoonen. Seffens wierden
om thien uren alle die requesten of versoekschriften, die nog veele ander
omstandigheden
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behelsden, aen 't collegie ingedient die alle, dat wonderlijk is, bijnae van een en den
zelven inhout waeren. D'heeren van 't collegie, gelijk den vaederlanschgesinden heer
kolonel die ook het recht tot behoudenisse der ruste wilde vervoorderen, waeren
hiermede als van eenen blixemslag getroffen, ziende d'eensgesintheijdt van de malkaer
lievende borgers (van den anderen kant voorsiende mogelijcks den volkomen
ondergang der stadt zoo zij met het recht voorgingen en de borgelijcke corporatiën
hun hant daeraf trokken), is er eijndelingen, naer veele me- en tusschenspraeken,
ontrent den twalf van desen nagt aen d'heeren dekens stant voor het recht vergunt
mits zij t'hunnen koste en risque het remis naer het hof van Brussel - fol 296 - zouden
afhaelen; zulks ook instantelijk aen de doodtspligtige, die al tot sterven bereijt waeren,
kenbaer gemakt wordende. Hiermede scheijde het collegie, elck ging gerustelijk naer
hun huijs en den nagt liep voorts gerustelijk af.
Des anderdaegs, op den 3 augusti, zaeg men de wagten alom verdobbelt ter
oorsaeke van het recht dat er desen morgen, mogelijcks met het aenkomen van den
dag zonder de tusschenspraeke der heeren dekens, zoude ter uijtvoer hebben gebragt
geweest. Naermiddag om een ure zijn d'heeren dekens van de maekelaers en van de
kleermaekers, als de twee hervaerenste in de Fransche tael, met eene postfouture
naer Brussel afgereden om aen het gouvernement-generael het doodtremis voor hunne
medeborgers af te smeken, zijnde de patrouilliën desen nagt, als de voorgaende,
gecontinueert geworden.

Goet order op den martdag onderhouden.
's Anderdaegs op den 4 augusti, zijnde saterdag en vervolgens binnen dese stadt
Brugge martdag, waeren der van alle zijden binnen dese stadt menige - fol. 297 maetregelen genomen om de borgerlijcke ruste te behouden. Alle de poorten waeren
met borgers afgeset om te waeken of alles behoorlijk ter mart gebragt wiert; de
straeten en marten wierden gelijckelijk door de borgerlijcke corporatiën doorkruijst
en alom wiert er order gestelt. Eenige honderden stukken boter waeren ter mart te
koop gestelt aen eenen civilen prijs, gelijk er ook nog boter tekort zijnde, eenige
kuijpen door de borgers par pont aen 't gemeente verkogt wierden. Op de graenmart
was hetzelve order: de rogge die alle de voorgaende saterdaegen niet minder dan tot
48 stuijvers verkogt was, wiert nu aen 't gemeente voor 38 stuijvers uijtgemeten, de
boeren het overig door d'heeren opgeleijt wordende. Dit alles niettegenstaende nogtans
saeg men veele oproerigheden tegemoet die alle door de borgers gestut wierden,
want gemeenelijk den gemeenen man, hoe meer er toegegeven wordt, hoe meer hij
wilt hebben.

Den biddag voor 's landts saeken hernomen.
- fol. 298 - Op den 5 augusti wiert binnen dese stadt Brugge den algemeenen bidtdag,
als hiervooren fol. 207 verhandelt is, op dezelfde wijse en forme hernomen gelijk
aldaer aengeteekent staet, gelijk ook ter zelve intentie, om den hemel door de
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Godts Maria te bewegen dat de
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verwerde saeken van het Nederlant door d'heeren gedeputeerde der Staeten bij zijne
keijserlijcke majesteijt eenen gunstigen keer mogen nemen, waernaer elken
Nederlander uijter herten is verlangende. Dese tweede generaele processie wiert door
duijsende godtvrugtige verselt, dog nu niet gelijk de voorgaende reijse met
verschillende teekens, maer elk in zijne gewonelijcke kleeding.

De dekens komen met het remis der doodt aen.
Om elf en half uren van desen morgen is d'heer Stasignon(101), deken der maekelaers
en d'heer Boutack(102), deken der cleermaekers, met hunne postfouture van Brussel
binnen dese stadt aengekomen. - fol. 299 - Dese heeren dekens begaeven hun seffens
naer het collegie, waer zij aen d'heeren eenen gesloten missive overgaeven welcke
behelsde het volkomen remis des doodts voor de pligtige, gelijk ook alle hoegenaemde
straffe van onder scherprechters handen te moeten passeren door hun vrijgesproken
was; want naerdat d'heeren dekens volgens hun eijgen bekentenisse het doodtsremis
van het gouvernement-generael hadden bekomen, was de straffe des doodts verandert
in eene geesselinge met de galge voor 't schavot geplant en het strop geslaegen over
den hals der pligtige; door hun lang en geduerig aenhouden en smeeken eijndeling
gisteravont om negen en half uren het remis als hiervooren verhaelt aen hun gejont
zijnde. De gemelde heeren dekens met dees maeren het stadthuijs afgekomen zijnde,
makten zulks aen de menigte verlangende omstaenders bekent, tot eenider
toeroepende: ‘Pardon van de doodt, pardon van scherprechters handen’. Die blijde
maeren verwecten - fol. 300 - aen alle welpeijsende vaderlanders d'aldergrootste
vruegt, dusdaeniglijk dat men zulks in de gemoederen van elckeen saeg uijtschijnen;
zijnde die maere ook seffens door de heele stadt verbreijt geworden. Van nu af,
niettegenstaende alle de militaire wagten nog niet vermindert zijn, begint men de
rust in de stadt volkomentlijk herstelt te zien, de borgerlijcke patrouilliën niet meer
bij daege maer wel bij nagte gecontinueert wordende.

Op hoedaenige wijse van Vijve vastgenomen wiert, als een dollen geweest
hebbende.
Op den 7 augusti is binnen dese stadt Brugge zekeren van Vijve(103) tusschen 10 en
11 uren vanuijt Holant met zijn peert als eenen dollen aengekomen, hebbende op
zijnen hoedt d'oranje cocarde en op zijne borst de borstbeelden van den prins en
princesse van Oranjen(104). Desen zijn peert teenemael afgemat van rijden voor het
stadthuijs gestelt hebbende, is recht naer het collegie gegaen om aen d'heeren verslag
te doen van zijne devoiren die hij in Holant hadde aengewent, maer zijne vriende
hier nu een schoone - fol. 301 - occasie ziende om hem gevangen te nemen lieten
zulks niet nae en hij wiert in 't stadthuijs vastgenomen en over den noen als eenen
dwaesen naer het sothuijs beweegt.
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Desen van Vijve hadde geduerende het stutten van de voormelde troubelen veele
buijtenspoorigheden begaen en geduerende den lestleden martdag geduerig als eenen
dollen met een bloot sweert met zijn peert op de marten en
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rondt de stadt gereden tot schrik en benoutheijdt der buijtelieden. Des naermiddaegs,
hem niet wetende hoe vastnemen, sondt men hem naer de cellebroeders(105), hem
wijsmaekende dat aldaer eenen opstant voorgevallen was en dat hij seffens de maeren
daeraf zoude aenbrengen, maer hij zoo slim als zij, klonk aen d'agterpoorte van de
cellebroeders en ziende dat het aenkwam om hem vast te nemen, vlugte hij seffens
met zijn peert te poorten uijt naer Holant waer hij ook veele buijtenspoorigheden
beging, de collegïen aldaer doende vergaederen, mits hij voorgaf gelast te zijn van
d'heeren van dese - fol. 302 - stadt van de pligtige te moeten opbrengen. De
verscheijde gevlugte uijt dese stadt hierdoor uijt Sluijs verre voorder in Holant
verjaegende, tot zoo verre dat hij vanuijt Vlissinge twee belhamers van de tumulte
alhier voorgevallen, gekoort en gebonden met eenen waegen heeft doen opbrengen,
zeggende aen d'heeren aldaer die naer zijne commissie vraegden dat daertoe geenen
tijdt alhier geweest hadde mits hij vreesde dat nu de stadt ging in brant gestoken
worden en een volkomen ondergang ondergaen. Dese en duijsent andere saeken door
hem begaen zijn als het werk van eenen dwaesen aensien geworden en hierom is hij
als eenen gek naer het sothuijs(106) beweegt geworden.

De militaire wagten vertrekken van hunne posten.
Desen morgen tusschen 12 en 1 uren zijn de militaire wagten van de Mart vertrokken
waer zij nu just sedert het branden van de galge agt daegen en nagten gestaen hebben.

Eenige pligtige worden naer 't provencial correctiehuys des nagts naer
Gend vervoert.
Op den 8 augusti, 's morgens heel vroeg, zijn met eene fouture langs de Cruijspoorte
en calsijdeweg, onder zeer groot gekerm, naer het generael correctie- - fol. 303 huijs binnen de stadt Gend vervoert geworden de drij hiervooren gemelde
doodtspligtige, gelijk ook een vrouwspersoone, in de wandeling genaemt ‘lange
Naeten’. Den volgenden nagt zijn er nog drij andere van de meest pligtige op gelijcke
wijse vervoert geworden, zullende, zoo men verneemt, nog eenige andere dit
ongelukkig nootlot ondergaen. De andere, minder pligtig, worden d'eene voor en
d'andere naer geslaekt naer groote vermaeningen en arbitriare correctiën ontfangen
te hebben zoodat van nu af de gevangene uijt het Vrije ontruijmt zijn en er geene
dan meer in de vangenisse gevangen sitten.
Heden zijn ook alom de militaire wagten afgelost geworden en niettegenstaende
men nu de beklaegelijcke verbrokene ruste nu volkomen herstelt ziet, worden de
borgerlijcke wagten nog alle nagte gecontinueert en door d'ambagtslieden voortgeset.
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Het voetvolkregiment van Vierset vertrekt uijt de stadt Brugge naer Gend.
Op den 9 augusti naermiddag, zijn vanuijt de Coupure deser stadt Brugge naer de
stadt Gend vertrokken twee billanderschepen, gelaeden vol - fol. 304 - bagasie der
alhier liggende militare; welcke op den 10 augusti zijn gevolgt geworden door 21
ander billanderschepen, die ook alle desen naermiddag tusschen twee en drij uren
naer Gend zijn vertrokken met alle de manschap van het alhier liggende garnisoen
van Vierset(107), bestaende dezelve in 2300 mannen voetvolk; welcke alle, zoo men
verneemt, den volgenden morgen heden 's avons tot Gend aengekomen, te voet nae
Dendermonde zijn afgesakt en van daer voorts naer Mechelen waer zij, zoo men ook
verneemt, tot naeder orders zullen in besetting blijven. Het garnisoen uijt Gend is
insgelijcks naer die plaetsen te voet opgebroken en nu liggen onse steden alleen met
40 à 50 mannen beset. Wat die onverwagte verplaetsing der troupen nootsakt zal het
gevolg van tijdt moeten leeren. Nu is het drijentwintig jaeren dat dit garnisoen alhier
in besetting heeft gelegen waerdoor het vertrek voor veele soldaeten, als medeborgers
zijnde, zeer smertelijk was.

Regtveerdige justitie gedaen binnen de stadt Brugge voor 't Landthuijs
van den Vrijen op den 11 augusti 1787.
- fol. 305 - Omdieswille dat gij, François Fockaert, zoon van Pieter, oudt 43 jaeren,
geboortig ter parochie van Altere ende lest aldaer gewoont hebbende, jongman en
boerewerkman van stijle ofte zoo gij andersints met naem ofte toenaem moogt wesen
genaemt, alhier present, u zoo verre hebt vervoordert van met alle listige en malisieuse
trekken uwen evenmensch te bestelen ende dat erger is, daertoe gebruijkende alle
force, gewelf ende braeke.
Wan of t'uwen laste volkomentlijk is gebleken dat gij, François Fokkaert, sedert
de maendt julij van den gepasseerden jaere, op veele distincte parochiën van desen
landen als op degene van Altere, Somerghem(108), Caneghem(109), Ursele(110),
Oostwinckel(111) en Kaperijcke(112), verscheijde dieften met huijsbraeken hebt begaen;
want op dese parochiën tot verscheijde mael, verscheijde dueren en vensters, kassen
en koffers, zoo bij daege - fol. 306 - als bij nachte, opengebroken hebbende, hebt gij
bestaen te ontweeren tot verscheijde en merckelijcke sommen geldt, eenige juweelen
en ander effecten, alle hetwelcke door u, François Fockaert, ten meerderen deele
noodeloos in den drank is verkwist geworden. Eijndelinge op u laeste fait ter parochie
van Kaperijcke ontdekt zijnde, zijt gij van officiewege agtervolgt geworden en op
het Maldeghemsche op den 24 junij lestleden geapparendeert zijnde, beweegt in egte
van vangenisse binnen de stadt Brugge. Van alle welcke, zoo bij wettelijcke genomen
informatiën, uwe eijgene bekentenissen, als andersints, den rechter is gebleken om
genoegen en zal straffen ingevolgen haere majesteijts placaeten, andere in exempel.
Zoo is 't dat d'heeren borgmeesters en schepenen 's Landts van den Vrijen, gesien
hebbende den schriftelijcken crimineelen heesch t'uwen laste gemakt ende bele-
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den, condemneeren, zoo zij - fol. 307 - condemneeren bij desen, u, François Fockaert,
zoon van Pieter, oudt 43 jaeren, geboortig ter parochie van Altere ende lest aldaer
gewoont hebbende, jongman en boerewerkman van stijle, ofte zoo gij andersints met
naem ofte toenaem moogt wesen genaemt, alhier present, van gebragt te worden
voor het Landthuijs van den Vrijen en aldaer met eenen last aen uwen hals aen eene
galge te worden gehangen totdat er de doodt naer volgt. Dies 't eijnden uw doodt
lichaem te worden vertransporteert ter plaetse particulaire om aldaer geëxponeert te
blijven, andere in exempel; confisqueerende alle uwe goederen, zoo muebele als
immueble, aen degene die toebehooren de rechten en wijsen van justitie alvooren
gededuceert. Aldus gedaen in gebannen vierschaere 's Landts van den Vrijen en ten
zelven daege geëxecuteert op den 11 augusti 1787. - fol. 308 - Gemelden patiënt alle
zijn faiten gewillig bekent hebbende, stierf zeer gewillig en met een alderbereijtste
gemoet, met d'oogen vol traenen van schrik voor d'aenstaende doodt en leetwesen
over zijne begaene faiten naer het gerecht gaende. Zijnde d'oorsaek dat de gemelde
sententie alhier in volkomen order niet is bijgevoegt omdat d'omstandigheden van
de menige begaene faiten van desen patiënt teveel en te wijtloopig waeren om dezelve
in volkomen order, zonder merckelijcke misslaegen te begaen, op eens in de
verluijtsael te hooren aflesen, te konnen ophaelen, waerom alleen die sententie hier
maer in 't kort aengevoegt is.
Heden is er andermael door de borgelijcke corporatiën, als gepasseerden saterdag,
het beste order in de marten onderhouden, de gemoederen worden hoe langer hoe
meer gestilt, tusschen beijde nog alle nagte de borgerlijcke wagten gecontinueert
wordende.

Vermaekelijcke exercitie ontrent ‘Den Palingpot’ op 't water verricht.
Op - fol. 309 - den 12 augusti wiert er buijten de Catalinepoorte deser stadt bij
d'herberge genaemt ‘Den Palinkpot’ verricht eene zeer aengenaeme exercitie op het
water. Naermiddag om twee uren zaeg men zeer triumphantelijk langs eenige straeten
deser stadt over de Mart verscheijnen eene compagnie bleekersknegten, alle in witte
uniforme, voorop rijdende de standaerden te peerde, gevolgt door musicale
instrumenten die langs de wegen schoon speelden. Twee jongelingen in monturinge
als de bleekersknegten droegen in eene mande eenen wilden vos, onlangs gevangen,
waernae volgde een schoone kaffékanne van Engels tin, weerdig nege guldens. Aldus
met vollen treijn tot aen de gemelde herberg gekomen zijnde, wiert den wijn van
eere geschonken aen den koning van die compagnie van het voorleden jaer; waernae
den vos, aen een keten vastgemakt, op een vlot in de Gensche vaert gestelt wiert.
Dan begonst seffens de lotinge. - fol. 310 - Elck, wie het mogte wesen, mogt zig
aldaer met eenen hondt aenbieden, mits betaelende veerthien stuijvers voor inleg,
om naer den prijs van de kaffékanne met zijnen hondt te dingen. Die lotinge
voltrokken zijnde, begonst seffens d'exercitie. Den eersten en den tweeden hondt
volgens toer van lotinge naer den vos gesonden zijnde, swemden wel tot aen het vlot
maer keerden weder zonder te durven den vos toetreden; maer den derden, zijnde
den schaepershondt van zekeren de Kok van Assebrouk, zeer fel zijnde, schoot desen
vos, op het zijnde, op eene hevige wijse toe en hoewel
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hij van den zelven in 't eerst eenige felle beten toegebragt wiert, overmeesterde hij
den zelven vos in eenige minuten en beet hem seffens doodt, vervolgens voor zijnen
meester den prijs behaelende. Tegen den avont kwaem die compagnie in volle order
naer dese stadt Brugge terug naer ‘De Kroone Imperial’, alwaer desen nagt bal
gegeven wiert.

Van Vijve breekt uijt het sothuijs.
Op den 13 augusti naermiddag was er een groot - fol. 311 - disorder in het sothuijs
deser stadt ter oosaek dat van Vijve, van welcken hiervooren fol. 300 gehandelt is,
met eenige ongehoorde argelistigheden het sothuijs uijtgebroken was. Zijnde den
zelven gevlugt in het huijs van sieur Wurtterwulge(113), meester-glaesemaeker, wonende
in de Beenhouwersstraete regt over het huijs waer zijne vrouwe, van welcke hij
wettelijk is gescheijden, is woonende. Seffens wiert het gemelde huijs rontom met
stadtssoldaeten afgeset en hij wiert door dezelve in hetzelve huijs andermael
vastgenomen en nog desen naermiddag voor den tweeden mael in het sothuijs van
sieur Verhelle(114) beweegt.

Memorie der swaerdekens tot het doen der borgelijcke patrouilliën
aengeplakt.
Op den 14 augusti wiert er binnen dese stadt Brugge bij hallegebode, trommelinge
en placaete(115) aengekondigt eene memorie, overgegeven aen 't magistraet deser stadt
door de heeren swaerdekens tot het aenstellen van de borgerlijcke patrouillen. Dese
memorie behelst in 't kort de - fol. 312 - forme en wijse hoedaenig d'heeren
swaerdekens begeeren met hunne subalterne in 't beste order tot stadsveijligheijdt te
onderhouden; hiertoe ook alle neeringen, geestelijcken, edellieden en borgers zonder
uijtsondering, zoo van 't een als 't ander geslacht aengemoedigt wordende om dit
project met plaisier te agreëren tot welzijn van de gemeene ruste. Dit memorie, gelijk
ook het project, de forme en d'hoedaenigheijdt hoe zulks moet geteekent worden,
zal den leser voor 't toekomende compleet tusschen mijne boekdeelen konnen zien,
zijnde hetzelve een exemplair gemakt op gelijcke forme waermede d'heeren dekens
naer alle weldunckende persoonen deser stadt, geene uijtgenomen, tot zelfs d'abdijen
vrouwe- en manscloosters zullen rondtgaen om dit te teekenen en accepteeren,
zullende diegeene, die geene wagten zelfs zullen doen, teekenen voor al zulke zomme
als zij zullen goetvinden of telkens iemant in hunne plaets stellen(116).

De processie wordt op O.L.V.-Hemelvaertdag omgedregen.
- fol. 313 - Op den 15 augusti, feestdag van den glorieuse hemelvaert van
d'alderheijligste maeget en moeder Godts Maria, wiert er desen morgen op bevel van
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onsen eerweerdigsten heer bisschop om agt uren vanuijt de kercke, genaemt
Blindekenscapelle, eene zeer pligtige processie omgedregen, verselt met het
Alderheijligste, met het beelt van Onse-Lieve-Vrouwe en
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zelfs met veele kinderen die processie voorop gaende, die keerssen waeren draegende,
gaende die processie langs bijnae den zelven grooten toer zooals de gewone
vroegprocessie vóór alle de veranderingen vanoudts tot alsdan heeft plegen te gaen,
van welcke den leser op verscheijde plaetsen mijner beschrijvinge zal verhandelt
vinden. Het beelt van Onse-Lieve-Vrouwe nu ook door geene maegden als nae oude
gewoonte maer door heeren seminaristen gedregen wordende. Alle de straeten
langswaer dees processie passeerde waeren bij uijtnementheijdt schoon verciert,
langs de wegen waeren ook - fol. 314 - eenige autaeren gestelt als d'eerste mael zijnde
dat die processie met het Heijlig der Heijligen verselt wiert. M'hoorde hierom de
canons ronken en men saeg ten allen kant veele vrugden bedrijven, alle de inwoonders
van aldaer ten uijtersten vergenoegt zijnde om de wederbekomen vrijheijdt van die
processie langs hunne huijsen te zien passeren, waeraf zij nu eenige jaeren berooft
geweest hadden. Des avons wiert er ook alom onuijtspreekelijcke vruegt betoont,
terwijl men langs heele den toer waer die processie gepasseert was niet alleen veele
vruegdevieren maer zelfs veele illuminatiën zaeg ontsteken, dien toer des avons door
duijsenden meer als oijt tot elks vruegt bewandelt wordende.

Van nu af geen borgerlijcke patrouilliën dan bij nagt meer gedaen.
Op den 18 augusti, zijnde martdag, is de mart alom in 't beste order afgelopen schoon
nu voor d'eerste mael de borgerlijcke corporatiën of wagten zijn opgehouden zoodat
er nu behalvens 's nagts geene borgerlijcke patrouillen meer gedaen worden.

Den biddag voor 's landts welvaeren weder hernomen.
- fol. 315 - Op den 19 augusti zaeg men binnen dese stadt Brugge nu voor den derden
mael den algemeenen biddag tot 's landts welvaeren vernieuwen, op bevel en orders
van onsen eerweerdigsten heer bisschop, op dezelfste wijse en forme ter uijtvoer
gebragt wordende als hiervooren fol. 207 en 298 verhandelt staet ende gelijckelijk
ter zelver intentie, want volgens de bisschoppelijcke bevelen, hoe meer dat naedert
het montgespreek van d'heeren Staeten der Nederlansche provenciën met zijne
keijserlijcke majesteijt, hoe meer dat de gebeden behooren verdobbelt te worden om
van den hemel eenen gelukkigen uijtslag voor 's landts welvaeren ende te behouden
ruste te bekomen waeraen het volkomen geluk en welvaeren der Nederlanders afhangt.

Hunne koninglijcke hoogheden arriveeren tot Weenen.
Zoo men verneemt zijn d'heeren gedeputeerde der Nederlansche provinciën den 11
deser tusschen 9 en 10 uren 's morgens in den besten welstant tot Weenen aengekomen
zoodat men nu al haest - fol. 316 - den lang verwagten uijtslag van die zaek van zoo
groote aengelegentheijdt zal gaen vernemen. Hunne koninglijcke hoogheden, gelijk
den gevolmagtigen minister
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der Nederlanden(117), zijn ook, zoo men verneemt, eenige daegen hiervooren bij zijne
majesteijt den keijser aengekomen.

Processie van den H. Rochus gehouden.
Desen naermiddag, zijnde den sondag onder d'octave van den H. Rochus in de
parochiale kercke van St.-Walburge geviert wordende, wiert uijt des zelfs kercke
eene zeer pligtige processie naer het lof omgedregen schoon dat er nogtans in de
plakbrieven nopende dien feestdag aengekondigt was dat die processie des morgens
naer d'hoogmisse zoude omgedregen hebben geweest zoodat zulks buijten de
verwagting van veele aldus geschiede en ter uijtvoer gebragt wiert.

Sr. Valcke wordt deken der timmerlieden.
Op den 21 augusti heeft sieur Valcke, meester-timmerman, woonende bij het
Princenhof, zijnen eedt gedaen als swaerdeken van zijn ambagt in plaets van sieur
Bouwens als afgaenden deken(118) - fol. 317 - Den zelven sieur Valcke,
meester-timmerman, was nu voor den derden mael deken van zijn ambagt verkosen
waerom, gelijk de swaerdekens deser stadt nu ook als voorheen in veel meerder
agting zijn binnen dese stadt, in de straete van de wooning van dees nieuw verkosen
deken veele vruegden betoont wierden. Zijne knegten ten desen daege alle niet
werckende kondigden dese maere door het aflossen van menigvuldige canonschueten
aen, wanneer er ook door de naestwonende gebuers veele wimpels en vlaggen over
de straeten gespannen wierden, des avons gelijckelijk aldaer ter zelve gelegentheijdt
veele vruegdevieren, illuminatiën en pektonnen ontsteken wordende.

De prijzen in 't collegie der eerw. paters Augustinen worden aen de
studenten uijtgegeven.
Op den 24 augusti zijn binnen dese stadt Brugge met groote solemniteijt in 't collegie
der eerweerde paters Augustinen(119) naer jaerelijcksche gewoonte, tusschen het spelen
van 't carilion, gelijk ook tot laet in den nagt veele musicaele instrumenten, de prijsen,
bestaende in goude en zilvere eeremadaliën, aen de konstminde jongelingen van fol. 318 - des zelfs collegie uijtgereijkt geworden. Welcke eeremadaliën de primi
door d'aensienelijckste heeren deser stadt omhangen, benevens aen hun boven dezelve
geschonken zijnde de hier nevens aengevoegde boeken; zijn dezelve alle geseten in
carossen, verselt met d'eerweerde paters professors, hunne meesters, met groote eere
thuijs beweegt; voorop rijdende den standaert te peerde, ketel-trommels en timbaelen.
De speelders ook geseten te peerde terwijl voor dese reijse het gespel der militaire
desen rijdprael niet konde versellen omdat de speellieden met de soldaeten vertrokken
zijn. Zijnde vrugteloos alhier te melden de naemen van de leersugtige primi terwijl
dezelve hiernevens in d'uijtgegeven berichten ten desen eijnde konnen gesien worden,
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gelijk ook de boeken, behalvens d'eeremadaliën, die aen dezelve zijn gegeven
geworden. Hebbende nu ook voor 't uijtgeven der prijsen als naer jaerlijcksche
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gewoonte - fol. 319 - een dispuijt plaetse gehadt tusschen de studenten en verscheijde
aensienelijcke heeren deser stadt, welcke ten eijnde gevolgt wiert door het doen van
eenen lofdigt door joncker Adol Patricius de Coninck(120), primus in rhetorica en
vervolgens overwinnaer van alle de andere gedaene scholen, gelijckelijk ook met
alle die eeremadaliën omhangen zijnde. Op alle de gewesten deser stadt waer de
primi waeren woonende zaeg men op heden veele versieringen, zoo aen d'huijsen
als straeten, aenrechten, gelijk ook 's avons op alle dezelve plaetsen zeer schoone en
konstige illuminatiën, vruegdevieren, pektonnen en schotelkens ontsteken wierden.
Bovenal zaeg men buijtengewonelijk de gebuers in Groeninge hierin uijtmunten,
waer meerder vruegt als op alle de ander plaetsen saemen besonder door parerementen
in den dag verricht wiert, aldaer woonende in een zeer gering huijs, Cornelius Malij,
zijnde primus in grammatica en den zoon van eenen fusteijnwever van welckers
ervaeren verstant de beste gevolgen te verwagten zijn.

Bekentmaeking van d'heer van Honacker wegens eene premie van 1000
guldens.
- fol. 320 - In de Gensche gasette van den 27 augusti heeft men het volgende bericht
vernomen: bekentmaekinge van eene premie van duijsent guldens. Alzoo ter kennis
is gekomen van heer ende meester François Hoonacker, kanonik der cathedrale kercke
van St.-Donaes tot Brugge, dat zommige persoonen (die zelfs willen zijn van eenig
gesag) hun vervoorderen van onder het publicq uijt te stroijen eveneens alsof hij door
eenen baetsugtigen handel ende opkoopinge van graen, boter en aerdappels de dierte
van die waeren zoude veroorsakt hebben, welcke lasteringen zooveel indruk hebben
gedaen op het gemoed van het gemeen volk, of ten minsten gedient hebben voor
pretext om in den avont van den 30 der gepasseerde maendt en den volgenden dag
het woonhuijs van den voorseijden heer kanonik met gewelt te forceren, open te
breken en alle zijne muebelen, een deel zilverwerk, contante penningen, te vernielen,
- fol. 321 - plonderen en te stelen. Ende alzoo den voorseijden heer kanonik absolut
wilt doen zien aen het publiq dat dese lasteringen zijn alleenelijk uijtgevonden door
zijne vijanden en die van de gemeijne ruste, heeft geraedig gevonden te laeten stellen
in de gasetten dat den genen die zal konnen binnen de veerthien daegen naer de laeste
publicatie deser doen consteeren juridiquelijk en tot genoegen van het collegie der
eerw. heeren kanoniken Tournarissen(121) binnen Brugge proberen dat er ten tijde van
dit loopende jaer 1787 tot date van den 30 julij van hetzelve jaer voor zijne
comsumptie, rekeninge ofte ten wat anderen tijtel het zoude mogen wesen, ter mart
ofte boterhuijs tot Brugge eenige boter zoude gekogt zijn zal voor eene premie
profiteeren, duijsent guldens voor ider kuijpe boter; zij zullen ook profiteeren eene
gelijcke premie degene die zullen op den zelven voet probeeren dat er voor zijne
rekeninge - fol. 322 - jaerelijcks meer zoude gekogt zijn als vier hoeden tarwe ofte
ook dat er jaerelijcks meer voor zijne rekeninge zoude gekogt zijn als twee kuijpen
boter, ider gerekent op het gewicht van 180 tot 200 pond, alsook gelijcke duijsent
guldens voor ideren sak aerdappelen die voor zijne consumptie of rekening zoude
gekogt zijn, als zijnde zoo van die legumen als van andere genoegsaem voorsien in
zijne buijtenhoven en -lan-
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den; ten effecte van alle welcke zal requeste gepresenteert worden vanwegen den
voorseijden heer kanonik Hoonacker aen het collegie voorseijt, waernae ider zig kan
reguleeren en zeggen voorts.
Dese openbaere bekentmaekinge hebbe ik hier aldus bijgevoegt opdat den leser
voor het toekomende zoudt konnen zien dat er duijsenden valsche geruchten tegens
desen heer zijn uijtgestrojt geworden die hem zoo haetelijk onder het gemeente
hebben gemakt en aldus den volkomen ondergang - fol. 323 - van zijn huijs en
muebelen, als verhaelt, hebben teweeg gebragt. Dit bericht zoud desen heer inderdaedt
voor gansch Europa moeten ontschuldigen van door opkooping van boter, graen en
aerdappelen den gemeenen man te hebben benaedeelt. Maer hoe zulcks is ofte niet,
is het eventwel seker dat desen heer hem door zijnen bedreven koophandel, besonder
in beesten, zoo haetelijk ende verdagt heeft gemakt. Men zegt voorders dat desen
heer in 't kort naer dese stadt Brugge, waer zijnen naem zoo haetelijk is, zal
terugkeeren en andermael zijn huijs komen bewoonen. Zooveel is er reets af dat zijn
huijs met alle vlijt in staet gestelt werdt ten koste van die het zal behooren, gemerkt
desen heer in volle procedure tegens d'heeren van 't collegie deser stadt gevallen is
nopende de schaede aen zijn huijs en muebelen den tweeden dag der plondering
veroorsakt, gemerkt hetzelve volgens de bemerckingen van hiervooren, fol. 281,
genoegsaem voor alle voorder onheijlen konde behoef worden.

Inhout van den keijserlijcken staetsbrief van den 16 augusti.
Gelijckelijk heeft men op heden in de Gendsche gasette vernomen den keijserlijcken,
koninglijcken brief aen d'heeren Staeten onser Nederlandtsche provenciën, geschreven
uijt Weenen den 16 deser maendt augusti, geteekent Joseph, wekkers wonderbaeren
inhout den leser zien kan in den Indicateur, 18ste deel, fol. 134. Gelijk ook verders
in dit deel, als gelijk in 't vijfde deel van 't Wekelijcks Nieuws uijt Loven,
menigvuldige toegesonden en ontfangene brieven, presentatiën en representatiën,
zoo van zijne majesteijt den keijser ende koning, van hunne koninglijcke hoogheden
de gouverneurs-generaels der Oostenrijcksche Nederlanden, zijne hoogheijdt den
prins van Kaunitz(122) en van d'heeren gedeputeerde der Staeten uijt alle de provinciën
der Nederlanden die hun alsnu actuelijk aen den voet van den throon van zijne
majesteijt den keijser en koning bevinden en die eerstdaegs staen terug te komen,
gelijk ook - fol. 325 - van zijne excellentie den graeve de Murraij(123),
lieutenant-gouverneur-generael par interim van de Oosten-rijcksche Nederlanden,
etc., in d'afwesigheijdt van hunne koninglijcke hoogheden. Verders ook veele ander
requesten en representatiën, gedaen door alle de Staeten der Nederlanden, nopende
dese zoo netelachtige tijdtsomstandigheden, alle te lang en onnoodig hier afsonderlijk
te verhaelen vermits het heele gevolg van die saeken, zoo wonderbaer voor het
naegeslacht, in die deelen wijtloopig door de drukpers afgeheldert staet, alle hetwelcke
vervolgens als een vervolg van de beschrijvinge van dese, mijne boekdeelen, moet
aensien worden. Desen brief van den 16 deser, door den keijser ende koning naer de
Nederlanden toegesonden, heeft voorseker d'aldergrootste ontsteltenis in alle de
gemoederen der Nederlanders veroorsakt, door den zelven in eenmael ten deele teniet
gedaen ziende de gunstige

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

128
toelaetingen van hunne koninglijcke hoogheden tot Brussel - fol. 326 - op verscheijde
stonden, zonder de toestemminge van zijne majesteijt den keijser ende koning, als
door enkelen dwang gegeven. Nu, lieven leser, nu zien wij in eenmael teniet alle die
duijsenden vrugdebedrijven ten desen opsichte zoo binnen dese stadt Brugge als door
het heele landt gemakt, gemerkt den keijser onder de seven toegesonden pointen in
zijnen brief wilt dat in alle de provinciën der Nederlanden alle saeken herstelt worden
op den voet die er in wesen was vóór den 1 april van dit jaer; zullende den keijser
nopende de verder pointen als wegens de te op te rechten intendentiën en nieuwe
regtsbanken met d'heeren der Staeten zig geweerdigen in onderhandeling te treden.
De voorder inhout zal den leser, als ik verhaelt hebbe, konnen vinden. Door desen
brief is het heele Nederlant als van eenen blixemslag getroffen, zoodaenig, zoo dit
alles niet versagt wordt, men van nu af den volkomen ondergang onser landen
tegemoet ziet.

Tweede treckinge der loterije in ses dassen tot Brussel.
- fol. 327 - Op den 27, 28 en 29 augusti is binnen de stadt Brussel op de groote saele
van het stadthuijs gehouden de tweede treckinge van de tweede loterije in ses classen,
ingestelt bij opene brieven van zijne majesteijt den keijser ende koning van den 5
september 1786, ter presentie van den keijserlijcken en koninglijcken commissaris
en de twee schepenen der stadt Brussel. Van de 36900 nombers die er hun alsnog in
het radt der fortune bevonden, zijn er de twee eerste daegen deser treckinge 1000
nombers getrokken geworden en den derden dag 1100, behalvens 46 premiën voor
d'eerste en de laeste biliëtten en voor en naer d'hoogste loten; zijnde in dese tweede
treckinge gevallen voor f. 276800 prijsen ende premiën. De derde treckinge zal ses
weken hiernaer vervolgt worden, zijnde den nomber 19009 d'eerste deser treckinge
uijt het radt der fortune getrokken geworden met de premie van f. 1500 voor het
eerste biliet en N.28880 - fol. 328 - is de laeste deser treckinge uijtgetrokken geworden
met de premie van f.6000. Voor het laeste biliet deser classe N.20476 is uijtgekomen
met het hoogste lot deser classe van f.25000, N.38632 met den tweeden hoogen prijs
van f.15000, N.11978 met den derden hoogen prijs van f.8000, N.36916 met den
vierden hoogen prijs van f.5000, zijnde verders de nombers deser tweede treckinge,
gelijk d'eerste, in den Indicateur niet medegedeelt geworden; ook en heeft men niet
vernomen waer dat er van dese treckinge eenige besondere prijsen of premiën gevallen
zijn.

Eindnoten:
(96) Meers was de vroegere eenvormige benaming voor Oostmeers, Westmeers en Zonneke Meers.
Pas wanneer 2 gelijklopende straten ontstonden drong zich het onderscheid tussen Oostmeers
en Westmeers op. De verbindingsweg tussen het Walplein en de Oostmeers werd eerst Nieuwe
Meers genoemd, welke benaming in 1830 gewijzigd werd in Zonneke Meers. (A. SCHOUTEET,
o.c., blz. 141).
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(96bis) Onderstaande tekst vormt een aanvulling op de beschrijving van de opstand van augustus '87.
Deze gegevens heeft van Walleghem, zoals hij zelf zegt, pas een hele tijd later vernomen en ze
bijgevolg los van de tekst, als memorie, aan zijn geschrift toegevoegd.
Interessant hierbij is wel dat we hier een beeld krijgen van de sociale klasse die bij deze zaak
betrokken was. Ook het feit dat de lijst van ‘geapparendeerden’ een groot aantal vrouwen telt
is voor ons een nuttig gegeven.
Voor memorie
Den inhout van de requeste ofte versoekschrift, gedaen aen het collegie door het ambagt van
de wollewevers der stadt Brugge, mij naederhand ter hand gekomen zijnde, was van den
volgenden inhout:
Deken en eedt van den ambagte van de wollelaekenswevers, benevens hunne supposten en
subalterne, van hunnen swaerdeken raport bekomen hebbende dat het beleijt der saeken wegens
de gedeteneerde pligtige in den laesten opstand zig tot hiertoe schijnt te disponeeren tot eene
capitaele straffe van sommige der zelve, verklaeren mits desen dat sij niet soo ter herten hebben
als de goede justitie in hunne stadt te zien handhaeven, maer gemerkt zij in desen dringenden
oogenblik ter hulpe van de justitie hebben genootsakt geweest dese ongeluckige pligtige te
moeten soeken en opbrengen, bidden sij het edel magistraet, is 't mogelijk, de doodstraffe te
willen veranderen in zulkdaenige andere straffen als de pligtige zouden konnen verdient hebben,
opdat naermaels op hun en hunne naekomelingen geene vraeke en zoude konnen genomen
worden over den opbreng door hun gedaen van degone die dat ongeluckig lot zouden moeten
ondergaen en bovendien omdat zij hun gemoed niet kloek genoeg en kennen om de gerequireerde
wagten en patrouillen te maeken ten tijde van de executie van hunne medeborgers.
Brugge den 2 augusti 1787 's avons ten negen uren geteekent van alle de supposten van den
zelven ambagte.
Alle de declaratiën van alle d'andere swaerdekens en subalterne waeren bijnae van den zelven
inhout, door 't presenteeren van welcke den staet voor de pligtige, als verhaelt is, toegestaen is
geworden.
Verders dient hier voor memorie bijgevoegt te worden dat op den morgent van den 2 augusti
1787 de swaerdekens bij beslootene brieven door het magistraet aensogt wierden aen het zelve
over te draegen d'accusatiën ten laste der persoonen die door de borgerpatrouillen waeren
opgevat en opgebragt ten eijnde men aen hunne processen zoud konnen beginnen. Den brief
aen den swaerdeken van den ambagte van de wollewevers, Ber. van Walleghem, was van den
volgenden inhout: lijste van de persoonen geapparendeert door de borgerpatrouillen wan af het
officie zouden moeten gedient zijn van hunne respective accusatiën.
1. Marie Mullaert, vid. P. van Damme, in 't Clairestratjen over den bleeker van Daele.
2. Thérèse van Damme, vid. Amati Laba, wonende met de voorseijde, haere moeder, in 't
Clairestratjen. Beijde opgenomen op den 2 augusti 1787.
3. Jacoba Tourlamain, huijsvrouw van Marcus Calier, schoemaekersknegt in 't Vestestraetje
in de Laene.
4. Marie de Smit, huijsvrouw van Jan Lombaert, schoemaekersknegt in 't straetje agter 't
Hoog huijs in de Laene.
5. Anna de Busscher, huijsvrouw van Albert Eggerman, doende van alles, in 't zelve
Vestestraetjen.
Alle drij genomen op den 1 augusti 1787 bij het Beenhuijs ten 4 à 5 uren 's naermiddaegs.
6. Jacoba de Muijnck, huijsvrouw van Jan Bonami, metsersknaepe bij de Gentpoorte, opgevat
op de Vischmart den 1 augusti 1787.
7. Bernart de Rijckere, wever op het Boogsken, opgevat op de Vischmart den 1 augusti
1787.
8. Philippe Waes, postillon in 't Hof van Commercie, opgevat in de Steenstraet den 1 augusti
1787.
9. Simeon van Houte, mandemaeker in de Mersch, opgevat in de Steenstraat den 1 augusti
1787.
10. François France, wever in 't Vischspaenstraetje, opgevat als de voorgaende.
11. Domin Maertens, bleeker aen 't Maekelaersheerster, opgevat als de voorgaande, zonder
hoedt.
12. Pieter van den Abeele, doende van alles, in de Schraverstraete, opgevat als de voorgaande.
13. Michiel Vercruijse, wever bij de brouwerie ‘Het Sweert’, opgevat den 1 augusti 1787
door de timmerlieden op 't Pandreijken.
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14. Boudewijn Thomas, naegelmaeker bij de Coupurebrugge, opgevat den 1 augusti door de
borgers, op de Mart.
15. Joannes Blieck, schoemaekersknegt op de Lange Reije, aengevat op den 1 augusti 1787
door de borgers, agter d'Halle.
D'heeren swaerdekens worden versogt wegens de 15 voorenstaende personen zoo haest
doenelijk aen het officie te besorgen eenige preparatoire informatiën.
16. Hindrijck Aernouts, genomen op den 1 augusti ten één uren naermiddag op zijn bedde
door de kleermaekers.
17. Gaïlbertus Schepens, mestraeper in 't Sackxken.
18. Vincent Bonanu, gevat apparentelijk door sr. de Net, in 't graf.
19. Michiel van Welle op den 31 julij door de timmerlieden.
20. Joseph Goetgebuer door de cleermaekers.
21. Jan van Maele, schippersmaet, door dezelve.
22. Marcus Sallier, schoemaeker.
23. Philippe Prince, kruijpende op zijn knijen op den Oije.
24. Basilius van de Vijvere, genomen op zijn bedde op de Gansplaetse door de cleermaekers.
25. De gebroeders Pieter en Hendrijk Robert, genomen in hun huijs in de Roostraete door de
patrouille van Jan Tarreijn.
De swaerdekens seffens aen dit versoek voldaen hebbende, wierden verscheijde van dees
gevangene in vrijheijd gestelt als maer opgenomen geweest hebbende omdat zij beschonken
waeren ofte om aen de patrouillen onbehoorlijcke antwoorden gegeven te hebben.
Voor memorie dient hier nog aengemelt te worden het order op welcke de borgerlijcke patrouillen
naer de gesliste plondering gereguleert wierden. Ider swaerdeken wiert, benevens eenige zijner
supposten, als chef ofte opperhooft der zelve aengestelt onder het beleijt van eenen heer raedt
en was verdeelt onder verscheijde corporatiën met hunne subalterne; eerst in den eersten opstand
gesaementlijk patrioleerende het ambagt der wollewevers, verdeelt zijnde met de gilde van
St.-Jooris, smeeden, kleeremaekers en lijnwadiers en alle andere vrijwillige. Hunne hooftwagt
was in de ledekaemer in 't stadthuijs. Eene tweede verdeelinge in d'Halle op de Mart en eene
derde in de cordugarde op de Vrijdagmarkt, dog alles wat gestilt zijnde, wierden wekelijcks de
patrouillen maer verdeelt onder elcken swaerdeken met hunne subalterne en vrijwillige, zoals
zulks aen d'Halle op de Mart aengeplakt wiert. Zulks volgens dees eerste volgende list van week
tot week vervolgt wordende.
Nagtwagt voor de borgerlijcke patrouille, 1787.
augusti 8 woensdag: wollewevers.
9 donderdag: timmerlieden.
10 vrijdag: smeden.
11 saterdag: kleermaekers.
12 sondag: vleeschhouwers.
13 maendag: makelaers.
14 dijssendag: schoemaekers.
15 woensdag: bakkers.

(97)

(98)
(99)
(100)

Dit loffelijk order wiert dus van week tot week vernieuwt en onderhouden totdat de rust
volkomentlijk binnen de stadt Brugge is vernieuwt geworden; alle welke tot meerder naerigt
der naekomelingen noodig geoordeelt hebbe hiernevens aengevoegt te worden.
Van 's middags 1 aug. tot middernacht 2 aug. is een volle aflaat gehecht aan het bezoek van de
Portianculikapel te Assisi, een minderbroederkerk of kerk met afdeling van Derde Orde van
Sint-Franciscus. (E. STRUBBE, L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne
tijden in de Nederlanden, Antwerpen-Amsterdam, 1960, blz. 517).
Zie over Edward de Bruijne, zeilmaker, ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I,
blz. 167-168).
‘In 't Oog en 't Zeil’ was een schippersherberg in de Wulpenstraat. (A. THEERENS, Op
herbergbezoek te Brugge (1750-1850), verhandeling, Leuven, 1981).
Hendrik de Rudder was timmermansknecht. Zie in verband hiermee Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 186).

(101) Stasignon werd in 1783 3o vinder in de eed van de makelaars. Verder hebben we hem niet
kunnen identificeren daar de lijsten van het bestuur van de makelaarsgilde niet verder aangevuld
zijn. (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 156).
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(102) Dominicus Boutack was 6o vinder in de eed van de kleermakers in 1786. In 1787 werd hij deken

(103)

(104)

(105)

(106)
(107)

van dit ambacht. In 1788 was hij 3o vinder. (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de la
loi 1762-1795, fol. 58 verso).
Een hallegebod van 22 september 1787 beschrijft hoe Joannes van Vijve op aanvraag van zijn
echtgenote Isabella Dhoest onder curatele gesteld werd van zijn broer Frans van Vijve, gezien
hij krankzinnig geworden was. (S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 54 verso).
Willem V, prins van Oranje en Nassau, algemeen erfstadhouder der Verenigde Nederlanden,
werd te Den Haag geboren op 8 maart 1748. Hij huwde op 4 oktober 1767 Wilhelmina Van
Pruisen. Zijn regering wordt gekenmerkt door besluiteloosheid en kortzichtigheid. Zo werden
zijn Engelsgezindheid tijdens de Amerikaanse vrijheidsoorlog en zijn lijdelijke houding tegenover
de Pruisische interventie hem niet in dank afgenomen. Hij stierf te Brunswijk op 9 april 1806.
(-, art. Willem V in Grote Winkler Prins Encyclopedie, dl. 20, Brussel 1975, blz. 149).
De cellebroeders van de orde van Sint-Augustinus installeerden zich in 1470 in de
St.-Catharinestraat, in een klooster genaamd Bethlehem waarvan de lokalen aan stad
toebehoorden. Ze verzorgden de zieken thuis, begroeven de doden tijdens epidemieën, en deden
ook dienst als doodgraver. In 1582 werden ze verdreven door de Geuzen maar in 1584 reeds
kwamen ze terug. Ze ontkwamen aan de decreten van Jozef II maar tijdens de Franse revolutie
werden ze verdreven. (A. DUCLOS, o.c., blz. 502).
Zie voetnoot 114.
Het garnizoen van Vierset ontleent zijn naam aan Charles Albert Gaetan de Billehé de
Saint-Omer, baron de Vierset, geboren op 16 juli 1720 en gestorven op 30 januari 1794. In 1739
trad deze man in Franse dienst bij het regiment Roijal-Bavière. In 1757 werd hij kolonel van
het regiment dat hij op eigen kosten lichtte en dat dan ook zijn naam kreeg. In 1763 kwam het
regiment in dienst van de Oostenrijkse Habsburgers en behoorde het tot de nationale troepen
in de Zuidelijke Nederlanden die vooral uit eigen recruten bestonden en waarvan de samenstelling
en getalsterkte heeft geschommeld. In 1787 gaat het om vijf infanterieregimenten, waaronder
Vierset te Brugge, van elk 2 compagnies grenadiers (± 110 manschappen elk) en 16 compagnies
fuseliers (± 180 soldaten elk). Voor nadere gegevens daaromtrent, zie J. RUWET, Soldats des
régiments nationaux au XVIIIme siècle, Brussel, 1862.
Zomergem is een gemeente in het arrondissement Gent.
Kanegem, een gemeente in het arrondissement Tielt, werd in 1977 gefusioneerd met Tielt.
Ursel, gemeente in het arrondissement Gent, werd in 1977 gefusioneerd met Knesselare.
Oostwinkel, gemeente in het arrondissement Gent, werd in 1977 gefusioneerd met Zomergem.
Kaprijke is een gemeente in het arrondissement Eeklo.
Deze persoon hebben we niet verder kunnen identificeren.

(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114) In de 18o eeuw verbleef enkel één vijfde van de door de stad Brugge gealimenteerde
krankzinnigen in het stedelijk krankzinnigengesticht Sint Juliaan. Nog twee vijfden werd
verpleegd door familieleden of bekenden wat voor hen een bijverdienste betekende. De rest
verbleef in private instellingen. Over de oprichting van deze tehuizen is geen enkel document
bewaard. Waarschijnlijk zijn ze omstreeks het midden van de 17o eeuw ontstaan uit
privé-initiatief. Het gesticht van Jacobus Verhelle was er ook zo een. Het werd opgericht in
1783 en bleef, in tegenstelling tot wat Geldhof schrijft, in ieder geval tot in 1787 bestaan. (J.
GELDHOF, Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge 1275-1975. Zeven eeuwen
geschiedenis van St.-Juliaansgasthof, Brugge, 1975, blz. 147-149).

(115) Zie S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 29 nr. 53).
(116) Zie in verband hiermee ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 167-168.
(117) Van Walleghem bedoelt hier de landvoogden Albert Casimir en Maria Christina (zie voetnoot
56) en Belgiojoso. Louis Charles Marie Barbiano di Belgiojoso, geboren op 2 januari 1728 te
Milaan en gestorven te Wenen op 15 mei 1801, volgde in 1782 Karel van Lorreinen op als
gevolmachtigd minister van de Nederlanden. Hij bekleedde deze functie tot zijn ontslag op 19
juli 1787. Naar aanleiding van de toegevingen die de landvoogden op 30 mei gedaan hadden
aan de Staten van Brabant had Jozef II Albert, Maria Christina en Belgiojoso op 3 juli 1787
naar Wenen ontboden. Graaf Jozef de Murraij (zie voetnoot 123) nam tijdens hun afwezigheid
de regering waar. Op dezelfde dag nodigde Jozef II ook een afvaardiging van al de provinciën
uit. In een toespraak maakte hij hen duidelijk dat hij niet zou weigeren met zijn Nederlandse
onderdanen goed overeen te komen wanneer al zijn voorwaarden daartoe gesteld, vervuld waren.
(J. LEFEVRE, art. Barbiano di Belgiojoso, in Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. III,
Brussel, 1970, blz. 32-37). (H. PIRENNE, Geschiedenis van België van het begin tot heden,
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dl. III: Van het einde van het Spaans regime tot aan de Belgische Omwenteling, blz. 219-221).
(A. BORGNET, Histoires des Belges à la fin du XVIIIo siècle, Brussel-Parijs, 1861, blz. 81-85).
(118) De deken van de timmerlieden was meteen ook swaerdeken van 12 ondergeschikte ambachten.
In de lijst met de besturen van de verschillende ambachten vinden we inderdaad dat in 1786
Benedictus Bauwens deken van de timmerlieden was en in 1787 Joannes Valcke. (Y. VAN
DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 60). (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de
la loi 1762-1795, fol. 209).
(119) Zie voetnoot 65.
(120) Ridder Patrice-Charles de Coninck de Merckem, heer van Overbrouck en Nieuwkerke, werd
geboren te Brugge op 19 november 1770 als zoon van Boudewijn en Maria van Zuijlen van
Nijevelt. Hij was advokaat in de Raad van Vlaanderen. Wanneer de Fransen in 1794 binnen
vielen was hij reeds zo bekend dat hij tal van hoge functies kreeg : hij werd prefect van Jemappes,
van de mondingen van de Schelde en van de Ain, gouverneur van Oost-Vlaanderen, raadgever
van de prefecteur van het Leie-departement, minister van binnenlandse zaken, raadgever van
de minister van buitenlandse zaken, inspecteur van de Waterstaat, minister van staat en curator
van de Gentse universiteit. Hij was lid van de ridderorde van West-Vlaanderen en in 1810 kreeg
hij de titel van baron. Patrice-Charles de Coninck huwde te Brugge in 1797 met Françoise van
Outryve, vrouwe van Merckem. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. Hij stierf in 1827.
(R. COPPIETERS 't WALLANT, Notices généalogiques et historiques sur quelques familles
en Flandre Occidentale, Brugge, 1946, blz. 41-42). (CH. POPLIMONT, La Belgique héraldique.
Receuil historique, chronologique et biographique complet de toutes les maisons nobles
reconnues de la Belgique, dl. III, Brussel 1866, blz. 340-343). (W. BOUSSY, De gegoede stand
te Brugge op het eind van de 18o eeuw (1793-1804), Gent. 1962-1963, bijlagen I, blz. 102).
(PH. VAN HILLE, Het hof van beroep, o.c., blz. 167).
(121) De kanunniken tournarissen waren de kanunniken die in de vierschaar van het Kanunnikse
zetelden. Zie voetnoot 78.
(122) Wenzel Anton von Kaunitz, geboren te Wenen op 2 febr. 1711 en gestorven op 27 juni 1794,
Oostenrijks staatsman, was van 1744 tot 1747 adviseur van de gouverneur-generael van de
Oostenrijkse Nederlanden. Tussen 1750 en 1753 was hij ambassadeur te Parijs, waarna hij tot
1793 als staatskanselier de leiding van de Oostenrijkse politiek in handen kreeg. (-, art. Kaunitz,
in Grote Winkler Prins Encyclopedie, dl. 12, 1970, blz. 552-553).
(123) Graaf Joseph de Murray de Melgum, geboren te Doornik op 6 augustus 1718 en gestorven te
Wenen op 5 juni 1802, stamde uit een oude adellijke Schotse familie. Hij begon zijn militaire
carrière tijdens de Oostenrijkse successieoorlog. In 1741 werd hij onderluitenant en kapitein,
in 1755 luitenant-kolonel, in 1757 kommandant-kolonel, in 1761 majoor-generaal, in 1766
onderinspecteur van de hele infanterie van de Nederlanden, in 1771 divisiegeneraal en in 1784
kommandant-generaal. Als waarnemend landvoogd van juli tot oktober 1787 streefde hij ernaar
de rust te bewaren en herriep hij de hervormingen van Jozef II. Hierom zette de keizer hem
prompt af; op 6 oktober 1787 ging hij met pensioen. (-, art. Murray de Melgum in Grote Winkler
Prins Encyclopedie, dl. 13, 1971, blz. 560-561). (F. BERNAERT, art. Murray, in Biographie
Nationale, dl. 15, 1899, kol. 368-371).

(September)
Alweder eenige met cocarden en waepens verschenen, nieuwe oproer
tegemoet gesien.
Op den 21 september zaeg men binnen dese stadt Brugge al weder wonderbaere en
afgrijselijcke vertooningen tegemoet die, Godt geeft van neen, al weder als voorboden
zijn van schrikkelijcke plunderingen, doodtslaegen en borgergevechten en duijsenden
ander oneenigheden, wekkers afgrijselijckheijdt nog zoo vers in 't gemoet van alle
welpeijsende niet dan - fol. 329 - met schrik beschouwt wordt.
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Sedert gisteren dan heeft men opnieuws eenige van de zoogenaemde patriotten met
cocarden en ander onderscheidende teekens zien te voorschijn komen en heden
naermiddag zijn er aen alle de leden van hetzelve zoo verderffelijk geselschap in
d'herberge ‘De Meijboom’ twee stukken wit en twee tonnen bruijn bier ten besten
gegeven om door dien middel alles opnieuws als vóór de plundering op te wekken.
Zoo verre is zulks desen naermiddag gekomen dat eene bende van hun van meer dan
twintig, verscheijde in uniforme met cocarden en teekens, zijn te voorschijn gekomen
langs verscheijde straeten, in galet de stadt doorkrussende en patrioleerende als in
volle kenteeken dat hunnen verderffelijcken aenvang andermael ging ondernomen
worden. Tegen den avont betoonden zij reede hunne manaftigheijdt en sloegen
malkanderen in en voor de gemelde herberge zoo goet als doodt, tot zoo verre dat fol. 330 - de stadtssoldaeten verscheijde deser patriotten naer de stadtswagt
beweegden, terwijl het de andere dappere stadtsbewaerders ontvlugteden. Dit zal
mogelijcks d'oorsaek zijn dat hunnen te hernemen aenvang voor eenige daegen zal
gestaekt worden en wenschelijk waere het voor altijdt, want insiende alle het
hiervooren verhaelde, nopende de voorgevallen plundering, moet men regtuijt
bekennen de cocarden daeraf alleen d'oorsaek te hebben gegeven.
Van den anderen kant alles is nu binnen dese stadt eenigsints gestilt, dog is 't dat
men dien vervlokten handel herneemt, men ziet alweer eenen nieuwen oproer
tegemoet, temeer omdat alles nu tegens malkanderen steekt. De zoogenaemde
patriotten willen hun onder de swaerdekens niet onderwerpen tot het onderhouden
van stadtsveijligheijdt ende ruste maer die willen, verselt met de neeringen, op hun
eijgen chef de patrouille houden; immers den eenen borger steekt tegens den anderen,
- fol. 331 - den eenen wilt het dus en den anderen zoo, veele daeden der heeren
swaerdekens, hoewel alle met grooten iver voor het gemeene best gedaen, worden
in 't openbaer tegengesproken en door lasterschriften beschimpt. De menigte die door
de borgers zijn gevangen genomen voorseggen in 't openbaer, nu losgelaeten zijnde,
dat zij daer over desen winter zullen vraeke nemen; ook willen zij dat degene om de
plundering tot Gend zijn gecoloqueert geworden, moeten losgelaeten worden en
duijsent ander tegenspraeken meer, die niet anders als geduerende desen winter
d'alderergste gevolgen voorspellen.
De borgerlijcke patrouillen nogtans worden nog avonden door de ambagten vervolgt
en schoon tot nog toe om de menige verwerringen nog alles in geen order gebragt
is, rekent men het getal der vrijwillige ingeteeckende onder de dekens nu reede tot
tweeduijsent te belopen, zonder te rekenen de menigte welpeijsende, zoo geestelijcke
als weerelijcke, die elk in 't besonder voor verscheijde - fol. 332 - sommen hebben
ingeteekent, welcke geduerende desen winter door het commité der heeren dekens
zullen geregeert worden en daermede voor eerlijcke werklieden, uijt het werk zijnde,
eenen middel voor hun onderhout zullen besorgen door hun eenige wagten ter week
te doen doen. Dog hoe heijlsaem dit werk ook is, wort het van veele oproeriggesinde
tegengesproken terwijl veele andere absolut van de lasten der contributie en andere
willen ontslaegen worden vooraleer nieuwe te aenveerden. Andere brengen bij dat
zij geen bewaerders van d'heeren hun huijsen zijn en veele ander redens, zoodat het
als eene onmogelijcke saek aensien wordt een heele stadt tot een eensgesintheijdt te
brengen, daer men nu zelfs bevreest is dat den eenen borger den anderen zal van kant
helpen. Dit alles niettegenstaende zullen de dekens hun ondernomen werk
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tot veijligheijdt van de stadt niet laeten vaeren en niettegenstaende alle - fol. 333 de menigte tegenspraeken zijn er aen hun reede door d'heeren van 't collegie vier
wagthuijsen toegestaen, te weten een onder d'Halle op de Mart, eene in de Cordugarde
Vrijdagmart, een in Bakkerskapelle(124) en een beneden de brugge in een huijs zoo
men de Woensdagmart af komt om naer de parochiale kercke van St.-Gillis te gaen;
uijt welcke kercke desen naermiddag, zijnde den sondag onder d'octave van den H.
Egidius, eene pligtige processie is omgedraegen geworden rondt een gedeelte van
des zelfs parochie; zijnde desen avont rondt die parochie veele vruegdevieren
ontsteken en zoo wegens d'een als d'ander oorsaeken verscheijde gevechten en
disorders veroorsakt geworden. De gemelde wagthuijsen zijn elck met eenen
stadtssoldaet omset en rondtom van binnen met banken afgeslaegen tot gemak en
comoditeijt der waekende borgers om in dezelve te vergaederen en geduerende het
slecht weder te verblijven en ten kost der stadt voorsien van licht, gelijk die ook des
winters van vier zullen voorsien - fol. 334 - worden; wanneer men zegt dat er als
alles zal in order gebragt zijn, rondt de stadt eenige peerden zullen rondt rijden en
op 't vernemen van de minste disorders de maeren aen de wagthoudende borgers
aenbrengen.

Ordonantie wegens het opkoopen der ketens en smilten van 't root des
nagts.
Op den 5 september wierden binnen dese stadt op bevel van d'heeren van 't collegie
bij hallegebode en placaete(125) twee ordonantiën aengekondigt behelsende d'eerste
het verbodt van de ketens, dienende voor de neering der fusteijnen, op te koopen, 't
zij op de Mart, 't zij buijten, op de boete van 25 guldens voor degene die eenige
ketens zullen opkoopen zonder te konnen bewijsen van die noodig tot de fabricke te
hebben; behelsende dit verbodt nog veel ander omstandigheden. Door het tweede
verboden wordende op de boete van 30 guldens van geduerende den dag, om den
stank, eenig root te smilten ofte zeep te sieden; zullende voortaen zulks maer alleen
mogen gedaen worden des avons naer het luijden der klokken tot het luijden der
zelve 's morgens, om dus geduerende den dag allen stank te voorkomen.

De cocardes worden in 't generael verboden en de borgerlijcke patrouilliën
gecontinueert.
- fol. 335 - Op den 7 september is binnen dese stadt Brugge bij hallegebode en
placaeten aengekondigt de verklaeringe van zijne majesteijt den keijser en de koning
van den 28 augusti voor alle de Nederlansche provinciën, raekende de police en
hanthaevinge van de goede order (ziet dezelve uijtgedrukt in den Indicateur 18ste
deel, bijvoegsel N 10), gelijk ook ene ordonantie politiek der stadt Gend, raekende
het patrouilleren zoo bij den dag als bij den nagt. Dese verklaeringe dan verbiet in 't
generael het draegen van cocardes en alle ander onderscheijdende teekenen militaire,
sedert de ontstaene swaerigheden ingevoert, als contrarie aen de weerdigheijdt van
den souvereijn, maer laet van den anderen kant toe dat de wettelijcke borgerlijcke
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corporatiën zullen in hunne fonctiën hun mogen bedienen van de onderscheijdende
teekenen of gewaeden bij de statuten of ander ge-
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bruijken van dezelve corporatiën geauthoriseert, welcke maer alleen onder de reserve
van de magistraeten zullen mogen waeken - fol. 336 - tot behoudenis van de gemeene
rust der steden ende met al zulks getal lidmaeten der zelve als de magistraeten ten
dien eijnde zullen noodig oordeelen volgens de omstandigheden en ingevolge de
gebruijken in diergelijcke voorvallen geplogen.
Nu, gelijk binnen dese stadt Brugge de dekens der ambagten en neeringen voorseker
het besonderste deel der stadt ende der borgerlijcke corporatiën uijtmaeken, ook
voorsien van genoegsaeme previlegiën, zoo willen dese in desen toestant hunne oude
voorrechten behouden en hunne ondernomen patrouillen voortsetten, nu reede als
hiervooren verhandelt van een genoegsaem getal inteekenaers tot veijligheijdt der
stadt voorsien zijnde, hoewel zij nu andermael in hunne ondernemingen verhindert
worden door de vrije gildens deser stadt die voorgeven het hooft van dese corporatiën
uijt te maeken.
Hierom hebben zij daegs hiernaer, op den 8 september, in 't stadthuijs, d'heeren
swaerdekens voor eenige heeren van 't collegie ontboden om het recht dat zij in desen
toestant zeggen - fol. 337 - te hebben te hanthaeven en hun te stellen aen het hooft
der borgerlijcke corporatiën voorgevende dat elck, gelijk in verscheijde ander steden
van 't Neerlandt in gebruijk is, niet anders dan in d'uniforme der gilden mag
verschijnen om de borgerlijcke corporatiën en patrouillen uijt te maeken. Op alle
welcke d'heeren dekens hun tot hiertoe geen ander advis hebben gegeven dan dat zij
met hun ondernomen werk zullen voortgaen en hunne oude voorrechten geensints
zullen te buijten gaen, waeruijt men alsnu voorsiet dat er met den eersten binnen
dese stadt van twee zijden wagten zullen gedaen worden, te weten door de borgerlijcke
corporatiën en door de gilden.
Zoveel is er reets af dat men daegs hiernaer, zijnde sondag, te weten op den 9
september, meest alle de confraters van de vrije gilden deser stadt in uniforme heeft
zien verschijnen met de cocardes der gilden in plaets van degene der Staeten, die
desen naermiddag alle saemen vergaedert geweest hebben. Wat er nu van dit alles
zal geworden zal het gevolg van tijdt uijtwijsen.

Exercitie met den bal in d'herberge ‘Het Schaek’ buijten de Cruijspoort
gehouden.
- fol. 338 - Op den 9 september gebuerde buijten de Cruijspoorte deser stadt in
d'herberge genaemt ‘Het Schaek’ eene fraeije exercitie. Eenige liefhebbers hadden
desen naermiddag in dese herberge beschreven alle degene genegen waeren hunne
exercitiën te komen bijwoonen welcke bestont in het baelen van den rink die recht
in d'aerde geplant stont en aen welcke eenen netsak vastgemakt was. Elck in 't
besonder die naer de prijsen wilde medebaelen moest geven veerthien stuijvers voor
zijnen inleg, alle welcke, bestaende het getal der inleggers in drijenveertig, naer de
lotinge beginden naer den ring te baelen. Ider moest vier mael baelen en die meest
door den ring baelde bequaem den hoogsten prijs, zijnde eene zilvere horlogie die
gewonnen wiert door den baes uijt d'herberge ‘De Roose’, buijten de Gendpoorte.
Door drijmael door dezelve te baelen bekomende hij ook nog
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den leegsten prijs, zijnde een zijden doek. Den tweeden prijs was eenen hoedt, die
door eenen anderen bekomen wiert. Door elk tweemael door den ring te baelen zij
om de kuer deser twee prijsen gekampt hebbende.

D'heer Stokhove doet zijnen eedt als griffier van de notarie 's Landts van
den Vrijen.
- fol. 339 - Op den 11 september heeft d'heer Stokhove(126), binnen dese stadt Brugge
wonende bij de Gaeremart, zijnen eedt afgeleijt als griffier van de notarie 's Landts
van den Vrijen wegens het afsterven van d'heer Pieter van Caloen(127), gewoont
hebbende in den Ouden Zak; zijnde het voormelde een schoon officie en jaerelijcks
weerdig boven de drijduijsent guldens. Ter deser oorsaeke zaeg men heden binnen
dese stadt groote vruegt bedrijven langs de heele Eekhoutstraete, Gaeremart, Kleene
Eechoutstraetje, tot op het Boogskens, op alle welcke plaetsen geduerende desen dag
veele huijsen verciert waeren en over de straeten veele wimpels en vlaggen gespannen.
Des avons aldaer gelijckelijk veele vruegdevieren, pektonnen en alle soorten van
illuminatiën ontsteken wordende.

Grooten brant tot Moorseele in West-Vlaenderen ontstaen.
- fol. 340 - Op den 13 september heeft men alhier binnen Brugge d'egte maeren
ontfangen van een alderbeklaegelijckste ongeluk, voorgevallen tot Moorseele in
West-Vlaenderen, eene parochie gelegen ontrent de stadt Menen en Kortrijk en
ontrent negen uren van de stadt Brugge. Alwaer ontrent den twalf uren en half van
den middag in eene bakkerije op het dorp schielijk eenen zeer fellen brant ontstaen
is; door het bersten van den oven de vlam zig zeer schielijk en met veel hevigheijdt
langs alle kanten uijtgebreijt hebbende, heeft op twee uren tijdts meer als seventig
huijsen met alle de muebelen en effecten in asschen geleijt; zijnde bij groot geluk,
zoo men verneemt, door desen droeven toeval niet meer dan een oude dochter van
80 jaeren in de vlammen - fol. 341 - omgekomen. Ook verneemt men dat den wint
hevig was en dat het vier van 't een huijs op het ander vloog zoodat er zelfs veele
huijsen, wijt afgelegen van de plaetse waer den brant ontstaen was, eenen volkomen
ondergang hebben ondergaen. Desen toeval was aldaer zooveel te heviger en te
beklaegen omdat er, als in de steden, geen genoegsaem waterspeijten of ander
branttuijg ter hant was om het verspreijden der vlammen te voorkomen. Eenen
brouwer aldaer nog gelukkiglijk zijn huijsinge en heele brouwerije gesalveert
hebbende met eene heele brouwte bier over zijne huijsen ter voorkoming der vlammen
te sproeijen. Alles was er zoo schrikkelijk dat den heer pastor tot verscheijde mael
den segen met het Alderheijligste over de verslinbaere vlammen heeft gegeven om
de voorder behoudenisse der - fol. 342 - huijsen van den hemel af te smeeken, want
men voor den volkomen ondergang der parochie bevreest was. Meest alle de
inwoonders der huijsen in d'uijterste ellende gedompelt zijnde, terwijl zij, nu van
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Stiptelijcke ordonantie uijtgekondigt wegens het opkoopen van graen op
de mart.
Op den 18 september wiert binnen dese stadt Brugge door d'heeren van 't collegie
eene zeer stricte ordonantie bij hallegebode en placaete aengekondigt bij welcke
direct en indirect verboden werdt van in de graenmart geene opkoopers van graen,
onder welk voorwensel het zoude mogen wesen, in de graenmart toe te laeten, tenzij
naer het luijden der derde poijse, wanneer het heele gemeente voorsien is, op
confiscatie van het vóór den tijdt gekogte graen en eene boete van 50 guldens.
Ter deser gelegentheijdt zijn er - fol. 343 - sedert eenigen tijdt binnen dese stadt
nog verscheijde ordonantiën bekent gemakt, alle betrekkelijk om een beter order in
de graenmart te brengen en dit niet zonder redens, want den opkoop der graenen
tegenwoordig te lande overvloedig groot is en gelijckelijk ook op de marten, zoo
verre dat men de vrugbaere gewassen onser landen alsnu met menige zeeschepen de
zee ziet uijtvaeren, door welcke oorsaek de marten binnen dese stadt, alsnu volgens
den gewenschten ougst, zeer hoog staen en de goede terwe nog tegens derthien
schellingen de maete en hooger verkogt wordt en de rogge naer advenantie, waeruijt
men niet anders tegemoet ziet als dat er, Godt geeft van neen, in 't kort eenige schepen
die onse stadt doorvaeren of in de vaert van Oostende gelaeden, zullen gepluntert
worden en door het - fol. 344 - verbittert gemeente eenen volkomen ondergang, zoo
van schip als graen ondergaen. Zulks gaet al zoo verre dat men de schepen, in de
Oostensche vaert gelaeden wordende, des nagts uijt die vreese niet meer dan met
goede wagten durft betrouwen; het gepuepel hier is over ten hoogsten verbittert en
roepen alle gelijk ongepermitteert te zijn dat men in zulke vrugbaere jaeren moet
diere graenen eten; zullende zulks niet beteren vooraleer den uijtvoer der graenen in
't generael verboden wordt(128).

De borgerlijcke patrouilliën nog gecontinueert.
Behalvens dit nogtans heerscht er alsnu binnen onse stadt Brugge een goede ruste
en alles schijnt er in order gebragt te zijn; de borgerlijcke patrouillen worden nog
alle nagte onder het commité en besteer der heeren swaerdekens gecontinueert, zijnde
men nu ook, zoo men zegt, overeengekomen dat er door de vrije gilden ook eerstdaegs
zal gepatrouilleert worden.

Swaerdekens doen klagten op 't collegie wegens de dierte der graenen.
- fol. 345 - Op den 20 september hebben hun d'heeren swaerdekens deser stadt
andermael naer het collegie begeven om mondelinge te klaegen over de groote
murmuratie van 't gemeente over het menigvuldig wegtrekken der graenen als tot
nog toe geene apostille op hunne gepresenteerde requeste ten dien eijnde bekomen
hebbende(129); zijnde door d'heeren van 't collegie aen de dekens van goederhant
versekert geworden dat er alsnu allen vlijt en moeijte aengewent wordt om hierin
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Vervolgen de lecture der privilegiën op d'Halle.
Geduerende dese weke is ook door d'heeren dekens hernomen de lecture der
previlegiën deser stadt als hiervooren begonst fol. 222, want gelijk des zelfs
naermiddag, wanneer dat er een begin gemakt was met het lesen der previlegiën, den
oproer binnen dese stadt begonst is, zooals den leser aldaer zien kan, zoo en heeft
den tijdt tot hiertoe nog niet toegelaeten van zulks sedert dien tijdt om de veele - fol.
346 - en menigvuldige affairen, zoo tot veijligheijdt der stadt als andersints, te
hernemen zoodat d'heeren dekens maer alsnu hun ondernomen lecture hebben konnen
vervoorderen, zullende van alles aldaer te bevinden een generaelen inventaris gemakt
worden.

Troubel tot St.-Cruijs op de kerremis voorgevallen.
Desen naermiddag hadden op de kerremis van St.-Cruijs nevens dese stadt meer als
hondert jongers de stoutigheijdt van, voorsien elk van eenen stok, de boerinnen,
aldaer sittende met taerten, koeken, soetekoek, noten, fruijt, etc., aen te randen en
verscheijde op eene plunterende wijse van alles te berooven tot zooverre dat veele
moesten vlugten wilden zij hunne goederen behouden en dat men eene wagt
stadssoldaeten deser stadt daer naer toe moest senden om die plundering te slissen,
die, eenige van de meeste oproerders naer dese stadt gebragt hebbende, dezelve in
de stadtswagt begeefden, die dese stoute daedt voorseker zonder een tugthuijs voor
den termijn van eenige jaeren niet zullen ontkomen.

Gevreesden oproer op de graenmart gestut.
- fol. 347 - Op den 22 september saeg men desen naermiddag op de graenmart deser
stadt menigvuldige oproerige teekens en troppewijs meer als 40 à 50, zoo mans als
vrouwen, saemen staen onder het uijtgalmen van veele schelwoorden en teekens van
raesernij wegens het geduerig verdieren der graenen die van martdag tot martdag,
niettegenstaende den gewenschten ougst, dierder en dierder worden en den ondergang
van ons stadt en landt voorspellen indien er niet tijdig in voorsien wordt, want wanneer
onse landen door den overgrooten opkoop der graenen eens teenemael van dezelve
zullen ontrooft en naer vremde landen weggesonden zijn, waermede zal men dan
onse millionen ingesetene deser landen spijsen? Van waer zal men dan den noodigen
noodtdruft bekomen? Hoe en door welcke middels zal men dan d'oproerigheden en
tumulten konnen stillen? Het naederen van den aenstaenden winter doet alle
weldunkende en vredelievende borgers sidderen - fol. 348 - en beven als voor oogen
ziende d'onmogelijckheijdt die er alsdan zal zijn om de gemoederen te konnen stillen.
Wenschelijk waere het dat alles haest op den ouden voet mogte keeren en dat het
keijserlijk edict van 't uijtvoeren der graenen mogt ingetrokken worden, zijnde nogtans
nog gelukkiglijk desen naermiddag door de goede police der borgers den tewegen
oproer op de graenmart gestut geworden zonder dat er eenige faitelijkheden bedreven
zijn.
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Grooten troubel tot Brussel voorgevallen.
Heden heeft men alhier uijt Brussel seker en egte maeren ontfangen hoe aldaer de
gepasseerde daegen en besonder gistermorgen groote oproerigheden en tumulten
plaetse gehadt hebben tusschen de patriotten en zoldaeten aldaer, welcke hunne
cocarden en staetsoproerige teekens niet willen afleggen vooraleer de volkomen
bekragtinge van zijne majesteijt den keijser bekomen te hebben van de previlegiën
en oude voorrechten van Brabant. Men verneemt hoe aldaer door de patriotten - fol.
349 - eenige soldaeten gesnevelt en doodtgeschoten zijn en eenige van de patriotten
gekwest; hoe zij ter huner verdeding meest alle de calsijdesteenen uijt den grondt
hebben getrokken en van dezelve heele batterijen hebben gemakt; hoe zij ook alle
de patriotten der omliggende steden van Brabant hadden geschreven om hun ter hulpe
te komen en hoe er veel ander faitelijckheden bedreven zijn, te lang om hier te
melden(130).
Eijndelinge is het groot proces van zooveel aengelegentheijdt en waervan sedert
eenige maenden zooveel questie ontstaen is voor het heele Nederlandt geëijndigt en
den generael graeve de Murraij, gouverneur-generael par interim, heeft gisteren den
21 september 's morgens tot Brussel laeten afkondigen de volstrekte bevelen van
zijne majesteijt met de bekragtinge van alle de previlegiën en oude voorrechten die
alle de gemoederen tot Brussel gestilt, tot bedaeren en in volle vruegt gebragt heeft.

Pasquille aen St.-Annekerkdeure aengeplakt.
- fol. 350 - Op den 23 september 's morgens vroeg saeg men binnen dese stadt Brugge
op de kerkduere van St.-Annekercke aengeplakt eene zeer korte, dog schimpige
pasquille, geschreven met een stoksken, van desen wonderbaeren inhout: ‘Advertentie:
men laet weten dat er niet langer meer zal gedoogt worden dat het graen uijt het landt
trekt; dat d'opkoopers voor d'ergste gevolgen vreesen en zegt het voorts.’. Met den
lichten dag wiert desen korten inhout, maer van weijnige gelesen zijnde, afgetrokken
en aen d'heeren van 't collegie ter hant gestelt; alles hoe langer en hoe meer een
volkomen plundering voorspellende.

De ratificatie der privilegiën op 't stadthuijs afgelesen.
Om agt en half uren van desen morgen hoorde men op 't onvoorsiens en
buijtengewonelijk, mits het sondag was, een hallegebodt(131) op d'Halle klippen,
wanneer ook seffens het carilion op den thoren zeer konstig begonde te speelen.
Hierom begaeven hun seffens duijsenden menschen naer den Burg om het geklipt
hallegebodt te hooren aflesen. - fol. 351 - Korts voor den negen uren dan wiert tot
iders vruegt, genoegen ende blijdtschap afgekondigt de volkomen bekragtinge der
previlegiën, costumen en voorrechten van Vlaenderen door zijne majesteijt den
keijzer ende koning, zullende alles gebragt worden op den voet als der plichtige
inhulding van zijne majesteijt op den 31 julij 1781; de te nieuw op te rechten
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blijven, de hoogbaliagen en alle ander bediende moeten in hunne voorige
weerdigheijdt
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herstelt worden, seffens mag er benoemt worden tot den openstaende abdijen en
verscheijde ander gunstige schikkingen welkers wijtloopigen inhout den leser zien
kan in den Indicateur, het 18ste deel, fol. 195, gelijk ook de menige vruegdefeesten
hierom binnen Gend, hooftstadt van Vlaenderen, gehouden; konnende - fol. 352 ook den leser in 't Wekelijcks Nieuws uijt Loven, het vijfde deel, zien de
vruegdeteekens die ten desen eijnde in Brabant gehouden zijn. Bij het aenkondigen
van dit hallegebodt van het stadthuijs deser stadt wiert er ook aen 't gemeente versogt
van over die blijde gebuertenisse hunne teekens van vruegt te laeten uijtschijnen.
Hoe verheugt eenider ook was, hoorende die gewenschte maeren aenkondigen,
swommen de teekens van oproerigheijdt nog altijdt boven 't hert van 't gemeente
deser stadt, waeraf seffens naer d'aflesing naer dit hallegebodt een nieuw blijken
gegeven wiert; want nauwelijks was de lesing geëijndigt of ziet, eenen gemeenen
man begeeft hem seffens voor d'heeren en vraegt stoutelijk met dese woorden: ‘Mijn
heeren, hebt gijli daer nu ook afgelesen dat er geen graenen meer mogen uijt het
landt trecken?’ D'heer Deurwaerder(132) die de publicatie afgelesen hadde, nam seffens
- fol. 353 - het woort op en zeijde: ‘Stelt u gerust menschen, wij en de dekens zullen
voor u sorgen en zulks zal met den aldereersten gestut worden’. Die minsaeme
woorden wierden van hem met vloeken bejegent tusschen welcke hij al sweeren
antwoorde: ‘Gijli zult sorgen, wanneer het landt van graenen zal ontbloot zijn en dat
er voor ons geen meer te koopen zal zijn’. Duijsenden omstaenders preesen desen
man om zijne stoutmoedigheijdt en waeren alle wederom meer van het graen dan
van het weerbekomen huner previlegiën sprekende. Het speelen van 't carilion op
den thoren speelde hiernae onophoudelijk tot den middernagt. Om elf uren wiert,
om den Almogenden te bedanken die ons zoo gunstelijk den olijftak van soete ruste
en vrede heeft gelieven te vergunnen, in de cathedraele kercke van St.-Donaes gedaen
eene zeer plichtige misse van dankbaerheijdt door den heer kanonik - fol. 354 - de
Pauw(133), terwijl onsen eerweerdigsten heer bisschop op 't bekomen der blijde maeren
reets misse hadde gelesen, zoodat zijne eerweerdigheijdt alleen, zittende besijden
den autaer in pontificael gewaet, 't eijnde de misse den Te Deum Laudamus
afgesongen heeft die gelijk de misse in 't hoogste musiek afgesongen wiert. D'heeren
van 't collegie deser stadt waeren ook in den choor in dees misse tegenwoordig, maer
niet degene van 't collegie van 't Vrije welckers stoelen, banken en kussens nogtans
in den choor al den slinken kant geplaest stonden die, van d'heeren deser stadt versogt
zijnde van die misse bij te woonen, hebben geantwoordt dat zij volgens hunne oude
voorrechten in hunne kapelle in 't Vrije de misse zullen doen. Naermiddag om vijf
uren wierden 18 canons van ieder der geoctroijeerde ghilden, ses met ider hun vaendel,
- fol. 355 - in 't midden van de Mart gebragt, uijt welcke men seffens, d'een naer
d'ander, duijsenden felle canonslaegen hoorde uijtgalmen tot in den laeten middernagt
die door het hemelswaert senden van duijsenden vuurpijlen de locht nog meer dede
weergalmen. Het stadthuijs, het Vrije en 't Proossche(134) waeren ter deser gelegentheijdt
ook bij uijtnementheijdt schoon verlicht ende geïllumineert, gelijk ook rondt alle de
straeten deser stadt Brugge waeren alle de huijsen der heeren ende borgers in eenige
officiën ofte bedieningen zijnde. Van seven tot agt uren van desen avont hoorde men
alle ende generaelijk de klokken deser stadt geduerende een ure de locht door schoon
geluijt weergalmen die tusschen het geduerig afschieten der canons en 't speelen van
't carilion de stadt scheen te doen daveren. Het was heden eenen helderen
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avont en hoe groot den toeloop van menschen ter deser blijde gelegentheijdt ook was
- fol. 356 -, is het nogtans te bewonderen dat men desen avont weijnig of geene
huijsen van particuliere borgers, in geene bediening zijnde, geïllumineert zaeg, 't
goon men vermoet voort te komen uijt de geduerende dierte der levensmiddelen en
omdat de borgers nog nergens van afslag ofte voordeel bekomen hebben. Ook heerst
er alsnu nog eenen vervaerelijcken indruk omdat d'afschaffinge van het
seminarie-generael tot Loven nog niet door zijne majesteijt den keijser gesupprimeert
is. Dog men hoopt dat die gewichtige saeke ook in 't kort door d'agtbaere heeren van
onse Staeten bij zijne majesteijt zal vereffent worden.
Heden naermiddag is er ook op de parochie van St.-Cruijs door de selfs
ghildebroeders gehouden eene buijtengewone schietfeest. Er waeren maer drij
schutters in ider complot. Voor ider vogel wiert betaelt een croonstuk en nege
schellingen courant voor ider af te schieten vogel gegeven, op de twee zijdevogels
twee kroonen en op den oppervogel een halven souveraijn door de beschrijvers
gegeven zijnde.

Misse van dankbaerheijdt hierover in 't Vrije gedaen.
- fol. 357 - Op den 24 september wiert binnen dese stadt Brugge, om de redens
hiervooren vermelt, om elf uren in de capelle van 't Landthuijs van den Vrijen door
zeer eerweerden heer prelaet van d'abdije van St.-Andries(135) buijten dese stadt, gedaen
eene zeer plichtige misse van dankbaerheijdt in volle musiek, gevolgt door den Te
Deum Laudamus ende ten bijwesen van alle d'edele heeren 's Landts van den Vrijen
om ook den Almogenden te bedanken over het weer bekomen der oude voorrechten,
vrijheden, previlegiën, etc., 's Landts van den Vrijen, 't Eijnden deser plichtige misse
van dankbaerheijdt was er een groot trectement volgens d'oude voorrechten, die nu
ook sedert eenigen tijdt gecesseert waeren, in 't Landthuijs van den Vrijen bereijt
gemakt, waer den eerweerden heer prelaet voornoemt benevens alle d'heeren van 't
collegie 's Landts van den Vrijen tegenwoordig waeren.

Tewegen oproer en plundering aen 't huijs van sr. Buijsschaert met veele
moeijte weerhouden.
Heden naermiddag - fol. 358 - om een ure scheen de vruegt alhier sedert gisteren
bekent gemakt te zullen gaen veranderen in eene sedert eenige daegen gevreesde
droefheijdt. In den tijdt van minder dan een ure wiert er door de heele stadt verspreijt
dat het huijs van d'heer Buijsschaert(136), colecteur der keijserlijcke en koninglijcke
loterijen, wonende in de Langestraete, ging gepluntert worden; immers, er wiert op
veele plaetsen verbreijt dat men daermede reede besig was. Dit was oorsaek dat er
instantelijk hun duijsenden van alle slag van menschen daer nae toe begaeven, ten
meereren deele ook uijt nieuwsgierigheijdt, andere waerschijnelijk door plundersugt
genegen en gelijckelijk van duijsenden jongers die het huijs en de straet van allen
zijden omringden, zoodaeniglijk dat er ontrent den drij uren meer dan drijduijsent
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collegie vergaedert en er wierden instantelijk alle

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

138
mogelijcke voorsorgen genomen om den voorderen voortgang van de teweeg zijnde
plundering te voorkomen. De borgerlijcke corporatiën vergaederden ook seffens en
deden de noodig zijnde patrouilliën, wanneer men ook van den anderen kant saeg te
voorschijn komen de leden der drij koninglijcke hoofghilden deser stadt, nu tot de
patrouilliën geünieert met de heeren swaerdekens. Dese saeg men voor d'eerste mael
gewaepent met eene fusiek met kruijt gelaeden, met eene patroontas, sabre en andere
militaire teekenen te voorschijn komen en seffens met benden van 30 à 40 de stadt
doorkrussen, terwijl eenige van dese het huijs van d'heer Buijsschaert afsetteden,
gelijk ook d'omliggende straetjens om dus den voorderen toegang van het huijs te
beletten; zulks ook heel den volgenden nagt tot 's morgens gecontinueert wordende;
wordende gelijckelijk bijnae desen heelen nagt door - fol. 360 - verdobbelde wagten
van de ambagtscorporatiën gepatriolieert, waeronder hun, op bevel van onsen
eerweerdigsten heer bisschop, uijt alle de cloosters deser stadt uijt ider in 't besonder
thien paters hadden vervoegt die tot stadtsveijligheijdt zoolang als de borgers de stadt
doorkrusten. De voorsorgen inderdaedt op heden zelfs meerder geweest hebbende
als de saek in den grondt gemiditeert heeft. Want alhoewel den meergenoemden
Buijsschaert volstrekt in den haet van de gemeenten is vanwegens zijnen lang
onderhouden handel in commissie ofte voor zijne eijgene rekening te lande ontelbaere
menigte graenen op te koopen, te versenden en te magazijneeren, zoodaeniglijk dat
het heel gepuepel hierover om vraeke schreeuwt, zoo is het nogtans hierom niet seker
dat zijn huijs hierom zoude gepluntert geweest hebben, hoewel hij zelfs uijt die vreese
alle zijne papieren en besonderste effecten hadde verhuijst; terwijl - fol. 361 - den
troubel op heden ontstaen aldus zijnen aenvang nam: over den noen wiert aen het
huijs van d'heer Buijsschaert buijtengewonelijk de keijserlijcke bekentmaekinge
aengeplakt, gisterenmorgen van het stadthuijs alhier afgekondigt, zijnde zulks een
erreur terwijl men gewoon was zulksdaenige placaeten al den anderen hoek der
straete te plakken. Nauwelijcks was dit placaet(137) aldaer op die wijse geaffisceert of
het wiert door meer als vijfentwintig nieuwsgierige gelesen die gevolgentlijk het
huijs van desen heer afstonden. Eenige twistsoekende en mogelijcks voordagte
plunteraers zulks ziende, lieten seffens door eenige straeten deser stadt de maere
gaen dat men reede besig was met dit huijs te plunteren, 't welk alleen d'oorsaek van
den toeloop van de duijsenden menschen als hier vooren verhaelt was, 't wijl sommige
uijt nieuwgierigheijdt, andere sekerlijk met eenen dollen plunderzugt wegens het
wegtrekken der graenen hier - fol. 362 - vooren meermaels gemelt en door honderden
jongers het huijs afgestaen wiert, 't goon reede langs heel de Langestraete als eene
volkomen plundering scheen te wesen, zoo nogtans dat er, Godt dank, geene de
minste faitelijckheden aen het voormelde huijs bedreven zijn, want zoo wanneer de
borgerlijcke corporatiën, gelijk ook de gewaepende der ghildens toegekomen waeren,
zijn seffens alle de menige saementvergaederde menschen, veele der zelve reede met
groote vrees bevangen, verdreven geworden.

De rogge zal op de mart tot 36 stuijvers aen elck uijtgemeten worden.
Desen morgen om twalf uren was er ook door orders van d'heeren van 't collegie
deser stadt van het stadthuijs bij hallegebode(138) aengekondigt dat
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van nu voortaen de goede rogge zal op de martdaegen gegeven worden tegens 36
stuijvers de maete, gelijk ook aen de bakkers deser stadt, tegens welcken prijs zij
ook het roggenbroot zullen moeten bakken. Dit alles door d'edele heeren gedaen
wordende om de gemoederen zoo verre mogelijk te stillen.

Degene der ghilden houden hun wagthuijs in d'Halle en worden beschimt.
- fol. 363 - Op den 25 september saeg men 's morgens een ander vertoog van de
gewaepende der vrije ghildens die van nu af hun wagthuijs in d'Halle langs den kant
van de Wollestraete houden, alwaer twee schiltwagthuijsen gestelt zijn en alwaer
voor de poorte aldaer twee in volle waepens wandelen die van alve tot alve ure
afgelost worden. Degene der ghilden wandelen in hunne uniforme met hunne waepens
en degene door de ghilden worden betaelt (die veerthien stuijvers daegs trecken)
wandelen in hunne borgerskleederen, alleenelijk met het geweere, patroontas, sabre
en andere militaire waepens; niet alleen tegenstrijdig aen de laeste keijserlijcke en
koninglijcke bevelen maer zelfs aen de gemoederen van veele ingesetene deser stadt
die, als hiervooren meermals verhaelt, van den beginne de verscheijde
onderscheijdende militaire teekens hebben gehaet en die voorseker alleen d'oorsaek
van de schromelijcke plundering van het huijs van d'heer van - fol. 364 - Honacker
hebben geweest. Van nu af staen aen hunne exercitieplaets agter d'Halle, waer zij
ook daegelijcks de krijgsexercitiën leeren verrichten, duijsenden, onder groot en
kleen, vergaedert, nieuwsgierig naer alle dese nieuwigheden te zien; gelijckelijk dese
buijtengewone exercitiën in 't openbaer beschimt wordende.
Behalvens den haet die dese geünieerde der ghildens aldus op hun trecken, begaen
zij nu ende dan verscheijde faitelijekheden onder welcke eene der besonderste
sondagavont is voorgevallen wanneer zij gewaepent aen hunne canons in uniforme
stonden; want aldaer eenen van dese gewaepende gildebroeders de stoutigheijdt
beging van zelfs zonder redens en om het te dichtbij komen aen de kanons (zijnde
desen sr. Gailliard(139), bakker, wonende in de St.-Jacobsstraete) van zijn gelaeden
geweer te stellen op de borst van d'heer Damman, procureur deser stadt(140), onder
drijmael bedreijging van op hem te losbranden zoo hij door zijne - fol. 365 medeghildebroers niet hadde weerhouden geweest. Dese, gelijk men se noemen mag,
moordaedige geweldigheijdt is zeer hoog opgenomen en den zelven heer Damman
vraegt daerover het hoogste regt, tot zoo verre dat hij hierom in persoons naer Brussel
gereden is en over dit gewelt hem aengedaen den zelven Gailliard aen 't gouvernement
is gaen beklaegen, zullende hem daerover, zoo er geseijt wordt, een volkomen
voldoening moeten gegeven worden.

Eenige schepen gelaeden met graen passeeren door Brugge.
D'heeren swaerdekens zijn desen morgen andermael op 't collegie voor d'heeren
gecompareert om klagten te doen over drij schepen graen die bin-
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nen stadt Brugge uijt Brabant aengekomen zijn om voorts naer Oostende door te
setten, bevindende hun onder dese schepen hetgone van mijnen swaeger sr. Jacobus
Tulpinck, gelaeden met 1400 sacken terwe. D'heeren dekens hebben eerst aen d'heeren
voorgestelt hunne regtveerdige vreese van dese schepen te zullen zien gepluntert
worden en van - fol. 366 - den anderen kant versogt den spoedigen doorvaert van
dese schepen die alsnu voor drij à vier daegen belet is door de vermaeking van het
sas aen den Kom. D'heeren hebben hierop andermael aen de dekens versekert dat
men besig is met te voorsien wegens den uijtvoer der graenen en aen hun ook versekert
te zullen zorgen dat de gemelde drij schepen den volgenden morgen konnen
doorvaeren, gelijk ook des anderdaegs 's morgens is konnen gebueren zoodat ook
nog geluckiglijk de gemelde drij schepen aldus doorgevaeren zijn die men nogtans
in 't algemeen gemeijnt hadde te zullen sien gepluntert worden, hoewel er desen nagt
door de borgerlijcke coporatiën en ghildens dobbele wagten zijn gehouden geworden.

Requeste der dekens aen 't collegie gerepresenteert.
Op den 26 september wierden d'heeren swaerdekens 's morgens op het collegie
ontboden alwaer hun verslag gedaen wiert hoe het regt van de malderije door d'heeren
Staeten van Vlaender was afgeslaegen, een regt en overlast aen 't gemeente opgestelt
door eene vremde mogentheijdt in de jaeren veertig (ziet diesaengaende het derde
deel der jaerboeken der stadt Brugge door d'heer Charles Custis(141), heere van
Calvoorde, oudt-schepenen der stadt Brugge, fol. 506 en verders op andere plaetsen
van de vermeerderinge van dit recht; ziet ten desen eijnde ook de ootmoedige
representatie door d'heeren swaerdekens deser stadt aen d'heeren van 't collegie
gerepresenteert en voorders overgedraegen aen d'heeren van de vergaerde der Staeten
van Vlaender, gelijk ook de bedanking voor eene tweede representatie door d'heeren
dekens gedaen, welcke saement in folio ingelijft zijn tusschen mijne boekdeelen
nevens het reglement op de borgerlijcke patrouilliën die door den leser tot een vervolg
van dese altijdt zullen konnen gesien worden(142)).

De resolutie van d'heeren Staeten van Vlaenderen waerbij het recht op
de malderije afgeslaegen wert, van 't stadthuijs afgekondigt.
- fol. 368 - Op den 28 september om twalf uren wiert tot iders genoegen bij
hallegebode en placaete(143) van het stadthuijs afgekondigt de resolutie van d'heeren
Staeten van Vlaender nopende den volkomen afslag van het recht op de malderije,
zoo voor de steden als het plattelandt, welcke den leser van woort tot woort zien kan
in den Indicateur, het 18ste deel, bijvoegsel N.13, welk recht gevolgentlijk met den
laesten October toekomende absolutelijk zal komen te cesseren. Door 't afslaen van
dit recht en van eenige andere die men verwagt op d'ootmoedige requesten van
d'heeren swaerdekens nog te zullen afgeslaegen worden, schijnen de gemoederen
hoe langer hoe meer tot bedaeren gebragt te worden. Ook zegt men dat den uijtvoer
van 't hoornvee, graenen en alle ander eetwaeren eerstdaegs zal verboden worden.
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Pasquille op de patrouilliën aengeplakt; de rogge wordt tot 36 stuijvers
uijtgemeten.
- fol. 369 - Op den 29 september 's morgens vroeg wiert er aen d'Halle eene pasquille
aengeplakt gesien, teenemael betrekkelijk op de gewaepende patrouilliën of onder
het gemeen volk zoogenaemde patriotten, welkers laeste woorden van desen inhout
waeren: ‘Wij zeggen nu voor de laeste mael, zoo gijli, patriotten, uwen verfoeijlijcken
handel met uwe waepens niet staekt, wij zullen u die in 't kort met alle onse magt
doen afleggen, wij zullen 't niet lang meer gedoogen; vreest voor de droefste en
d'ergste gevolgen en zegt het aen uwe twistsoekende patriotten voort’. Dese pasquille
ook of met een stoksken of met eenig ander instrument in redelijcke groote leesbaere
letteren geschreven, wiert seffens afgedaen en heden aen d'heeren van 't collegie
vertoont, wenschelijk zijnde dat d'heeren van 't collegie ofwel het
gouvernement-generael zelve mogten voorsien om dien verderffelijcken handel van
het gebruijk der militaire teekens - fol. 370 - intijdts, zoo hier als in ander steden, te
doen staeken, gemerkt men hieruijt d'alderdroefste gevolgen tegemoet ziet en de
gemoederen hoe langer hoe meer zoo verbittert worden dat men niet zonder redens
vreest dat den eenen borger den anderen zal ombrengen. Godt geve het, dat wij alle
die slechte gebruijken haest mogen zien eijndigen.
Heden is binnen dese stadt Brugge het beste order in de graenmart onderhouden
en de rogge als bij voorgaende advertentie voor 36 stuijvers de maete aen het arm
gemeente uijtgemeten gelijk ook aen de bakkers, die van nu af volgens dit pas het
roggenbroot moeten bakken; door alle welcke maetige voorsorgen het gemeente hoe
langer hoe meer gestilt wordt.

Praeltreijn tusschen welcke de gildens deser stadt in uniforme onder
elkander unieeren.
Op den 30 september 's morgens ten thien uren begonde het carilion zeer konstig te
speelen en in den tijdt van minder dan een halve ure was de heele Mart vol menschen
vergaedert ende dit wegens de volgende nieuwigheijdt die er op heden binnen dese
- fol. 371 - stadt plaetse gehadt heeft. Want gelijk het op heden den sondag is, geviert
wordende onder d'octave van den h. engel Michaël, zoo was het op desen dag
jaerelijcks de gewoonte dat de gildebroeders der heeren schermers deser stadt, desen
h. engel voor patroon vierende, in hunne gewone uniforme gingen naer de kercke
der eerweerde paters Augustinen en aldaer eene plichtige misse wegens desen hunnen
feestdag lieten celebreren. Nu gelijk als hiervooren vermelt de drij koninglijcke
hooftgilden deser stadt tot het doen der patrouilliën saemen geünieert zijn, zoo zijn
desen morgen dezelve alle in militaire uniforme om thien en half uren op de Mart
verschenen: te weten degene van de stalleboge in het scharlaeken root afgeset met
wit, degene van de hantboge in groen uniforme afgeset met root, degene der schermers
in 't hemelsch blouw afgeset met wit. Behalvens dese militaire - fol. 372 onderscheijdende teekenen droeg elck een militairen afgesetten degen ofte sabre,
elck hadde over den hals geslaegen een bandalier en de cocarden van zijdelinten
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scheijdende regimenten; hebbende zelfs dees ghilden in 't besonder reede onder hun
gekosen eenen kolonel, eenen kapijtijn, officieren, serganten, corporaels en andere
militaire bediende, die als in militairen order zoo te voet en te peerde voorop gingen.
Aldus onder het swaeijen der vendels en het gespel van veele musicaele instrumenten
van elcke gilde in 't besonder zijn alle de leden der zelve gegaen naer de kercke der
eerweerde paters Augustinen alwaer eene plichtige misse in 't musiek afgesongen
wiert, waernaer de ghilden met den zelven vollen treijn naer de Mart weergekeert
zijn.

Eindnoten:
(124) De kapel van St.-Aubert van het bakkersambacht werd in 1469 gebouwd op de noordoostelijke
hoek van de Zwarte Leertouwerstraat en het Cretenburchstraetkin. Het ambacht bezat bij de
kapel haar godshuizen maar het ambachtshuis zelf was in de Steenstraat gelegen. (A. DUCLOS,
o.c., blz. 582-583).
(125) Dit hallegebod en plakkaat hebben we niet teruggevonden.
(126) Nicolas Stockhove, heer van Sint-Catherine en gehuwd met Jeanne-Marie van Ockerhout, was
crimineel griffier van het Brugse Vrije. Hij behoorde ook tot het comité om de stad te helpen
besturen van 17 november 1789. (J. GAILLARD, o.c., dl. III, blz. 333). (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. II, blz. 26).
(127) Pieter-Cornelis van Caloen, zoon van Corneille-Guislain van Caloen en Marie-Josèphe de
Nieulant, L.I.R., werd geboren op 28 maart 1726 en stierf er op 8 september 1787. Hij was heer
van Erckegem, Zedelgem en Patstraete; in 1760 huwde hij Anne-Marie-Thérèse de l'Espée
Straten met wie hij zes zonen had. Ze was de dochter van Pierre-Ignace, heer van Straten,
schepen en schatbewaarder van Brugge, en van Anna de Gheldere. Vanaf 16 september 1752
tot aan zijn dood was hij griffier van het notariaat van het Brugse Vrije. (J. GAILLARD, o.c.,
dl. II, blz. 260). (J. VAN CALOEN, Histoire généalogique de la maison Colonne et van Caloen
en Tournaisis et au comté de Flandre, suivant le manuscrit du baron Jean van Caloen, Brussel,
1959, blz. 281).
(128) Onder Maria Theresia waren het de Collaterale Raden die beslisten over een eventuele uitvoer
van de granen. Dit veranderde met de regering van Jozef II. Zijn economische politiek was
zowel mercantillistisch getint - wat industriële produkten betrof - als fysiocratisch, wat
landbouwprodukten aanging. Deze fysiocratische landbouwpolitiek was niet altijd even
rechtlijnig. Tussen 1782 en 1786 volgden de decreten in verband met verbod op de graanuitvoer
en volkomen vrijhandel elkaar op. Deze afwisseling hing af van de kwaliteit van de graanoogst
en van de politieke betrekkingen met de Verenigde Provinciën, één van de belangrijkste
graanafnemers. In december 1786 kondigde Jozef II een volledige en eeuwigdurende vrijheid
van graanexport af. Gevolg hiervan was dat de exporthandel een enorme uitbreiding nam en
de graanprijzen op de binnenlandse markt de hoogte in gingen. Op 27 september 1787 werd er
terug een verbod uitgevaardigd op de uitvoer van de belangrijkste granen. De misoogsten in de
Baltische landen en in Denemarken vormden daar de reden voor. In Zweden en
Sleeswijk-Holstein gold er zelfs een uitvoerverbod op de granen. Deze situatie had de
graanprijzen hier zodanig verhoogd dat er heel wat kwaad bloed was gezet bij de bevolking. In
juli 1788 werd de uitvoer van tarwe en rogge terug vrij gegeven. Later werd weer een partieel
verbod op de export ingevoerd. (H. VAN HOUTTE, Histoire économique de la Belgique à la
fin de l'ancien régime, Gent, 1920, blz. 505-515). (C. VANDENBROECKE, Agriculture et
alimentation, Gent-Leuven, 1975, blz. 181-196).
(129) Zie in dit verband ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 169.
(130) Zie in dit verband ook A. BORGNET, Histoire des Belges à la fin du XVIIIo siècle, 2 dln,
Brussel-Parijs, 1861-1862, dl. I, blz. 85-86. Op 17 en 18 augustus waren de ‘préalables
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(132)
(133)

(134)

(135)

indispensables’, de laatste en definitieve orders van Jozef II afgekondigd. Vooral omtrent één
punt, namelijk de ontwapening van de vrijwilligers, rezen er moeilijkheden met de Staten van
Brabant. Volgens de Raad van Brabant betrof deze verordening enkel de illegale corporaties
en niet de officiële, d.i. de gilden. Op 20 september braken er te Brussel rellen uit tussen patriotten
en het leger omdat de patriotten weigerden hun wapens, uniformen en cocarden af te leggen.
Om een opstand te vermijden verklaarde graaf de Murray de dag daarop, 21 september 1787,
dat alle oude privilegies en voorrechten behouden bleven.
Dit hallegebod hebben wij niet teruggevonden.
Zie voetnoot 32.
Petrus Jacobus de Pauw, geboren op 9 juli 1727 te Torhout, S.T.L. en maître-èsarts, ging in
oktober 1743 naar het seminarie. Hij was secretaris van mgr. Caïmo. Op 29 juni 1767 legde hij
de eed af tegen het Jansenisme en verkreeg een kanunnikaat en praebende in de
Sint-Donaaskathedraal. Hij was leraar aan het groot seminarie en werd er voorzitter op 28
februari 1788. Hij vormde de ziel van de tegenstand tegen Jozef II. Op 4 oktober 1790 werd
hij deken van de Sint-Donaaskathedraal. Gevangen genomen in de Franse tijd, werd hij na het
concordaat van Napoleon met de paus vicaris-generaal te Brugge. In 1810 werd hij, vooraleer
de paus zijn goedkeuring kon geven, door Napoleon tot bisschop van 's Hertogenbosch benoemd.
In datzelfde jaar, op 9 september, stierf hij. (A. DE SCHREVEL, Biographie Nationale, dl.
XVI, blz. 725-729). (S.A.B., hs. 82: Juramentum ordinandorum ab anno 1756, blz. 81).
De proosdij van Sint-Donaas te Brugge was in het Ancien Régime een heerlijkheid waarmee
de graaf van Vlaanderen een geestelijk waardigheidsbekleder beleende. Ze vormde als het ware
een enclave in 9 kasselrijen: Brugge (het Brugse Vrije), Veurne, Bergen, Broekburg, Kassel,
Belle, Rijsel, Kortrijk en Gent (de Oudburg). De heer van de proosdij van Sint-Donaas werd
de proost genoemd. Oorspronkelijk stelden de kanunniken van Sint-Donaas één onder hen aan
als proost, maar in 1562, met de oprichting van het bisdom Brugge, verkreeg het bisdom het
bezit van de heerlijkheid en bestond er een identiteit tussen bisschop en proost. Wanneer de
proosdij precies werd opgericht is niet bekend; het oudste stuk erover dateert van 1067. De
proosdij bestond binnen het Brugse Vrije uit twee delen: enerzijds het Proosse, waar de proost
in de uitoefening van zijn macht werd bijgestaan door 28 erfelijke magistraten, en anderzijds
het Kanunnikse, waar hij zijn gezag grotendeels delegeerde aan 31 kanunniken van het kapittel
van Sint-Donaas. Juridisch gezien had het Proosse een leenhof en een vierschaar, het Kanunnikse
daarentegen had enkel een vierschaar. De vier kanunniken die erin zetelden werden kanunniken
tournarissen genoemd. Het gebouw van de Proosdij dat dus tevens de woonplaats van de bisschop
was, bevindt zich op de Burg, rechttegenover het stadhuis en dateert van 1665-1666; in 1907
werd het uitgebreid (linkerkant van de gevel) en in 1973-1974 gerestaureerd. (J. MARECHAL,
Inventaris van het archief der proosdij van Sint-Donaas te Brugge, Brussel, 1960, blz. V-VI).
(-, De proosdij, in Brugge, herwonnen schoonheid. Tien jaar monumentenzorg te Brugge,
Brugge, 1975, blz. 89-101).
De Benedictijnenabdij van Sint-Andries is gegroeid rond een kleine domaniale kerk, daterend

van de 11o eeuw, op een drietal kilometer van Brugge en gewijd aan Sint-Andries. In 1100
schonk graaf Robrecht van Vlaanderen het kerkje aan de abdij van Afflighem; vandaar de
oprichting van de Benedictijnenabdij in Sint-Andries. In 1188 scheidde ze zich af van de
moederabdij. De prelaat Maur Elewaut, geboren 11 sept. 1733 te Destelbergen, en gestorven
te Gent op 15 nov. 1809, trad toe tot de kloostergemeenschap van de abdij van Sint-Andries op
13 april 1755; hij werd geprofest op 2 juni 1756. Op 11 juni 1773 werd hij tot abt verkozen,
maar pas op 15 jan. 1775 kreeg hij van bisschop J.-R. Caïmo de abtswijding. De abdij werd
gesupprimeerd onder de Franse overheersing in nov. 1796; ze werd als nationaal goed verkocht
en totaal vernietigd. (N. HUYGE-BAERT, Monasticon belge, o.c., dl. III, fasc. I, blz. 93-97 en
127-129).
(136) Zie in verband met dit incident ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 152).
Buijsschaert of Busschaert vertegenwoordigde te Brugge de koopman d'Hert. Hij verkreeg er
de zeebrieven voor 4 schepen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 30).
(137) Zie voetnoot 114.
(138) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 56. Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 nr. 81.
(139) Bakker J. Gaillard, een ‘gildebroeder’ zoals van Wallegem vermeldt en een fervent tegenstander
van de keizerlijke politiek, zal ook tijdens de Brabantse Omwenteling, in januari 1790, binnen
het eigen bakkersambacht een rol spelen. Onder zijn leiding willen een aantal bakkers immers
een democratisering doorvoeren in de verkiezing van het bestuur van het ambacht, zodat het
beheer niet meer in de handen van telkens dezelfde familie zou vallen. Met andere woorden:
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de Brabantse Omwenteling dreigde binnen het bakkersambacht een sociale revolte met zich
mee te brengen, feit waartegen de swaerdekens zich samen met het stadsbestuur krachtdadig
hebben verzet. (Y. VAN DEN BERGHE, jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 229-230).
(140) Damman was procureur en notaris van Brugge sedert 1776 en woonde in de Ridderstraat.
(S.A.B., Almanakken, BI hh 1788, blz. 149).
(141) Jonkheer Charles-François Custis, heer van Calvoorde, werd geboren op 28 mei 1704 te Brugge
en is gestorven op 26 februari 1752. Reeds in 1725 behaalde hij zijn doctoraat in de rechten en
in datzelfde jaar werd hij advokaat bij de Raad van Vlaanderen. Van april 1731 tot 1735 was
hij raad in de Brugse wet. Dan werd hij schepen tot 1751, wanneer hij in deze functie vervangen
werd door Karel Hendrik Legillon gezien hij zelf benoemd werd tot commis van de
fortificatiewerken. Custis was vooral ook belangrijk als historicus gezien het aantal
geschiedkundige werken die hij heeft geschreven. (A. VANDER MEERSCH, art. Custis, in
Biographie Nationale, dl. 4, 1873, kol. 592-596). (S.A.B., Almanakken BI hh 1747-1770).
(142) Deze zaken zijn, in tegenstelling tot wat van Walleghem schrijft, niet te vinden in het boekdeel
van 1787; waarschijnlijk zijn ze bij het inbinden verloren gegaan.
(143) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 57. Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 nr. 82. Raadpleeg
in dit verband ook Y. VAN DEN BERGHE, Prijzen van tarwe en rogge te Brugge (1758-1798),
in Brugge, o.c., blz. 106.

(Oktober)
Sieur Horzenlande en zijne vrouw vieren hun vijftigjaerigen jubilé.
- fol. 373 - Op den 1 october heeft binnen dese stadt Brugge zeer plichtiglijk zijnen
jubilé geviert sieur Horzenlande, wonende bij de Gaeremart, van den tijdt van vijftig
jaeren met Agnes Kookelaere, zijne huijsvrouwe, te zijn getrouwt. 's Morgens om
elf uren wiert ten desen eijnde in de kercke van het godtshuijs van de Magdaleene
gedaen eene plichtige misse die in volle musiek afgesongen wiert. De jubilanten met
verscheijde carossen met hunne familie daer nae toe gereden zijnde onder het rijden
van eenen grooten toer langs verscheijde straeten deser stadt, gelijk ook naer het
eijndigen der misse gedaen wiert. Ten desen eijnde hoorde men van den vroegen
morgen ontrent de Gaeremart veele kanonslaegen ronken en veele vruegdeteekens
bedrijven. Aldaer, gelijk in d'omliggende straeten, zaeg men veele wimpels en vlaggen
gespannen en de huijsen - fol. 374 - met alle bedenckelijcke vercieringen schoon
verciert. Des avons was de vruegt niet minder terwijl aldaer behalvens veele
vruegdevieren en pektonnen langs de straeten aen de huijsen alle bedenckelijcke
illuminatiën ontsteken wierden. Ook waeren er twee konstgewerckte vuurwercken
opgerecht, te weten een bij de Gaeremart en het ander bij de kercke van St.-Trudo(144),
die ten koste van eenige gebuers ontrent den thien uren ontsteken wierden zoodat
men ter zulcke gelegentheijdt in lang geen meerder vruegdeteekens heeft zien
bedrijven.

Begin der fabricke in 't Rijcke Klaerklooster.
Desen naermiddag heeft men ook vanuijt het gesupprimeert clooster der Rijcke
Claeren(145) veele canonschueten hooren losbranden ter oorsaeke dat aldaer op heden
een begin gemakt is met het drukken der catoenen in alle caleuren, gelijk tot
Antwerpen en ander steden in gebruijk is. Aldaer zijn ook reets de bleekpleijnen
gemakt om alles te konnen bleeken; aldaer zal ook - fol. 375 - eene groote
laekenweverije aengeleijt worden waer men zegt dat er meer als met dertig getouwen
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laekens zal geweven worden ende dit alles onder het beleijt van eene geassociëerde
compagnie van d'aensienelijckste heeren deser stadt die aldaer tot nut en welvaert
van d'ingesetene deser stadt dit alles met overgroote kost hebben ondernomen en
waervan ik naeder zal handelen wanneer aldaer alles wat verder zal in order gebragt
zijn.
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Hoedaenig het feest der H. Engelsbewaerders geviert is geworden.
Op den 2 october, feestdag der heijlige Engelenbewaerders, jaerelijcks geviert
wordende binnen dese stadt Brugge in de parochiale kercke van Onse-Lieve-Vrouwe,
is aldaer den gewonen autaer in 't midden der kercke gestelt geworden evenals vóór
de veranderingen in gebruijk was, konnende hiervooren fol. 2 gesien worden op
hoedaenige forme zulks het gepasseerde jaer gepleegt geweest heeft; zijnde desen
autaer aen het - fol. 376 - commité der suppressie van de confreriën niet moeten
overgegeven worden ter oorsaeke dat dezelve aen de kercke was toebehoorende. Tot
nog toe nogtans en is dese nog eenige ander confreriën in den voorigen staet herstelt,
maer d'oude confraters versellen alsnog het Alderheijligste met waschlicht ten hunnen
koste, dog nu hoopt men dat dit alles ook haest op den ouden voet zal herstelt worden.

De levensmiddelen verboden uitj te trekken.
Op den 4 october wiert binnen dese stadt Brugge bij hallegebode en placaete(146) van
het stadthuijs afgekondigt de keijserlijcke en koninglijcke or donantiën waerbij den
uijtvoer der levensmiddelen van de eerste nootsaekelijckheijdt verboden wordt uijt
het landt te trecken, als van het hoornvee in 't generael, van de hoppe, zaedtoliën,
erweten, boonen, rauwe en drooge favelottes, aerdappelen of pataters en alle ander
rauwe moeskruijden zonder uijtsondering, alsook de appels (ziet dese - fol. 377 ordonantie voorders in den Indicateur, het 18ste deel, fol. 221, gelijk ook aldaer het
bijvoegsel N.14, waerbij den uijtvoer der graenen verboden wordt). Met het
afkondigen deser ordonantiën schijnt het volk hoe langer hoe meer, zoo hier als
elders, gestilt te worden, zoodat men nu met reden hoopt dat alle geweldigheden
zullen gestilt en alle plunderingen geëijndigt zijn, terwijl nu van selfs de eetwaeren
op minderen prijs zullen komen en het gemeente diesaengaende niets meer te zeggen
weten.

Hoedaenig het feest van O.L.V. van den Roosenkrans geviert is.
Op den 7 october, eersten zondag deser maendt october en feestdag van
Onse-Lieve-Vrouwe van den Roosencrans, geviert wordende in de kercke der
eerweerde paters Predikheeren, is des zelfs octave aldaer op gelijcken voet ter uijtvoer
gebragt geworden als hiervooren folio primo aengeteekent staet zonder dat ook eenen
autaer in 't midden der kercke is gestelt geworden.
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De gildens worden schandig hun dienst doen verboden en uniforme te
draegen.
Desen morgen om elf uren waeren op het - fol. 378 - collegie vergaedert de heeren
gedeputeerde der drij koninglijcke hooftgilden deser stadt om aldaer, wegens hunne
begaene dwaesheijdt sedert eenige weken met hunne waepens ingevoordert als
hiervooren verhaelt is, hunne sententie en verwagten loon te ontfangen. Ten desen
eijnde was naer dese stadt Brugge, gelijk ook in alle ander steden van 't Nederlandt
gedaen wordt, eenen heer commissaris van Brussel uijt naem van den heer fiscal
afgekomen die, bij de vergaederde heeren van 't collegie deser stadt vergaedert zijnde,
voor en uijt naem van zijne majesteijt den keijser aen de gedeputeerde der ghilden
aenseijde dat zij zonder vertoeven alle de militaire teekens moesten afleggen, gelijk
ook hunne waepens, over zulks ook teenemael voor hun gedaenen dienst bedankt
wordende. Nauwelijcks was dese tijdinge aen die gedeputeerde aengeseijt of zij, als
van eenen blixemslag - fol. 379 - getroffen, gingen seffens van 't collegie naer hun
wagthuijs agter d'Halle alwaer nu, quart naer den twalf uren geworden zijnde, de
twee gewaepende zoogenaemde patriotten nog gedeurig de wagt hielden en hunnen
post kruijswijs weg en weer gingen, van alf tot alf ure ander afgelost wordende.
Seffens dan wiert alles opgeschort en in den tijdt van minder dan een quartier eurs
zaeg men nog schiltwagthuijsen die beijde door de stadtssoldaeten in d'Halle gedregen
wierden, nogte niet eenen der gewaepende van de ghildens meer. Het wagthuijs wiert
seffens gesloten, de gewaepende leden vertrokken beschaemt naer hunne huijsen en
alles was zoo seffens geëijndigt alsof het noijt gebuert hadde geweest; nu just agt
daegen eur op eur zijnde dat de ghilden met zooveel luijster zijn geünieert ende dat
hunne verbonden nu zijn omverre geworpen - fol. 380 - geworden. Onbeschrijvelijk
is het, den lach en tegelijk den haet die dese leden der ghilden op hun van het heele
gemeente getrokken hebben door het willen gebruijken van waepens, die zij zelfs
veele van hun de kragt niet en kenden, want hunne afschaffinge nu in vollen dag en
over noen zondag zijnde, geschiedende, zoo waeren aen hun wagthuijs meer dan
duijsent jongers en meerdere vergaedert die hun op alle wijsen beschimpten. Zelfs
heel desen naermiddag saeg men duijsenden menschen van alle kanten van de stadt
aenkomen om te zien of de wagten inderdaedt opgeschort waeren. Wat hoort men
van nu af al schimptredens en liedekens die d'ergste borgerlijcke gevechten
voorspellen; dit alles niettegenstaende hebben de geünieerde der ghilden desen avont
hun bereijt avontmael en bal met grooten luijster in ‘'t Hantbogenhof’ tot den
volgenden morgen voltrokken.

De derde treckinge der loterije in dassen tot Brussel gehouden.
- fol. 381 - Op den 8, 9 en 10 october is binnen de stadt Brussel op de groote saele
van het stadthuijs gehouden de derde treckinge van de tweede loterije in ses dassen,
ingestelt bij opene brieven van zijne majesteijt den keijser ende koning van den 5
september 1786, ter presentie van den keijserlijcken en koninglijcken commessaris
ende twee schepenen der stadt Brussel. Van de 33800 nombers die er hun nog in het
radt der fortune

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

145
bevonden zijn er de twee eerste daegen deser treckinge 1000 nombers getrokken
geworden en den derden dag 1100 behalvens 46 premiën voor d'eerste en de laeste
biliëtten en voor en naer d'hoogste loten; zijnde in dees derde treckinge gevallen voor
f.368800 prijsen ende premiën. De vierde treckinge zal ses weken hiernaer vervolgt
worden, zijnde den nomber 3402 d'eerste deser treckinge uijt het radt der fortune
getrokken geworden met - fol. 382 - de premie van f.1500 voor het eerste biliet,
N.382 is het laeste biliette geweest van den eersten dag met de premie van f.1000,
N.9291 is het eerste biliet den tweeden dag uijtgekomen met de premie van f.500 en
N.9412 is het laeste van den tweeden dag geweest met de premie van f.1000, N.39271
is het eerste biliet den derden dag uijtgekomen met de premie van f.500 en N.14695
is het laeste van den derden dag geweest met de premie van f.6000 voor het laeste
biliet van de derde classe, N.9375 is uijtgekomen met het hoogste lot van f.30000,
N.19403 met den tweeden hoogen prijs van f.18000, N.11735 met den derden hoogen
prijs van f.10000, N.37132 met den vierden hoogen prijs van f.6000, N.1376 en
N.23610 elk met de twee hooge prijsen van f.4000; N.36713, N.18392, N.9471 en
N.21362, elk met de vier hooge prijsen - fol. 383 - van f.2500, zijnde dees ses laeste
hooge prijsen alle ses den eersten dag der treckinge uijtgetrokken geworden: zijnde
verders de nombers deser derde treckinge, gelijk d'eerste en de tweede, in den
Indicateur niet medegedeelt geworden. Ook en heeft men niet vernomen waer dat er
dese treckinge eenige besondere prijsen ofte premiën gevallen zijn.

Liedekens tot schimp der patriotten gesongen en hoe bespottelijk de gildens
hun gemakt hebben.
Op den 10 october wierden binnen de stadt Brugge op de Woensdagmart de
liedekenssangers aldaer staende besig met liedekens te singen publiquelijk van de
mart verdreven onder dreijgement zoo zij hun aenstonts van daer niet begaeven en
ophouden van liedekens tot spot en schimp van de patriotten te zingen, zij van
officiewege zouden geapparendeert geworden hebben terwijl hun gesang op eene
verfoijlijkcke wijse den handel van degene der ghildens deser stadt was behekelende,
beschimpende ende bespottende, - fol.. 384 - tot zoo verre dat men nu, zoo in den
dag als 's avons, van groot en kleen langs de straeten niet anders meer hoort singen
en die liedekens op eenen aengenaemen trant gemakt zijnde, worden met zooveel te
meerder iver tot spot van de patriotten, tot zelfs van de minste jongers, geduerig
gesongen, zoodat men daegelijcks niet anders meer is hoorende; degene der ghildens
hun zooveel te bespottelijcker gemakt hebbende omdat zij nu alom de sommen geldt
die zij van de besonderste deser stadt hebben opgehaelt tot het maeken van monture
en koopen der waepens en betaelen van hunne geamploijeerde van huijs tot huijs
weerdraegen, zonder dat zij hetzelve aen de swaerdekens tot het doen der patrouilliën
hebben willen overgeven; willende zij nu ook geene wagten onder de dekens meer
doen terwijl zij tegens dezelve eenen grooten haet hebben opgevat.
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Het saementrotten der jongens wordt verboden, gelijk van iemant te
bespotten of beschimpen.
Op - fol. 385 - den 13 october wiert binnen dese stadt Brugge van wegens d'orders
van d'edele heeren van 't collegie bij hallegebode en placaete(147) de volgende
ordonantie aengekondigt: dat om te voorkomen alle disorders die nu sedert eenigen
tijdt binnen de stadt Brugge plaetse hebben en waeruijt d'ergste gevolgen zouden
konnen resulteren, het van nu voortaen verboden is dat er van nu voortaen langs de
straeten geen jongers meer mogen loopen voorsien van eenige stokken, geweiren,
fusiequien, trommels, vaendels, trompen ofte eenige ander geluijtmaekende
instrumenten; dat dezelve ook niet meer op de straeten mogen verschijnen ofte
draegen eenige cocarden, onderscheijdende papiere ofte ander mutsen, patroontassen,
bandalieren ofte eenige ander welkdaenige teekens. Ook dat geene jongers, zoo bij
daege als 's avons, meer vermogen - fol. 386 - met hoopen saement te loopen en
tropwijs te vergaeren, nemaer met drij en ten hoogsten vier meer vermogen saemen
te staen. Gelijckelijk verboden zijnde van langs de straeten eenig gerugt te maeken,
veele min iemant, wie het wesen mag, naer te roepen ofte door eeniger wij se te
beschimpen. Dit alles op de boete van thien ponden parasijs. Dus contrarie doende
zullende d'ouders voor hunne kinders moeten instaen, of dat de kinders advenante
der faitelijckheijdt met een correctiehuijs zullen gestraft worden. De borgerlijcke
patrouilliën en stadtssoldaeten aensogt wordende om de benden te verspreijden en
de pligtige aen te houden, die in de stadtswagt begevende. Dees ordonantie nu niet
zonder redens uijtgegeven wordende, want sedert d'exercitiën der patriotten zijn de
jongers tot alle dies besonder des avons als onstutbaer geworden.

Generaele vergaederinge der Staeten van Vlaenderen gehouden nopende
het seminarie-generael.
- fol. 387 - Op den 17 october is er binnen de stadt Gend, hoofstadt van Vlaenderen,
gehouden eene generaele vergaederinge door alle de heeren leden van de Staeten
deser provencie ende dit om andermael, vervoegt met alle de eenpaerige representatiën
van alle saement de Staeten van het heele Nederlandt, aen zijne majesteijt den keijser
ende koning eene ootmoedige en dringende representatie toe te senden nopende de
seminariën-generael van Loven en van Luxemburg, door zijne majesteijt tot alsnog
in surressantie gehouden benevens eenige ander gewichtige pointen vervat in den
keijserlijcken staetsbrief van den 16 augusti lestleden en waer gevolgentlijk in de
gegeven ratificatie door zijne hoogheijdt, in den naem van zijne majesteijt, den
generael graeve van Murraij, gouverneur-generael par interim - fol. 388 - der
Oostenrijcksche Nederlanden in de alsnog afwesigheijdt van hunne koninglijcke
hoogheden, geen mentie is gemakt. Dit point nopende de seminariën van zooveel
aengelegentheijdt wordt zooveel te meer gevreest te zullen moeten blijven stantgrijpen
omdieswille dat er volstrekte bevelen gegeven zijn dat alles met den eersten november
moet ter exacten uijtvoer worden gebragt, aengaende welcke breeder op verscheijde
plaetsen in den Indicateur, het 18ste deel en in 't Lovens nieuws, het vijfde deel. Ach
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Godt gaeve het, dat dit gewichtig point ook met d'ander geluckiglijk mag afgedaen
worden door d'heeren Staeten, die waere en brave vaderlanders en dat
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wij die geluckige daegen van den soeten vrede, gelijk wij nu beleven, mogten blijven
behouden.

Eene vrouwe gelicht van drij kinderkens.
Heden naermiddag is er binnen dese stadt Brugge op de Ganseplaetse eene vrouwe
gelukkiglijk - fol. 389 - in het kraembedde bevallen van drij kinderkens waervan het
eene korts naer de geboorte ende naer het ontfangen van het h. Doopsel is overleden,
zijnde de twee ander nog desen avont in de parochiale kercke van O.L.V. gedoopt
geworden die hun, gelijk de moeder, in de meeste welvaerentheijdt bevinden.

Gelijck een gewesen religeuse van twee gelicht.
Deser daegen is ook eene gewesen religeusen nonne in het huijs van eene vroedvrouwe
in de Laene van twee frissche en welgeschaepen kinderkens bevallen, die hun ook,
gelijk de moeder, welvaerende bevinden. Zijnde desen eenen schets van de
beklaeglijcke gevolgen waeraen die godtstoegewijde personagiën nu, hoewel 't
meesten deel tegen hunnen dank, blootgestelt zijn.

Verscheijde door de patrouilie in de wagt beweegt.
Op den 22 october wierden door de borgerlijcke patrouillie, heden 's avons gedaen
wordende door degene der maekelaers, verscheijde in de stadtswagt beweegt
omdieswille dat zij, nu verr' - fol. 390 - buijten ure zijnde, de slegte huijsen waerin
zij hun in de Laene bevonden niet wilden ontruijmen maer zelfs de patrouilliën wilden
tekeer gaen, zoodaeniglijk dat alle de patrouilliën, vervoegt met eenige stadtsoldaeten,
moesten saemen trecken om desen teweeg zijnden troubel te konnen stillen.
Over eenige daegen zijn er drij treffelijcke persoonen in egtenisse beweegt
omdieswille dat zekeren sieur Sioens hem voor burgemeester hadde uijtgegeven,
geassiteert zoo hij voorgaf van twee schaedebeletters; willende eenen boer, welcken
zij zeijden vóór d'ure te ruijmen, in eenige croonstukken boeten.
Voor 't overig is alles nu binnen dese stadt gerust terwijl ook met de laeste
ordonantie het loopen der jongers 's avons op de straeten teenemael gecesseert is.

Disorder op de mart voorgevallen omdat de rogge niet meer voor 36
stuijvers gegeven wordt.
- fol. 391 - Op den 27 october was er binnen dese stadt Brugge op de graenmart een
aldergrootste disorder waeruijt men voorseker meijnde de aldergevaerelijckste tumulte
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en oproer te zullen uijtbersten, want gelijk men binnen dese stadt op den 24 der
voorlede maendt, als hiervooren fol. 362,
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vermelt, bij hallegebode en placaete hadde laeten publiceren dat voortaen de goede
rogge op de martdaegen zoude aen het arm gemeente gegeven worden tegens 36
stuijvers de maete en even gelijk ook aen de bakkers om het roggenbroot aen dien
prijs te bakken, zoo was zulks tot op heden op dien voet op de martdaegen
gecontinueert; maer dit zoo loffelijk gebruijk op heden teenemael gecesseert wordende
omdat er voorgegeven wordt den uijtvoer - fol. 392 - der graenen verboden te zijn,
zoo was zulks op heden den oorsprong van eenen teweeg zijnden oproer; want nu
circa drij uren geworden zijnde, waeren er nog meer dan vierhondert arme lieden
zonder eene bakte gekogt te hebben omdieswille dat zij niet meer dan volgens de
placaeten wilden geven en dat veele niet meer te bestieren hadden. Dit ging reede
zoo verre dat meer dan hondert de boeren die hunne rogge niet minder dan tot 42
stuijvers maeten maer tegens 36 stuijvers betaelden en met hunne bakten wegliepen.
Voor het overig was de troppeling op de graenmart overgroot en men spraek al
opentlijk van sacken open te snijden, alle welcke door 't schoon spreken der heeren
en borgers (Godt lof) nog weerhouden wiert, onder belofte van tegens saterdag daer
te zullen in voorsien.

Eindnoten:
(144) Dit was de kerk bij de abdij van de reguliere kanunnikessen van de orde van Sint-Augustinus,
gelegen in de Nieuwe Gentweg. (A. DUCLOS, o.c., blz. 570 en 572).
(145) Zie over het klooster voetnoot 26. Bedoeld is hier de katoendrukkerij van RAPAERT en J.B.
de MERCKEM-GILLIODTS die van het Gouvernement een aantal fiscale voordelen hadden
gekregen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 46).
(146) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 57. Plakkaten, 2o reeks, reg. 33, nr. 75.
(147) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 47 verso. Plakkaten, 2o reeks, reg. 36, no 83.

(November)
Ordonantie op pene van de doodt van niemant op de marten in hunne
waeren te schatten.
- fol. 393 - Op den 2 november wiert van wegens d'orders van d'heeren van 't collegie
deser stadt Brugge aengekondigt bij hallegebode, trommelinge ende placaete(148) de
volgende dringende ordonantie, hooftsaekelijk behelsende dat er zig voortaen niemant,
wie het zal mogen wesen, meer en zal vervoorderen van de landtslieden, komende
ter mart met hunne waeren, te insulteren, veele min hun hunne goederen af te perssen
voor zoodaenigen prijs als zij begeeren ende voorgeven daervan niet meer te moeten
ofte te konnen geven; gelijckelijk en zal zig niemant vervoorderen van eenige
hoegenaemde insuriën de landtslieden aen te doen, veele min op forme van
saemenrottinge op de marten te wandelen en malkanderen op te hitsen over eenige
dierte der eetwaeren, zullende zelfs niemandt over dit point op de openbaere marten
saement vermogen te spreeken, veele min malkander tot saemenrottingen op te hitsen
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ofte het doen - fol. 394 - van eenige faitelijckheden nemaer zullen als naer oude
gewoonte de landtslieden gerust op de marten hunne eetwaeren moeten laeten
verkopen aen zulkdaenige prijsen als zij met elkander daervan zullen konnen
overeenkomen. Dit alles op pene van seffens geapparendeert te worden ende met
zulkdaenige lijfstraffen (zelfs met degene der doodt) te worden gestraft naervolgens
d'executie der faitelijckheden zulks zal vereijsschen.
Zijnde ook verders op den 3 november zooveel roggegraen als er voor 't
armgemeente noodig was aen den prijs van 36 stuijvers de maete te koop gestelt om
dus, zoo door 't een als door 't ander, alle de gevreesde oproerigheden en tumulten
te voorkomen die voorseker op heden zouden uijtgebersten hebben zoo de rogge niet
tot 36 stuijvers zoude te bekomen geweest hebben. Voor 't overig is alles op desen
martdag zeer gerust afgelopen want over het gemelt placaet ende van de anderen
kant tevreden omdat zij de rogge tegens 36 stuijvers konden bekomen, hebben gerust
hunne eetwaeren gekogt en zijn als naer gewoonte zonder eenigen tegenseg naer
hunne
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huijsen vertrokken. Had er nu, lieven leser, den gepasseerden martdag eene zeer
gevreesde tumulte moeten uijtbersten, waeraen zoude men de oorsaek hebben mogen
toeschrijven? Zoude het alleen niet geweest hebben aen de laetdunkentheijdt van
onse heeren regeerders, want wat kan men erger doen als een placaet ten voordeele
van 't gemeente, nog maer vier weken gepubliceert, seffens in te trecken zoo alsof
zulks noijt gepubliceert was, daer d'afdruksels nog aen d'hoeken der straeten geplakt
staen? Wat kan men erger doen als seffens dit niet meer aentrekken en honderden
nootlijdende dus seffens en op eenmael de rogge tot 42 à 44 - fol. 396 - stuijvers te
doen betaelen in plaets van 36 stuijvers, daer menige tot het koopen der bakte, in
meijning dat zulks was als de gepasseerde martdaegen, niet meer in hunne weijrelt
hadden. Wegens dit alles laete ik den leser voor 't toekomende naer zijn goedtdunken
oordeelen.

Hierop eenige bemerkingen gelijk op den afslag der malderije.
Op heden is ook voor d'eerste mael tot iders genoegen teenemael afgeslagen het recht
van de maelderije, door d'heeren Staeten van Vlaender voor het heele landt vergunt;
zijnde tot op heden sedert dit opgestelde recht in de jaeren 1740 betaelt tot twalf
stuijvers courant voor ider hoedt graen ter molen gaende, welk jaerelijcks gepagt
wiert door de molenaers deser stadt die gewonelijk behalvens de profijten voor hun,
daervoor jaerelijcks bij pachte betaelden tusschen de 3 à 4000 ponden grooten courant
(merckelijcke somme - fol. 397 - voor dese stadt Brugge alleen ende waeruijt den
leser eenigsints kan afmeten de groote sommen van het heele landt welcke aen het
inkomen van de provencie van Vlaender hierdoor vermindert zijn). Door desen
generaelen afslag van dit maelderijerecht schijnt eenider hoe langer hoe meer tevreden
gestelt te worden, zullende de gemoederen door den verderen afslag die men nog
verwagt nog meer ende meer gestilt worden.

Nu ook geen misse van requiem voor d'overledene van 't generael kerkhof
gedaen.
Heden, zijnde daegs naer Allerzieldag, en is er als over jaer, hiervooren fol. 16
aengewesen, geene misse van requiem in de kercke van 't beggijnhof gedaen ter
gedagtenisse van de overledene op 't generael kerkhof begraeven; zijnde zulks wegens
de alsnog volkomen opschortinge van dit kerkhof terwijl nu het begraeven der doode
binnen dese stadt algemeen is; zelfs wordt er op de kerkhoven der cloosters publikelijk
begraeven en over eenige daegen is er - fol. 398 - wederom eene religeusen nonne
in 't Engelsch clooster in den pandt begraeven geworden. Wat het houden der
zieloctaven aengaet, dese worden op dezelve forme als het voorleden jaer ter uijtvoer
gebragt, gelijk ook hiervooren fol. 17 aengewesen is, ter oorsaeke dat er van de
gesupprimeerde confreriën deser stadt Brugge nog geene op den ouden voet herstelt
zijn.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

150

Disorder door 't vastnemen van een jongen voorgevallen.
Op den 4 november was er binnen dese stadt Brugge een aldergrootste disorder want
eene wagt der stadtssoldaeten deser stadt op de Vrijdagmart eenen jongen
vastgenomen hebbende voor aldaer met andere jongers te tuijsschen(149) wierden door
meer dan duijsent jongers en meerdere opgevolgt en zoodaenig overrompelt dat zij,
naerdat den hoedt van den vastgenomen jongen door de menigte in een huijs gesmeten
was, genootsakt waeren den zelven - fol. 399 - jongen aen de menigte over te geven
ende te laeten loopen, wilden zij zelfs hun leven behouden. Om alle welcke voorder
onheijlen te voorkomen desen naermiddag en avont door eene dobbele wagt door de
stadtssoldaeten is gepatrouillieert geworden.

Een vrouw verhangt zig zelven in de Lane.
Desen morgen verhing zig zelven ook binnen dese stadt zeer ellendig eene vrouwe
wonende in de Laene, genaemt Talieu, welcke in haere keuken eene coorde aen de
balk vastgemakt hebbende, zig op een taefel gestelt heeft, en dus het strop aen den
hals vastgemakt hebbende, heeft zij de taefel omgeworpen en is aldus in het strop
verworgt en eene zeer ellendige doodt gestorven. Dit hadde zij van over meer dan
eene maendt in den zin gehadt van te doen en van haer zelven om te brengen maer
was tot verscheijde mael op het uijtvoeren verhindert geworden.

Grooten prijs der loterije in classen gevallen.
- fol. 400 - Uijt de gasette van Gend van den 8 november heeft men vernomen hoe
in de derde treckinge der loterije in ses dassen, hiervooren verhandelt fol. 381, ten
comtoire van sieur P.C. Vercauteren op de Burgstraete tot Gend, door den nomber
11735 gevallen is den derden hoogen prijs van de classe van f.10000; zullende de
treckinge van de vierde classe op den 19 deser en twee volgende daegen vervolgt
worden.

De stadtssoldaeten veranderen van wagthuijs.
Met het begin deser maendt november is de wagt der stadtssoldaeten deser stadt
Brugge andermael verplaest geworden, want alzoo hun wagthuijs sedert de suppressie
der stadtswaterhalle verplaest was op de Mart nevens de poorte van de groote Halle,
zoo zijn dezelve nu andermael verplaest geworden in 't wachthuijs in de Wollestraete,
waer degene der vrije gilden of zoogenaemde patriotten hunne wagt gehouden hebben,
wanneer dezelve afgedankt wiert.
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Rechtveerdige justitie gedaen binnen de stadt Brugge voor 't Landthuijs
van den Vrijen op den 10 november 1787.
- fol. 401 - Omdieswille dat gij, Joannes Lansens, zoon van Pieter, oudt ontrent 29
jaeren, geboortig van Liswege ende lest gewoont hebbende ter parochie van
Ramscapelle, lolledraeijer van stijle ende gij, Laurijns Vercruijsse, zoon van Laurijns,
oudt ontrent de 40 jaeren, geboortig van Ramscapelle ende lest aldaer gewoont
hebbende, boerewerkman van stijle ofte zoo gijli andersints met naemen ofte
toenaemen moogt wesen genaemt, alhier present, uli beijde zoo verre hebt vervoordert
van tegens de strenge wetten der placaeten den landtsbouw te bestelen ende uwen
evenmensch dreijgementen, force ende gewelt aen te doen.
Wan of ten uwen laste volkomentlijk is gebleken dat gijli beijde tot alle dies hebt
bestaen, - fol. 402 - wettelijk overtuijgt geworden zijnde van geduerende eene lange
reeks van jaeren vede vrugten van den landtsbouw te hebben ontweert, voor uli
gebruijk te hebben gehouden ende verkogt, tot zooverre dat gijli uwe gebuers tot
diversche mael niet alleen groote dreijgementen hebt toegebragt, maer zelfs zeer
hardelijk op den lijve hebt aengevallen omdat zij verdreijgden desen uwen
diefachtigen handel te zullen ontdekken; eijndelinge altijdt voortvaerende van quaedt
tot erger is het ten uwen laste gebleken dat gijli gesaementlijk in de maendt augusti
lestleden op de landen op 't Haesegras(150) van het aldaer op zeijlen te droog liggende
koolsaet in verscheijde stonden, zoo bij daege als bij nachte, hebt vergaedert en
opgesaemelt tot thien hoeden en half van - fol. 403 - hetzelve koolsaet ende hetzelve
verborgen gehouden hebbende tot in de maendt augusti. Daernae hebt gij, Joannes
Lansens, hetzelve binnen de stadt Brugge aen sieur Rools, olieslaeger, verkogt voor
den prijs van vijfthien guldens het hoet ende hebt hetzelve gevolgentlijk daegs daernae
ter levering gebragt. Dog van officiewege agtervolgt wordende zijt gij naer de levering
door den heer balieu van Cuijl van desen lande binnen dese stadt Brugge aengehouden
geworden, niettegenstaende gij hem tot ses croonstukken beloofde zoo hij u zoude
hebben willen laeten loopen; welcke niettegenstaende gijli beijde in egte van
vangenisse zijt beweegt geworden.
Van alle welcke ten tijde van uwe detentie, zoo bij wettelijcke genomene
informatién, uwe eijgene bekentenissen, als andersints, den rechter is gebleken - fol.
404 - om genoegen en zal straffen ingevolgen zijne majesteijts placaeten, andere in
exempel. Zoo is 't dat d'heeren borgmeesters en schepen 's Landts van den Vrijen,
gesien hebbende den schriftelijcken cremineelen heesch t'uwen laste gemakt ende
beleden, condemneeren, zoo zij condemneeren bij desen, u, Joannes Lansens, zoon
van Pieter, oudt ontrent 29 jaeren, geboortig van Liswege ende lest gewoont hebbende
ter parochie van Ramscapelle, lolledraeijer van stijle, ende u, Laurijns Vercruijsse,
zoon van Laurijns, oudt ontrent de 40 jaeren, geboortig van Ramscapelle ende lest
aldaer gewoont hebbende, ofte zoo gijli andersints met naemen ofte toenaem moogt
wesen genaemt, alhier present, van gebragt te worden voor den Landthuijs van den
Vrijen op een schavot ende aldaer, ter discretie van schepenen, met roeden te worden
gegeesselt; dies - fol. 405 - t'eijnden voor den tijdt van ses naereenvolgende jaeren
te worden gecoloqueert in 't provencial correctiehuijs binnen de stadt Gend, om aldaer
beijde ge-
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duerende dien tijdt nevens d'ander tugtelingen te wercken en gecoloqueert te blijven.
Aldus gedaen in gebannen vierschaere 's Landts van den Vrijen op den 10 november
1787 ende ten zelven daege geëxecuteert.
Den voormelden Laurijns Vercruijsse die eerst op het schavot het nootlot van zijne
sententie onderging als minst plichtig en van den anderen verleijt, ontfing tot 62
slaegen die hij zonder het maeken van groot gewelt ende dog onder het vraegen om
genaede aen d'heeren zeer gewillig ontfing; maer den anderen die de straffe van desen
eersten gebonden aen de staek moest afsien, makte d'aldergrootste en belacchelijcke
gestiën, zoodaeniglijk dat hij d'heeren en - fol. 406 - den scherprechter zelve tot
lacchen verwekte. Want van als hij ging naer d'aflesing zijner sententie totdat hij zijn
volkomen straffe onderstaen hadde, schreeuwde hij overluijt als eenen dwaesen;
konnende den leser oordeelen welke bewegingen hij met handen en voeten makte
wanneer hij zijnen medemaet de verdiende straffe zaeg onderstaen ende nog meer
wanneer hij nu zelfs zijne straffe ontfing, eenider dus in plaets van tot medelijden
tot lacchen verwekkende. Hij ontfing tot 74 slaegen; zeer gewillig naer de bekomen
straffe, gelijk zijnen medemaet, aen d'heeren vergiffenisse op beijde hunne kniën
vragende.

Den eerw. pater procurator van de Discalsen viert zijne jubilé.
Op den 13 november vierde binnen dese stadt Brugge zeer plichtiglijk en met vollen
luijster zijnen vollen jubilé den zeer eerweerdigen pater Theophilus van den h. Joanne,
volgens doopnaem genaemt Nicolaus Gellijnck, geboortig van Iseghem, procurator
der eerweerdige paters Discalsen deser stadt, van den tijdt van eene vijftigjaerige fol. 407 - religie onder hetzelve order ende van den tijdt van vijfentwintig jaeren te
hebben geweest procurator ende bestierder zoo der taefel als ander
nootsaekelijckheden van dit couvent.
's Morgens om elf uren wiert in de kercke der eerweerde paters Discalsen door
den zeer eerweerden heer Eumanuel Presie(151), prelaet der abdije van den Eechoute
deser stadt, gedaen eene zeer plichtige misse die in volle musiek afgesongen wiert
en tusschen welcke naer 't evangelie een schoon sermoen ofte lofdicht uijtgegalmt
wiert, tusschen welcke ook den jubilant zijnen volle jubilé vierde. Konstrijk vercierde
maegdekens droegen voorop de keerssekroon en jubelkruk, ook kostelijk verciert,
geschiedende dit alles onder het geduerig luijden van alle de klokken van dit clooster
en het onophoudelijk losbranden der canons. 't Eijnden der plichtige misse wiert den
Te Deum Laudamus afgesongen en die plichtigheijdt geduerde tot naer den een uren.
D'Ezelstraete en ander omliggende - fol. 408 - straeten waeren geduerende den
dag met honderden wimpels en vlaggen bespannen en de huijsen met alle vercieringen
en jaerschriften konstrijk verciert, gelijk ook des avons veele vruegdevieren,
pektonnen en alle bedenkelijcke illuminatiën aen d'huijsen en straeten ontsteken
wierden. Des avons om elf uren wiert voor het clooster, gegeven door de gebuers,
een zeer konstig vuurwerk ontsteken, 't goon den jubilant met zijne presentie vereerde.
Zijnde op heden het pa-
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reren en vieren grootelijcks verhindert geworden door d'onophoudelijcke regens, die
heden geduerende den heelen dag ende nagt gecontinueert hebben, tot zoo overgroote
schaede door het onophoudelijk aenhouden der regens dat men nu, indien 't Godt
niet haest en behaegt van het weder te doen veranderen, men voor eenen volkomen
ondergang der lantbouw bevreest is terwijl nog meer als d'helft der landen moeten
besaeijt worden.
De voormelde jubelfeest wiert in 't couvent der Discalsen - fol. 409 - met een rijk
opgetoijt trectement in den refter, die ook op 't alderieelste verciert was en alwaer
96 persoonen ter taefel waeren (daeronder gerekent de paters van 't gemelt couvent,
den heer prelaet, de naeste vrienden van den jubilant en veele der aensienelijckste
heeren deser stadt Brugge). Om welcke vruegdefeest te vereeuwigen ik hier nevens
zal plaetsen het vruegdegesang, hetwelcke den voortreffelijcken lofdicht over taefel
afgelesen eijndigde, voor hooftstof gehadt hebbende als dit volgende jaerschrift
volgens den dicht:

Liedeken hierop en jaerschriften.
UWe geLUkkIge besIttInge, TheophILUs, DIe Is In CarMeLUs (maetgesang)
1.
Door een vijftigjaerig treden
in de Theresiaensche wet,
wordt Theophilus met reden
op den jubeltroon geset.
Eenen helft van dese daegen
heeft hij 't procurators last,
't goon aen hem was opgedraegen
heel sorgvuldig opgepast.
2.
- fol. 410 - Desen last nae welgenoegen
wordt van onsen jubelvrient
(niemant zoudt hij beter voegen)
tot hiertoe met lof bedient,
want hij doet op alle tijden
groote diensten aen 't convent;
niet en laet hij gaen besijden
waerin hij maer voordeel kent.
3.
In de bicht en predikstoelen
hadt hij eerst des priesterspligt
aen de zielen laeten voelen,
die hij bragt tot 's hemels licht;
maer gemerkt die beijde lasten
daer hij dan stak d'handen aen
niet zeer wel te saemen pasten
heeft hij 't eerste laeten gaen.
4.
't Is dan sonneklaer te merken
dat den weerden jubilant
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neerstiglijk heeft willen werken
t'allen tijdt en t'allen kant;
dus vergaert hij groote schatten
die hij naer dit traenendal
als de ziel verhuijsen zal.
5.
Veel geluks met goed en erven
(uijtgelesen vrient van Godt)
gij die wilt hiernae verwerven
voor uw alderbeste lot.
'k Wensche gij nog vijftig jaeren
tot een grooter zielprofijt
uwe schatten moogt vergaeren
nae de feest van desen tijdt.

finis.
den voortreffelijcken lofdicht eijndigt met het volgende jaerschrift:
t'WorD aLLes VergUnt Van De LIeVe neVen enDe NIChten.

Het seminarie-generael wordt opgeschort.
- fol. 411 - Uijt de Gendtsche gasette van den 15 november heeft men eijndelijk de
langgewenschte tijdinge uijt Brussel ontfangen waerbij tot'er tijdt het
seminarie-generael van Loven, dat met den eersten deser hadde moeten ter uijtvoer
gebragt worden, ook tot de naedere bevelen van zijne majesteijt den keijser ende
koning in volkomen opschortinge gehouden wordt (ziet den inhout deser verklaeringe
in den Indicateur, het 18ste deel, bijvoegsel N.20, gelijk ook verscheijde zeer
dringende representatiën welcke ten dien eijnde gerepresenteert zijn; konnende den
leser aldaer ook zien den naem van den graeve van Trautmansdorff(152), etc., nieuwen
benoemden minister voor de Nederlanden). Hiermede hoopt men die gewigtige saek
ook te zullen vereffent worden.

Alle de dekens van Brugge ontfangen.
- fol. 412 - Op den 16 november 's morgens, met het aenkomen van de post van Gend,
ontfingen alle de swaerdekens, hunne subalterne dekens en verscheijde particuliere
deser stadt Brugge elck eenen toegesegelden brief (gedrukt met eene fijne letter op
groot papier; d'adressen, hoewel van eene bequaeme handt, slecht en alle ongelijk
geschreven), zijnde desen brief, hoewel ongetwijfelt binnen onse Brugsche mueren
gedrukt en opgestelt, getitelt uijt Gend sonder date en d'afdruksels alle van iemant
van onse medeborgers tot Gend in 't postcomtoir beweegt en vervolgens op heden
volgens adres aen ider deken en particulieren bestelt geworden. Den inhout van desen
brief is een versoek, of zoo men het naemen mag een schimpschrift, welckers
wonderbaeren inhout - fol. 413 - ik hier van woort tot woort zal in plaetsen als te
verwonderen voor de laetere tijden zijnde ende gecopiërt uijt eene orrigineele van
die brieven die mijnen broeder sieur Bernardus van
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Walleghem, actueelen swaerdeken van den ambagte van de wollelaekenwevers
binnen Brugge, gelijk ook in alle de gepasseerde troubele tijden, op heden, gelijk
alle de andere dekens, ontfangen heeft. Luijdende dezelve woort tot woort aldus:

Een schimpbrief uijt Gend.
Gend den november 1787,
Mijn heeren, d'heeren swaerdekens ende respective dekens der ambagten, etc.,
van Brugge.
Mijnheeren,
Men staet alhier verwondert, den eenen zegt aen den anderen, hoe kan het mogelijk
zijn in dese tijdtsomstandigheden dat de heeren swaerdekens en respective - fol. 414
- dekens van de stadt Brugge, de besitters der schoonste en aloude previlegiën die
de Nederlanders hebben ende welcke weder den voorigen luijster bekomen hebben,
hunne poogingen niet meer aenwenden om dezelve hunne previlegiën werkstellig te
maeken ende zelve tot den uijtersten graedt te doen mainteneeren? Het is uli bekent
dat onse medenederlanders, de lofweerdige Brabanders, aen niemant als aen hunne
inboorlingen, Brabanders van natie, de emploijen of bedieningen in hunne staet en
steden en laeten besitten.. Nogtans met leetwesen vernemen wij het contrarie van
uwenwege.
De prueve is maer al te klaer t'onser kennisse gekomen dat uli admitteert en
tollereert als architect of oversiender van uli stadt zekeren N. de Baraumont, geboren
Brabander - fol. 415 - van natie. Niet dat men voor die brave uijtmuntende natie het
schuldig respect en gedistingueerde grootachtinge zoude mogen manqueeren, verre
vandaer, maer het is rechtmaetig en ingevolgen de previlegiën die keijser Karel den
V aen Vlaenderen verleent heeft ‘dat degene, die ons Vlamingen uijt de emploijen
in Brabant sluijten insgelijcks uijt onse emploijen of bedieningen uijtgestoten worden’.
Dus dat den gemelden Baraumont niet langer en vermag te blijven continueeren
zonder dat uli responsabel blijft wegens eene kleenhertigheijdt, dewelcke in het
gevolg schaedelijk zoude zijn aen de generaele ingeborene deser provencie. Temeer
de maniere op welcke den geseijden Baraumont aen dese bedieninge is gekomen ten
uijtersten onwettig en suspect is, als - fol. 416 - daer ingedrongen door de genomen
autoriteijt en protectie van den kolonel de Brou aen welcke onse opperhoofden in
het generael maer teveel gedefereert hebben. Ondertusschen, wat heeft men gedaen
om dese Baraumont emploij te verleenen? Men heeft eenen eerlijcken en zeer
bequaemen uwer stadtgenoten, met naeme Drubbele, van zijne bediening berooft
zonder reden, in den tijdt dat men alle reden hadde dusdaenige rare menschen te
behouden en te considereeren. Is dat de maniere met dewelcke uli de inwoonders
uwer stadt laet behandelen?
Hiermede niet genoeg. Sedert korten tijdt heeft men aen dito Baraumont nog
confereert eene borgerlijcke bedieninge als directeur van de provenciale wercken.
Hoe kan men zijne eerlijcke en bequaemere medeborgers zoo verre vergeten? - fol.
417 - Wij staen verbaest te hooren dat den zelven architect of overssiender de woninge
van de stadt bekomen heeft; nu dat men voor den zelven de Baraumont zulcke groote
onkosten maekt ten koste zelfs van de borgerije.
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't Is tijdt dat uli de wortel van dese onrechtveerdige behandeling afsnijt en verlaet
uli niet op de opperhoofden van uli magistraet, want het zijn ongetwijffelt dese die
zonder uli kennisse om eijgen geïntresseerde motiven met den kolonel de Brou, uli
medeborger van zijne plaetse berooft hebben om eenen geaffideerden van hunne
clicque daer in te dringen. Men hout hier voor seker dat het hooft van uli magistraet
zig het opengevallen emploij van wijlent den directeur Pulinckx heeft aengemaetigt.
Kan desen onderstelt worden hiervoor eenige bequaemigheijdt te hebben of zal
Baraumont zijnen blinden - fol. 418 - leijdtsman zijn die men alhier zegt de
bequaemigheijdt niet te hebben van den gemeensten werkman? Of is het in uli stadt
genoeg het lucratif deel van de emploijen zig aen te maetigen, zonder daertoe eenige
bequaemigheijdt te hebben, zelfs in den tijdt dat men reets zooveel emploij heeft als
men vóór desen aen drij familiën heeft toegestaen! Alzoo gelooft ons dat zoo lang
de hedendaegsche regeeringsform uli stadt continueert geen hope van beterschap te
verwagten is en den eenigsten weg zoude zijn, dunckt ons, dat den derden staet van
alle de steden en casselrijen van Vlaenderen met eene respectueuse vrijheijdt aen
zijne majesteijt zouden vertoonen de eijgen carecteren, erkende bequaemigheden of
onbequaemigheden, met des zelfs waere handelwijsen, opdat de steden, casselrijen
en corporatiën van Vlaenderen mogen wederkeeren tot hunne previlegiën - fol. 419
- en oude gerechtigheden onder eene geruste police en rechtveerdige distributive
justitie waerin het welvaeren van ons alle alleenelijk te vinden is. Wij hopen dan in
korten tijdt de goede maetregelen die uli ten dien eijnde zult beraemt hebben te
vernemen. Wij zullen van onsen kant tragten nievers in te kort te blijven om in cas
van noodt gesaementlijk en kragtiger te konnen onse voorrechten hanthaven.
In afwagtinge van welcke blijven
het adres ofte opschrift was D.G....
Mijnheer, mijnheer van Walleghem, deken van de wollewevers op de Lange Reije
tot Brugge.
Op den inhout van den voormelden toegesonden brief, voorseker van eene
bequaeme handt opgestelt, laete ik den leser voor 't toekomende daer zelve over
oordeelen, mij alleen vergenoegende met te zeggen dat er in dezelve veele tasbaere
waerheijden vervat worden.

De vierde treckinge der loterije in ses classen tot Brussel gehouden.
- fol. 420 - Op den 19, 20 en 21 november is binnen de stadt Brussel op de groote
saele van het stadthuijs gehouden de vierde treckinge van de loterije in ses classen,
ingestelt bij opene brieven van zijne majesteijt den keijser en de koning van den 5
september 1786, ter presentie van den keijserlijcken en koninglijcken commissaris
en van twee schepenen der stadt Brussel. Van de 30700 nombers die hun nog in het
radt der fortune bevonden zijn er de twee eerste daegen deser treckinge 1000 nombers
getrokken geworden en den derden dag 1100, behalvens 46 premiën voor d'eerste
en de laeste biliëtten en voor en naer d'hoogste loten. Zijnde in dees treckinge gevallen
voor f.461900 prijsen ende premiën. De vijfde treckinge zal ses weken hiernaer
vervolgt worden, zijnde den nomber 37528 d'eerste deser - fol. 421 - treckinge uijt
het radt der fortune getrokken geworden met de
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premie van f.1500 voor het eerste biliet. N.14674 is het laeste biliet geweest van den
eersten dag met de premie van f.1000, N.37696 is het eerste biliet van den tweeden
dag, uijtgekomen met de premie van f.500 en N.8756 is het laeste van den tweeden
dag geweest met de premie van f.1000. N.8009 is het eerste biliet van den derden
dag, uijtgekomen met de premie van f.500 en N.20964 is het laeste van den derden
dag geweest met de premie van f.6000 voor het laeste biliet van de vierde classe.
N.14080 is uijtgekomen met het hoogste lot van f.40000. N.15118 en N.31335 elck
met de premie van f.1400 voor en naer het hoogste lot. N.36516 is uijtgekomen met
den tweeden hoogen prijs van f.20000, N.32350 met den derden hoogen - fol. 422 prijs van f.12000, N.23966 met den vierden hoogen prijs van f.7000, N.22603 en
N.3554, elck met de twee hooge prijsen van f.5000; N.20037, N.8501, N.16024 en
N.30473, elck met de vier hooge prijsen van f.3000; zijnde verders de nombers deser
vierde treckinge in den Indicatuer niet medegedeelt geworden; ook hebbe ik tot nog
toe niet vernomen waer dat er eenige besondere prijsen gevallen zijn.

Den knegt van sr. Galliard wordt in 't water gesmeten en ander
moetwilligheden bedreven.
Op den 20 november gebuerde binnen dese stadt Brugge een groote moetwilligheijdt
die voorseker geduerende desen winter d'ergste gevolgen voorspelt. Desen avont,
twee moetwillige op de Leeuwbrugge staende, arretteerden eenen aldaer passeerenden
jongelinck, zijnde den knegt van sieur Galiaert, bakker in de St.-Jacobsstraete, die
in - fol. 423 - grooten haet onder het gemeen volk is omdat hij zig besonderlijk in de
gepasseerde troubele tijden heeft laeten uijtschijnen als de meeste der plonderaers
en moetwillige te hebben geapparendeert en opgebragt, terwijl hij zig zelfs beroemt
alleen tot seventhien persoonen te hebben vastgenomen en opgebragt. Hebbende
d'uijtwendige teekens die hij ten desen eijnde gebruijkt heeft als geweeren,
weijmessen, sabers en stokken hem nog haetelijcker onder het gemeen volk gemakt,
tot zooverre dat hij nu 's avons niet meer durft uijtgaen en zelfs in perijkel is van zijn
huijs geplondert te worden. Zooveel is er af, dat de gemelde twee moetwillige den
knegt voor den meester hebben vastgenomen en van de trappen verre in 't water
gesmeten, zoodaeniglijk dat hij seffens zoude verdronken - fol. 424 - hebben, hadde
hij door het afloopen der waters in 't slijk niet blijven steken waerdoor hij door zijn
groot geschreeuw nog tijdig hulpe bequaem en gered wiert; want alhoewel de
borgerlijcke patrouilliën nog alle avonden gecontinueert worden, hoort men bijnae
daegelijcks van alle slag van moetwilligheden en aenrandingen des avons langs de
straeten voorvallende, waervoor men hoe meer den winter naedert hoe meer bevreest
wordt.

De confrerie van O.L.V.-Presentatie herstelt en hoedaenig de diensten
uijtgevoert zijn.
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Op den 28 november is in de parochiale kercke van St.-Jacobs geëijndigt d'octave
van O.L.V.-Presentatie die men tot iders genoegen met overgroote solemniteijt heeft
zien ter uijtvoer brengen, zoo ende gelijk gepleegt is ge-
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weest vóór alle de veranderinge, terwijl alsnu geduerende dees octave de lofbaere
confrerie in haeren voorigen luijster en met alle de solemniteijt is herstelt geworden.

Eindnoten:
(148) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 59. Plakkaten, 2o reeks, reg. 36, nr. 84.
(149) Tuischen is een soort dobbelspel spelen. (L.L. DE BO, Westvlaamsch idioticon, Brugge, 1873,
blz. 1195).
(150) Het hazegras was een stuk polderland vlakbij en later binnen de stad Oostende. Nu is het nog
een wijk en een parochie binnen Oostende. (K. DE FLOU, o.c., dl. 5, blz. 583).
(151) Zie voetnoot 45.
(152) Ferdinand van Trauttmansdorff, geboren te Wenen op 12 januari 1749 en gestorven op 27
augustus 1827, behoorde tot de oude Oostenrijkse adel. In 1774 startte zijn diplomatieke carrière
en in oktober 1787 werd hij door Jozef II naar Brussel gestuurd om er Belgiojoso te vervangen
als gevolgmachtigd minister. Hij vatte zijn taak daar aan op een eerder moeilijk moment, gezien
generaal Murray juist op eigen initiatief verkondigd had dat de oude voorrechten geldig bleven
en de edicten afgeschaft waren. Murray werd onmiddellijk vervangen door generaal d'Alton en
Trauttmansdorff moest ervoor zorgen dat de wil van de keizer uitgevoerd werd en de oppositie
onderdrukt werd. Hij is in Brussel gebleven tot aan de Brabantse Omwenteling. (H. PIRENNE,
art. Trauttmansdorff, in Biographie Nationale, dl. 25, 1930-1932, kol. 547-551).

(December)
Men begint de schouwen op de Waterhalle op te metsen.
- fol. 425 - Met het begin van de maendt december zaeg men tot elcks overgroote
verwonderinge d'eerste steenen leggen tot het nieuw op te rechten van de Waterhalle
van welcke hiervooren fol. 88, 91, 136 verhandelt is en welcke men zoo verre als
aldaer verhandelt is met allen vlijt afgebroken heeft. Is dit, lieven leser, niet het geldt
om zoo te zeggen met hamers breken, dat men nu opnieuws gaet oprechten een werk,
't goon met geen vierduijsent ponden grooten kan herstelt worden, 't goon men
noodeloos en met overgrooten arbeijdt heeft afgebroken? Is dit niet een klaer bewijs
van de sekerheijdt van de totale ruïne waermede ons landt gedreijgt wiert wegens de
onnoodige en onverstandige beschikken van den kolonel de Brou en zijne consorten
die als opperingenieurs van alles de volmacht hadden en het landt tot hun eijgen baet
met een volkomen ondergang dreijgden? - fol. 426 - Jae, voorseker, dit werck en
menigvuldige onnoodige andere die veele millionen onnoodige guldens voor het
landt hebben gekost, zouden ons rijcke landt al haest van geldt hebben ontbloot en
eenen volkomen ondergang hebben teweeg gebracht. Zonder dan in die zaek verder
in te gaen, want om alles op te helderen 't goon vrugteloos in eene korte reeks van
jaeren gedaen is een heel boekdeel zoude te kleen zijn, vergenoege ik mij met te
zeggen dat men op heden begonst heeft met de schouwen die alle afgebroken zijn
op de Waterhalle op te matsen; zullende de tijdt moeten leeren wat er verders met
dit overgroot gebouw zal geworden.
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Hoe d'heer Wallewijn ingedaegt is.
Nu is men ook sedert eenige daegen besig met de goederen van d'heer Wallewijn(153),
inspecteur van alle de wercken hiervooren verhandelt, door den stokhouder voor
zijne duere te verkoopen, 't wijl - fol. 427 - alle zijne goederen, zoo muebele als
immueble, door den heer fiscal aengeslaegen ende geconfisqueert zijn; zijnde
bovendien desen heer, die sedert eenige weken uijt dese stadt gevlugt is, alom
beschreven wegens de valsche bescheeden die in zijn huijs gevonden zijn en wegens
de ongehoorde schulden die hij naelaet die men zegt tot boven de tachtigduijsent
ponden grooten te beloopen, waerdoor zelfs veele aensienelijcke persoonen deser
stadt tot den grondt gerenueert zijn. Voorseker hadde de boosaerdigheijdt zig nog
verder uijtgebreijt van den gemelden heer hadde d'intendentie moeten voortgaen
terwijl zijnen zoon commissaris of onderintendent van dezelve gemakt was, als
hiervooren fol. 82 aengewesen is, terwijl alsdan alles naer hun zin en welgevallen
zoude moeten bestiert geweest hebben. Ook kan men uijt het verhaelde genoegsaem
afmeten dat den gemelden heer - fol. 428 - die, indien hij ontdekt wordt, niet minder
dan met de doodt zal gestraft worden, zig er weijnig zoude aengelegen gelaeten
hebben, hadde zijn huijs moeten gepluntert geweest hebben, waertoe men verscheijde
mael teweeg geweest heeft, ziet hiervooren fol. 287, etc., wanneer hij zoude hebben
konnen bijbrengen dat alle zijne papieren geschuert en zijne goederen zouden hebben
gestolen, vernielt ende gepluntert hebben geweest.
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De geënnonceerde venditie van de materialen der intendentie wordt niet
gehouden.
Op den 5 en 6 december was elck zeer bedrogen terwijl er over eenige daegen bij
placaete(154) alom aen d'hoeken van de straete geannonceert was dat er dees twee
daegen naermiddag in 't Landthuijs van den Vrijen zoude venditie gehouden hebben
geweest van alle de materialen der gewesene intendentie gelijk der gene van des
zelfs raeden van d'eerste instantie, zoo van dese stadt Brugge als van degene van
Kaprijcke(155). - fol. 429 - Den 5 's morgens waeren inderdaedt in 't Vrije het meesten
deel van die goederen in koopen gestelt ende te zien, bestaende in menigvuldige
lessenaeren overtrokken met groen laeken, kussen, taefels, stoelen en generaelijk
alles dat voor het gebruijk van d'intendentie en des zelfs raeden nieuw gemakt was,
meer als duijsent ponden grooten gekost hebbende. Des naermiddaegs was alles
gesloten wanneer die venditie moest gehouden worden, zoo men zegt wegens de
aengekomene orders van 't gouvernement-generael; niemant wetende om welcke
redens gemelde verkoopinge op heden is opgeschort geworden.

Het eerste batalion militaire van Mechelen teruggekomen.
Op den 6 december 's morgens, tusschen seven en agt uren, is alhier binnen Brugge
par schepen van Mechelen langs Gendt gearriveert het eerste batalion militaire, zijnde
dezelve manschap die uijt dese stadt vertrokken is over circa vier maenden als
hiervooren fol. 303 vermelt; - fol. 430 - zullende het tweede batalion eerstdaegs
volgen; hebbende nu tot overgroote schaede der stadtsingesetene onse stadt Brugge
alleen met 40 à 50 mannen beset geweest. Dit batalion is in de Poermolen ingequartiert
geworden en voor alle dezelve zijn er nieuwe slaepsteden, door meest alle de
timmerlieden deser stadt gemakt, terwijl alle d'oude par schepe naer Mechelen
overgevoert waeren. Die verplaetsinge der troupen voor de belangen van zijne
majesteijt den keijser ende koning alleen nootsaekelijk geweest hebbende tot
versterking der grenzen van zijne majesteijt in Brabant uijt hoofde van de Prijssensche
troupen die aldaer hadden moeten hunnen doortogt nemen naer Holant ter verdeding
van d'eere van den prins van Orangje, dog alles is aldaer nu ook tusschen d'heeren
Staeten in der minne vereffent geworden.

Bericht uijt Ziericzee nopende d'indaeging van eenen moorder.
Uijt de Gendtsche gasette van heden heeft men - fol. 431 - het volgende vernomen
in des zelfs bijvoegsel: naerdien den persoon van Jeremias van der Grijp junior,
gewoont hebbende binnen de stadt Zierikzee, oudt 26 jaeren, middelmaetig van
langde, extra-mager van postuer, spreekende plat Zeeuwsch, gemeijnelijk draegende
een korte gekrolde pararuke op het hooft en doorgaens gekleet met een sluijtjas,
onder vehemente presumptie zig heeft gebragt van zijn eijgen kint te hebben vermoort

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1787

en er de justitie ten hoogsten aengelegen ligt dat diergelijcke onnatuerelijcke en
execreable de-
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licten ten opschrik van andere rigoureuselijk worden gestraft; zoo is 't dat
borgemeesters en schepenen der zelve stadt mits dese beloven eene premie van 150
guldens aen den genen die den gemelden Jeremias van der Grijp junior zal weten
aen te brengen, zoodaeniglijk dat hij in handen der justitie geraeke en van het fait
overtuijgt worde, zullende - fol. 432 - den naem van den aenbrenger, zulks begeerende,
gesecreteert worden.

Ziet afgekondigt verbiedende te maeken of te drukken, libellen, oproerige
schriften.
Op den 11 december wiert binnen dese stadt Brugge van het stadthuijs afgekondigt(156)
een keijserlijk en koninglijk edict van den 22 november verbiedende te maeken,
drukken of uijt te stroijen libellen, schimpende, eerschende, schandeleuse of oproerige
schriften; den strengen inhout van welk edict den leser zien kan in den Indicateur,
het 18ste deel, bijvoegsel N.23. Gemelt zeer streng edict heeft voorseker in de
gemoederen van menige oproergesinde en schimpige schrijvers d'aldergrootste
ontsteltenisse veroorsakt terwijl er sedert alle de gepasseerde troubelen in de
Nederlanden menigvuldige zijn die hun nergens anders mede meer schijnen te
bemoijen, het maeken van pasquillen niet dan voor een simpel guijgelarij maer meer
achtende; zullende dese door dit edict wat anders geleert worden.

Octrooi van eene nieuwe lichtinge.
In de Gendtsche gasette van den 13 december is aengemelt geworden een keijserlijk
en koninglijk octroi van twee millionen, viermael hondertduijsent guldens voor eene
lichtinge in wisselgeldt, welcke met den eersten november tot Brussel is geopent
geworden; de vertellinge en conditiën den leser verders sien kan in den Indicateur,
het 18ste deel, fol. 372. Gelijk ook tegens welcken intrest die aensienelijcke somme
zal ontfangen worden.

Dieven in 't huijs van den pastor Mestdag en sieur Erswinckel ingebroken.
In den nagt tusschen den 17 en 18 december gebuerde binnen dese stadt Brugge aen
't huijs van sieur Erswinckel, suijkerbacker, wonende bij de Molenbrugge, eene
merckelijcke diefte met braeke. Want eenen of meer dieven aldaer met gewelt een
uijtstekende glaese kasse voor de voorvensters opengebroken hebbende, hebben alles
dat in dezelve was staende ontrooft, dog eenen suijkerpot op den grondt vallende is
sieur Erswinckel ontwaekt en seffens - fol. 434 - opgestaen zijnde, zijn de dieven
weggevlugt, reede zoo verre gebroken hebbende dat zij den huijse konden inkomen.
De dieften bij nachte nu wederom beginnende toe te nemen dog op veele plaetsen
verjaegt wordende, gelijk gebuerde in den nagt tusschen den 22 en 23 december.
Wanneer geduerende desen nagt twee dieven langs den kelder in het huijs van d'heer
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pastor Mestdag, op 't Hoogste van Brugge, ingebroken waeren dog door den
nevenswoonende gebuer gehoort en ontdekt zijnde, vlugteden zij rasselijk door eenen
venster van den huijse, zonder door hem te konnen vastgenomen of aengehouden
worden.
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Vijfde treckinge der loterije in classen tot Brussel gehouden.
Op den 31 december is binnen de stadt Brussel begonst de vijfde treckinge der tweede
keijserlijcke en koninglijcke loterij in ses dassen, 't vervolg van welcke den 2 en 3
januarij 1788 zal vervolgt worden.
Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1787.

Eindnoten:
(153) Charles Walwein was een van de voornaamste agenten van de keizerlijke administratie. Sinds
april 1754 was hij tresorier van de Brugse Kamer van Koophandel. Op 25 september 1787 werd
hij door het schepencollege aangeklaagd wegens wanbeheer en verduisteringen. Op 27 september
1787 werd besloten de hand te leggen op zijn goederen. In februari 1788 werd hij door de
stadsrechters ook schuldig bevonden aan frauduleus bankroet, wat uiteraard het einde van zijn
tresorierschap betekende. Dit kon niet verhinderen dat hij op 7 maart 1788 tot schepen van het
Brugse Vrije werd aangesteld. Echter niet voor lang, want in september 1788 vroeg hij toelating
om met behoud van wedde drie maanden afwezig te zijn, zogenaamd om een reis te maken naar
Frankrijk en Wenen. Dit werd gemakkelijk ingewilligd gezien hij eigenlijk naar Londen ging
met de bedoeling er van der Noot, die toen in Engeland verbleef, te ontvoeren. Dit mislukte
echter. Vanaf 1788 stond Walwein als geheim agent in dienst van generaal d'Alton. In verband
daarmee ondernam hij in 1789 een reis naar Wenen, wat zijn ontslag als schepen van het Brugse
Vrije meebracht. Hij werd dan ‘premier directeur de la société causolidée de banque et
d'économie rurale de Galicie’. Wegens valsemunterij was hij gedwongen Wenen te verlaten en
vond hij uiteindelijk een toevluchtsoord in Parijs. Ook daar hield hij zich bezig met het maken
van valse assignaten. Gevangen genomen, werd hij in september 1792 vermoord. (Y. VAN
DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 157-158).
(154) Dit plakkaat hebben wij niet teruggevonden.
(155) Zie i.v.m. de rechtbanken van 1o instantie voetnoot 34. Ingevolge de ordonnantie van 20 april
1787 werden de jurisdicties van eerste aanleg vastgelegd. Voor Vlaanderen waren dit er 15:
Gent, Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper, Aalst, Oudenaarde, Dendermonde, St.-Niklaas, Kaprijke,
Veurne, Nieuwpoort, Poperinge, Lokeren en Geraardsbergen. (PH. VAN HILLE, De
gerechtelijke, o.c., blz. 57).
(156) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 64. Plakkaten, 2o reeks, reg. 33 nr. 81.
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Daegelijcksche gevallen 1787
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SIet nU hIer Leser aL Den InhoUt kLaer, Van het een DUYst
seVenhondert en seVentaChEntIgste Iaer.
(Januari)
D'heer Declercq tot Oostende subit overleden.
Op den 1 januarij 's avons stierf binnen de stadt Oostende zeer subitelijk d'heer
Declercq, coopman aldaer, welcken heer, weduwaer zijnde, sond zijne meijt, met
welcke hij alleen woonde, ergers uijt om eenige eetwaere. Welcke, thuijs komende,
vond met d'uijterste verslaegentheijdt haeren meester overeijnde van zijnen stoel
gevallen, zijnen bril nog op den neus hebbende en zonder eenige teeckens van leven.
Alle moeijte wiert terstont aengewent om hem weder te doen bekomen, dog alles
was vrugteloos terwijl hij reets in een qualijckte overleden was.

481o treckinge.
- fol. 328 - Op den 5 januarij is tot begin van dit jaer 1787 met de gewonelijcke
ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de 481ste treckinge der keijserlijcke en
koninglijcke loterije(1); zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 17, 18,
59, 19, 61.

Mistig en smoorachtig weder.
Op den 8 januarij was het gedurende den heelen dag door als nagt door het
uijtnemende mistig en smoorachtig weder zoodaeniglijk dat men nauwelijcks langs
de straeten den eenen den anderen konde onderscheijden. Dit zoo stinkende als
ongesont weder heeft nu sedert thien daegen, zoo bij daege als bij nachte,
onophoudelijk aengehouden, zoodat daegelijcks de daegen als nagten zijn en er zeer
veele siekten uijtspruijten; vallende alsnu voor dit saison nog sneeuw nog regen,
zoodat dezelve alle door den dompigen smoor verteert wordt.
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482o treckinge tot Antwerpen.
Op den 13 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de Stadt Antwerpen
geschiet de 482ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 32, 80, 90, 17, 8.

Eclips bij ons alhier sichtbaer.
Op den 19 januarij voormiddag ten thien uren was het eclips bij ons alhier zichtbaer
tot den elf uren.. Dog deze verduijsteringe aen de zonne en wiert op heden door
niemant alhier gesien door het alsnog aenhoudende smoor en dompig weder 't welk,
den eenen dag meer en den anderen min, de locht zoodaenig verduijstert dat niemant
geheugt desen tijdt van 't jaer zoodaenig een langduerig weder geweten te hebben,
zoodat dit hardste wintersaison zonder vorst of sneeuw tot nog toe vergaet, hoewel
den smoor zommige daegen zeer kout is vallende.

483o treckinge tot Gend.
- fol. 330 - Op 20 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 483ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 65, 36, 15, 22, 32.

Het weder verandert in vorst.
Op den 25 januarij was het smoor dompig weder, waervan hiervooren verscheijde
mael is gehandelt, verandert in eenen harden vorst die tusschen een hevige koude
niet meer dan twee daegen geduerde. Des anderdaegs 's avons veranderde het weder
in sneeuw, wanneer hetzelve, naer het vallen van een merkelijcke minigte, weder in
een gewenschten doij verandert wiert.

484o treckinge tot Brussel.
Op den 27 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 484ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 33, 6, 71, 10, 70.

Sieur Gehoot verongelukt.
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- fol. 331 - Op den 28 januarij is binnen dese stadt Brugge, naer het onderstaen van
veele pijnen en smerten, overleden sieur Gehoot, waegenmaeker, wonende in
d'Ezelstraete. Desen man, over vier à vijf daegen binnen dese stadt beneden de vesten,
tusschen d'Ezel- en Smedepoorte, helpende eenige boomen vellen die hij aldaer hadde
gekogt, hadde het ongeluk
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dat hem d'hantspeek waermede hij eenen boom wilde uijtheffen, ontschoot, die tot
zijn ongeluk zijn aengesicht zoodaenig trefte dat het teenemael vermorselt was en
hij buijten zig zelven ter aerde nederviel. In welken staet hij naer zijn huijs gedregen
zijnde door de tijdige hulpmiddelen het geluk hadde van tot zig zelven te komen en
de Heijlige Gerechten van onse Moeder d'Heijlige Kercke te ontfangen; hoewel alle
hulpmiddelen om hem in 't leven te behouden vrugteloos waeren.

Eindnoten:
(1) In verband met deze loterij verwijzen we naar G. FRADCOURT, Inventaires. III: Inventaire
des archives de la loterie aux Pays-Bas Autrichiens (Archives générales du Royaume), Bruxelles,
Archives générales du Royaume, 1957.

(Februari)
485o treckinge tot Antwerpen.
- fol. 332 - Op den 3 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 485ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 75, 54, 19, 79, 18.

Een peert neemt de vlugt met een wagen.
Op den 10 februarij gebuerde binnen dese stadt Brugge een groot ongeluk want eenen
waegen waeraen een peert gespannen was in de Wollestraete de vlucht nemende
langs alle de aldaer staende kramen. Mits het martdag was, zoo gebuerde het dat
eenen kraemer zijn goederen waermede hij was staende wilde salveren; maer tot zijn
ongeluk want het wiel over zijnen voet rijdende was dezelve teenemael vermorselt,
zoodaenig dat men vreest dat hij voor zijn heel leven zal mincke zijn.

486o treckinge tot Gend.
- fol. 333 - Op den 10 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 486ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 80, 26, 59, 53, 41.

Vastenbulle voor 't jaer 1787.
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Op den 11 februarij wiert binnen dese stadt Brugge uijtgegeven en op de predikstoelen
afgelesen de vastenbulle of herderlijcken brief voor het jaer 1787, zijnde van woort
tot woort van den volgenden inhout:
Herderlijcken vastenbrief voor het jaer 1787.
Felix Guillialmus Brenart(2), bij de gratie Godts en des H. Apostolijcken Stoel
bisschop van Brugge, erfachtig cancelier van Vlaenderen, etc., etc.
Aen alle die dese zullen zien ofte hooren lesen saeligheijdt in den Heere. Om
redens, ons bewegende, hebben wij - fol. 334 - noodig gevonden geduerende den
aenstaenden vasten in de onthoudinge van spijsen te dispenseren, gelijk wij doen bij
desen:
I. Het zuijvel zal daegelijcks geoorloft zijn, behoudens den Asschenwoensdag en
Goeden Vrijdag.
II. Men zal 's zondaegs meermaels en op de ander daegen alleenelijk eens,
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

ter noenmael mogen eijeren eten, uijtgenomen op de quarter-temperdaegen (de
vier eerste en de ses laeste daegen van den vasten).
Het zal ook geoorloft zijn vleesch te eten op zondaegen, maendaegen,
dijssendaegen en donderdaegen, te beginnen met den eersten zondag tot ende
met den donderdag vóór Palmzondag, te weten: op de zondaegen meermaels
en op de maendaegen, dijsendaegen en donderdaegen alleenelijk eens ter
noenmael.
- fol. 335 - Op die daegen, op welcke het eten van vleesch toegelaeten is, zal
het ook geoorloft zijn afgesoden en afgebraeden vet of smout meermaels daegs
te eten in plaetse van boter.
Op swaere zonde en zal niemant zig vervoorderen van op een en den zelven
dag visch en vleesch te eten, nog ook vleeschsoupe, jeugt of bouillon op die
dag op welcken hij visch zal eten.
Die van eenige deser dispensatiën genieten willen, zullen ider in 't besonder
gehouden zijn t'elken daege te bidden drijmael den Onsen Vaeder en drijmael
den Weestgegroet ter gedagtenisse van het bitter lijden van onsen Saeligmaeker;
of bij gebreck dies, 't eijnde den vasten eens geven eenen permissieschelling in
den armblok zijner parochiale - fol. 336 - kercke tot onderstant der kasse van
de vernietigde bedelrije(3) alwaer die in voegen is, ofte van den schaemelen
armen daer zulks nog niet en is gepleegt.
Die om besondere redens meerdere dispensatie naer het oordeel van den
medecijnmeester noodig zouden hebben, zullen verpligt zijn die, in dese stadt,
van ons te versoeken en alomme elders van hunne respective landtdekens,
pastors en deservitors.

D'omstandigheijdt van den aenstaenden veertigdaegschen vasten praemt ons, beminde
broeders, om andermael in u op te wekken en aen te moedigen het gelove, waeraf
gij glorie makt belijder te zijn. Waerlijk, tenzij dat het bezielt zij met de werkende
liefde en vrugten voortbrenge van een oprecht christelijk leven, 't is een doodt en
vrugteloos gelove, ten zal u maer dienen - fol. 337 - tot een meerder oordeel en
meerder verdoemenisse; d'eeuwige waerheijdt zegt immers: ‘Allen boom die geene
goede vrugten voortbrengt, zal uijtgeroeijt en in 't vier geworpen worden’. Eenen
Christenen moet naervolger zijn van Christus, zijnen goddelijcken meester. Hij moet
gelijkformig worden aen het voorbeelt, hetwelcken den menschgeworden Sone Godts
aen Zijne uijtverkoren naergelaeten heeft, wilt hij eens in het rijk van Zijnen Vaeder
medeërfgenaam wesen. En wat is geheel het leven van Christus anders geweest als
een volstandige oeffeninge van alderleije wercken van boetveerdigheijdt, verstervinge,
godsdienstigheijdt en verduldigheijdt?
Ziet daer, ô mensch, 't voorbeelt dat gij volgen moet, van wat staet of conditie dat
gij wesen mogt. Daer en is maer éénen Godt, één gelove, één evangelie. Tenzij dat
Godt den - fol. 338 - Vader in u vinde die trecken van deugt dewelcke u doen aen
Zijne Sone gelijcken, noijt en zal Hij u als broeders van dien eerstgeboren erkennen,
noijt als weerdige litmaten van zoo een hooft.
Den naem van Christenen, die gij draegt, legt u dese plicht op. Dien naem beteekent
eenen discipel van eenen gekruijsten Godt, een kint van de wet van liefde, eenen
leerling van het evangelie, eenen mensch die weet, dat hij het kruijs, hetwelck zoo
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menigmael op zijn voorhooft geteekent wordt, opentlijk moet belijden, zonderlinge
door de wercken en in geheel zijnen
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handel moet uijtschijnen. Gelijk de leeringe dan van Christus is den regel van ons
gelove, zoo moet zijn exempel zijn den regel van ons leven.
Moet dit plaetse grijpen in alle tijden, hoeveel temeer in den aenstaenden tijdstip
van den veertigdaegschen vasten, 't Zijn immers daegen, - fol. 339 - besonderlijk
daertoe ingestelt; daegen van genade en saeligheijdt; daegen van penitentie en
boetveerdigheijdt; daegen even dierbaer aen de regtveerdige en aen de sondaers.
Oeffent dan binnen desen heijligen tijdt, meer als oijt, de wercken van
boetveerdigheijdt. Doet wercken en weerdige vrugten van penitentie; andersints, gij
zult al gelijk vergaen naer 't kleet van d'onnooselheijdt verloren t'hebben, daer en is
geen anderen weg tot den hemel als van de boetveerdigheijdt.
Gij hebt gesondigt en grootelijcks gesondigt. Uw gewisse, uw consentie moet u
danof overtuijgen. Diesvolgens, gij moet de sonde boeten, of in dit leven door de
traenen, of in het ander door het vier. Zondaer, gij en kont dan niet meer verhopen
te sterven als christenen, tenzij gij boetveerdig zijt.
Mensch, wie gij zijt, peijst dog daerop dat den eersugtigen, den hooveerdigen, den
gulsigen, - fol. 340 - den onkuisschaert, den eereschender, den godslasteraer, etc.,
etc., dit rijpelijk overdenke en dat hij met een saelige vreese bevangen worde dat
idereen zig zelve oordeele en van dese waerheijdt overtuijge! Ach! Zondaer, en vleijt
u niet. Geen saeligheijdt voor u zonder de oprechte boetveerdigheijdt. Tot dese
boetveerdigheijdt, die u met Godt versoet, ten is niet genoeg u neder te werpen voor
de voeten van eenen priester, te bichten, eenige gebeden op te zeggen en uijtwendig
andere goede wercken te plegen, het herte moet verandert zijn. Indien gij geen oprecht
leetwesen en hebt over uwe zonden, tenzij gij u waerlijk bekeert; indien gij niet
sorgvuldig en vlugt de naestgelegen occasiën van zonde, gij en zijt niet boetveerdig.
Bidden, vasten, bichten is maer het uijtwendig der christelijcke boetveerdigheijdt,
den haet der zonde is haeren geest en wesentheijdt. Voegt daerbij de verstervinge, fol. 341 - 't is de lesse van den apostel Paulus: ‘Versterft’, zegt hij ‘uwe litmaeten
die op d'aerde zijn; schud den ouden mensch uijt met zijne wercken en trekt aen den
nieuwen mensch die vernieuwt wordt naer het voorbeelt van den genen die hem
geschaepen heeft.’ Alof hij wilde zeggen: bestrijd uw lichaem en uwe litmaeten, uw
herte, in zijne ongeregelde driften; bestrijd en besnoeit uw zinnen die de bronaders
zijn van uwe quaede begeerlijckheden; ontrekt u van alles dat u kan misleijden; vlugt
de ijdele voorworpen met dewelcke u de weijrelt aenlokt; temt uw vleesch door het
vasten: op dese wijse zult gij den ouden mensch uijtschudden en eenen nieuwen
volgens Godts beelt aentrekken. Uw leven zal heijlig zijn en met Christus in Godt
verborgen.
't Is alzoo dat gij als eenen waeren christenen krussen zult uw vleesch met zijne
begeerlijcheden en versaeken de weijrelt, haere valsche taele en werken, die gij
opentlijk - fol. 342 - verloochent hebt als gij in Jesus wiert erboren en ontfing de
naem met het merkteeken van christenen.
Heijligt ook den vasten door het gebedt. 't Gebedt is den sluetel van den hemel.
Alles is mogelijk door het gebedt. Maer bidt met ootmoedigheijdt en betrouwen, bidt
met stemvastigheijdt en volherdinge. Bidt in den naem van Jesus. Vraegt van Godt
den geest van eene waere boetveerdigheijdt voor u en alle menschen. Bidt om die
droefheijdt des herten, die de zonde doet versaeken om Godt, zonder verdeelinge.
Bidt voor de bekeeringe der zondaers, voor de verlichtinge der doolende broeders,
voor de vermeerderinge
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en den luijster van het Roomsch-Catolijk gelove. Bidt voor het welzijn, zoo tijdelijk
als geestelijk, van kerck en staet. Bidt voor uwe overheden. Maer bidt met vereenigde
herten en gemoederen; en sijt versekert dat zulk een gebedt de wolken doordringt en
zal verhoort worden.
- fol. 343 - Ten lesten, ondersteunt de swakheijdt van uwe gebeden door aelmoessen
en ander wercken van liefde. Dese dingen tesaemen gevoegt zijn volgens den h.
Augustinus als twee vluegelen die 't gebedt met alle snelheijdt tot Godt doen vliegen
en zijne genaede doen verwerven. Neemt dan waer de lesse van Tobias: ‘Eet uw
broot en drinkt uwen wijn met de behoeftigde en met uwe kleederen dekt de naekte.’
Alles praemt: den koophandel wordt gestremt, de werklieden sitten zonder werk, de
eetwaeren zijn dier. De armoede is overgroot en dat onder uwe broeders. Geeft dan
en daer zal u gegeven worden. Nog en vreest niet door de mildaedigheijdt tot de
behoeftigheijdt te komen. De handt van den armen is een vrugtbaeren acker: gij zult
hondert werf maeijen 't gone gij daerin zult gesaeijt hebben. Godt zelfs zal dan of
uwe borge wesen.
- fol. 344 - Aldus gegeven tot Brugge in ons bisschoppelijk paleijs den 10 februarij
1787.
† Felix Guilliamus bisschop van Brugge.
Locus † sigilli. Ter ordonantie van Zijne Doorl. Hoogw. voornoemt.
De Grijse, secretaris.

Juffrouw Caveel verongelukt.
Op den 16 februarij verongelukte joffrouw Caveel, jonge dochter, oudt boven de 60
jaeren, wonende bij de Leeuwbrugge, op eene zeer besondere en ellendige maniere.
Want dese joffrouw die het volkomen gebruijk van haere zinnen niet besat heel desen
naermiddag langs de straeten deser stadt hier en daer als gedoolt hebbende, zoo er
gepresumeert wordt tot den donckeren avont, is eijndelinge, gekomen zijnde op de
veste agter Blendekenscapelle(4), beneden den dijk in de modder gevallen en zeer
ellendig gestorven; 't gewelt dat zij met haer handen gemaekt hadde zulks genoegsaem
bewijsende. Alom gesogt wordende en wiert zij voor 's anderdaegs naermiddag niet
gevonden.

487o treckinge tot Brussel.
- fol. 345 - Op den 17 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 487ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 46, 29, 47, 11.

De vastenavontdaegen.
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Op den 18, 19 en 20 februarij, zijnde de drij vastenavontdaegen, wiert er
buijtengewonelijk op den zondag als op d'andere gemasquert en alom bal gehouden,
gelijk ook op den volgenden zondag, den eersten van den vasten,
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voor het tweede jaer gedaen wiert. Het was geduerende dees drij daegen zeer
aengenaem weder en warm zonneschijn, welck megaende weder sedert eenige weken
zoodaenig aenhout zonder vriesen of vallen van sneeuw, dat het schijnt de maendt
meij te zijn. Door dien de straeten geduerende dees daegen ook zeer droog laegen,
saeg men zeer veele schone merkensweerdige gemasquerde loopen; voor 't overig
dees daegen zonder troubelen zeer gerustelijk afgelopen zijnde.

Een jonge juffrouw in d'herberge ‘Den Hert’ vertoont.
- fol. 346 - Op den 21 februarij en eenige andervolgende weken wiert binnen dese
stadt Brugge in d'hostelrije ‘Den Hert’ in de Steenstraete voor den prijs van seve
stuijvers vertoont eene jonge joffrouw van schoone gesteltenisse, genaemt Tabsch
en geboortig van Pekin, zonder handen en armen; doende dezelve joffrouw tot
verwonderinge van eenider met haere voeten alle zulkdaenige wercken als een
welgeboren mensch met zijne handen kan doen: als eten, drincken, breijen, naeijen,
spellewercken, schrijven, spelen op alle soorten van instrumenten, ook met kaert en
teerlingen, afschieten van pistol en fusiek, en tot verwonderinge van eenider alles
met haere voeten, als iemant met zijne handen doen kan, ter uijtvoer brengende.

488o treckinge tot Antwerpen.
Op den 24 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 488ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 26, 52, 70, 45, 18.

Andermael op den eersten sondag van den vasten gemasquert.
- fol. 347 - Op den 25 februarij, zijnde den eersten zondag van den vasten, wiert
binnen dese stadt Brugge de verfoeijlijcke gewoonte van te masqueren op de
zondaegen, gelijk het voorlede jaer zijn beginsel genomen, wederom hernomen en
desen naermiddag zaeg men wederom de gemasquerde langs de straeten loopen
zonder eenigen tegenzeg, evenals op de vastenavontdaegen. Dog de belaechelijcke
daeders wierden ten desen daege veele wederhouden door het weder dat desen morgen
door 't vallen van veel sneeuw verandert was, welcken desen naermiddag zonder te
continueren in eenen dikken regen veranderde die tot 's avons geduerende en
vervolgens veele ongemasquert deed 't huijs blijven.

Eindnoten:
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(2) Felix Guilelmus Antonius Brenart werd geboren te Leuven op 23 november 1720. Hij werd in
1744 tot priester gewijd. In 1777 kreeg hij de bisschopswijding en volgde de in 1776 overleden
Brugse bisschop mgr. Caimo op. In 1794 vluchtte hij voor het oprukkende Franse leger weg
uit Brugge en overleed datzelfde jaar te Anholt (Westfalen). (Y. VAN DEN BERGHE, Biografie
van bisschop mgr. F. Brenart (1720-1794), in Brugge in de revolutietijd. Een verzameling
opstellen over Brugge op het einde van het Ancien Régime (1770-1794), Brugge, 1978, blz.
77-83).
(3) Zie in verband met deze problematiek Y. VAN DEN BERGHE, De algemene armenkamer te
Brugge (1776-1925) in Brugge, o.c., blz. 83-102. Het bestrijden van de bedelarij en de
organisatorische aanpak door de overheid van dit probleem, zowel te Brugge als elders in de
Oostenrijkse Nederlanden, moet gezien worden in het rationalistische klimaat van de
Verlichtingsideëen. Een ordonnantie van 27 juni 1776 verbood het publieke bedelen te Brugge
en op 1 juli 1776 werd een algemene armenkamer, de Jointe genaamt, opgericht. De Jointe was
samengesteld uit afgevaardigden van de zeven parochiedissen en een vertegenwoordiger van
de parochiepastoors en stond onder voorzitterschap van de burgemeester van de commune. Aan
de basis van de armenkamer lagen de ideëen van F.-J. Taintenier, namelijk dat aan valide
bedelaars een beroep moest worden geleerd en werk bezorgd door de overheid, en dat voor niet
valide bedelaars moest voorzien worden in steun aan huis.
(4) De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens - waarbij vroeger ook het Blindeliedengasthuis
hoorde - bevindt zich in de huidige Kreupelenstraat. (A. SCHOUTEET, o.c., blz. 121).

(Maart)
489o treckinge tot Gent.
Op den 3 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 489ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 10, 60, 35, 82, 80.
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Groot ongeluk tot Schipsdaele voorgevallen.
- fol. 348 - Op den 6 maerte gebuerde op Schipsdaele(5) een groot ongeluk. Want
desen naermiddag, aldaer de carosse van d'abdije van den Duijne(6) gearriveert zijnde
om den heer dispensier van de barge van Nieuport af te wagten, zoo gebuerde het
dat den knegt terwijl het zeer regende in eene herberg gegaen was en zijn peerden
kort aengespannen hadde, welke zeer wilt zijnde de carosse allengkens agterwaert
hadden doen dijnsen totdat dezelve over den dijk in het water reed. De peerden,
niettegenstaande het overgroot gewelt dat zij maekten, moesten de carosse in het
water volgen, die geduerig agterdrijvende de peerden, zonder dat se iemant konde
helpen, deed de moort steken. De schaede door desen toeval veroorsakt aan de carosse
en beijde peerden op meer dan sevenhondert guldens geschat wordende.

490o treckinge tot Brussel.
Op den 10 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 490ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 21, 2, 87, 60, 19.

490o treckinge tot Antwerpen.
- fol. 349 - Op den 17 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 491ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 31, 4, 26, 57, 54.

Sieur Vandenberge bijt zijne tonge af.
Op den 20 maerte wiert sieur Vandenberge(7), t' huijs zijnde met zijne vrouwe ten
huijse van sieur Van Lede, wonende in de Vlamingstraete binnen dese stadt, met alle
de heijlige sacramenten der heijlige kercke geadministreert; want alzoo den zelven
Vandenberge, gewoont hebbende beneden de Stroobrugge en aldaer koopman geweest
hebbende, een seer aensienelijcke banqueroute hadde gemakt die men zegt te beloopen
boven de vijftigduijsent ponden grooten; en dieswegens met zijne vrouwe uijt den
huijse is gestelt. Zoo is den zelven, zijne goederen nu verkogt wordende, disperaet
geweest en heeft zoodanig in zijne tonge gebeten dat hij, genesende, mogelijcks voor
altijdt van 't gebruijk der spraeke zal berooft zijn.

492o treckinge tot Gend.
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- fol. 350 - Op den 24 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 492ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 48, 35, 46, 43, 10.
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Het weder verandert schielijk in donder en regen.
Op den 26 maerte, zijnde den feestdag van Maria Bootschap, overtrock 's avons
tusschen vijf en ses uren het weder schielijck alsof het in 't midden van den somer
zoude hebben geweest; en de locht teenemael overlommert zijnde, volgden eenige
donderslaegen en schitterende blixems, waerop eenige zoo geweldige regenvlaege
volgde dat, gelijk in 't midden van den somer ondertusschen geschiet, menigvuldige
straeten onder waeter stonden. Geduerende heel dese en de gepasseerde maendt heeft
men een zeer aengenaem weder gehadt en weijnig vorst en geene sneeuw gewaer
geworden, zoodat d'oudste persoonen niet geheugen in hunnen tijdt eenen zoo sagten
agterwinter als dese jaere geweten te hebben.

493o treckinge tot Brussel.
- fol. 351 - Op den 31 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 493ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 5, 20, 32, 52, 55.
Op den 7 april, zijnde den saterdag voor Paesschen, en is wegens de gepasseerde
Goede Weke binnen de stadt Antwerpen de gewonelijcke treckinge der keijserlijcke
en koninglijcke loterije niet geschiet maer de zelve is verschoven tot op den volgende
saterdag; de gemelde treckinge nogtans het voorlede jaer in de weeke plaetse gehadt
hebbende.

Eindnoten:
(5) Scheepsdale is een wijk in Sint-Pieters-op-den-Dijk, nu bij Brugge ingelijfd. (A. DUCLOS,
o.c., blz. 203).
(6) De abdij genaamd Ter Doest of Thosan (= Tous les saints) te Lissewege, had hier te Brugge
aan de Lange Rei haar toevluchtshuis. Dit was gebouwd in de 13o eeuw; het terrein ervoor was
gekocht in 1228. De Duinenabdij van Koksijde, die vernield werd in 1560, kocht deze refuge
en de abt liet er, in april 1628, een nieuwe Duinenabdij bouwen. Het klooster werd nooit voltooid.
De kerk daarentegen, waarvan de bouw een aanvang nam in juni 1775, werd op 6 september
1788 ingewijd door bisschop Brenart. (A. DUCLOS, o.c., blz. 537). (-, Aspecten van het
monastiek leven in de Nederlanden, Centrum voor kunst en cultuur, Sint-Pietersabdij Gent,
Gent, 1980, blz. 71).
(7) De koopman Vandenberge had in 1790 een belangrijke functie in het cavaleriecorps dat de
Peneranda had opgericht om een sociale revolte tegen te gaan. Ook was hij lid van de Jacobijnse
club. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz. 222 en dl. II blz. 194).

(April)
Groot ongeluck binnen Brugge op de peerdemart voorgevallen.
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Op den 12 april, zijnde alhier binnen Brugge de gewonelijcke peerdemart, gebuerde
op dezelve een groot ongeluk. Want sekeren man, aldaer genaemt Brilleman, met
eenen boer elk met hun peert gewet hebbende om zeers te rijden. Zoo gebuerde het
- fol. 352 - dat den boer, de wedding verliesende, zijn peert stil hielt. Dog den winnaer,
met zijn peert teruggekeert, liep hetzelve in volle gelop tusschen eene menigte
menschen, tot zoo verre dat het d'heer Cobrisse op den grondt smeet en hem zoo op
zijn buijk als ontrent zijn hert eenige zoodaenige stampen toebragt dat er weijnig of
geen leven aen hem gesien wiert; dus zoo goedt als doodt naer zijn huijs
vertransporteert wordende. Den daeder sprong seffens van zijn vlugtende peert en
liep naer 't clooster der eerw. paters Capucinen op 't vrijdom, zullende,
niettegenstaende de vrije peerdemart, zijn geluk zijn indien den gemelden heer het
leven behout.

494o treckinge tot Antwerpen.
Op den 14 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 494ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 85, 69, 4, 89, 75.
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495o treckinge tot Gend.
- fol. 353 - Op den 21 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 495ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 30, 63, 88, 12, 58.

Bij uijtnemende regenachtig en windig weder.
Op den 26 april en eenige andere volgende daegen en nachten was het bij
uijtnementheijdt windig en regenachtig weder, vermengelt met sneeuw en overgroote
haegelsteenen. Hierbij makte het den noordenwindt zoo kout alsof het geduerende
eenige daegen temidden in den winter zoude hebben geweest; vallende geduerende
dese daegen meer nattigheijdt als men geduerende alle den tijdt sedert het nieuw jaer
ontmoet heeft, waerdoor men alsnu eene zoo groote menigte sneeuwwater gewaer
werdt, terwijl geduerende desen winter geene ouderlingen geheugen oijt eene zoo
weijnige quantiteijt sneeuw en nattigheijdt te hebben weten vallen.

496o treckinge tot Brussel.
- fol. 354 - Op den 28 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 496ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 1, 22, 17, 57, 41.

(Mei)
Welcke nieuwigheden geduerende de foire in 1787 vertoont wierden.
Van den 4 meij af en geduerende heel de foire van desen jaere hebben der binnen
dese stadt Brugge verscheijde vermaeklijckheden plaetse gehadt; want behalvens
dat er als naer gewoonte op de Mart geene appartementen van hout afgeslegen zijn
tot het vertoonen eeniger speelen of ander vermaekelijckheden, het door d'heeren
van 't collegie is verboden geworden om te meerder ruijmte van plaets voor de
kooplieden op de Mart te zijn, en waerdoor er, zoo men zegt, verscheijde, in 't begin
deser foire aengekomen zijnde, hun op dit verbodt van op de Mart niet te mogen
staen van dese stadt verwijdert hebben omdat zij op de plaetsen die men hun aenwees:
als de Vrijdagmart, Dijver of Pantreijken saegen hunne onkosten niet te konnen fol. 355 - winnen; behalvens dit waeren er alhier verscheijde operateurs aengekomen
die, te lang om ider in 't besonder op te haelen, daegelijcks hunne kruijden, balsems
en andere medicenen op de Mart, geseten in chaisen, verkogten. Onder verscheijde
van dese was alhier ook aengekomen den wijtberoemden keijserlijcken veldtoperateur
en grooten docter M. De Vos(8), die gelogeert was in d'herberge ‘St. Eloy’ in de
Smestraete en aldaer daegelijcks veele zieke met verouderde quaelen was helpende.
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Desen heer hadde ook op het Pantreijken laeten stellen eenen theater, op welcken
door twee wel geëxceerde persoonen menigvuldige schoone toeren gedaen
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wierden en veele extra sprongen, gelijk ook veele schoone toeren op de koorde zonder
balance ofte iet in hunne handen te hebben. Dit spel beginde daegelijcks 's avons ten
ses uren en geduerde tusschen het verkopen der kruijden, balsem, etc. tot den agt en
half uren; zijnde om zulks te zien aldaer daegelijcks zoo veele menschen vergaedert
dat er t'elcke zeijde nauwelijcks eene plaetse - fol. 356 - op bleef om iemant te konnen
staen. Behalvens d'andere operateurs die op de Mart daegelijcks verscheijde exercitiën
deden, wierden geduerende d'eerste agt deser foire op de gewonelijcke prijsen der
commedie vertoont het groot koninglijck spel van Vrankrijk, welckes weerga alhier
noijt vertoont is en van welke alhier dit kort bericht is uijtgegeven geworden en tot
aenschouwing van welcke hun daegelijcks veele menschen begaeven, hunne wondere
werking en snelheijdt zeer bewondert wordende. Luijdende dit bericht als volgt: ‘Met
permissie zal 's avons ten ses uren in 't commediehuijs op d'Oude Burse vertoont
worden het groot koninglijk spel van Vrankrijk, verheelt door den weergaloosen
Hercules, bevoorrigtigt door zijne majesteijt Ludovicus den XVI om zijne
wonderbaere begaeftheden en ongewone magt. Men zal dit koninglijk spel beginnen
met den Franschen dansmeester, het jong Spaensch vrouwspersoon en den kleijnen
Engelsman, dewelcke aen de aenschouwers tot groote verwonderinge zullen - fol.
357 - door hunne snelheijdt. Naer dit vertoog zal volgen den onvergelijckelijcken
Engelsman en ervaeren dansmeester op het ijzerdraet, waarvoor hij zig heeft
uijtstekende gemakt in 't Fransch hof en verscheijde uijtlandtsche hoven; hij heeft
zelfs gedient tot verwondering van zijne majesteijt Josephus den II, Roomsch keijser
tot Spa den 19 julij 1781. Hij zal ook verscheijde toeren van evenwichten en
gouwegrepen, die nog niet gesien zijn, vertoonen; dit groot vertoog zal eijndigen
door de onbegrijpelijcke magt van Herculus en hij zal in de dertig differente toeren
van magt verbeelden, uijtmaeckende verscheijde posturen door differente werkingen;
voorders een van zijne meesterstukken is te draegen een pijramide van 18 persoonen
op eene taefel, staende op het onderste van zijne voeten, om te toonen zijne ongemete
magt in zijne knieschijven. In dit stuk draegt hij 2.500 ponden. 't Is voor dese - fol.
358 - magt en snelheijdt dat haere majesteijt de koninginne van Vrancrijk, alsook
zijne majesteijt Ludovicus den XVI, hem den naem van Hercules gegeven hebben
en vereert met eene goude madalie waerop staet het afbeeldsel van zijne gemelde
majesteijt, dewelcke hem vereert is tot Versailles door den koning den 14 maerte
1783. Hij doet geene voordere uijtlegginge van alle zijne vertooningen en van die
van zijnen troup om het zooveel te vermaekelijcker aen d'oogen der aenschouwers
voor te brengen.
Nota: dese koninglijcke troupen en zullen maer 4 à 5 mael vertoont worden, vermits
zij op het spoedigste moeten vertrekken naer Londen’.

497o treckinge tot Antwerpen.
Op den 5 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 497ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 71, 85, 31, 82, 3.
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498o treckinge tot Gend. Eenen terne gevallen.
- fol. 359 - Op den 12 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 498ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 53, 68, 31, 51, 44. Door dese treckinge is er
binnen dese stadt Brugge in 't comtoir van d'heer Vaneechoute door de nombers 44,
51, 68, gevallen eenen merckelijcken terne, ter oorsaek van welcke die nombers
schoon met bloemen versiert waeren.

Ongeluk aen de Waterhalle voorgevallen.
Op den 14 Meij gebuerde binnen dese stadt Brugge een merckelijk ongeluk aen de
Waterhalle die men besig is met af te breken; want aldaer, in 't aflaeten van een stuk
hout, twee zeer gewont wierden doordien het zelve van de gene die boven waeren
ontschoot. Zijnde dese werklieden, die zeer gewont zijn, naer het hospitael
vertransporteert. Gelijk men ook gedaen - fol. 360 - heeft met eenen werkman die
eenige daegen hiervooren van boven tot op den grondt gevallen was en met nog eene
andere vrouwe die langs de Breijdelstraete passerende, door 't afschieten van eenen
venster die men langs desen kant afbrak, zoodaenig gewont was dat zij van haer
zelven op de straete nederviel en men bijnae geen leven aen haer meer was ziende.
Zoodat er alsnu met reden gevreest wordt dat er aen dit zeer hoog staende en hoog
vervallen gebouw nog meer ongelucken zullen geschieden terwijl het afbreken van
't zelve door de stoutste werklieden zelfs gevreest wordt, waerdoor er verscheijde
hunne baesen hebben bedankt om dit periculeus werk niet te moeten doen.

499o treckinge tot Brussel.
Op den 19 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 499ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 23, 88, 37, 26, 39.
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Eenen soldaet in de vestinge verdroncken.
- fol. 361 - Op den 23 meij gebuerde dat eenen soldaet van het alhier liggende
regement op de volgende wijse verdronck. Desen, zig ontkleet hebbende aen de veste
't eijnden den Bloedtput, hadde al zijne kleederen gewonden in een packje waermede
hij zig begaf in 't waeter om over te swemmen en alzoo te deserteren; maer
waerschijnelijk in 't swemmen niet ervaeren zijnde, ofte verwert door het packje
waermede hij meende over te swemmen, is hij ongeluckiglijk in 't lis blijven steken
en verdroncken. Desen naermiddag gevonden wordende, liggende als vermelt, met
zijne kleederen bij zig, dus ellendig zonder voorder dan 't lijs geswommen te zijn,
verdroncken zijnde.

500o treckinge tot Antwerpen.
Op den 26 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 500ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 74, 61, 3, 16, 4.

Het koninglijk spel van Vrankrijk op de Vrijdagmart op eenen theater
vertoont.
- fol. 362 - Op den 28 meij en eenige andere volgende daegen, wanneer het droog
weder was, is binnen dese stadt Brugge op de Vrijdagmart op een groot gestelden
theater vertoont het groot koninglijk spel van Vrankrijk, hetwelk als hiervooren fol.
356 geduerende dese maent in 't commediehuijs is vertoont geworden. Dese ervaerene
konstenaers beginnen alle daegen met hunne exercitiën 's avons ten seven en half
uren en eijndigen ten negen uren waerdoor er telkens op de Vrijdagmart zooveel
menschen vergaederen dat er nauwelijcks plaetse om te staen is. Bij dese konstenaers
heeft zig vervoegt den heer Franchi die telkens op den zelven theater van ten vier
uren zijne verscheijde nieuwe geheijmen, volgens dit hiernevens liggende bericht,
aen ider verkoopt.

Eindnoten:
(8) In de steekkaarten van het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis
betreffende de Brabantse Omwenteling staat een zekere Martin De Vos vermeld als luitenant
bij de compagnie van Dooren (Leuven). Hij was een slecht genoteerd figuur en zou zelfs een
bordeel te Brussel en te Leuven gehouden hebben. Het is echter niet na te gaan of het diezelfde
De Vos betreft als die waar van Walleghem over schrijft. (Brief van de heer J. Lorette,
conservator van het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, d.d. 20 jan.
1982).
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(Juni)
501o treckinge tot Gend.
Op den 2 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
501ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 34, 48, 55, 89, 35.

502o treckinge tot Brussel.
- fol. 363 - Op den 9 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 502ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 42, 80, 11, 59, 6.

D'acteurs van 't koninglijk spel verplaest.
Op den 10 junij hebben de acteurs van het groot koninglijk spel van Vrankrijk,
waervan hiervooren verhandelt is, andermael hunne exercitiën op de Vrijdagmart
binnen dese stadt vertoont. Om de volgende redens hunne exercitiën voor eenige
daegen gestaekt en hunnen theater afgeslegen geweest hebbende. Gemelde
koninglijcke acteurs hadden hun aen den heer Franci, hiervooren vermelt, voor elck
eene croone daegs verheurt, ten koste van welcken heer ook den theater gestelt was.
Gevolgentlijk zulks voor desen heer zeer kostbaer zijnde is hij naer verloop van
eenige daegen met dese acteurs in dispuijt gekomen mits hij, als alle de onkosten
betaelende, voor zig wilde behouden hetgone - fol. 364 - van den aenschouwers op
de
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Vrijdagmart door dese acteurs wiert opgehaelt, 't welck door de menigte menschen
telkens tot 30 à 40 guldens uijtmakte. Waarom, nu den theater afgebroken zijnde,
eenen anderen door de acteurs niet tegens de gewesene soldaetehooftwagthuijs maer
tegens d'huijsinge op de Vrijdagmart gestelt is. Den heer Franci heeft ook al den
anderen kant van de Vrijdagmart eenen anderen, minder theater, laeten stellen op
welcken hij nu afsonderlijk zijne nieuwe geheijmen verkoopt.

503o treckinge tot Antwerpen 's maendags getrokken.
Op den 16 junij en is binnen de stadt Antwerpen als naer drijwekelijcksche gewoonte
de keijserlijcke en koninglijcke loterije niet getrokken geworden, ter oorsaeke van
eenige aldaer ontstaene oproerigheden, wan of den leser breeder zien kan in 't vervolg
der beschrijvingen van de merckweerdigste voorvallen binnen en ontrent de stadt
Brugge, 't 13ste deel; zijnde hierom de 503ste treckinge der zelve loterije gehouden
op maendag den 18 junij en met de gewonelijcke ceremonie uijt het radt der fortune
getrokken de nombers: 6, 50, 11, 38, 47.

D'acteurs van 't koninglijk spel rijden in montuering langs de stadt.
- fol. 365 - Op den 18 junij naermiddag, van naer den een uren, gingen de acteurs
van het groot koninglijk spel van Vrankrijk in schoone montuering, geseten te peerde,
(agter hun volgende eene chaise met gespel en waerin saeten hunne jonge kinderen)
langs alle de kanten deser stadt, aenkondigende dat zij desen avont verscheijde nieuwe
toeren zouden hebben verricht: als het springen door eenen grooten toegemakten
ballon, door een afgeschoten wordende vuurwerk, door eene tonne gesteeken vol
smoorpijpen zonder eene te schenden en meer ander nieuwigheden, te lang om te
melden.
Bijnae ontelbaere menschen, zelfs tot den meesten edeldom, laeten hun daegelijcks
op de Vrijdagmart vinden, betoonende elk zijne toejeugingen, waerdoor door dese
acteurs op zommige daegen meer dan 60 guldens opgehaelt wordt.

504o treckinge tot Gend.
Op den 23 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
504ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 56, 36, 44, 43, 73.

Een man van 106 jaeren begeeft zig in 't bisdom.
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- fol. 366 - Op den 28 junij geduerende desen heelen morgen stonden ontrent het
bisdom binnen dese stadt vele menschen vergaedert ter oorsaeke dat men aldaer saeg
sitten eenen ouden grijsen man van Catthem, welcke
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volgens zijne bescheeden 106 jaeren oudt was. Desen man zig aen 't bisdom
aenbiedende om onderstuent te worden, zig ook ten zelven eijnde op 't collegie
begeven hebbende. Vóór het bisdom zaeg men nog sitten een vrouw, uijt Holant
aengekomen, met haer dochter van circa twalf jaeren bij haer, ende met hunnen pak
en sak, welcke, zoo gelijk zij tegen alle menschen voorgaf, gekomen was om gedoopt
en bekeert te worden, ten welcken eijnde zij haer ook in 't bisdom en van daer in 't
collegie begaf om tot haer gewenschte oogwit te komen.

505o treckinge tot Brussel.
Op den 30 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 505ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 63, 83, 24, 85, 65.

(Juli)
Den soon van sieur Everaert verdroncken.
- fol. 367 - Op den 5 julij gebuerde het dat den soon van sieur Everaert, wonende bij
de Catalinepoorte, op de volgende wijse zeer ellendig verdronck. Want desen jongen
van ontrent elf jaeren desen naermiddag met eenige ander jongers buijten de
Catalinepoorte in de Gensche vaert ontrent het Lappersfort(9) gegaen zijnde om saemen
te swemmen. Zoo gebuerde het dat desen, nog onkundig in het swemmen zijnde en
d'ander willende volgen, als eenen steen naer den grondt sonk. En niettegenstaende
hij door het gewelt dat hij maekte nog boven kwaem, konden zijne medejongers hem
niet helpen terwijl zij zeer verschrikt en ook nog zeer onkundig in het swemmen
waeren, zoodat hij zonder eenige hulpe te bekomen ellendig verdronk.

506o treckinge tot Antwerpen.
Op den 7 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 506ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 5, 17, 36, 85, 65.

507o treckinge tot Gend.
- fol. 368 - Op den 14 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 507ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 53, 41, 30, 42, 75.
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Moetwilligheijdt van eenen paruquier begaen.
Op den 19 julij gebuerde binnen dese stadt Brugge een groote moetwilligheijdt; want
sekeren paruquier, desen avont ontrent den thien uren passeerde, zeer beschonken
zijnde, voorbij het huijs van sieur Scheppere, ook
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paruquier en winkelier, wonende in de St. Jacobsstraete; alwaer hij des zelfs juffrouw
die in haeren venster lag met alle soorten van schelwoorden begroete, tot zoo verre
dat haere man zulcks niet meer konnende hooren van boven kwam en desen
quaedwilligen eenige slaegen toebragt. Zijne woede hierdoor verdobbelende sloeg
en stampte hij onder menige schelwoorden alle degene die in groote menigte ontrent
kwaemen, tot zoo verre dat hij als een dollen, onbedwingbaer zijnde, door eenige
opgenomen en naer de stadtswagt gedragen wiert.

508o treckinge tot Brussel.
- fol. 369 - Op den 21 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 508ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 20, 65, 70, 57, 52.

509o treckinge tot Antwerpen.
Op den 28 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 509ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 70, 45, 43, 49, 83.

Hevig gevegt voorgevallen.
Op den 29 julij viel er binnen de stadt Brugge een zeer hevig gevegt op de volgende
wijse voor. Desen avont, tusschen agt en negen uren, eenen man langs de Gendtpoorte
van buijten in komende over de Gaeremart. Zoo gebuerde het dat desen eenen hondt,
aldaer voor eene duere liggende, met zijne stok in 't voorbijgaen eenige slaegen
toebragt, zoodaeniglijk dat desen hondt hem op een hevige wijse toeschoot. - fol.
370 - Dog hij, hem met zijnen stock verweerende, sloeg hij den hondt zoo goedt als
doodt, tot zoo verre dat degenen aen wie den hondt toebehoorde hem toeschoot en
hevig aenvielen. Hij verweerde zig tegen dese zijne aenvallers zoo dapperlijk dat het
van weerzijden een alderhevigste gevecht wiert, zoodaeniglijk dat hij het vrouwevolk
dat hem aengegrepen hadt tot de tuijten van hun hooft trok en in 't midden van de
Gaeremart wierp. Dog zig eijndelinge door overmagt niet meer ziende te konnen
verweeren nam hij, naer ook zeer geslegen te zijn, de vlugt. Zijnde op de Gaeremart
door dit zoo hevig gevegt zooveel volk vergaedert dat men nauwelijcks konde
passeeren.

Eindnoten:
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(9) Het Lappersfort was een herberg langs het kanaal van Gent, vooral bezocht door de kleine
burgerij. (A. DUCLOS, o.c., blz. 264).

(Augustus)
510o treckinge tot Gend.
Op den 4 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 510ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 77, 45, 35, 90, 53.
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511o treckinge tot Brussel.
- fol. 371 - Op den 13 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 511ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 50, 81, 42, 83, 56.

Liedekens van Benedictus Labre binnen Brugge gesongen.
Op den 12 augusti en eenige andere volgende daegen waeren alhier binnen de stadt
Brugge eenige vreemdelingen aengekomen, singende op de marten en wegen, tusschen
het spelen van violen schoone Fransche liedekens, alle betrekkelijk op het leven van
Benedictus Josephus Labre(10), gestorven binnen Roomen in 't jaer 1783 in opinie van
heijligheijdt (ziet hiervan verders den Indicateur, 18ste deel, fol. 90). Dese sangers
hadden ook bij hun eene groote houte kasse, waerin desen weerdigen man in wasch
zeer correct naer het leven afgebeelt stont; hebbende desen man rondt zijn afgebeelt
lichaem een bruijn versleten surtou, die zij voorgeven den zelven geduerende zijn
leven gedregen te hebben.

Eenen jongen in de veste aen de Gendpoorte verdronken.
- fol. 372 - Op den 17 augusti verdronck eenen man op de volgende wijse zeer
ongelukkiglijk. Desen, in de veste beneden de Gendpoorte zijnen soon van circa
thien jaeren willende leeren swemmen, bondt een koorde rondt zijn lijf en hiel dezelve
vast. Dog, de koorde hem ontschietende, schoot zijnen jongen naer het midden en
vervolgens naer den grondt; terstont vloog hij in het waeter om zijnen zoon te redden,
maer ook niet kundig in het swemmen zijnde, schoot hij seffens naer den grondt en
verdronck ongelukkig zonder nog oijt boven te komen; zijnen zoon door zijn groot
geschreeuw op 't aenkomen eeniger menschen, meer doodt dan levende, uijt het water
getrokken wordende.

512o treckinge tot Antwerpen.
Op den 18 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 512o treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 24, 50, 18, 38, 33. Door de nombers 18, 24,
38 is er binnen dese stadt in 't comtoir van sieur Hanicaert in de Predikheerstraete
eenen merckelijcken terne gevallen.

Sieur Pulinckx subitelijk overleden.
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- fol. 373 - Op den 24 augusti wisselde binnen dese stadt Brugge zeer subitelijk het
tijdelijk met het eeuwig sieur Pulinckx(11), directeur der provinciale werken, wonende
in St.-Amandsstraete. Want desen heer, 's morgens
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ten twaelf uren nog op de Mart wandelende, ging naer zijn huijs en nam als naer
gewoonte de maeltijdt, naer dezelve van sinne zijnde van naer eenige wercken te
gaen; maer van taefel opgestaen zijende, zijde hij zig niet wel te bevinden en viel
zonder meer te zeggen neder op den grondt. Aldus in eenige minuten stervende,
zonder eenige hulpe te konnen bekomen of eenige gerechten van Onse Moeder de
H. Kercke te konnen onfangen.

513o treckinge tot Gend.
Op den 25 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 513ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 26, 72, 32, 11, 5.

Eindnoten:
(10) Benedictus Josephus Labre, geboren 26-3-1748 te Amettes (Frankrijk), en gestorven te Rome
op 17-4-1783. Reeds in 1766 wilde hij in de orde van de Trappisten opgenomen worden, wat
hem gezien zijn jeugdige leeftijd niet lukte; ook bij de Kartuizers en de Cisterciënzers (van
Septfons) werd hij niet aanvaard. Vanaf 1770 begon hij dan een leven als pelgrim en bedelaar,
en leefde in uiterste armoede. Hij bezocht alle bedevaartsoorden in Frankrijk, Italië, Zwitserland
en Duitsland. Na zijn dood werd hij vereerd om de vele wonderen die aan hem werden
toegeschreven; in 1881 werd hij heilig verklaard (feestdag 16 april). (M. BUCHBERGER,
Lexikon für theologie und Kirche, dl. VI, Freiburg im Bresgau, 1934, blz. 326-327). (A.
BUTLER, Vies des pères, martyrs et autres principaux saints, dl. II, Brussel, 1847, blz. 346-349,
uit het Engels vertaald door Godescard, kanunik van Saint-Honoré en herzien door P. de Ram).
(11) Hendrik Pulinx jr., geboren 4 mei 1724 en gestorven 1787, was de zoon van de bekende Brugse
beeldhouwer Hendrik Pulinx. Om zich te vervolmaken in de bouwkunst studeerde hij te Brussel
en te Parijs. Terug in Brugge, werd hij in 1751 benoemd tot directeur van de navigatiewerken
in opvolging van de overleden P. Legillon. In 1750 stichtte zijn vader een faïencefabriek; 4 jaar
later ging vader Pulinx een vennootschap aan met zijn zoon en een zekere J. Chauvet uit Gent.
De fabriek ging failliet in 1763. In 1777 maakte Pulinx jr. het ontwerp van de nieuwe predikstoel
voor de Sint-Salvatorskathedraal, die in december 1778 plechtig in gebruik werd genomen. (L.
DEVLIEGHER, art. Pulinx Hendrik jr., in Nationaal biografisch woordenboek, dl. II, Brussel,
1966, blz. 710-711).

(September)
514o treckinge tot Brussel.
- fol. 374 - Op den 1 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 514ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 66, 27, 5, 41, 43.
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Vruegdevieren op de parochie van St.-Gillis.
Op den 2 september, sondag, geviert wordende binnen dese stadt Brugge onder
d'octave van den H. Egidus, als daer geduerende desen avont rondt des zelfs parochie
veele vruegdevieren ontsteken wierden; zoo ontstonden aldaer ook in verscheijde
straeten zoo hevige gevechten dat men met reden bevreest was dat den eenen den
anderen zoude om hals gebragt hebben. Zulks geschiede ten meerderen deele onder
het vrouwevolk, die zoo opgehist waeren dat dezelve nauwelijcks tot de reden te
brengen waeren.

515o treckinge tot Antwerpen.
Op den 7 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 515ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 78, 89, 35, 71, 79.

516o treckinge tot Gend.
- fol. 375 - Op den 15 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 516ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 66, 46, 86, 19, 48.
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Regenachtig weder in de kruijsdaegen.
Op den 16 september, sondag, gewonelijck geviert wordende onder d'octave van
d'Heijlige Kruijsverheffinge, was het geduerende desen heelen dag zeer regenachtig
weder, zonder bijnae op te houden. Dit regenachtig weder ook verscheijde volgende
daegen deser week continuerende, was zulks bij uijtnementheijdt schaedelijk voor
de kerremis van St.-Kruijsparochie nevens dese stadt; weijnig of geen menschen hun
daer naer toe begevende, terwijl elck door dit weder wederhouden wiert.

517o treckinge tot Brussel.
Op den 22 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 517ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 39, 40, 42, 56, 59.

518o treckinge tot Antwerpen.
- fol. 376 - Op den 29 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 518ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije uijt
het radt der fortune getrokken de nombers: 49, 42, 87, 28, 47.

Aengenaem en warm weder.
Op den 30 september, sondag, gewonelijck geviert wordende onder d'octave van den
feestdag van den h. engel Michaël, was het bij uijtnementheijdt warm en aengenaem
weder volgens dit jaergetijde. Dit weder aldus vervolgens de heele weke geduerende,
was zulks vervolgens zeer voordeelig voor de kerremis van St.-Michielsparochie
nevens dese stadt, waer zooveel temeer menschen naer toe gingen om het mislukt
weder dat het op St.-Cruijskerremis geweest hadde.

(Oktober)
519o treckinge tot Gend.
Op den 6 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 519ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 14, 32, 62, 79, 76.

520o treckinge tot Brussel.
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- fol. 377 - Op den 13 October is met de gewonelijke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 520ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 40, 28, 2, 34, 23.
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Groot ongeluk binnen Brugge voorgevallen.
Op den 15 October 's morgens gebuerde binnen dese stadt Brugge een zeer groot
ongeluk. Wan gelijk men aen het Landthuijs van den Vrijen langs den kant van de
kathedraele kercke van St.-Donaes besig was met het vermaeken der loode goten,
zoo gebuerde het dat, terwijl er een stuk loot van meer dan 400 ponden opgehaelt
wiert, de koorde brak, waerdoor het loot beneden op den grondt stuijkte; gelijk ook
vanuijt de gote eenen knegt, genaemt Joannes Winkels, wonende in de Meersch,
hebbende vrouw en ses kinders, zoo jammerlijk gewont zijnde dat hij, naer met haeste
de H. Olie ontfangen te hebben, een half ure daernae, in groote pijn en smerte, het
tijdelijk met het eeuwig wisselde.

521o treckinge tot Antwerpen.
- fol. 378 - Op den 20 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 521ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fotune getrokken den nombers: 60, 51, 80, 26, 76.

Sieur Mahieu in 't water gevonden.
Op den 22 october wiert in de Lange Reije, binnen dese stadt Brugge ontrent de
poorterije, ongeluckig verdroncken in 't water gesien sekeren man genaemt Mahieu,
musicant der parochiale kercke St.-Saelvators. Desen man was al sedert den 14 deser
vermist waerdoor hij nu, door zoo lang in 't water gelegen te hebben, bijnae niet meer
kennelijk. Niemant ook wetende door welcken toeval, schoon hij veel den drank
hanteerde, in 't water gevallen en verdronken is.

522o treckinge tot Gend.
Op den 27 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 522ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 87, 25, 55, 38, 50.

Menige toeren in ‘'t Oudt Hof’ vertoont.
- fol. 379 - Op den 28 october en geduerende ontrent veerthien agtereenvolgende
daegen, wiert binnen dese stadt Brugge in het ‘Oudt Hof’ van St.-Jooris naermiddag
van den drij uren tot 's avons, wanneer het weder zulks toelaet, voor den prijs van
seven stuijvers voor den entré vertoont menigvuldige zeer konstige en rare roeren
met snel loopende peerden; zijnde zulcks gewonelijk genaemt de menage, welcke
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door d'actuers (die Engelschen waeren) met zoodaenige snelheijdt ter uijtvoer gebragt
wierden dat niemant geheugt oijt iets diergelijcks binnen dese stadt gesien ofte
geweten te hebben. Telkens wanneer dese acteurs hunne exercitiën verrich-
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teden, paradeerden zij van ten één ure, alle geseten op hunne snel - fol. 380 - lopende
peerden, door de besonderste straeten deser stadt; zijnde zij alle in de schoonste
uniform gekleet.
Menigvuldige persoonen deser stadt begaeven hun daegelijckx naer het zien
verrichten deser exercitiën, en er zouden er nog menige andere dese verrichtingen
bijgewoont hebben, hadde het geduerig slecht en regenachtig weder zulcks niet belet;
't welck nu sedert eenigen tijdt zeer hevig aenhout, tot groote schaede zelfs van den
akkerbouw terwijl er veele landen, die gesaeijt zijn, het zaet wegspoelen en veele
ander nog moeten gesaeijt ende beploegt worden.

(November)
523o treckinge tot Brussel.
Op den 3 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 523ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt 't radt der
fortune getrokken de nombers: 8, 13, 7, 14, 60.

524o treckinge tot Antwerpen.
- fol. 381 - Op den 10 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 524ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 23, 30, 37, 62, 75.

Wederom veel regen gevallen.
Op den 13 november is het seltsaemig regenachtig weder, naerdat het drij daegen
drooge geweest hadde, wederom op eene hevige wijse hernomen; heel desen dag en
volgenden nagt onophoudelijk zeer hart regende, waerdoor nu niet alleen de landen
grootelijcks beschaedigt worden, maer ook veele kelders binnen dese stadt zoodaenig
vol waeter staen dat de biertonnen in veele kelders de stellingen afswemmen en veele
ander schaede veroorsaeken.

525o treckinge tot Gend.
Op den 17 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 525ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 48, 37, 65, 92, 58.

Een man genaemt Absalon subitelijk overleden.
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- fol. 382 - Op den 19 november wiert 's morgens eenen man, genaemt Absalon,
wonende bij de parochiale kercke van St.-Gillis, doodt in zijne bedde gevonden.
Want wanneer de vrouwe van het huijs, in 't welck den
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voornoemden man was inwoonende, saeg dat hij, nu reede laet in den morgen zijnde,
naer gewoonte niet opstont en te voorschijn kwam, ging zij aen zijn bedde en vroeg
waerom hij niet opstont, nu reede laet in den morgen zijnde. Wanneer zij ook seffens
met den grootsten schrik vernam desen man zoo kout als ijs te zijn ende dat hij reede
al sedert eenige uren overleden was.

D'huijsvrouw van sieur Proost subitelijk overleden.
Op den 24 november 's morgens tusschen seven en agt uren stierf niet min subitelijk
de huijsvrouwe van sieur Proost, mercenier, woonende op de Groote Mart; welcke
vrouwe den voorigen avont, - fol. 383 - een merckelijk getal rouwe mosselen geëten
hebbende, bevont zig den heelen nagt onpasselijk. En desen morgen, zig hoe langer
hoe erger gevoelende, sont zij om eenen apoteker die, naer haere redens gehoort te
hebben van het eten der mosselen, haer seffens eenen spuijgdrank toesont. Dees
vrouwe, den zelven ingenomen hebbende, begonde een korten tijdt daernae thee te
drincken; maer nauwelijcks eene spoelkomme gedronken hebbende, viel zij seffens
neder en wisselde, in plaets van over te geven, het tijdelijk met het eeuwig; haer
ongeluckig eijnde dus aen 't eten van eenige vergiftige mosselen toegeschreven ende
geweten wordende.

526o treckinge tot Brussel.
Op den 24 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 526ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de numbers: 8, 79, 17, 22, 52. Door dese treckinge is er
binnen dese stadt - fol. 384 - Brugge in 't comtoir van sieur Vaneechoute in de
Breijdelstraete, door de nombers: 17, 52, 79, eenen merckelijken terne gevallen.

(December)
527o treckinge tot Antwerpen.
Op den 1 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 527ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 64, 24, 5, 26, 79.

Het weder verandert in doeij.
Op den 2 december was den vorst, die nu sedert 9 à 10 daegen met eene hevigheijdt
en overgroote droogte aengehouden hadde, verandert in een gewenscht doijweder,
naer 't welcke de landtslieden alsnu met ongemeen verlangen zijn verlangende om
de menigvuldige nog onbesaeijde landen te konnen bewerken. 't Welk men nu zooveel
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temeer gelooft tot elck genoegen te zullen gelukken omdat nu alle de landen droog
liggen.
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528o treckinge tot Gend.
- fol. 385 - Op den 7 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 528ste treckinge der keijserlijcke en koniglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 24, 63, 76, 82, 28.

Sieur Knuijt valt in het water.
Op den 10 december 's avons, tusschen ses en seven uren, gebuerde het dat sieur
Knuijt, koopman in linwaet, wonende langs de Lange Reije, door de balken van de
Koningsbrugge naer zijn huijs gaende, in het water viel, de planken der zelve tot het
vermaeken daeraf genomen zijnde. Desen heer, in het water liggende, makte een
overgroot geschreeuw waerdoor hij nog tijdelijk met eenen schippersboot, niet zonder
groot perijkel van zijn leven, uijt 't water getrokken en gered wiert.

529o treckinge tot Brussel.
Op den 15 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 529ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 57, 36, 34, 45, 32.

530o treckinge tot Antwerpen. Terne gevallen.
- fol. 386 - Op den 22 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 530ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 26, 57, 68, 55, 21. Door dese
treckinge is er binnen dese stadt Brugge in 't comtoir van sieur Schrijvere in ‘'t
Gendthof’ door de nombers 21, 55, 57, eenen merckelijcken terne gevallen.

Zeer hevig beginnen te sneeuwen.
Op den 24 december begon het 's morgens zeer hevig te sneeuwen, zijnde dat te
bemerckensweerdig is nog d'eerste sneeuw die er van dese jaere gevallen is, te rekenen
sedert het begin van desen winter. Twee aensinelijcke heeren binnen de stadt Gend
hadden ter deser gelegentheijdt eene weddinge om hondert guineën aengegaen, den
eenen weddende dat er op de kersdaegen sneeuw zoude gelegen hebben, en den
anderen dat er geene in die daegen en soude gevallen hebben. Hebbende gevolgentlijk
- fol. 387 - den laesten deser wedders die aensienlijcke weddinge verloren. Hoe hevig
het heden ook sneeuwde duerde het nogtans niet lang, want het weder naermiddag
andermael in eenen ijsselachtigen regen veranderde, zoodat het sagt weder hiernae
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zoo sagt en regenachtig zijnde dat er tot nog toe om het weder geene werklieden uijt
het werk, 't zij welcke het wesen mag, hebben moeten scheijden.

Drij ongelucken binnen Brugge voorgevallen
Op den 29 december gebuerden binnen dese stadt Brugge drij overgroote ongelucken.
Eerst, desen morgen eene vrouwe om water gaende, van de trappen van het schip
nevens de blouwverwerije van sieur Mulier(12) in Groeninge, viel ongeluckig in het
water en verdronkt op eene ellendige wijse; want niet - fol. 388 - tegenstaende zij
groot geschreeuw en gewelt met haer handen maekte, was er niemant rasselijk genoeg
bij om haer uijt het water te redden.
Desen naermiddag ook wiert in een godtshuijs bij de Gaeremart eenen man doodt
gevonden, sittende op het vertrek, aldaer in eene qualijckte subitelijk overleden
zijnde.
Desen naermiddag ook verbrande eene vrouwe op de Gaeremart in haer huijs zoo
goet als doodt, want dese, bij een groot vier boven op eene kaemer in slaep gevallen
zijnde, vatteden haere kleederen brandt aen, tot zoo verre dat zij door de gebuers, tot
haer hemd verbrant zijnde, nog met eenig teeken van leven, zeer gewont, gered wiert.

531o treckinge tot Gend.
Op den 29 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 531ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 32, 61, 60, 68, 28.
Eijnde van 't Jaer onse heeren Jesu Christi 1787.

Eindnoten:
(12) Jacques Mulier was eigenaar van een blauwververij te Brugge. De draad die er geverfd werd
had de kostbare eigenschap dat de blauwe kleur vast en onveranderd bleef; dit zou te danken
zijn aan de speciale chemische elementen die het water, op het ogenblik van zijn doorgang door
Brugge, inhield. (L. TEETAERT, Bijdrage tot de studie van de ondernemende stand te Brugge
in de XVIII eeuw (1740-1780), Leuven, 1961, blz. 116).
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(Registers)
1. Zakenregister(1)
Aanhouding 40, 54, 56, 66, 105, 145, 198, 288, 292, 306, 383, 390, 394, 403,
423.
Abdij
- van den Duine (Verkort) 348.
- van den Eekhoute 407.
- van St.-Andries 357.
Academie 114.
Ambachten-neringen 73, 85, 86, 134, 172, 197, 249, 284, 286, 294, 303, 312,
316, 330, 331.
Ambachtshuizen 77, 78, 83.
Ankerplaats 228.
Annonciaten
- klooster 64.
Apotheker (Verkort) 383.
Armenschool 48.
Arts 202.
(Verkort) 336, 355.
Augustijnen
- kerk 143, 371, 372.
- paters 102, 135, 143, 149, 274, 317, 318, 371, 372.
Bakkers 51, 362, 364, 370, 391, 422, 433.
Bakkerskapel 333.
Balie (Ter) 82, 83, 214, 287.
Baljuw 111, 351, 403.
Barge
- naar Gent 199, 220.
- naar Nieuwpoort (Verkort) 348.
Beenhouwersstraat 311.
Begijnen 101.
Begijnhof 397.
Begrafenis 47-50, 57, 132-134, 141-143, 147, 150, 156-159, 160-163, 164-166.
Beiaard 71, 72, 73, 75, 78, 98, 103, 104, 110, 126, 127, 317, 350, 353, 355, 370.
Belasting 62-63, 95-96, 245.
Berg van Barmhartigheid 45.
Betania
- klooster 64.
(1) We verwijzen in de registers niet naar de pagina's van de uitgave maar wel naar de folio's
van het handschrift. Deze zijn aangebracht tussen 2 lijntjes in de tekst. Met ‘Verkort’ bedoelen
we de Daegelijcksche gevallen. De aanwijzing ‘Verkort’ is trouwens op de kaft aangebracht.
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Beursplein (Verkort) 356.
Bisdom 128.
(Verkort) 366.
Bisschop 75, 103, 104, 121, 135, 139, 192, 207, 215, 315, 354, 360.
(Verkort) 333, 344.
Blekerij 374.
Blekerij 374.
Blekers 309.
Blijde Inkomst 246.
Blikslagers 203.
Blindekenskapel 313.
(Verkort) 344.
Boeveriestraat 88.
Boogskens 339.
Breidelstraat 91, 210.
(Verkort) 360, 384.
Brouwers 81, 84, 113, 341.
Brugse Vrije 43, 50, 55, 137, 172, 193, 339, 357, 405.
Burg 71, 75, 110, 159, 198, 201, 235, 236, 237, 238, 255, 285, 289, 350.
Burgemeester en Schepenen van Brugge 45, 46, 58, 61, 62, 70, 71, 84, 86, 93,
94, 108, 120, 121, 122, 126, 137, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 160, 162, 163,
164, 166, 168, 170, 173, 177, 180, 201, 202, 203, 208, 222, 231, 234, 235, 236,
237, 238, 258, 259, 274, 281, 289, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 311,
323, 333, 334, 336, 342, 345, 350, 352, 354, 355, 359, 362, 365, 366, 367, 369,
378, 379, 385, 392, 393, 405, 406, 417.
(Verkort) 354, 366.
Burgemeester en Schepenen van Brussel 327, 381, 420.
Burgemeester van de commune 145, 209, 210, 222, 223, 231, 232.
Burgemeester en Schepenen van Geeraardsbergen 179.
Burgemeester en Schepenen van het Brugse Vrije 42, 55, 56, 67, 172, 173, 208,
306, 354, 355, 357, 404.
Burgemeester en Schepenen van Zierikzee 431-432.
Burgerwacht 204, 284, 285, 289, 290, 295, 296, 297, 300, 303, 308, 311, 312,
314, 331, 334, 335, 336, 337, 344, 348, 359, 360, 362, 366, 367, 369, 386, 389,
424.
Burgstraat (Gent) 400.
Carmersbrug 169, 184.
Carmersstraat 93, 114, 203.
Cellebroeders 182, 301.
Cocarden 108, 126, 134, 196, 197, 198, 200, 205, 208, 213, 220, 221, 225, 226,
227, 228, 230, 234, 239, 285, 300, 329, 330, 335, 337, 348, 372, 385.
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Commissaris 80, 97, 195, 209, 327, 378, 381, 420, 427.
Commis voor den pacht van de graanbrandewijn 226.
Comptoir 41, 80, 89, 106, 200, 203, 270, 280, 400.
(Verkort) 359, 372, 384, 386.
Confrerie 376, 398.
- van het Heilig Sacrament 140.
- O.L.V.-Presentatie 424.
- Pillegrems 79.
Coupure 199, 201, 290, 303.
Decreet 178.
Dekens van de ambachten 61, 69, 70, 71, 76, 86, 104, 141, 142, 148, 202, 214,
220, 296, 298, 299, 317, 331, 332, 336, 337, 345, 346, 353, 365, 366, 367, 384,
412, 413, 414, 419.
Dienstplicht 96, 246.
Discalsen
- kerk 407.
- klooster 407, 408, 409.
- paters 406, 409.
Dominicanen 102, 135, 149, 274.
Dyver 201.
(Verkort) 354.
Edellieden 49, 76, 108, 115, 126, 179, 250, 252, 312, 318, 319, 375, 409, 427.
(Verkort) 365, 386.
Edict 51, 85, 86, 89, 99, 101, 102, 104, 123, 133, 135, 139, 142, 146, 348, 432.
Eekhoutstraat 228, 278, 339.
Eiermarkt 190, 226, 263.
Engelsestraat 94.
Engels klooster 132, 149, 150, 155, 398.
Ezelstraat 407.
(Verkort) 331.
Fiscaal 72, 76, 378, 427.
Franciscanen 102, 135, 149, 274.
Fusteinwevers 319.
Ganzeplaats 135, 136, 388.
Ganzestraat 135, 206.
Garenmarkt 156, 199, 214, 228, 265, 339, 373, 374.
(Verkort) 369, 370, 388.
Garnizoen 75, 234, 235, 258, 266, 267, 274, 275, 290, 291, 296, 300, 302, 303,
304, 429, 430.
(Verkort) 361.
Gazette van Gendt 144, 191, 320, 324, 400, 411, 431, 433.
Gentpoort 87, 92, 105, 176, 338.
(Verkort) 369, 372.
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Generaal kerkhof 46, 47, 57, 62, 63, 93, 133, 142, 143, 147, 149, 154, 165, 169,
397.
Genezer (Verkort) 355, 356.
Gentse vaart 309.
(Verkort) 367.
Gevangenisbewaarder 256.
Gevangenis van Brugge 54, 87, 172, 198, 234, 237, 255, 256, 257, 258, 259,
261, 285, 287, 288, 306, 403.
Gilden 85, 110, 117, 171, 173, 183, 184, 186, 188, 189, 218, 219, 220, 247,
336, 337, 344, 354, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 371, 372, 378, 379, 380, 383,
384, 400.
Glazemakers 190, 311.
Godshuis 143.
- van de Magdalena 231, 373.
(Verkort) 388.
Gouvernement-Generaal 62, 81, 137, 151, 164, 220, 296, 299, 365, 369, 429.
Graanmarkt 51-52, 297, 342, 343, 347, 348, 370, 391, 392.
Grauwwerkersstraat 76.
Griffier 339.
Groeninge 319.
(Verkort) 387.
Grote Markt 83, 88, 89, 103, 106, 111, 114, 116, 118, 127, 128, 129, 130, 153,
183, 184, 200, 204, 205, 210, 212, 213, 215, 216, 221, 222, 224, 226, 227, 261,
262, 263, 264, 285, 287, 302, 309, 333, 355, 370, 371, 372, 383, 400.
(Verkort) 354, 355, 356, 373, 382.
Hallegebod 45, 69, 80, 84, 108, 120, 122, 128, 146, 198, 236, 311, 334, 335,
342, 350, 352, 362, 368, 376, 385, 391, 393.
Hallen 88, 105, 106, 114, 127, 130, 176, 202, 205, 209, 210, 212, 213, 216,
218, 222, 224, 286, 333, 350, 363, 364, 369, 379, 400.
Halletoren 92, 126, 129, 182, 202, 210, 211, 222, 291, 350, 353.
Handbogenhof (St.-Sebastiaansgilde) 110, 111, 113, 116, 183, 186, 224, 380.
Heilige Bloedkapel 103, 110.
(Verkort) 361.
Herbergen
- den Aerndt 113.
- het Genthof 212.
(Verkort) 386.
- de Kroone Imperial 310.
- de Meijboom 329.
- d'Ooge in 't Zeil 292.
- het Paepegaijjen 177.
- den Palinkpot 309.
- de Roose 338.
- het Schaek 338.
- den Hert (Verkort) 346.
- St.-Eloij (Verkort) 355.
Herbergiers-Canteniers-Hoteliers 58, 84, 168.
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Hoogste van Brugge 434.
Hoveniers 178, 179.
Intendantie 61, 72, 76, 78, 83, 95, 97, 99, 178, 179, 214, 248, 326, 427, 428,
429.
Jongensschool 182, 317, 318.
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Kamer van Koophandel 106.
Kanon 76, 78, 83, 110, 111, 112, 115, 116, 127, 152, 168, 184, 185, 189, 314,
317, 354, 355, 364, 373, 374, 407.
Kanselier (Verkort) 333.
Kanunnik 228, 230, 320, 321, 322, 353.
Kapittel 126.
Kapucijnen
- kerk 81.
- paters 151, 287, 352.
- klooster 152, 287, 352.
Karmelieten
- kerk 146.
- klooster 146.
- paters 102, 135, 146, 149, 192, 274.
Kartuizers
- klooster 100, 137.
Kastanjeboomstraat 228.
Katelijnepoort 46, 57, 105, 108, 122, 155, 160, 174, 204, 227, 309.
(Verkort) 367.
Kentekens 41, 104, 108, 134, 171, 183, 198, 220, 225, 227, 228, 239, 247, 249,
250, 254, 285, 286, 298, 329, 335, 348, 363, 369, 372, 385, 423.
Kermis 90, 103, 118, 138, 192, 212, 346.
(Verkort) 354, 356, 375, 376.
Kermisreiziger 355, 356-358, 362, 363-364, 365, 371, 379-380.
Kleermakers 296, 298.
Klein Eekhoutstraatje 339.
Klimaat (Verkort) 328, 329, 330, 345, 347, 350, 353, 375, 376, 380, 381, 384,
386-387.
Klokken 51, 90, 92, 95, 128, 182, 198, 284, 291, 334, 342, 350, 355, 407.
Kolonel 234, 258, 295, 372, 416, 417, 425.
Kom (de) 83, 184, 199, 292, 366.
Koningsbrug (Verkort) 385.
Koning van de schuttersgilde 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 309.
Kooplieden (Verkort) 327, 349, 354, 385.
Koor 48.
Koornmeter 198.
Kruispoort 302, 338.
Lakenweverij 375.
Lakenwevers 413, 419.
Landdekens (Verkort) 336.
Landhuis van het Brugse Vrije 39, 42, 52, 55, 65, 67, 97, 128, 288, 289, 291,
303, 305, 307, 354, 355, 357, 401, 404, 428, 429.
(Verkort) 377.
Lane (de) 389, 390, 399.
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Lange Rei 419.
(Verkort) 378, 385.
Langestraat 76, 135, 358, 362.
Lappersfort (Verkort) 367.
Lastdragers 85.
Leeuwbrug 422.
(Verkort) 344.
Linnenwevers 214.
Lofdicht 409.
Lofzang 73.
Lolledraaier 401, 404.
Loterij 90, 166, 195, 327-328, 381, 400, 420, 434.
(Verkort) 328, 329, 330, 332, 333, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 388.
Makelaars 296, 298, 398.
Maskeren 58.
(Verkort) 345, 347.
Meers 287.
(Verkort) 377.
Merceniers (Verkort) 282.
Mestrapers 218.
Meters 85.
Metselaars 218.
Minister der Nederlanden 316.
Minnewater 181, 289.
Moerstraat 141.
Molen 176.
Molenaars 396.
Molenbrug 77, 212, 433.
Muzikanten (Verkort) 378.
Nieuwe Wandeling 108, 109, 122, 174, 204.
Nieuwjaarsbrug 144, 145.
Octrooi 433.
Olieslagers 403.
Onze-Lieve-Vrouw
- kerk 156, 375, 389.
- kerkhof 156, 164.
- pastoor 156, 164.
Oostendse Vaart 343, 344.
Oproer 51-52, 100, 107, 141, 147, 156, 159, 160, 163, 166, 169, 171, 200, 213,
214, 217, 218, 221, 225-236, 237, 255-279, 282-284, 291, 293, 297, 311,
328-331, 333, 345, 346, 347, 348, 352, 358, 361, 391, 392, 394, 395, 398,
423-424, 432.
Ordonnantie 58, 61, 85, 98, 99, 109, 123, 124, 125, 131, 132, 139, 148, 149,
154, 163, 168, 178, 180, 191, 237, 243, 252, 334, 335, 342, 343, 376, 377, 385,
386, 390, 393.
Oude Zak 339.
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Oud Hof (St.-Jorisgilde) 171, 224.
(Verkort) 379.
Oije 135, 136.
Paardenmarkt (Verkort) 351, 352.
Pandreitje (Verkort) 354, 355.
Patriottisme 208, 212, 213, 215, 216, 220, 224, 239, 241, 249, 250, 253, 329,
330, 348, 349, 369, 379, 383, 384, 386, 400.
Pektonnen 72, 83, 88, 152, 168, 317, 319, 339, 374, 408.
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Penitenten
- klooster 64.
Plakkaat 42, 45, 46, 54, 62, 67, 69, 73, 80, 84, 98, 99, 108, 120, 122, 146, 148,
172, 178, 243, 306, 311, 334, 335, 342, 361, 368, 376, 385, 391, 392, 393, 395,
401, 404, 428.
Poermolen 100, 430.
Politie 56, 59, 94, 150, 172, 214, 335, 390.
Poorters 250, 252.
Predikheren
- kerk 135, 377.
- paters 292, 377.
Predikherenbrug 135.
Predikherenstraat 116.
(Verkort) 372.
Prelaat 104, 167, 357, 407, 409.
Prinsenhof 132, 316.
Privileges 86, 119, 126, 132, 146, 147, 154, 202, 207, 209, 210, 211, 220, 222,
223, 242, 245, 249, 252, 336, 337, 345, 348, 349, 351, 353, 354, 357, 414, 415,
418.
Processie
- Augustijnen 143-144.
- Boodschap van Maria 79.
- Carmelieten 146, 192.
- H. Anna 215.
- H. Bloed 101-105.
- H. Egidius 333.
- H. Jacobus 215.
- H. Macharius 118.
- H. Rochus 316.
- H. Sacrament 134.
- Moeder Gods Maria 298.
- Octaaf van het H. Sacrament 138-140, 154.
- O.L.V.-Hemelvaart 313-314.
- O L.V.-Ter Poorterije 208.
- Palmzondag 81-82.
- Portiancula 291.
- Predikheren 135-136.
- Recoletten 149.
- St.-Gillis 123.
Procurator 406, 409.
Procureur 227, 364.
Proosdij 355.
Provinciaal correctiehuis te Gent 55, 56, 68, 302, 386, 405.
Pruikenmaker (Verkort) 368.
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Publieke opinie 43, 45, 52, 61, 63, 72, 86, 95, 98, 102, 104, 120, 138, 140, 142,
147, 159, 164, 165, 166, 192, 197, 215, 224, 238, 243, 254, 260, 300, 308, 320,
325, 345, 348, 349, 363, 368, 370, 397, 432.
Raadpensionarissen 62.
Raadsheren (raden) 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 97, 98, 150, 172, 428,
429.
Rechtbank van Eerste Aanleg 61, 69, 72, 76, 83, 85, 97, 99, 178, 326, 351, 428.
Rechters 62.
Recoletten
- kerk 149, 167, 291.
- klooster 45, 167, 257.
- paters 43, 44, 149, 167, 257, 291.
Rederijkerskamer
- H. Geest 114.
Religieus leven 57, 63-64, 79, 81-82, 96, 101-105, 117-118, 121, 123, 134-136,
138-140, 143-144, 146, 149, 151-152, 154, 170, 174, 192, 207-208, 215, 245,
291, 298, 313-314, 315, 316, 333, 377, 424.
(Verkort) 333-344.
Rijke Klaren
- klooster 63, 374.
Sacramentsoctaaf 135, 138, 143, 146, 149, 150, 153.
Scheepsdale (Verkort) 348, 387.
Scheepvaart 85.
Schermers (St.-Michiels) 89, 114, 371.
Scherprechter 55, 68, 293, 299, 406.
Schimpschrift 120, 121, 169, 170, 178, 350, 369, 412, 432.
Schippers 77, 83.
Schipperskapel 83.
Schoenmakers 141, 145.
Schout 47.
Schouwburg 111.
(Verkort) 356, 362.
Schuttersgilde van Blankenberge 171, 190.
Schuttersgilde van Duinkerke 189.
Schuttersgilde van Eeklo 187, 190.
Schuttersgilde van Mannekensvere 188, 189.
Schuttersgilde van Oostende 184, 185, 186, 189.
Schuttersgilde van Sluis 189.
Schuttersgilde van St.-Kruis 114, 356.
Schuttersgilde van Torhout 187, 188.
Schuttersgilde van Zuienkerke 190.
Seminarie-Generaal 151, 356, 387, 388, 411.
Seminarie van Brugge 151, 152, 313.
Sint-Amandstraat (Verkort) 373.
Sint-Anna
- kerk 160, 215, 350.
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kerkhof 113, 161, 221.
pastoor 161.

Sint-Annabrug 160.
Sint-Donaas
- kerk 48, 75, 103, 118, 153, 228, 235, 320, 353, 377.
- pastoor 47.
Sinte-Clarastraat 179.
Sint-Gillis
- kerk 123, 333, 382.
- kerkhof 180.
- parochie 333.
Sint-Jacob
- kerk 215, 424.
Sint-Jacobsstraat 47, 169, 202, 364, 422.
(Verkort) 368.
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Sint-Janskapel 89, 170.
Sint-Jansplaats 89, 170.
Sint-Jorisgilde 114, 115, 171, 224, 371.
Sint-Michiels
- kerkhof 48.
Sint-Salvator
- kerk 56, 79, 88, 141.
(Verkort) 378.
- kerkhof 141, 142, 147, 157, 172.
- pastoor 141, 157.
Sint-Sebastiaansgilde 110-118, 183-190, 224, 371.
Sint-Trudo
- kerk 374.
Sint-Walburga
- kerk 213, 235, 287, 316.
Smeden 199, 202, 203, 222.
Smedenpoort 48, 172.
(Verkort) 331.
Smedenstraat (Verkort) 355.
Sothuijs 302, 311.
Stadhuis 56, 68, 71, 85, 115, 128, 168, 173, 195, 201, 202, 205, 209, 210, 211,
222, 235, 253, 258, 270, 286, 299, 300, 301, 327, 336, 352, 355, 361, 362, 368,
376, 381, 420, 432.
Stadsarchieven 202, 209, 210, 211, 223, 224.
Stadsontvanger 171, 209, 222, 258, 259, 281.
Stadspoorten 162, 168, 243, 297.
Stadssoldaten 75, 105, 170, 216, 232, 283, 285, 290, 291, 311, 330, 333, 346,
348, 349, 379, 386, 390, 398, 399, 400.
Stadswacht 89, 96, 105, 212, 286, 330, 346, 386, 390.
(Verkort) 368.
Stadswallen 76, 93, 105, 176, 180, 243, 249.
(Verkort) 331, 344, 361, 372.
Staten van Brabant 52, 100, 107, 241.
Staten van Holland 174.
Staten van 't Nederlandt 107, 191, 193, 194, 207, 258, 298, 315, 324, 325, 326,
337, 356, 387, 388, 430.
Staten van Vlaanderen 52, 118, 124, 144, 178, 179, 191, 366, 367, 368, 387,
396.
Stedeballen 48.
Stedenhuis 45.
Steenstraat 106, 115, 153, 227.
(Verkort) 346.
Stoeldraaiers 150, 212.
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Stokers (jenever) 58.
Stokhouders 45, 99, 110, 426.
Strobrug (Verkort) 349.
Swaerdekens 154, 171, 202, 209, 210, 211, 220, 222, 223, 238, 254, 255, 256,
257, 258, 261, 290, 294, 295, 296, 311, 312, 316, 317, 330, 331, 336, 344, 345,
359, 365, 366, 367, 368, 384, 412, 413.
Tegeldekkers 218.
Terechtstelling 295, 307.
- galg 42, 43, 44, 55, 235, 236, 238, 239, 254, 255, 256, 257, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 292, 299, 302, 307.
- schavot 67, 299, 404, 405.
- zweepslagen 55, 56, 67, 68, 246, 248, 299, 405, 406.
Timmerlieden 122, 199, 200, 201, 203, 206, 218, 226, 238, 255, 263, 265, 316,
317, 430.
Torenwaker 94.
Tournarissen 321.
Trommel 108, 120, 122, 146, 182, 184, 311, 393.
Tuchthuis 346.
- Magdalena 282, 283.
Vastenavond 58, 59.
Verbanning 40, 50.
Verlichting 72, 77, 78, 83, 88, 115, 128, 129, 152, 168, 314, 317, 319, 339, 355,
356, 374, 408.
Verzoekschrift 100, 107, 118, 154, 202, 294, 295, 325, 345, 368.
Vierschaar 40, 43, 50, 307, 405.
Vismarkt 255, 285.
Vlaemschen Indicateur 51, 61, 85, 86, 97, 99, 124, 144, 178, 191, 193, 194,
196, 324, 328, 335, 351, 368, 377, 383, 388, 411, 422, 432, 433.
(Verkort) 371.
Vlaggen 72, 76, 77, 78, 82, 88, 114, 126, 139, 152, 168, 184, 247, 317, 339,
354, 372, 373, 385, 408.
Vlamingstraat (Verkort) 349.
Vonnis 39-43, 52-56, 65-68, 294, 295, 305-308, 401-406.
Vreugdevuren 72, 83, 88, 152, 168, 170, 174, 314, 317, 319, 333, 339, 374,
408.
(Verkort) 374.
Vrijdagmarkt 286, 333, 398.
(Verkort) 354, 362, 363, 364, 365.
Vrijwillige compagnie 171, 172, 197, 198, 200, 205, 208, 212, 216, 218, 220,
224, 227, 234, 239, 251, 252, 253, 254, 286, 329, 416, 417.
Vuurpijlen 78, 83, 128, 152, 168, 355.
Wachthuis 333, 363, 379, 380, 400.
Wagenmakers (Verkort) 331.
Walplaats 181.
Waterhalle 88-89, 91, 99, 105, 106, 127, 136, 137, 138, 400, 425, 426.
(Verkort) 359.
Wegers 85.
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Wekelijks Nieuws uijt Loven 61, 86, 124, 194, 324, 352, 388.
Wevers 218.
Witte Leertouwersstraat 135.
Woensdagmarkt 57, 333, 383.
Wollestraat 106, 363, 400.
(Verkort) 332.
Zeilmakers 292.
Zilversmeden 153, 227, 263.
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2. Plaatsnamenregister
Aalter 305, 307.
Antwerpen 166, 248, 374.
(Verkort) 329, 332, 346, 349, 351, 352, 358, 361, 364, 367, 369, 372, 374, 376,
378, 381, 384, 386.
Ardooie 53, 55.
Assebroek 310.
Beerst 39, 42.
Blankenberge 171, 190.
Brabant 52, 86, 97, 100, 107, 108, 123, 124, 199, 201, 241, 246, 348, 349, 352,
365, 415, 430.
Brugge 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 72, 73, 76,
77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 117,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 133, 135, 138, 141, 144, 146, 151, 152, 153, 155,
168, 171, 172, 173, 174, 178, 181, 183, 185, 188, 189, 193, 196, 197, 199, 201,
203, 209, 215, 217, 229, 241, 247, 252, 254, 263, 282, 296, 298, 300, 304, 305,
306, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 328, 332, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 350, 355, 357, 362, 367,
370, 371, 373, 375, 376, 378, 383, 385, 388, 391, 393, 397, 398, 399, 400, 401,
403, 406, 409, 412, 413, 414, 418, 419, 422, 428, 429, 430, 432, 433, 434.
(Verkort) 331, 332, 333, 344, 346, 347, 351, 354, 359, 362, 364, 368, 369, 371,
373, 374, 377, 378, 379, 384, 386, 387, 388.
Brussel 62, 108, 155, 164, 191, 195, 248, 265, 266, 296, 298, 300, 325, 327,
348, 349, 365, 378, 381, 411, 414, 420, 433, 434.
(Verkort) 328, 330, 345, 348, 351, 354, 360, 363, 366, 369, 371, 374, 375, 377,
380, 383, 385.
Cadzand 66.
Calvoorde 367.
Cherson 131.
Damme 192.
Dendermonde 304.
Diksmuide 41.
Duinkerke 189.
Eeklo 187, 190.
Frankrijk (Verkort) 356, 358, 362, 363, 365.
Gent 55, 56, 68, 118, 144, 199, 220, 289, 303, 304, 331, 335, 351, 387, 400,
405, 412, 413, 429.
(Verkort) 330, 333, 347, 350, 353, 359, 362, 365, 366, 368, 370, 373, 375, 376,
378, 381, 385, 386, 388.
Geraardsbergen 179.
Hamme 213, 235, 287.
Hazegras 402.
Holland. Zie Nederland
Ichtegem 65, 67.
Ieper 39.
Izegem 406.
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Kachtem 366.
Kanegem 305.
Kaprijke 305, 306, 428.
Kortrijk 52, 54, 55, 340.
Leuven 86, 151, 248, 352, 356, 387, 411.
Lier 166.
Lissewege 401, 404.
Londen (Verkort) 358.
Luxemburg 387.
Mannekensvere 188.
Mechelen 304, 429, 430.
Menen 340.
Moorsele 340.
Nederland 52, 61, 66, 86, 95, 117, 118, 131, 132, 151, 170, 173, 193, 207, 298,
300, 301, 326, 349, 378, 388, 430.
(Verkort) 366.
Nederlanden 99, 121, 240, 324, 337, 432.
Nieuwpoort 188.
(Verkort) 348.
Oostende 50, 76, 184, 186, 189, 343, 365.
(Verkort) 327.
Oostenrijk 75.
Oostwinkel 305.
Peking (Verkort) 346.
Pittem 52, 53, 55.
Ramskapelle 401, 404.
Rome 79.
(Verkort) 371.
Sint-Amands 199.
Sint-Andries 257.
Sint-Gillis (Verkort) 382.
Sint-Jacobskapelle 39, 42.
Sint-Kruis 114, 346, 356.
(Verkort) 375, 376.
Sint-Michiels 48.
(Verkort) 376.
Sint-Pieterskapelle 40.
Sluis 105, 173, 189, 302.
Spa (Verkort) 357.
Steenbrugge 122, 204.
Torhout 65, 67, 187, 188.
Ursel 305.
Versailles (Verkort) 358.
Veurne-Ambacht 39.
Vierset 304.
Vlaanderen 123, 124, 146, 173, 190, 246, 351, 387, 397, 415, 418.
(Verkort) 333.
Vlissegem 50, 302.
Wenen 191, 193, 194, 315, 324.
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West-Vlaanderen 340.
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Zierikzee 431.
Zomergem 305.

3. Personenregister
Absalon (Verkort) 382.
Albert Casimir van Saksen-Teschen 100, 107, 119, 120, 123, 124, 125, 126,
131, 132, 134, 146, 148, 152, 154, 155, 191, 193, 194, 195, 207, 316, 324, 325,
388.
Bauwens Benedictus 176, 316.
Belgiojoso Louis Charles Marie Barbiano di 316.
Bleekers 87.
Boutack Dominicus 298.
Boutte Pieter 181, 198.
Brenart Felix Guilelmus Antonius 49, 75, 101, 102, 103, 104, 121, 135, 139,
140, 192, 207, 210, 215, 230, 313, 315, 354, 360. (Verkort) 333, 344.
Brilleman (Verkort) 351.
Bulcke 263.
Buysschaert 358, 359, 360, 361.
Caveel (Verkort) 344.
Caytan Albert-Lodewijk 164.
Cicero 249.
Cobrisse (Verkort) 352.
Coopman Charles 114, 115, 200, 227.
Cordier 165, 169.
Custis Charles-François 367.
Damman 364, 365.
de Baraumont N. 414, 415, 416, 417, 418.
de Berg 248.
de Bree Joris 265.
de Breuk 153.
de Brou Philippe-Joseph 137, 416, 417, 425.
de Bruijne Edward 292.
Declercq (Verkort) 327.
de Coninck de Merckem Patrice-Charles 319.
de Cridts Joseph-Léopold 62.
de Deurwaerder B. 69, 71, 74, 352.
de Gaugairie de Hooghe Joseph-Ignace 69.
De Grijse 344.
de Haveskercke Louis-Joseph 72, 76.
d'Hondt 199.
de Kok 310.
de Kruijper 290.
de la Rue P. 69, 71, 74.
de Ligne Nicolaus Felix 45.
de Moor 107, 120.
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de Munck Joanna 65.
de Murray de Melgum Joseph 325, 349, 387.
de Pauw Petrus-Jacobus 201, 354.
de Peneranda Antoine 171, 209, 222, 258, 281.
de Rudder Hendrik 292.
de Ville François-Xavier 47.
De Vos M. (Verkort) 355.
Druart 111.
Drubbele 416.
Dumortier Hubertus 201, 202, 206.
du Thoit 248.
Elewaut Maur 357.
Erswinckel 433.
Everaert (Verkort) 367.
Filips II 242.
Fockaert François 305, 306, 307.
Franchi (Verkort) 362, 363, 364.
Fuvé 141, 147.
Gaillard J. 364, 365, 422.
Gehoot (Verkort) 331.
Gellynck Nicolaus 407, 409.
Hanicaert 372.
Hardij 106.
Have 190.
Herculus 357.
Hermans 162.
Holvoet Charles 69, 71, 74.
Honraet 69, 71, 74.
Horzenlande 373.
Jozef II 40, 50, 52, 61, 69, 73, 75, 80, 83, 85, 86, 87, 118, 131, 146, 170, 191,
193, 194, 195, 207, 242, 258, 298, 315, 316, 324, 326, 327, 335, 348, 351, 356,
378, 381, 387, 411, 420, 430.
(Verkort) 357.
Karel V 242, 415.
Katarina II 131.
Kerkhove 165, 169.
Kesteloot 69.
Kesteloot de jonge 69.
Knuijt (Verkort) 385.
Kookelaere Agnes 373.
Koopman Charles 200, 227.
Labre Benedictus Josephus (Verkort) 371.
Lansens Joannes 401, 403, 404.
Lavaine 263.
Lodewijk XVI (Verkort) 356, 358.
Mahieu 69, 71, 74.
(Verkort) 378.
Malfait 226.
Malij Cornelius 319.
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Marant François Balthazar 69.
Maria-Christina 100, 107, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 134, 146,
148, 152, 154, 155, 191, 194, 207, 316, 324, 325, 388.
Maria-Theresia 128, 306.
Marie-Antoinette (Verkort) 358.
Mestdag 434.
Meulebrouk 179.
Moentak Pieter 45, 110.
Mortier Philippe 39, 40, 41, 42.
Mulier Jacques 387.
Odevare 69.
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O'Donnoghue Robert 62.
Outrijve 145.
Pardo Ignace-Joseph 145, 209, 210, 222, 223, 231, 232.
Planter 212.
Presie Emanuel 104, 167, 407.
Proost 382.
Pulinckx 417.
Pulinckx Hendrik jr. 373.
Rabaij 156.
Rapsaert 167.
Rools 403.
Scheppere (Verkort) 368.
Schotte Pieter Joseph 52, 53, 55.
Schrijvere (Verkort) 386.
Sioens 390.
Slock Joannes 69, 71.
Sola Jacques François 62.
Staffin 117.
Stasignon 298.
Steenhout 176.
Stockhove Nicolas 339.
Tabsch (Verkort) 346.
Talieu 399.
Theophilus 406, 409.
Toussel Joseph 65.
Tulpinck 212, 365.
Valcke Joannes 316, 317.
van Aalst Godefridus 151, 152.
van Bogaerde Guillaume 69, 71, 74.
van Caloen Pieter-Cornelis 339.
van Cuijl 403.
Vandenberge (Verkort) 349.
van der Grijp Jeremias 431.
van de Walle Jean-Joseph 69, 71, 74.
Vaneechoute 359, 384.
van Hecke 93, 94.
van Hoonacker Franciscus 228, 229, 234, 235, 261, 264, 265, 270, 283, 320,
321, 322, 323, 364.
van Lede (Verkort) 349.
van Outrijve Pieter 112, 113, 116.
van Pruisen Wilhelmina 300.
van Trauttmansdorff Ferdinand 411.
van Vijve Joannes 300, 301, 311.
van Walleghem Bernardus 413, 419.
Vercauteren P.C. 400.
Vercruijsse Laurijns 401, 404, 405.
Verhaege Joannes 64, 65, 67.
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Verhelle Jacobus 311.
Verhulst Bernard 45.
von Kaunitz Wenzel-Anton 324.
Walwein Charles 119, 214, 287.
Walwein P.P.J. 83, 426.
Willem V 300, 430.
Winkels Joannes (Verkort) 377.
Winne 203.
Wurtterwulge 311.
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