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Inleiding
1. Nieuwe gegevens over Jozef van Walleghem
Toen in 1981 gestart werd met de voorbereiding van de uitgave van het deel 1787
van de kroniek van Jozef van Walleghem beschikten we over slechts één enkel
gegeven over de auteur: Jozef van Walleghem was één van de meer dan dertigduizend
inwoners van Brugge op het einde van de 18de eeuw. Na heel wat opzoekingen
ontdekten we een aantal gegevens over zijn leven en werk die we in de inleiding van
het deel 1787 publiceerden. Deze ‘biografische nota's’ waren niet bedoeld exhaustief
te zijn. Een aantal elementen ontbraken nog: we misten nog steeds een aantal
handschriften van Van Walleghem en we hoopten dat erudiete collega's ons nog op
bepaalde weinig bekende of zelfs onbekende bronnen zouden wijzen. Deze
aanvullingen zouden dan telkens in de inleiding van de volgende delen gepubliceerd
worden. Dit is nu eenmaal de gang van zaken in dit soort ondernemingen. Het enig
ander alternatief bestaat er in te wachten tot we alle handschriften bezitten en dan
de op 15 geschatte boekdelen van de editie in één ruk samen te publiceren en op
hetzelfde ogenblik op de markt te brengen. Dit laatste is uiteraard een onrealistische
onderneming.
Wat we hadden gehoopt gebeurde ook. Op een Antwerpse veiling werd een
belangrijk handschrift van Van Walleghem aangeboden ‘Catalogue van boeken
toebehoorende aen Joseph van Walleghem junior tot Brugge’. Dit handschrift werd
door de stad Brugge aangekocht en berust momenteel in het stadsarchief. Ook wees
J. Geldhof, Brugs publicist, ons op een belangrijk nieuw gegeven in verband met de
opvoeding van Jozef van Walleghem(1). Pastoor Geldhof is een van de beste kenners
van het Bisschoppelijk Archief te Brugge en hij ontdekte dat de jonge Jozef van
Walleghem als refectionalis studeerde aan de kapittelschool van St.-Donaas te Brugge.
Het was ons opgevallen dat Van Walleghem wel Latijn maar geen Frans verstond.
Daarom achtten we het mogelijk dat hij enkele jaren studeerde aan het Brugs
Augustijnencollege. Dit was voor kinderen uit het milieu van Van Walleghem wel
niet gebruikelijk maar toch ook niet onmogelijk. J. Geldhof ontdekte dat Van
Walleghem op 22 januari 1769 in de kapittelschool van St.-Donaas werd opgenomen.
Deze school telde slechts 13 leerlingen die er gratis studeerden. Deze dertien werden
van hun twaalfde tot achttiende jaar geoefend in Latijn, godsvrucht en kerkzang. In
ruil voor hun gratis opleiding verrichtten ze allerhande subalterne kerkdiensten in
St.-Donaas. De bedoeling was dat ze na hun studies in St.-Donaas een opleiding voor
priester volgden. In augustus 1772, midden zijn opleiding, verliet Jozef van
Walleghem de kapittelschool. Als reden werden ‘incommodidates corporales’
(lichamelijke ongemakken) ingeroepen. Misschien was zijn zwakke gezondheid de
reden waarom Jozef van Walleghem zijn vader als wolwever niet opvolgde? Wellicht
ook is Van Walleghem daarom ook zo vroeg gestorven?
De ontdekking van J. Geldhof werpt een licht op de ook reeds eerder door ons
vastgestelde vroomheid van Jozef van Walleghem en zijn grote interesse voor
kerkelijke plechtigheden. Tevens reveleerde J. Geldhof het bestaan van de ka-
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pittelschool van Sint-Donaas in de 18de eeuw, een feit dat door weinig of geen auteurs
wordt vermeld.
Ook de in 1982 te Antwerpen geveilde ‘Catalogue van boeken’ reveleert een nieuw
facet van de persoonlijkheid van Jozef van Walleghem. De geziene mercenier was
ook een groot boekenliefhebber en bezat op het einde van zijn leven een bibliotheek
van 350 titels. Pronkstukken waren naast de Biblia Sacra de 111 boekdelen van de
verzamelde werken van Jacob Cats en de 105 boekdelen van ‘De Historie van het
Oudt en Nieuw Testament, getrokken uijt de heijlige vaders en andere geestelijcke
schrijvers’ (Brussel 1718). Opvallend was dat op de 350 titels slechts 4 Franse boeken
voorkwamen, wat onze stelling steunt dat Van Walleghem géén of slechts rudimentair
Frans kende. Van Walleghem bezat naast literaire en godsdienstige werken ook
boeken over geschiedenis en vooral de Brugse geschiedenis. Uiteraard bevatte zijn
bibliotheek ook de ‘Jaerboecken der stadt Brugge’ van Charles Custis, zijn
bewonderde voorganger als Brugs kroniekschrijver. Ook bewaarde hij in zijn
bibliotheek de voor zijn kroniek gebruikte jaargangen van ‘Den Vlaemschen
Indicateur’ en ‘Het Wekelijks Nieuws uijt Loven’. Opvallend evenwel was het feit
dat er bijna geen filosofische literatuur voorkwam in zijn bibliotheek. Dit bevestigt
onze stelling dat de kroniekschrijver als bevoorrecht ambachtsman een typische
verdediger van het Ancien Regime was die niet hoog opliep met de nieuwe kritische
ideeën van de filosofen.
In de ‘Catalogue van boeken’ vinden we ook de werken van Van Walleghem.
Naast de gekende handschriften waarvoor we verwijzen naar de inleiding van de
editie van het jaar 1787 treffen we ook de volgende tot heden onbekende werken van
de auteur aan:
- nr. 11 ‘Nieuwen en vermaekelijcken klugt en historievertelder’ (2 delen)
- nr. 12 ‘Versaemeling van schoone tijdtverdrijvende Liedekens en Raedsels’ (2
delen)
- nr. 13 ‘Seshondert tijdtverdrijvende raetsels met de uijtleggingen op dezelve’
(2 delen)
Het zijn dus verzamelingen van mopjes en raadsels die ons wijzen op een niet
vermoede ludieke karaktertrek van de auteur.

2. Nieuwe aanpak van de uitgave
De uitgave van de kroniek van Van Walleghem werd op initiatief van ondergetekende
door het Stadsbestuur van Brugge ondernomen. Hiervoor kreeg ondergetekende
gedurende 1 jaar de leiding over een jong B.T.K.-team bestaande uit Chris
Scherpereel, historica verantwoordelijke voor de nota's en Helena Debou, regentes
en Cathy Spiritus, opsteller voor de transcriptie. De aan B.T.K.-projecten opgelegde
tijdslimiet noopte tot een vlugge publicatie van het deel over 1787. Critici zoals J.
Geldhof en A. Van Den Abeele wezen terecht op een aantal slordigheden en
tekortkomingen(2). We steunen op hun raadgevingen voor de editie van het jaar 1788:
moeilijke woorden worden verklaard, er is een betere uitleg over de religieuze
terminologie en een aantal nota's worden gecorrigeerd. Essentieel blijft ook, zoals
voor 1787, de tekst van Jozef van Walleghem die zo correct mogelijk wordt
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weergegeven. Om de leesbaarheid te bevorderen wordt evenwel de interpunctie hier
en daar aangepast.
Oeverloos wordt de discussie over de noodzaak om feiten en toestanden, beschreven
in een literaire bron zoals de kroniek Van Walleghem, te vergelijken
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met andere onuitgegeven ambtelijke of literaire bronnen uit andere archieven. Omdat
dit de uitgave feitelijk onmogelijk zou maken, doen we dit niet. We vergelijken
evenwel wel met uitgegeven studies en uitgegeven of gedrukte bronnen. Essentieel
blijft voor ons de tekstuitgave. Moeilijke begrippen, afgeschafte instellingen,
allerhande personen, etc., worden dan in de voetnoten verklaard of gesitueerd. Voor
het opzoeken van biografische gegevens over Van Walleghem raadpleegden we
uiteraard wel de archieven evenals voor het opzoeken van geboorte- en sterftedata
van geciteerde personen. Uitzondering werd ook gemaakt voor deze teksten die Van
Walleghem heeft afgeschreven en die in origineel in de archieven bewaard gebleven
zijn, zoals vonnissen uitgesproken door de rechtbank van het Brugse Vrije e.a. Deze
teksten werden in de archieven opgespoord en de weergave van Van Walleghem
werd zorgvuldig met het origineel gecollationeerd.
De editie van 1788 is grotendeels het werk van een nieuwe en eveneens jonge
B.T.K.-ploeg bestaande uit Martine Secelle, historica die instond voor het kritisch
apparaat en Helena Debou, regentes en Ronald Engelrelst, opsteller die zorgden voor
de transcriptie(3). Samen bereiden we nu de uiterst interessante tekst voor van de
revolutiejaren 1789 en 1790 die we respectievelijk in het najaar van 1984 en medio
1985 hopen te kunnen publiceren. Dit alles gebeurt zoals vorige jaren in goede
samenwerking met het personeel van het Stadsarchief, o.l.v. dr. A. Vandewalle en
drs. N. Geirnaert, die we danken voor de administratieve leiding en gulle gastvrijheid.
Prof. dr. Yvan Van den Berghe
1 augustus 1983

Eindnoten:
(1) J. GELDHOF, Goed initiatief ongelukkig gestart, in: Biekorf, 1982, 82, blz. 300-311.
(2) A. VAN DEN ABEELE, Boekbespreking, in: Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis, Brugge, 1982, 119, blz. 243-252.
(3) Een beperkt aantal nota's over het jaar 1788 zijn nog van de hand van Chris Scherpereel.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

8

Merckenweerdigste voorvallen 1788
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[Vervolg van het dertiende deel]
Begin van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1788 Jaerschrift
nU begInt hIer het sChrIkkeLIaer, In't VerVoLg Van 't DertIenste
DeeL en Van 't seVenhonDert en agtentagentIgste Iaer.
(Januari)
Vijfde treckinge der loterij in classen tot Brussel gehouden, begonst den
31 december 1787.
- fol. 435 - Op den 2 en 3 januarij is binnen de stadt Brussel op de groote saele van
het Stadthuijs vervolgt de vijfde treckinge van de loterij(1) in ses classen, begonst als
hiervooren fol. 434; ingestelt bij opene brieven van Zijne Majesteijt den keijser ende
koning van den 5 september 1785 ter presentie van den keijserlijcken en koninglijcken
commisaris en van twee heeren schepenen der stadt Brussel. - fol. 436 / fol. 439 -

D'heer Wallewijn wordt ingedaegt.
Op den 10 januarij saeg men binnen dese stadt Brugge aen alle de hoeken der straeten
aengeplakt eene bekentmaekinge waerbij d'heer Charles Wallewijn(2), van welcken
hiervooren fol. 426 breeder verhandelt is, gewesen tresorier van de Kaemer van
Commercie(3), gedagvaert ende opgeropen wordt tegens den 25 januarij in 't collegie
ten tien uren vóór noen om zig te verweeren wegens zijne fraudeleuse banqueroute
en abandonnement van zijn affairens - fol. 440 - ende woonste, faute van welcke
comparatie van officiewege zal gecondemneert ende vervolgt worden. Zullende dus
desen fraudeleusen banroutier tot drij verscheijde reijsen opgeropen worden, hoewel
men genoegsaem kan dunken zulks maer vervolgs costume gepleegt te worden terwijl
hij genoegsaem zal blijven waer hij gevlugt ofte versteken is, want indien hij gevonden
wiert zouden zijne fraudeleuse onregtveerdigheden, waerdoor zoo menige in lijden
gebragt zijn, niet dan ten minsten als met het schandig strop en galgenhout vergolden
worden.
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Op hoedaenige wijse de borgerlijcke patrouiliën zijn afgedankt geworden.
Op den 12 januarij vergaederden des avons ontrent den negen uren de gewonelijcke
borgers in de Halle op de Mart, in de plaetse waer de Caemer van Commercie
gehouden wordt, tot het doen der gewonelijcke patrouilliën die, als den leser
hiervooren op verscheijde plaetsen zien kan, tot heden alle avonden onderhouden
wierden - fol. 441 - sedert den tijdt van de ontstaene beroerten(4) binnen dese stadt
Brugge, om welcke te voorkomen en de gewenschte ruste te behouden veele
welpeijsende borgers tot heden zoo luijsterlijk hunne pligten gekweten hebben en
aen welcke tot heden zonder tegenseg de behoudenisse van veele huijsen deser stadt
toe te schrijven is.
Nu desen avont de patrouillie van den deken van de wollewevers(5) zijnde, verselt
met den genen van het opengestelde ambagt van de groenseliers(6) en eenige andere,
zijn dezelve met hunne daertoe vermaende leden als naer gewoonte gekomen naer
d'Halle wanneer aen dese op 't onvoorsiens door eenen heer van 't collegie aengeseijt
wiert dat zij geslaekt waeren en bedankt voor hun gedaene devoiren, met aensegging
dat nu, bij orders van 't gouvernement, de militare de patrouilliën zullen doen;
waermede elck onder groote murmuratie naer hunne huijsen vertrokken zijn(7).

Hoe des anderdaegs d'hoofwagt der militaire op de Mart in d'Halle is
geplaest geworden.
- fol. 442 - Op den 13 januarij, zijnde des sondags, 's morgens om elf uren zijn
inderdaedt dertig mannen militaire op de Mart ter wagt gekomen in d'Halle, waer
(de) tevooren de stadtsoldaeten geplaest geweest hebben, onder den toeloop van
menige menschen, verwondert om dees nieuwigheijdt. Des anderdaegs 's morgens
om elf uren kwaem het heele batalion militaire op de Mart en naer de wagt
opgetrokken te hebben, zijn de dertig mannen door andere dertig afgelost, 't welk
dus daegelijcks zal continueren. Gelijcke wagt zegt men zal er op de Vrijdagmart
geplaest worden en de patrouillie zal dus bij nagte door de militaire gedaen worden.
Aldus, lieven leser, is het devoir, gedaen binnen dese stadt door de borgers sedert
de revoute, vergoeden geworden, waerom ik met reden vreese dat, waer 't dat er nog
troubels ('t welk Godt behoede), binnen dese stadt moesten plaetse hebben, dat de
borgers d'heeren met loon naer wercken zullen vergelden.

D'heer Stappens, borgmeester van 't Vrij[e], subitelijk overleden.
- fol. 443 - Op den 15 januarij wiert mijnheer de Stappens, heere van Nieuwenhove,
etc., burgmeester van den Commune 's Landts van den Vrijen, wonende in de
Vlamingstraete, op de volgende wijse begraeven(8). Den 13 deser subitelijk overleden
zijnde, als in 't tweede deel mijner beschrijvinge der daegelijcksche gevallen binnen
Brugge fol. 391 breeder aengewesen, is het lijk dan van desen heer desen morgen
tot aen de Catalinepoorte met de grootste kerksplichtigheden ende onder het gesang
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van alle de jongers der knegtestedeschole(9) tot aen dees poorte gedregen zijnde, wiert
hetzelve gestelt in eene
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carosse en vervolgens vervoert naer de parochiale kercke van Oostcamp, alwaer
hetzelve op het kerkhof, naer het doen van eenen zeer plichtigen lijkdienst, begraeven
wiert, gelijk ook des anderdaegs wegens dit sterfgeval binnen de stadt Brugge in de
parochiale kercke van St.-Jacobs gedaen wiert. Langs den - fol. 444 - weg van
Oostcamp wiert hetzelve lijk verselt door meer als veertig aensienelijcke persoonen
deser stadt met brandende flambeeuwen(10), zijnde zoo de gebuers, werklieden, als
andere kennisse van desen heer, die alle door het hevig sneeuwende weder en langen
weg zeer nat waeren.

Bemerkinge op 't generael kerkhof.
Behalvens dat desen heer aldus volgens zijn uijtersten wille buijten de stadt begraeven
is, is alsnu nogtans binnen dese stadt het begraeven der doode zoo gemeen alsof er
ten desen opsichte noijt geene ordonantiën uijtgegeven waeren ende zoo alsof er
noijt geen gedagt geweest hadde van een generael kerkhof buijten de stadt te maeken,
zoodat dit kerkhof nu, sedert de troubelen als hiervooren ten desen opsicht onstaen,
als teenemael in vergetentheijdt geraekt is. Dog zulks vreest men zal in korte daegen
al haest gaen veranderen terwijl ingevolgen de laeste bevelen van Zijne Majesteijt
alles zal moeten gaen stantgrijpen zoo en gelijk het vóór den 1 april 1787(11) in wesen
was.

Aenmerckingen op 't seminarie-generael dat den 15 januarij 1788 moest
herstelt zijn.
- fol. 445 - Op den 15 januarij moest ingevolgen d'absolute bevelen van Zijne
Majesteijt den keijser ende koning tot Loven de leering in het Seminarie-Generael
een begin nemen, welcke strenge ordonantiën den leser zien kan in 't Lovensch
nieuws, het sesde deel fol. 22, gelijk ook verders verscheijde ordonantiën, keijserlijcke
en koninglijcke besluijten en bevelen(12). Zijnde onder ander een zeer gewichtige voor
alle de Nederlandtsche provenciën, fol. 40, waerbij strengelijk wordt bevolen dat
alle de edicten en ordonantiën die gepubliceert waeren op den 1 april 1787(13) moeten
blijven stantgrijpen en in wesen blijven, behalvens degene waerin Zijne Majesteijt
zal gelieven eenige veranderinge te maeken als reets gedaen is, raekende de
veranderinge van het aflesen der edicten ten tijde van de sondaegsche parochiale
misse, ziet verders fol. 44, en menigvuldige andere keijserlijcke en koninglijcke
besluijten, zoo wegens het een als het ander voorwerp, alle te lang om - fol. 446 hier afsonderlijk te plaetsen gemerkt alles bondig in 't zelve deel van 't Lovensch
nieuws kan gesien worden, tot welcke ik den leser mijner beschrijvinge oversende
gemerkt nu ook met het eijnde van het gepasseerde jaer de beschrijvinge uijt Gend
van den Vlaemschen Indicateur volkomentlijk onderbleven is(14).
Dit alles, beminden leser, baert andermael door het geheele landt de aldergrootste
ontsteltenisse, want insiende den onversoenelijcken haet die zoo geestelijk als weerlijk
tegens het Seminarie-Generael van Loven heeft opgevat, schijnt des zelfs invoering
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aen eenider als onmogelijk en de gesaementlijcke geestelijckheijdt spannen nog
hunne kragten in om onse regeerders van dit zoo gewichtig point te doen afsien, waer
den welvaert van kerk en staet waerlijk aen verknogt is. Dog in 't algemeen vreest
men dat eerstdaegs de seminariën, door 't heele landt zoo gunstig herstelt, andermael
zullen gesupprimeert worden.
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Groote lijkspligtigheden wegens het afsterven van d'heer Stappens door
de gilde der schermers gedaen.
- fol. 447 - Op den 24 januarij hadde binnen dese stadt Brugge wegens het afsterven
van den edelen heer de Stappens, heere van Nieuwenhove, etc., hiervooren fol. 443
verhandelt, ende geweest hebbende hooftman van de ghilde der schermers(15) deser
stadt, de volgende merkweerdigheijdt plaetse. Om elf uren van desen morgen gingen
alle de confraters der zelve ghilde der schermers in hunne gewone uniforme ende
met den blooten degen vanuijt hunne vergaederplaetse uijt d' Halle op de Mart, hunne
vlaendels met swarte floesen omhangen zijnde. Dus langs de Vlamingstraete onder
het geluijt van trommel en fluijt in den rouw in de kercke der eerweerde paters
Augustinen(16) gekomen zijnde, wiert er eenen zeer plichtigen lijkdienst onder volle
musiek door den eerweerden heer Eumanuel Presie, prelaet van d'abdije den
Eechoute(17), afgesongen. Den choor was konstrijk rontom met swart laeken omhangen,
gelijk - fol. 448 - ook den autaer op eene alderverhevenste en konstrijcke wijse in
den rouw verciert was, tusschen welcke de waepens van desen edelen heer hooftman
op eene alderpragtigste wijse vervoegt waeren, gelijk ook in 't midden van den choor
eene zeer verhevene lijktombe gestelt was ront welcke een zeer groot getal zilvere
kandelaers gestelt waeren die dit alles, met de keerssen die aen ider een waepen
gevoegt was, (alles) zoo verheven en konstig deed uijtschijnen alsof er eenen
koninglijcken lijkdienst zoude hebben gedaen geweest. Desen pligtigheijdt aldus in
de kercke geëijndigt zijnde, keerden d'heeren schermers langs den zelven weg te
retour, gelijk ook d'heeren van d'ander gildens deser stadt en alle den edeldom en
aensienlijckste persoonen die alle in desen lijkdienst hadden tegenwoordig geweest,
zoodaeniglijk dat om de menigte menschen van alderleije geslagt die hun in de kercke
bevonden, dezelve temidden de voorkercke(18) - fol. 449 - met stadtssoldaeten afgestelt
was om dus maer den toegang tot in den choor toe te laeten aen degene die er noodig
ofte versogt waeren.
Des anderdaegs wiert ook het waepen van desen heer gehangen in 't zoogenaemt
hallegebodthuijseken(19) boven de poorte van d'Halle op de Mart waer nu d'heeren
schermers sedert de vernieting van de Waterhalle hunne exercitiën verrichten.

Verboden van in 't commediehuijs consert te houden.
Op den 27 januarij wiert binnen dese stadt Brugge aen de hoeken der straeten bij
placaete geaffixeert dat er wegens de schaede die er aen d'heeren van 't consert van
het gepreviligeert commediehuijs(20) toegebragt wordt voortaen nergens als in hetzelve
commediehuijs eenige baelen, redouten, commediën ofte ander openbaere spelen
mogen gegeven worden, op pene dat d'overtreders van dese ordonantie van
officiewege zullen vervolgt worden. Zullende veel min iemant, wie het zij, zulks bij
affixiën vermogen te annonceren, gelijk men sedert eenigen tijdt gepleegt heeft, om
dus alle schaede ten desen opsicht te - fol. 450 - voorkomen terwijl het geven van
openbaere redouten, commediën en baelen nu in veele besondere plaetsen deser stadt
zeer gemeen geworden waeren(21).
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Troubelen tot Brussel voorgevallen.
Heden heeft men ook uijt Brussel d'egte maeren ontfangen hoe aldaer andermael
eenen oproer ontstaen was die voorseker d'ergste gevolgen zoudt teweeg gebragt
hebben, hadde in dezelve niet spoedig voorsien geweest. Dese is eventwel weder
reede zoo verre gekomen dat er vijf à ses pe(e)rsoonen zoo gedoot als gekwest zijn
en veel ander onheijlen voorgevallen die nog geluckiglijk veel minder hebben geweest
als de droeve voorbaerige maeren die men alhier bekomen heeft, die van zoodaenig
een valsch gerugt waeren alsof geheel de vermaerde stadt Brussel ging in eenen
puijnhoop vernietigt worden(22); eenen schets van welckers voorgevallen ramour den
leser zien kan in 't Lovensch nieuws, het sesde deel, fol. 68, welcke volgens die egte
maeren voor de laeter tijdt alleen te geloven is.

Ordonantie der vastenavontdaegen afgekondigt.
- fol. 451 - Op den 31 januarij wiert binnen dese stadt Brugge van wegens d'heeren
van 't collegie bij hallegebode, trommeling en placaete aengekondigt het gewoon
placaet zonder meer dat nu sedert eenige jaeren vóór het aenkomen der
vastenavontdaegen is aengekondigt geworden. Hierdoor aldus het masqueren op de
sondaegen, 't welck over twee jaeren zijnen aenvang genomen heeft, als toegelaeten
wordende vermits men in 't algemeen dese jaere gemeijnt heeft dat zulks wegens de
netelachtige tijdtsomstandigheden zoo op de sondaegen als op d'ander
vastenavontdaegen zoude verboden hebben geweest(23).

Ordonantie van den vremden graenbrandewijn afgekondigt.
Gelijckkelijk is er op heden eene ander ordonantie bekent gemakt waerbij den
Holantschen genever of vremden graenbrandewijn wegens de groote frauden die
wegens de rechten der zelve daegelijcks gedaen worden, wordt gelijkgestelt aen d'
ordonantie van den inlandtschen genever, van welcke ordonantie hiervooren fol. 58
mentie gemakt is(24).

Eindnoten:
(1) In de Nederlanden werd de eerste overheidsloterij georganiseerd in 1444. Vanaf het midden
van de 18de eeuw werden de loterijen opnieuw officieel uitgebouwd; voor de Oostenrijkse
regering vormden ze een belangrijke bron van inkomsten. Er waren twee soorten loterijen te
onderscheiden: de klassenloterij en de lotto. De klassenloterij was van Nederlandse oorsprong.
Ze bestond uit een bepaald aantal loten en prijzen in series of klassen verdeeld, de trekking
vond plaats per klasse. De lotto daarentegen was van Italiaanse oorsprong, men noemde deze
ook Genuese loterij. De lotto was een kansspel met cijfers en niet met loterijbiljetten zoals bij
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de klassenloterij. De lotto werd officieel ingesteld op 14 september 1760 en het kansspel werkte
zonder onderbreking door tot aan de tweede Franse inval. Men kon inschrijven voor de loterij
bij de plaatselijke collecteurs die werkten onder een van de agenten uit de provincie. Het was
weduwe de Nettines van Brussel die vanaf 1760 de gehele organisatie in handen had. Dit was
haar voor de Oostenrijkse Nederlanden officieel toegestaan met het octrooi van 3 oktober 1760.
De winst voor de regering bestond uit de afhouding van 10% op het bedrag van de loten.
Financieel gezien was de loterij geen hoogvlieger, de klassenloterij was voor onze gewesten
zelfs eerder een mislukking. De lotto bleek wel voordelig te zijn, maar dan vooral voor Wenen,
niet voor de Nederlandse provincies. Er verschenen veel polimieken m.b.t. de morele
verantwoording van het kansspel. Algemeen kan gesteld worden dat de lotto (die het meest
populair was) geen grote catastrofes veroorzaakte onder de bevolking, financiële mislukkingen
van individuele personen niet te na gesproken. (G. BIGWOOD, La loterie aux Pays-Bas
autrichiens, in Annales de la société royale d'archéologie de Bruxelles, dl. 26, 1912, blz. 53-134).
We hebben de uitgebreide lijst van loterijnummers niet opgenomen in deze uitgave. Onder de
titel hebben we wel de folio's vermeld zodat zij gemakkelijk in het handschrift kunnen
teruggevonden worden.
(2) In voetnoot 153 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787 heeft men op basis van het werk
van Prof. Y. Van den Berghe ‘Jacobijnen en Traditionalisten’ de figuur van Charles Walwein
reeds besproken. Het is evenwel mogelijk a.d.h.v. de kroniek van P. Le Doulx (S.A.B.) enkele
correcties op deze gegevens aan te brengen. Prof. Y. Van den Berghe vermeldt dat Ch.H.
Walwein op 2 februari 1788 schuldig werd bevonden aan frauduleuze bankroet, wat meteen
het einde betekende van zijn carrière als tresorier van de Brugse Kamer van Koophandel, een
belangrijke functie die hij sinds 4 april 1754 vervulde. De auteur voegt er onmiddellijk aan toe
dat op 7 maart 1788 dezelfde Ch.H. Walwein werd aangesteld tot schepen van het Brugse Vrije.
In de kroniek van P. Le Doulx wordt deze laatste bewering tegengesproken. Charles Walwein
werd wegens de begane onregelmatigheden diverse malen door de Brugse rechters gedagvaard,
hij verscheen echter niet en werd tenslotte op 28 april 1788 bij verstek veroordeeld om gehangen
te worden. Hij liet zich te Brugge niet meer zien en men vertelde dat hij na een tweetal jaar te
Genève overleed. De Charles Walwein die in 1788 schepen van het Brugse Vrije werd, was de
neef van eerstgenoemde Charles Walwein en was tevens gehuwd met diens dochter. Hij was
het die in 1787 tot commissaris van de intendant was benoemd en niet een zekere P.P.J. Walwein
zoals verkeerdelijk in ‘Jacobijnen en Traditionalisten’ staat vermeld. Het was deze schoonzoon
Walwein die op 4 september 1788 de toestemming vroeg om met behoud van wedde drie
maanden te mogen afwezig zijn. In die periode reisde hij in het geheim naar Londen om de daar
verblijvende Van der Noot te trachten te ontvoeren. Hij was het die vanaf 1788 als geheim agent
in dienst stond van generaal d'Alton. In 1789 werd hij ‘premier directeur de la société consolidée
de bangue et d'économie rurale de Galicie’. Hij moest wegens valsmunterij Wenen verlaten.
Hij vestigde zich te Parijs en werd daar tijdens de septemberdagen van 1792 vermoord, nadat
hij wegens vervalsing van assignaten in de gevangenis was terechtgekomen. De versie van P.
Le Doulx betreffende de identificatie van de twee Walweins werd door onze opzoekingen in
de parochieregisters bevestigd. Op 10 mei 1775 huwde op de O.-L.-Vrouwparochie Carolus
Christianus Jacobus Walwein filius Christiani et Isabella Jeurdeghe met Isabella Constantia
Walwein filia Caroli Josephi Jacobi Walwein et Joanna Duchatalet. (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1795),
2 dln., Brussel, Pro Civitate, 1972, dl. I, blz. 156-158), (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Parochieregisters O.-L.-Vrouwparochie, 1o portie, nr 19), (S.A.B., Cronijcke ofte Brugsche
dagh-aanteekening behelsende de gedenckweerdighste geschiedenissen de welcke binnen dezelve
stad als daer ontrent voorgevallen zijn sedert het jaer 1786 tot het jaer 1790. Opgestelt door
P. Le Doulx, constschilder, Hs. 52).
(3) In het graafschap Vlaanderen bestonden maar twee Kamers van Koophandel: één te Brugge en
één te Gent. Op economisch gebied hadden zij een zeer grote invloed. De Kamer van Koophandel
verleende immers advies inzake handelsproblemen aan de stad, aan de Staten van Vlaanderen
en aan de regering. Zij was de soevereine rechtbank die oordeelde over alle handelsgeschillen
die aan haar voorgelegd werden. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw werden door de
Brugse Kamer tal van pogingen ondernomen tot hernieuwing van de Brugse handel. In dit kader
werd overgegaan tot verbetering van de kanalen Brugge-Gent en Brugge-Oostende, een eerste
maal in de jaren '60 van de 17de eeuw en opnieuw vanaf het jaar 1722. Zij gaf ook de stimulans
tot het graven van de Brugse handelskom (1665) en de pakhuizen die in de loop van de 18de
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

eeuw rond de handelskom werden opgetrokken, waren eveneens een verwezenlijking van de
Brugse Kamer van Koophandel. Oorspronkelijk waren alleen makelaars lid van de Kamer van
Koophandel. De Kamer van Koophandel is immers op 6 mei 1655 ontstaan uit de corporatie
van makelaars waarvan reeds een eerste melding is terug te vinden in een oorkonde van 1240.
Door het reglement van 8 oktober 1767 werd het ook aan kooplui die niet als makelaar waren
ingeschreven, toegelaten lid van de Kamer te worden. Op 6 mei 1783 werden de reglementen
van de Kamer hervormd. Vanaf dit moment kreeg de Kamer een bestuur waarin de rijkste
kapitalisten van de stad zetelden. Tot 1665 hield de Kamer van Koophandel haar bijeenkomsten
in De Makelaarsheester, een herberg in de St.-Clarastraat. Vanaf dan werd de Kamer overgebracht
naar de Poortersloge (de huidige Academiestraat). (De Kamer van Koophandel te Brugge.
Oorsprong, ontstaan en oprichting, Brugge, 1967, blz. 11-30), (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 31-33), (A. DUCLOS, Bruges. Histoire et souvenirs, Brugge,
1910, blz. 528).
Over deze rellen van 30-31 juli en 1 augustus 1787 handelt Van Walleghem uitvoerig in deel
1787 van zijn manuscript. Ook bij Y. VAN DEN BERGHE staan deze gebeurtenissen
beschreven. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl I, blz. 185-189).
François Fonteyne was vinder van de wolwevers op 10 december 1771, 9 december 1776, 14
december 1781, 4 december 1783. Hij was deken van de wolwevers en dus meteen eerste
swaerdeken van 6 december 1787 tot 11 december 1788. Het was precies in die periode dat de
belangrijke stemming van de toelage van 3 miljoen gulden voor de Turkse oorlog plaatsgreep
(zie hiervoor voetnoot 30). Op 11 december 1788, 9 december 1789, 15 december 1791 werd
hij telkens als vinder van de wolwevers herkozen. (S.A.B., Westvernieuwingen, pf. 142: Liste
de la loi 1762-1795).
Door het keizerlijk decreet van 17 augustus 1761 werden de ambachten van de hoveniers en
de fruitverkopers opengesteld, d.i. voor iedereen toegankelijk gemaakt. Dit moet gezien worden
in het kader van de pogingen van de regering om de monopolies van bepaalde ambachtsgroepen
uit te schakelen en een rationalisering in de ambachtswereld door te voeren. (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 67-68).
Sinds 1756 beschikte Brugge over een zeventigtal soldaten die onder de leiding van een aantal
onderofficieren en twee officieren de burgerwacht vormden. Vóór 1756 was de burgerwacht
een persoonlijke last: iedereen, behalve de clerus en de magistraten, moest in geval van nood
de wacht optrekken. Volgens de reglementen van 1756 moest het nieuw opgerichte beroepskorps
door nieuwe belastingen onderhouden worden. In de jaren 1786-1787 ontstonden heel wat
discussies rond de vraag wie een bijdrage verschuldigd was en volgens welke principes men
deze bijdrage diende te berekenen. In deze periode kwam er een comité van de swaerdekens
tot stand dat het probleem van de burgerwacht ter hand nam. Zij pleitten voor een evenwichtige
verdeling van de lasten. Bovendien wezen zij erop dat de burgerwacht geen enkel praktisch nut
meer had. Het waren immers de ambachten geweest die de revolte van 30 en 31 juli en 1 augustus
1787 hadden moeten indijken, de burgerwacht was niet eens op straat durven verschijnen. Toen
begin januari 1788 echter sprake was van vervanging van de burgerwacht door keizerlijke
troepen, gaven de ambachten de voorkeur aan de instandhouding van de ongevaarlijke
burgerwacht. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl, I, blz. 178-179). Zie ook G.
TANGHE, De burgerlijke wacht van Brugge in de tweede helft van de achttiende eeuw
(1730-1790), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1982.
Philippe - Anselme de Stappens, heer van Ter Rooden en Nieuwenhove was hoogpointer van
de kasselrij Kortrijk en afgevaardigde bij de Staten van Vlaanderen. Hij was burgemeester van
het Brugse Vrije (1771). Hij was de zoon van Jean-François, schepen en raad van Brugge. Hij
huwde in 1747 met Marie-Anne Veranneman, dochter van Jean-Simon, heer van Gentbrugge,
schepen van Brugge. Hij stierf te Brugge op 13 januari 1788. (J. GAILLIARD, Bruges et le
Franc ou leur magistrature et leur noblesse, avec des données historiques et généalogiques sur
chaque famille, Brugge, 1857, dl. IV, blz. 310), (F. VAN DYCKE, Recueil héraldique avec
des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes
de la ville et du Franconat de Bruges, Brugge, 1851, blz. 420-423). Voor nadere gegevens over
de familie de Stappens, zie ook Annuaire de la Noblesse, 1898, blz. 131.
Omstreeks 1250 vestigden de broeders Bogarden zich te Brugge in de gebouwen in de
Katelijnestraat waar thans de Academie is gevestigd. Dit was een lekengemeenschap waartegen
zowel de stedelijke als kerkelijke overheid argwaan koesterde. Nochtans kende de instelling
succes bij de bevolking, zij gaven immers onderricht in de weefnijverheid. In 1431 traden de
broeders toe tot de orde van de Minderbroeders. Rond 1515 richtte het stadsbestuur in het
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klooster een school in voor de opvoeding van arme en verlaten kinderen. Enkel de arme klasse
van Brugge was toegelaten, bovendien moesten de kinderen minstens 8 jaar oud zijn en gezond
zijn van lichaam en geest. Tot hun 13 jaar genoten zij gewoon onderwijs, daarna kreeg de
meerderheid van de kinderen een beroepsopleiding. De leerlingen verlieten de school als
eersterangselementen voor de maatschappij: ontwikkelde lieden, bekwame ambachtsmannen,
sommigen behaalden zelfs een universiteitsdiploma. Na de oprichting van de Commissies van
de Burgerlijke Godshuizen en de Burelen van Weldadigheid onder het Franse Bewind, werd
de Bogardenschool als een pure liefdadigheidsinstelling beschouwd en aan de zorgen van het
stadsbestuur onttrokken. In 1883 werd de Bogardenschool afgeschaft. (A. SCHOUTEET, Een
beschrijving van de Bogardenschool te Brugge omstreeks 1555 door Zeger van Male, Brugge,
1960, blz. 7-12). Zie ook voetnoot 17 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(10) Flambeeuw komt van het Franse flambeau, d.i. flambouw, toorts. (E. VERWIJS en J. VERDAM,
Middelnederlandsch Woordenboek, 9 dln., 's Gravenhage, 1889, dl. II, blz. 818).
(11) Op 1 januari 1787 had Jozef II edicten uitgevaardigd die het Ancien Régime op bestuurlijk en
gerechterlijk vlak afschaften. Een Algemene Regeerraad onder voorzitterschap van de
gevolmachtigd minister werd opgericht ter vervanging van de centrale raden, junta's, comités
en de secretarie. Onze gewesten werden verdeeld in negen kreitsen met aan het hoofd intendanten.
De rechtspraak werd voor het eerst totaal gescheiden van het bestuur en toegewezen aan
gediplomeerde juristen. Alle bestaande rechtbanken en jurisdicties werden afgeschaft en
vervangen door koninklijke rechtbanken: een rechtbank van Eerste Aanleg in de voornaamste
steden, twee Hoven van Beroep en één Soevereine Raad van Justitie. Deze hervormingen waren
niet alleen revolutionair doordat ze vooruitliepen op hun tijd, maar ze beroofden tevens de
lokale machtigen van ‘hun’ rechtsmacht en van hun grote bestuurlijke autonomie. Reactie kon
niet uitblijven: de nieuwe instellingen werden geboycot, weldra kwam het tot opstootjes. De
regering te Brussel capituleerde vlug. De gouverneurs-generaal, de aartshertogen Marie-Christine
en Albrecht van Saksen-Teschen schortten op 30 mei de uitvoering van de hervormingen op.
Zij werden teruggeroepen naar Wenen en vervangen door graaf Murray, kapitein-generaal van
de keizerlijke troepen in de Nederlanden. Hij werd onder druk gezet, onlusten braken uit te
Brussel. Op 21 september gaf hij in naam van Jozef II een ratificatie-akte van de intrekking van
de hervormingen van vóór 1 april uit. Jozef II reageerde hiertegen, De Murray verving hij door
graaf d'Alton, een expert in het onderdrukken van opstanden en minister de Belgiojoso door de
diplomaat graaf Von Trauttmansdorff. Jozef II hield vast aan zijn hervormingen van vóór 1
april. Graaf Von Trauttmansdorff kondigde aldus op 17 december 1787 af dat het bestuur van
het land hersteld moest worden in de staat waarin het op 1 april verkeerde. (A. BORGNET,
Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle, Brussel-Parijs, 1861, dl. I, blz. 74-89), (L. DHONT,
Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de Zuidelijke Nederlanden, in N.A.G.N.,
Nieuwe Tijden, dl. 9, blz. 142-146). Zie ook voetnoot 15 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1787.
(12) Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk de ordonnantie van 12 november 1787 waarin graaf Von
Trauttmansdorff benadrukt dat de bepalingen m.b.t. het Seminarie-Generaal en het
theologie-onderwijs te Leuven van kracht blijven. Deze bepalingen werden bekend gemaakt in
de ordonnanties van 16 oktober 1786 en van 8 januari 1787. (L.P. GACHARD, J. DE LE
COURT, P. VERHAEGEN, Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, in Recueil des anciennes
ordonnances de Belgique, 3o serie, 15 dln., Brussel 1860-1942, dl. 12, blz. 544-546 en dl. 13,
blz. 7-8, 126). Zie hiervoor ook fol. 411 van deel 1787.
(13) Op 17 december 1787 werd te Brussel een ordonnantie uitgevaardigd die alle edicten en
ordonnanties die vóór 1 april 1787 waren uitgevaardigd opnieuw van kracht maakte. Deze
ordonnantie werd opgenomen in de ‘Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens’.
(O.P.B.A., dl. 13, blz. 132-133).
(14) ‘Den Vlaemschen Indicateur’ verscheen wekelijks gedurende de jaren 1779-1787. Uitgevers
waren Ph.-J. en P.L. Gimblet en J.F. Vander Schueren (vanaf 1782) van Gent. E. Voordeckers
omschreef dit blad als hoogstaand, gewijd aan wetenschappen, letteren en kunsten dat, bijkomstig
echter, ook overlijdens- en huwelijksaankondigingen alsmede toneel- en commercieel nieuws
bevatte. ‘Den Vlaemschen Indicateur’ behoorde tot de groep van de encyclopedische periodieken,
werd beheerst door de ideeën van de Verlichting en vormde aldus een belangrijk element in de
ontwikkeling van de politieke pers. (E. VOORDECKERS, Bijdrage tot de geschiedenis van de
Gentse pers. Repertorium (1667-1914), Leuven, 1964, blz. 490-491), (M. SCHNEIDER,
Kranten, in N.A.G.N., o.c., dl. 9, blz. 212).
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(15) Een eerste getuigenis over het bestaan van een organisatie van schermers te Brugge krijgen we
in 1444. Het duurde echter tot 1521 vooraleer het Brugse stadsbestuur de Sint-Michielsgilde
van de schermers als een gepriviligieerde wapengilde erkende. In de 15de en 16de eeuw
rekruteerden de schermers hun leden vooral uit de lagere burgerij en de ambachtsklasse, in
tegenstelling tot de St.-Sebastiaans- en St.-Jorisgilde wier leden uit de hogere stand van
ambtenaren, kooplieden en gegoede burgerij kwamen. Eerst in de 17de eeuw zal de
schermersgilde door de nieuwe ambtsadel en de gegoede burgerij worden gepatroneerd. In 1905
is deze gilde uitgestorven. (A. VIAENE, De gilde van de schermers te Brugge 1444-1905, in
Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, Brugge, jg. 1963,
blz. 97-105). Zie ook voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(16) Omstreeks 1250 kwamen enkele religieusen van de orde van de Eremieten van St.-Augustinus
van het klooster te Mechelen zich vestigen te Brugge. Zij verbleven eerst in de omgeving van
de St.-Maartenskapel in de Jan Miraelstraat. In 1275 schonk ridder Jan van Gistel aan de
Augustijnen de St.-Niklaaskapel en later ook de aanpalende eigendommen (het Gistelhof)
gelegen tussen de huidige Augustijnenrei (naar de orde genoemd), de Jan Miraelstraat, de
Schrijversstraat en de Hoedenmakersstraat. Daar werden een kerk en kloostergebouwen
opgetrokken. In 1450 werden aan de kerk belangrijke verbouwingen verricht. Na de plundering
en verwoesting door de beeldstormers (1578) werd reeds vanaf 1586 met de herstelling van de
gebouwen begonnen. Pas in het midden van de 17de eeuw waren deze voltooid. De Augustijnen
speelden een belangrijke rol in het Brugse leven. Sinds 1622 hadden zij een college opgericht
en zij zetten zich volledig in bij de bestrijding van de pestepidemie op het einde van de 17de
eeuw. In 1796 werden het klooster, het college en de kerk door de Fransen verbeurd verklaard.
In 1813 werden de gebouwen openbaar verkocht en later afgebroken. (A. KEELHOFF, Histoire
de l'ancien couvent des Ermites de Saint-Augustin à Bruges, Brugge, 1869, blz. 5-45), (J. DE
SMET, De vestiging van de vier bedelorden te Brugge in de 13de eeuw, in Biekorf, 1951, blz.
236), (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, Tielt-Bussum, 1982, blz. 235,
385-386), (A. DUCLOS, Bruges. Histoire et souvenirs, Brugge, 1910, blz. 527).
(17) De Eekhoutabdij was een klooster van reguliere kanunniken van St.-Augustinus. Voor gegevens
betreffende het ontstaan en de ontwikkeling tot het begin van de 13de eeuw verwijzen we hier
naar voetnoot 45 van de uitgave 1787 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’). We willen hier wel
een schets geven van de geschiedenis van de abdij na haar opheffing in 1796 door de Fransen.
Tussen 1798 en 1802 werd het klooster afgebroken. In 1834 werd een deel van de gronden die
reeds in particulier bezit waren, opgekocht door bankier Dujardin. Na de faling van de bank
(1875) namen de Dames van St.-Andreas hun intrek in de gebouwen. Maar in 1907 werd een
deel van de tuinen van het klooster onteigend voor het Museum van Schone Kunsten. (N.
HUYGHEBAERT, Abbaye de Saint-Barthélemy de l'Eeckhout, à Bruges, in Monasticon Belge,
dl. III: Province de Flandre Occidentale, vol. 3, blz. 757-801). (J.A. VAN HOUTTE, De
Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 233-235), (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 572-574,
577-578). Met betrekking tot de relatie Eekhoutabdij - St.-Trudo-abdij raadplege men N.
HUYGHEBAERT, Origines et rapports des deux monastères brugeois de Saint-Barthélemy
de l'Eeckhout et de Saint-Trond, in Augustiniana, XIX, Heverlee-Leuven, 1969, blz. 257-290).
(18) Vorckerke, voorportaal van een kerk. (E. VERWIJS en J. VERDAM, o.c., dl. IX, blz.
1003-1004).
(19) De wetgeving en de bestuurlijke reglementen werden sinds de 14de eeuw afgekondigd vanaf
het balkon van de eerste verdieping van de Halle, daarom werden deze hallegeboden genoemd.
De hallegeboden behielden hun benaming nog na 1769, hoewel de bekendmaking sindsdien,
met het oog op betere hoorbaarheid, vanaf de pui van het Stadhuis gebeurde. E. Gailliard spreekt
in dit verband over de ‘ghebodtveijnstere’ in de Halle. Hij vermeldt dat de hallegeboden werden
afgekondigd ‘ter Hallen huut’, d.w.z. aan het venster met koperen balustrade, dat staat boven
de middenpoort der Brugse Halle. Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat Van Walleghem aan
dezelfde plaats de benaming ‘hallegebodthuijseken’ toekende, ook nog in 1788, twintig jaar
nadat het venster boven de poort van de Halletoren nog gebruikt werd om de hallegeboden af
te kondigen. (J.A. VAN HOUTTE, De geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 308). (E. GAILLIARD,
De processiën generael en de hallegeboden te Brugge, in Verslagen en mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1912, blz. 1061-1062).
(20) Sinds 1756 beschikte Brugge op de Oude Beurs over een ruime schouwburg die beheerd werd
door een Société du Théâtre. Deze vereniging bestond uit 9 personen, waaronder burgemeester
R. Coppieters. De voorstellingen in de Brugse schouwburg werden steeds druk bijgewoond.
Te Gent en te Brugge verliep het schouwburgleven bijna identiek: dezelfde theater- en

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

operagezelschappen traden er op, hetzelfde programma werd afgewerkt. De gezelschappen die
op het einde van de 18de eeuw optraden, bestonden uit 2 groepen. Een toneelgroep die eigentijdse
tragedies en comedies opvoerde en een operagezelschap dat dikwijls aangevuld werd met een
balletgroep. Deze groepen acteerden in het Frans, hun repertoire omvatte naast de klassieken
(Corneille, Racine, Molière) veel toneelwerken van Voltaire, Diderot, Scanon, de Beaumarchais.
Er werden echter te Brugge in de schouwburg ook nederlandstalige toneel- en operaopvoeringen

(21)
(22)

(23)

(24)

gehouden (zie in dit verband Van Walleghem, Daegelijcksche gevallen 1788, fo 32 en volgende).
De Rederijkerskamer de ‘Drie Sanctinnen’ beschikte over een eigen lokaal waar door Rederijkers
aan toneel werd gedaan. Over de aard van hun voorstellingen is weinig bekend. De Rederijkers
waren echter in voeling met het geestesleven van hun tijd, hun voorstellingen waren heel zeker
filosofisch geïnspireerd. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen .., o.c., dl. I, blz. 119-120).
Dit plakkaat hebben we niet teruggevonden.
Deze oproer was ontstaan naar aanleiding van het bevel dat Jozef II aan zijn gevolgmachtigd
minister, Von Trauttmansdorff, gegeven had om alle edicten van vóór 1 april '87 stipt te laten
naleven. Dit omvatte dus ook het edict over het Seminarie-Generaal te Leuven. Von
Trauttmansdorff liet dit weten aan de Raad van Brabant. De Raad gaf de verklaring van de
minister enkel door aan de vertegenwoordigers van de Staten van Brabant, maar weigerde de
decreten te publiceren. Daarop liet Von Trauttmansdorff de Raad op 22 januari 1788 weten dat
ze niet uiteen kon gaan zonder toe te stemmen in de uitvoering van de edicten. Deze situatie
vormde voor generaal d'Alton, die met toelating van Jozef II onafhankelijk van Von
Trauttmansdorff kon optreden, een reden om patrouilles naar de verschillende stadsgedeelten
te zenden onder voorwendsel de orde te handhaven. Volgens sommige bronnen na uitdaging
en volgens andere bronnen op eigen initiatief, begon het leger op de volksmassa te schieten.
Balans: enkele doden en veel gewonden. Het gevolg was dat de Raad van Brabant toegaf en de
verklaring van de minister publiceerde. In het hele land had het gebeuren veel beroering gewekt.
(A. BORGNET, Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle, Brussel-Parijs, 1861, dl. I, blz.
88-91).
Pas in de tweede helft van de 18de eeuw kwam het maskeren in onze streken in gebruik. Voor
de eerste inlichtingen m.b.t. het vieren van karnaval te Brugge verwijst J. De Smet naar het
dagboek van R. Coppieters - februari 1786. In het begin werd karnaval enkel gevierd in besloten
kring bij de hogere standen. Ondertussen bleef het maskeren op straat aan zeer strenge
beperkingen onderworpen, omdat men vreesde dat de kleine mensen ervan zouden misbruik
maken om baldadigheden te bedrijven. Slechts twee dagen mocht er op straat gemaskerd worden,
op de zondag en de dinsdag vóór Assewoensdag. In 1794 werd karnaval verboden, pas na
Napoleon, in 1816 werd het onder bepaalde voorwaarden opnieuw toegelaten. (J. DE SMET,
Karnaval te Brugge in vroeger tijden, in Brugsch Handelsblad, 13-02-1960, blz. 4). Het
hallegebod en het plakkaat door Van Walleghem vermeld, hebben we niet teruggevonden. Voor
9 februari 1787 is er echter wel een gelijkaardige maatregel voorhanden. Het leek ons volledig
verantwoord deze hier op te nemen daar Van Walleghem uitdrukkelijk vermeldde dat de
genoemde bepalingen reeds sedert enkele jaren werden uitgevaardigd. Zie hiervoor S.A.B.,
Plakkaten, reg. 36, nr. 69.
Zie hiervoor de uitgave van het jaar 1787, blz. 40, fol. 58.

(Februari)
's Sondaegs voor vastenavon[t]dag gemasquert.
- fol. 452 - Op den 3 februarij saeg men andermael tot schand van onse geheijligde
religie, tot smaedt van 't Christendom ende tot uijtdrukkelijk misnoegen van alle
godtstoegewijde en ander godtvrugtige personagiën, het masqueren op de sondaegen
eenen aenvang nemen evenals of zulks sedert nu twee jaeren gepleegt is. Heden dan
van 's noens af zaeg men de masquers langs de straeten loopen zoo ende gelijk als
op d'ander ferfoylijcke vastenavontdaegen, zonder van iemant eenige de minsten
tegenseg te ontmoeten; zoo nogtans dat er geduerende dees vastenavontdaegen zoo
door de schaedebeletters, raeden en wagten der stadtssoldaeten veel meer als naer
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gewoonte gepatrouillieert wiert om alle wanorders die men geduerende dees daegen
met alle reden (nopende alle de gepasseerde troubele tijden) verwagte te voorkomen;
zijnde nogtans (godtdank) alles geduerende dees daegen in volkomen order
afgeloopen.
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Hoedaenig het lijk van d'heer Lepéz ter Straeten ter aerde is bestelt
geworden.
- fol. 453 - Op den 8 februarij wiert binnen dese stadt Brugge van 's morgens ten
seven uren het lijk van mijnheer Lepéz ter Straete, heere van Varssenaere(25), etc.,
wonende in de Geltmuntstraete, volgens rang van edeldom in baere gestelt, waernae
hetzelve lijk om negen uren op de volgende wonderbaere wijse ter aerden bestelt
wiert. Het lijk uijt het huijs van desen heer naer de kercke van St.-Jacobs gedregen
wordende, gingen eenige vaenen voorop en vijftig stedeballen(26) verselden hetzelve
zonder eenig gesang. In de kercke gekomen zijnde, wiert aen den hoogen autaer eene
lesende misse van Requiem door den heer paster over het lijk gedaen zonder eenig
het minste gesang en onder het luijden der klokke evenals of er een dischlijk zoude
begraeven geweest hebben; t'eijnde van welcke den vollen disch gedekt was en aen
ider armen huijsgesin wiert een broot van seve stuijvers uijtgedeelt. Dan het lijk uijt
de kerk gedregen, zijnde, wiert hetzelve geplaest - fol. 454 - in eene karosse en langs
de Smedepoorte vervoert tot op de parochie van Varssenaere, alwaer hetzelve door
den heer pastor op het kerkhof begraeven wiert; wordende des anderdaegs op dezelve
parochie eenen plichtigen lijkdienst gedaen en aen den armen veele wercken van
bermhertigheijdt gepleegt, hebbende ook de stedeballen onder het singen van de
Miserere het lijk, gelijk ook de vaenen, tot aen de poorte vergeselschapt. Aen geene
keerssen, zoo in de kercke, in het huijs van desen heer, als aen degene die door de
stedeballen gedregen wierden, waeren eenige waepens gehangen. Dit alles volgens
zijnen uijtersten wille, zoo nogtans dat dees niettegenstaende eenige daegen hiernae
door zijne vrienden zijn waepen voor zijne duer gehangen wiert. Desen heer, bij
uijtnementheijdt nogtans rijk van middelen, hadde geduerende zijn leven een
alderseltsaemste borgersleven, gelijk ook zijn eijnde geweest heeft, geleeft, en was
sedert - fol. 455 - eenige jaeren in houwelijk met juffrouw de Blaere, borgers- en
kleeremaekersdochter, wonende op de Burse(27) binnen dese stadt Brugge en welcke
hij ook geduerende haer leven volgens contract van houwelijcke met veele rijcke
middelen begunstigt heeft.

Op den eersten sondag in den vasten gemasquert.
Op den 10 februarij, eersten sondag van den vasten, wiert de verderffelijcke wijze
van het masqueren op de sondaegen met nog eene veel meerder hevigheijdt als sondag
lestleden hernomen, zoodaeniglijk dat er op heden veele meer masquers als op
gepasseerden vastenavontdag hun hebben vertoont zoodat er nu op de sondaegen als
op d'ander vastenavontdaegen geen verschil meer is. Desen avont was het ook grand
bal in 't commediehuijs voor den grand carnavaldag. Het was heden, gelijk op d'ander
vastenavontdaegen, zeer aengenaem weder waerdoor alles met te meerder hevigheijdt,
dog zonder troubels, afgelopen is.

Begin der sesde en laeste treckinge der loterije in ses classen.
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- fol. 456 - Op den 11 februarij is binnen de stadt Brussel op de groote saele van het
Stadthuijs vervolgt de sesde ende laeste treckinge van de loterije in ses classen,
ingestelt bij opene brieven van Zijne Majesteijt den keijser ende koning
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van den 5 september 1785, ter presentie van den keijserlijcken en koninglijcken
commissaris ende van twee schepenen der stadt Brussel. - fol. 456 / fol. 458 -

De stadtsrekening op 't collegie gehouden met de protestatie daertegen
door de dekens gedaen.
Heden, den 11 februarij, wiert binnen dese stadt Brugge op 't collegie de gewonelijcke
jaerelijcsche rekening deser stadt op 't collegie gehouden, ter presentie van eenen
heer koninglijcken commissaris(28), van den heer hoogbalieu deser stadt en Lande van
den Vrijen(29), van d'heeren van den collegie ende van alle de respective heeren dekens
van d'ambagten deser stadt Brugge. - fol. 459 - De stadtsrekening als naer gewoonte
afgelesen zijnde, gaeven d'heeren dekens eene schriftelijcke protestatie tegens dezelve
aen d'heeren over, protesteerende niet min mondelings dat dees rekening niet en
vermogt gesloten te worden, onder meer andere redens voor brengende dat volgens
hunne oude previlegiën de rekening t'hunner inspectie veerthien daegen tevooren
hun moest toegesonden geweest zijn. Dog naer veele redenkavelingen van weerzijden
zeijde hun den heer commissaris aen dat zij zulks tevooren moesten hebben versogt
en dat zulks nu geen tijdt was om te vraegen, dog dat hun de rekening onder alle
gewonelijcke protestatie zoude toegesonden worden, op welcke hij de dekens beveelde
te swijgen en teekende en agriëerde dezelve, niettegenstaende hunne protestatie.
Alles voleijnt zijnde, wierden de dekens door den heer commissaris en heeren bedankt
en aen elck wiert volgens dat nu - fol. 460 - jaerelijcks in swang is een packje met
dertig stuijvers gepresenteert, waerover zij d'heeren gesaementlijk hebben bedankt
en dezelve gegroet hebbende, zijn zij van de collegiekaemer vertrokken; zullende
nu door hun, zoo men zegt, tegens het agriëeren en teekenen van de rekening
geprotesteert worden(30).

Vervolg van de loterije in classen.
- fol. 460 / fol. 461 -

Omsendtbrief ter ontlastinge van de thollen, etc., bekent gemakt.
Uijt de Gendsche gasette van den 14 februarij heeft men vernomen eenen
omsendbrief(31), toegesonden aen de verscheijde Staeten van desen lande, den welcken
tot voorwerp heeft de vrijheijdt van den koophandel der Nederlandsche provenciën,
naementlijk tegen de belemmeringe der tholhuijsen en de afschaffinge - fol. 462 der rechten, van de rechten van inkomst, van uijtgang en van transit en meer andere
nutte voorwerpen ten voordeele van den koophandel; gelijk ook eene toelaetinge
dewelcke gebiet alle de poorten van de steden van het landt open te doen ten allen
tijde voor alle in- en uijtgangers, zoo bij daege als bij nachte, uijtgenomen de stadt
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Luxemborg; welcke beijde depëches den leser verders zien kan in 't Lovensch
nieuwsbladt, het sesde deel, fol. 115 en 116, zoodat van nu af in alle de steden van
't Nederlandt ten allen tijde van den nagt de poorten open en toe moeten gedaen
worden.
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Vervolg van de loterije in classen.
- fol. 462 / fol. 464 -

Hoedaenig het lijk van den eerw. heer kanonik Siboens is ter aerde bestelt
geworden.
- fol. 465 - Op den 20 februarij 's morgens om thien uren wiert het lijk van den
eerweerden overleden heer Petrus Siboens(32), kanonik der katedraele kercke van
St.-Donaes, ardtspriester ende president van het bisschoppelijk seminarie deser stadt
Brugge, oudt 82 jaeren, gedregen vanuijt het seminarie door eenige heeren kanonicken
van den choor van St.-Donaes tot in des selfs kercke, voorop gaende eenige vaenen
en vijftig stedeballen het lijk met brandende flambeeuwen versellende. Aldus tot in
de kercke van St.-Donaes gekomen zijnde, wiert aldaer den pligtigen lijkdienst over
het lijk afgesongen, naer 't eijnde van welcke het lijk andermael door eenige heeren
kapelaenen opgenomen wiert, gaende de vaenen voorop en de stedeballen onder het
singen van de Miserrere langs de Kruijspoorte tot op het kerkhof van St.-Cruijs,
alwaer gekomen zijnde het lijk door den heer pastor deser - fol. 466 - parochie op
het kerkhof in een nieuw gemest graf aldaer voor het kruijs begraeven wiert. Tot op
het kerkhof van St.-Cruijs wiert het lijk van desen deugsaemen en voortreffelijcken
heer verselt door veele kanoningen en ander heeren van den choor van St.-Donaes,
gelijk ook van eenige ander heeren. Alle de heeren seminaristen die tot nog toe in 't
seminarie in wesen zijn, volgden het lijk van hunnen noijt volpresen leermeester
ende president ook op totdat het ter aerden bestelt was, eenenider over 't verlies van
eenen zoo deugsaemen vaeder uijter herten bedroeft zijnde.

Vervolg van de loterije in classen.
- fol. 466 / fol. 467 -

Valsch gerugt verspreijt nopende een commeetsterre die des avons over
het heele Nederlandt moest verschijnen.
- fol. 468 - Op den 22 februarij was elck binnen dese stadt Brugge in 't uijterste
verlangen en veele in eene groote benoutheijdt ende verslaegentheijdt, omdieswille
dat er nu sedert eenige weken door het heele landt verspreijt was een valsch gerugt
dat er desen avont over het Nederlandt eene planeetsterre ofte commeet zoude
verschen[en] hebben met verscheijde wonderbaere en schrikkelijcke teekens en dat
dese sterre alom, zoo aen 't menschdom als aen de landen waer zij zoude hebben
gepasseert, over het Nederlandt veel ongelukken en schaede zoude hebben veroorsakt.
Zulks was, zoo er geseijt wiert, voorseijt van eenen vermaerden sterrekender van
Parijs die zeker was dat dees commeet volgens zijn (dog gemiste) tijdtrekening desen
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nagt moest verschijnen. Hierom waeren der desen avont, die van een helder
maenschijn verselt wiert, veele menschen op straet om die nieuwigheijd te zien, dog
ondervonden, gelijk men nu zegt, dat desen sterrekijker hondert jaeren in zijne
tijdtrekening gemist is.
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Vervolg van de loterije in classen.
- fol. 469 -

De philosophen komen binnen Brugge van Loven naer hunne ouders en
vrienden, gelijk ook nu uijt het seminarie deser stadt en uijt de conventen
alle de leer[l]inge vertrokken zijn.
Op den 25 februarij zijn binnen dese stadt Brugge d'heeren seminaristen die hun tot
nog alhier in het bisschoppelijk seminarie - fol. 470 - bevinden, op bevel van onsen
eerweerdigsten heer bisschop(33), elk naer hunne huijsen en vrienden vertrokken,
omdienswille dat op bevel van hunne koninglijcke hoogheden gouverneurs-generael
der Nederlanden(34), die sedert eenigen tijdt tot Brussel van hunne gedaene reijse naer
Weenen weergekeert zijn(35), den heer fiscal(36) alle daege verwagt om dit, gelijk alle
de andere seminariën van het Nederlandt, te supprimeeren. En uijt vreese dat de
seminaristen mogelijckx mogten geprest worden om ingevolgen de keijserlijcke en
koninglijcke bevelen tot het Seminarie-Generael van Loven geprest te worden (ziet
diesaengaende voorder hiervooren, fol. 445), gelijckelijk hebben d'oversten der
cloosters en conventen gedaen, de duer voor hunne aenkweekelingen opengestelt
hebbende, hebben zij hun den keus gegeven van naer het Seminarie-Generael te gaen
ofte naer hunne ouders en vrienden op vacantie, welcke laeste keus alle de jonge
geestelijcken hebben - fol. 471 - genomen ende gevolgentlijk totdat de saeken eens
of anders zullen zijn, is elck bij zijne ouders of vrienden thuijs gegaen.
Alsnu dan staet de leering der jonge geestelijckheijdt, zoo te Loven, waer tot nog
toe niet eenen leerling is, stil, gelijk ook in alle de seminariën van heel het Nederlandt.
Godt geve dog dat Zijne Majesteijt den keijser van dit gewichtig point mag afsien
en dat er haest een bevel mag gegeven worden om alle de seminariën in wesen te
laeten. Want wanneer de leering der jonge geestelijckheijdt opgeschort is, siet men
niet dan eenen volkomen ondergang van onse heijlige religie teweeg, zoodaenig dat
men van nu af genoegsaem voorsiet dat, tenzij het Seminarie-Generael teenemael
gesupprimeert wordt, in de leering der jonge geestelijcken geen order meer kan
gebragt worden.

Vervolg der loterije in classen.
- fol. 472 / fol. 473 -

Verscheijde worden uijt de vangenisse naer 't collegie overgeleet.
Op den 28 februarij wierden verscheijde persoonen deser stadt van den kant van de
Coupure vanuijt de vangenisse(37) naer het collegie overgeleet, die daer sedert eenigen
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tijdt geseten hadden en geapparendeert waeren, omdieswille dat dezelve over eenige
weken verscheijde commisen langs de veste, die hun goedt dat zij poogden te
blauwen(38), hadden aengerant, deerlijk hadde getracteert en geslegen, zoodaenig dat
zij hun goedt hebben behouden en de commisen zeer - fol. 474 - gewont hadden doen
vlugten.
Behalvens dit zijn eenige van dese overtuijgt van den heer pastor Cardoen(39)
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van Onse-Lieve-Vrouwe ledent eenigen tijdt met sneeuwballen te hebben
naergeworpen, zoodaenig dat desen heer in een huijs beneden de Coupurebrugge
moest vlugten, wilde hij aen geen voorder affronten subject zijn en dit omdat desen
heer geen geldt, dat zij hem afeijschten, wilde geven. Men zegt dat er heden eenige
van dees moetwillige tot het Provencial Correctiehuijs binnen Gend(40) verwesen zijn
en dat d'andere nog meerder straffen zullen ondergaen.

Eene vrouwe gelicht tot Zomerghem van drij kinders.
Heden heeft men uijt de Gen[d]sche gasette de volgende besonderheijdt vernomen:
Zomergem, den 26 februarij 1788
Gisteren is binnen dese parochie in het kraambedde bevallen van eenen soon en
twee dochters zekere Maria Theresia Bral, huijsvrouw van Batista Struijvelt, welcke
drij kinders, - fol. 475 - gedoopt zijnde in onse kercke onder het luijden der klokken
en het speelen der orgel, benevens hunne moeder zijn in volle welvaerentheijd.

Vervolg van de loterije in classen.
- fol. 475 -

Wonderlijcke verhuijsinge van sieur [De] Rudder uijt d'hotelrije De
Koornblomme.
Desen avont ontrent den twalf uren gebuerde binnen dese stadt Brugge eene zeer
merkweerdige verhuijsinge. Want alzoo sieur De Rudder nu geduerende den tijdt
van negen jaeren de vermaerde hostelrije die genaemt wordt De Koornblomme(41)
met goedt succes bewoont hadde, zoo verliet - fol. 476 - hij dezelve desen avont
tegen den twalf uren, duerende zoo lang zijne pagt, op de volgende wijse: hij liet zig
vergeleijden met eenige brandende torsen tot aen zijn nieuwe woonste en sont
terzelvertijdt de sloters naer den heurraer, met eenen anderen man 't huijs, die seffens
het huijs met prueven gingen besigtigen en hetzelve zoo geschonden en onsiende
bevonden dat het geen woonste meer geleek maer als een verlaeten schuere, om alle
welcke verscheijde processen zullen ontstaen.

Dichtjen ofte waeren hertenwensch tot welvaert onser landen, waermede
de beschrijvinge van dit wonderbaer derthienste deel eijndigt.
Met den volgenden hertenwensch sluijte ik, lieven leser, het derthienste deel mijner
beschrijvinge:
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Iosephus, grooten vorst, jont ons dog geruste tijden,
Opdat uw' Neerlands volk u mag gebenedijden.
Soolang gij het besit geniet dier rijcke landen,
Ee(e)r, rijkdom, lijf en goedt zal elk alsdan voor u verpanden,
Palmen met laurier zal m'op u naemdag cieren.
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Hij, die Neerlander is, zal dan uw geboortdag vieren,
Uw' naem, uw'eer en lof, uwe noijt volpresene daën,
Sullen dan eeuw naer eeuw in goude blaederen staen.

Hiermede, lieven leser, eijndige ik het derthienste deel, dat verwonderensweerdig
is, en uli alle geluk toewenschende, sende uli over tot het veerthienste deel(42).

Eindnoten:
(25) Het gaat hier over Pierre-Jacques de l'Espee die op 22 oktober 1779 de heerlijkheid van Varsenare
verwierf. In het werk van J. Gailliard werd hij opgegeven als de tweede zoon van Pierre-Ignace
de l'Espee. F. Van Dycke daarentegen maakte melding van twee kinderen van Pierre-Ignace,
maar Pierre-Jacques was niet opgenomen, wel Jacques-Louis (gehuwd met Anne van Zuylen
van Nyevelt) en Anne (gehuwd met Pierre-Corneille van Caloen). Gilliodts-van Severen heeft
in zijn werk ‘Coutume du Bourg de Bruges’ echter wel melding gemaakt van Pierre-Jacques
de l'Espee, nl. in verband met de schenking van zijn domeinen aan zijn zuster Anne-Marie (26
augustus 1788). (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc..., o.c., dl. IV, blz. 137), (F. VAN DYCKE,
Recueil héraldique ..., o.c., blz. 156-157), (L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des
Pays et Comté de Flandre, Coutume du Bourg de Bruges, Brussel, 1883, dl. I, blz. 302, 365,
367, 394).
(26) Zie hiervoor voetnoot 17 van deel 1787 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’).
(27) Hier mag niet verward worden met het huidige Beursplein dat pas in april 1967 deze benaming
kreeg omdat daar een jaarbeurshal was gebouwd. Het oude Beursplein lag voor de herberg Ter
Beurze (uitgebaad in de 15de eeuw door de familie van der Beurse), aan het Schouwburgplein.
Op dit plein is de benaming beurs ontstaan naar haar huidige internationale betekenis. In de
15de eeuw waren rond het Beursplein de natiehuizen van Genua, Florence en Venetië gevestigd.
Op het plein kwamen door onderling contact tussen de kooplui de wisselkoersen tot stand. Toen
de wisselactiviteiten later te Antwerpen werden gecentraliseerd, kreeg de plaats waar de
wisselmarkt gevestigd werd de benaming beurs mee, dit naar Brugs model. (J. MARECHAL,
Geschiedenis van de Brugse Beurs, Brugge, 1949), (A. SCHOUTEET, De straatnamen van
Brugge, oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, blz. 26), (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis
van Brugge, o.c., blz. 217-218).
(28) In 1788 was J. de Limpens commissaris van de centrale regering. Hij was o.a. lid van de
Koninklijke Raad van het Gouvernement Generaal der Nederlanden en van de Opper
Hof-Vierschaar. (S.A.B., Den Grooten Brugschen Comptoir Almanach, voor het schrikkel-jaer
1788, tot Brugge, bij Joseph de Busscher, BIhh, blz. 13, 30), (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 173-174).
(29) Chrétien de Thiennes, graaf van Rumbeke, baron van Esne, etc. werd geboren op 14 december
1758. Hij huwde op 12 juli 1778 met Marie-Josine de Cobenzl, dochter van Charles,
gevolmachtigd minister van de Nederlanden. In 1781 werd hij aangesteld door de vorst als
hoogbaljuw van Brugge en het Brugse Vrije. In deze functie was hij de hoogste
vertegenwoordiger van de vorst. Tijdens de periode van de Brabantse Omwenteling behoorde
hij tot de groep keizersgezinden die oppositie voerden tegen het nieuwe bewind. Tegen het
einde van de revolutie vluchtte hij naar Rijsel omdat de politieke toestand ter plaatse te gevaarlijk
werd voor hem, de massa werd immers tegen de royalisten opgehitst (J. GAILLIARD, Bruges
et le Franc..., o.c., dl. II, blz. 457), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 246,
249).
(30) Zie in verband met deze gebeurtenissen ook Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl.
I, blz. 173 en 174.
(31) In de ‘Gazette van Gend’ van 14 februari 1788 is een afschrift van een brief van Von
Trauttmansdorff opgenomen. Deze is gericht aan ‘de Staeten der verscheijde Nederlandsche
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Provinciën’ en heeft als onderwerp de afschaffing van de inkomende en uitgaande rechten en
de rechten van transit. Deze maatregel gaat (volgens de brief) in op de ‘vertoogen en klagten’
door bijna de hele natie gedaan ten voordele van de vrijheid van koophandel en tegen de
moeilijkheden van de tollen. Om na de afschaffing van de rechten de inkomsten van de schatkist
te verzekeren, wordt een ‘altijddurende remplacement’ ingesteld. Onmiddellijk na de brief werd
het bericht opgenomen dat men voortaan in alle steden van de Nederlanden, uitgenomen in
Luxemburg, ook na het sluiten van de poorten de stad mag in- en uitgaan zonder bijzondere
toestemming. Na vergelijking met het oorspronkelijk bericht, blijkt de weergave van Van
Walleghem in essentie juist te zijn. (B.R.U.G., De Gazette van Gend, 1788, J. 1).
(32) Petrus Jacobus Siboons overleed op 17 februari 1788. Hij werd geboren te Brugge op 29
december 1704. Hij verwierf de titel van Sacrae Theologae Licentiatus aan de Leuvense
universiteit en werd in 1732 subregent aan het Bisschoppelijk Seminarie. Hij werd theologalis
benoemd in 1742 en gradueel kanunnik in 1750. Hij verwierf het groot-penitencierschap in
1755, werd aartspriester benoemd vanaf 1760 en verkreeg ook de waardigheid van
vicaris-generaal. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister,
1788 - overlijdens van geestelijken geregistreerd door de aartspriester, nr. 64). (B.A.B., Acta
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)

(38)

capitularia 1788-1793, fol. 11vo).
Zie voetnoot 2 van deel 1787 ‘Daegelijcksche Gevallen’.
Zie voetnoot 56 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Zie voetnoot 117 van deel 1787 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’).
De advocaat-fiscaal vervulde oorspronkelijk de strikt juridische rol van openbaar aanklager.
Voor onze gewesten was dit voor de Raad van Vlaanderen. Naar het einde van het Ancien
Regime toe ging hij evenwel een steeds belangrijker rol spelen op het politieke vlak. Hij werd
‘het oog en de arm’ van de souvereine macht. Zo oefende hij in zijn gebied toezicht uit over
alle vorstelijke en heerlijke ambtenaren. Hij moest erover waken dat de uitgevaardigde edicten
door de ondergeschikte besturen, de steden, de ordehandhavers en de onderdanen werden
opgevolgd. Hij lette op de publicatie en de toepassing van ordonnanties en plakkaten. Tegen
overtreders van het vorstelijk gezag, ook tegen personen in dienst van de centrale macht kon
hij gerechterlijke vervolgingen inzetten. Hij handelde steeds in het belang van de vorst. (E.
POULLET, Histoire politique interne de la Belgique, Leuven, 1879, dl. II, blz. 632), (E.
POULLET, Histoire politique nationale. Origines, développements et transformations des
institutions dans les Ancien Pays-Bas, Leuven, 1882-1892, blz. 332-333), (J. BUNTINX,
Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen, Brussel, 1964, dl. I, blz. 14). In 1788
was Louis-Joseph van Haveskerke advocaat-fiscaal bij de Raad van Vlaanderen. (S.A.B.,
Almanach 1788, BIhh, blz. 67). Zie verder ook voetnoot 34 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1787.
Daar in de Middeleeuwen gevangenzetting als straf nauwelijks voorkwam, diende de gevangenis
alleen om lieden voorlopig vast te houden. Te Brugge noemde men de oude grafelijke gevangenis
het ‘Ghiselhuus’; ze stond op de plaats waar vanaf 1376 het huidige stadhuis werd gebouwd.
Nadat het Ghiselhuus niet meer als huis van bewaring kon dienen, werd een deel van het Steen
daarvoor bestemd. Het Steen bevond zich eveneens op de Burg naast de Heilige Bloedkapel.
In 1689 werd het Steen door brand vernield, vanaf dan werden de gevangenen in het Rasphuis
opgesloten. Het Rasphuis werd in 1671 gebouwd in het oude Stadspand, aan het einde van het
Pandreitje. Dit was een tuchthuis dat naar typisch 16de-eeuwse ideeën werd opgericht om
landloperij, bedelarij en prostitutie tegen te gaan. De marginalen uit de maatschappij werden
daar opgesloten en tewerkgesteld. Een vleugel van het tuchthuis werd als verblijf voor de
vrouwen gebruikt. Vanaf 1717 kregen de vrouwen echter hun eigen tuchthuis, het Spinhuis
genoemd, in de Hooistraat. Het mannentuchthuis bleef tot het einde van de 18de eeuw aan het
Pandreitje gevestigd. Toen werd het verenigd met het Magdalena- en Nazarethgasthuis in de
Nieuwe Gentweg. Het Pand diende vanaf dan alleen nog als gevangenis. Het gebouw werd in
de 19de eeuw verbouwd en vergroot en in 1861 van de huidige voorbouw voorzien, het doet
nog steeds dienst als gevangenis. (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c., blz.
303-305), (P. ALLOSSERY, De oudste giften en fondatiën ten bate der arme gevangenen te
Brugge (ca. 1300-1500), in A.S.E.B., LXXIX, 1936, blz. 67-71), (A. VIAENE, Vijf eeuwen
vangenis. Een overzicht van de nieuwe benamingen, in Biekorf, 1979, blz. 5-11, 180-186,
200-208). (A. VANDEWALLE, Inventaris van het Archief van de Brugse Tuchthuizen, in
A.S.E.B., CXIII, 1976).
Smokkelen, goederen ‘bedektelijk’ in- of uitvoeren zonder daarvan de rechten te betalen. (L.-L.
DE BO, Westvlaamsch Idioticon, Brugge 1873, blz. 143).
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(39) In de Almanach van het jaar 1788 werd Stephanus Cardoen aangeduid als pastoor van de
O.-L.-Vrouwkerk - 2o portie te Brugge. Cardoen kwam vooral tijdens de eerste Franse bezetting
als actief Brugs priester naar voor. Hij was een van de afgevaardigden voor de Brugse
geestelijkheid in diverse onderhandelingen met de Fransen. (S.A.B., Almanach 1788, BIhh,
blz. 108), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 363, 368).
(40) Het Provinciaal Correctiehuis werd in 1773 te Gent in gebruik genomen. De oprichting ervan
was de resultante van de administratieve hervorming van het gerecht die rond 1765 in de
Oostenrijkse Nederlanden op gang was gekomen onder impuls van de voorzitter van de Grote
Raad van Mechelen, Goswin de Fierlant. Concreet was het Correctiehuis niets anders dan de
reorganisatie van het tucht- en rasphuis dat sinds het begin van de 17de eeuw in het Gerard
Duivelsteen was opgericht. De moderne principes van het strafrecht werden in het Provinciaal
Correctiehuis toegepast: opsluiting als strafmaatregel, verbetering van de gedetineerden door
gemeenschappelijke arbeid. Het waren de Staten van Vlaanderen die de kosten op zich namen,
zij gingen hiermee in op de voorstellen van hun voorzitter Vilain XIIII. Het waren zijn geschriften
(o.a. ‘Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et les fainéant à leur propre avantage
et de les rendre utiles à l'Etat’) die de start gaven tot de reorganisatie in Vlaanderen, in Brabant
was dit enkele jaren voordien gebeurd met de oprichting van het Correctiehuis van Vilvoorde.
(L. STROOBANT, Le Rasphuys de Gand, in Annales de la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Gand, III, 1898, blz. 191-307), (De Centrale Gevangenis te Gent. Historisch overzicht
1772-1935, Brussel, 1935).
(41) Het hotel De Koornbloem was gevestigd in de Koornbloemstraat die in 1866 verdween bij de
bouw van de huidige schouwburg in de Vlamingstraat. Tussen 1756 en 1866 was aan het hotel
een kleine schouwburg gebouwd. (A. THEERENS, Op herbergbezoek te Brugge (1750-1850),
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1981, blz. 49, 57-58), (A. DUCLOS, o.c., blz.
519), (Verdwenen herbergen te Brugge, in 't Beertje, 1938, blz. 27).
(42) Met 13de en 14de deel bedoelt Van Walleghem de nummers van de volumina van het manuscript.
De gebeurtenissen van het jaar 1788 staan dus beschreven in twee delen van het handschrift
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[Veertiende deel]
Vervolg der beschrijvinge van de merkweerdigste voorvallen geschiet
binnen en ontrent de stadt Brugge.
Veerthienste deel
Zeer nauwkuerig aengeteeckent beginnende met de maendt maerte
1788 en eijndigende met de maendt october 1789.
Voorreden tot den leser.
Beminden leser, terwijl nu de vermaerde Nederlanden zoo verre in rust en in hunne
voorige vrijheden ende previlegiën door de gunstmaere van Josephus II, keijser ende
koning, herstelt zijn ende in vast betrouwen dat alle de verwerde saeken nog meer
ende meer tot genoegen van alle keijserlijcke en koninglijcke onderdaenen zullen in
rust herstelt worden, beginne ik het veerthienste deel mijner beschrijvinge.

Vervolg van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1788.
Jaerschrift
nU VerVoLgt 't VeerthIenste DeeL het sChrIkkeLIaer In het
eenDUYst seVenhonDert en agtentagentIgste Iaer
(Maart)
Rechtveerdige justitie gedaen binnen de stadt Brugge voor 't Landthuijs
van den Vrijen op den 1 maerte 1788.
- fol. 1 - Omdieswille dat gij, Bernardus Vermuelen, bijgenaemt de Blok, zoon van
Joannes, oudt 28 jaeren, geboortig ter parochie van Arzeele(43), cas-
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selrije van den Oudenburg in Gend ende lest gewoont hebbende ter parochie van
Wonterghem(44), boerewerkman van stijle, ofte zoo gij andersints met naem ofte
toenaem moogt wesen genaemt, alhier present, u zoo verre hebt - fol. 2 - vervoordert
van uwen evenmensch op argelistige wijsen te bestelen. En dat erger is, daertoe te
gebruijken braeke, force ende gewelt.
Wan of 't uwen laste volkomentlijk is gebleken dat gij, Bernardus Vermuelen, in
de maendt december lestleden, ter parochie van Ardoije, hebt bestaen in een huijs
aldaer langs agteren in te gaen, ten dien eijnde eenige busschen die voor d'opening
stonden, verstellende, alwaer gij aldus in 't agterste van desen huijse binnen geraekt
zijnde. Gij hebt bestaen van met u luijkermesken(45), door u daertoe expresselijk
medegedregen, af te snijden van een getouw tot twintig ellen linwaet, met welcke
gij seffens weggevlugt zijt naer de parochie van Wijngene en aldaer seventhien ellen
van hetzelve linwaet hebt verkogt tegens den prijs van nege stuijvers d'elle en de
resteerende drij ellen voor u hebt gehouden, zoo gij voorgaf tot het maeken van eenen
jupon. Dog nog ten zelven - fol. 3 - daege op de gemelde parochie van Wijngene van
officiewege agtervolgt zijnde, zijt gij geapparendeert geworden, mitsgaeders binnen
de stadt Brugge beweegt in egte van vangenisse.
Zijnde ten tijde van uwe detentie aldaer den rechter nog voorder gebleken dat gij,
Bernardus Vermuelen, ledent eenigen tijdt onder meer andere strafbaere faiten hebt
bestaen, ter parochie van Wonterghem, te breken in een huijs waer gij versekert waert
de persoonen niet thuijs te zijn; want aldaer eerst eene opening gemakt hebbende in
het leemdak, hebt gij gelijckelijk de latten van hetzelve dak opengebroken totdat
d'opening groot genoeg was om gij daerdoor te konnen kruijpen. Door welcken
middel in desen huijse gerakt zijnde gij langs den kueken zijt gegaen tot in
d'agterkaemer van den zelven huijse, alwaer gij met eenen hamer en eenig ander
allam, daertoe door u expresselijk medegedraegen, hebt bestaen - fol. 4 - open te
breken twee houte koffers ende daeruijt hebt ontweert eenen gouden ring, twee paeren
silvere gespen, twee paeren saijette cousen en tot vijfentwintig stuijvers in differente
speciën van gelde, benevens eenige ander kleenigheden. Zijnde gij voorders nog
overtuijgt geworden van korten tijdt daernae op dezelve parochie van Wonterghem
te hebben gegaen in een huijs langs d'ongesloten agterduere, langs den kueken tot
in de kaemer ende aldaer weder eenen koffer opengeforceert hebbende, hebt gij
daeruijt ontweert eenen zijden halsdoek, een paer siette kousen, en tot differente
ander kleenigheden, benevens tot vijfentwintig stuijvers in differente kleene speciën
van gelde, van welcken forcen en braeken door den rechter 't zijnen tijde, mits
d'onwetentheijdt, geen vieu de lieux(46) is konnen genomen worden.
Van alle welcke strafbaere faiten, zoo bij wettelijcke genomen imformatiën, uwe
eijgen bekentenissen, als andersints, - fol. 5 - den rechter is gebleken om genoegen
en zal straffen ingevolgen Zijne Majesteijts placaeten, andere in exempel. Zoo is't
dat d'heeren borgmeesters en schepenen 's Landts van den Vrijen, gesien hebbende
den schriftelijcken cremineelen heesch t'uwen laste gemakt ende beleden,
condemneeren, zoo zij condemneeren bij desen, u, Bernardus Vermuelen, bijgenaemt
de Blok, zoon van Joannes, oudt 28 jaeren, geboortig ter parochie van Arseele,
casselrije van den Ouderburg in Gend ende lest gewoont hebbende ter parochie van
Wonterghem, boerewerkman van stijle, ofte zoo gij andersints met naem ofte toenaem
moogt wesen genaemt, alhier present, van gebragt te worden voor den Landthuijse
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van den Vrijen op een schavot ende aldaer met de galge voor u geplant en een strop
over uwen hals
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geslaegen door den scherprechter ter discretie van scheepenen met roeden te worden
gegeesselt. Dies t'eijnden voor den - fol. 6 - tijdt van twalf agtereenvolgende jaeren
te worden gecoloqueert in 't Provencial Correctiehuijs binnen de stadt Gend, om
aldaer nevens d'ander tugtelingen te wercken.
Aldus gedaen in gebannen Vierschaere 's Landts van den Vrijen op den 1 maerte
1788 ende ten zelven daege geëxecuteert. Gemelden patiënt ontfing voor zijne begaene
faiten 84 slaegen, verdroeg zijne straffe zonder eenig mouvement met zijn lichaem
te maeken, behalvens dat hij luijdtskeels naer d'heeren om gratie schreeuwde, 't eijnde
des zelfs executie gewillig aen d'heeren vergiffenis vraegende, wanneer hij ook eenige
daegen hiernaer naer het Provencial Correctie van Gend met de barge beweegt wiert.
Mogelijcks ontfing desen patiënt zijne straffe zooveel te gewilliger omdat hij waerlijk
d'heeren voor hun genaedig recht te danken hadde door de voorspraek voor hem
gedaen en hij door zijn faiten genoegsaem de galge verdient hadde(47).

Vervolg der sesde classe van de tweede loterije in ses classen.
- fol. 7 / fol. 8 -

Biddag ingestelt tot segening der waepens van Z.M. den keijser ende
koning over de gedeclareerden oorloog tegens de Turken.
Op den 2 maerte is binnen dese stadt Brugge, gelijk ook in alle de steden en plaetsen
van het geheele Nederlandt, ingestelt eenen generaelen bidtdag, om den segen over
de waepens van onsen doorluchten keijser ende koning Josephus II van den hemel
af te smeeken wegens den oorloog die Zijne Majesteijt gedeclareert heeft tegens de
Turcken(48), vijanden van 't christen geloof en die hij tot behoudenis van zijn eer ende
weerdigheijdt is genootsakt geweest te verklaeren, zooals den leser op verscheijde
plaetsen diesaengaende zien kan in 't Lovensche nieuwsbladt, het sesde deel, gelijk
ook wegens verscheijde schermutselingen die reede tusschen d'oorloogende
mogentheden plaetse gehadt hebben ende van het deel dat de keijserrinne aller
Russen(49) in desen teweegen bloedigen oorloog ook genomen heeft. Volgende hier
den inhout van de bulle ten desen eijnde door zijne hoogweerdigheijdt - fol. 9 - Felix
Guillialmus Brenart, bisschop van Brugge, erfachtig cancelier van Vlaenderen, etc.,
etc., voor de stadt Brugge en heel des zelfs bischdom uitgege[ve]n, gelijk ook in alle
de andere bisdommen van heel des keijsers gebiedt is gedaen geworden. Felix
Guillielmus Brenart, bij de gratie Godts ende 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.
Alzoo wij bij depèche van Zijne Majesteijt den keijser en koning, in date den 22
februarij lestleden, aensogt zijn publicke en algemeene gebeden door ons bisdom in
te stellen ten eijnde dat den almogenden Godt der heijrkragten zoude believen te
segenen zijne waepenen in den oorloog die hij genootsakt is geweest te declareren
jegens de Turken, gesworene - fol. 10 - vijanden van het Christendom, om door dien
middel te bekomen eenen voordeeligen en deursaemen vrede, zoo nootsaekelijk tot
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het welvaeren van het landt en van de H. Kercke, zoo is 't dat wij, met voorgaende
advijs van de zeer eerw. heeren deken en kapittel van onse kathedraele kercke,
goetgevonden hebben te ordoneeren, gelijk wij ordoneeren bij desen, de naervolgende
algemeene gebe-
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den: zondag naestkomende, 2 deser, zal men binnen dese stadt en door heel ons
bisdom op den eersten zondag naer het ontfangen deser, in alle missen, tam publicis
quam privatis, moeten bijvoegen de collecte tempore belli(50) en in alle loven den 45
psalm Deus mesereatur nostri(51), etc., met de voorseijde collecte V.V. en R.R.(52)
daertoe dienende, totdat wij van de almogende Godt van vrede en bremhertigheijdt
met den vrede die de weijrelt niet gevenen kan, begunstigt worden.
- fol. 11 - Middelertijdt zullen de gebeden, bij onse voorgaende ordonantie van
den 20 julij, ingestelt pro quacumque necessitate, moeten gecontinueert worden, tot
onse wederroepinge, in alle de parochiale kercken onser bisdom, met dit verschil
nogtans dat dese colecte in alle missen en loven maer en zal gesongen of gelesen
worden 2o loco en dat den psalm Qui habitat(53) etc., zal mogen onderblijven. Dog
alle de publieke gebeden en zijn alleen niet genoegsaem om den olijftak van vrede
van Godt te verwerven, tenzij dat zij vervoegt zijn met eene oprechte bekeeringe des
herten en een waeren haet tot de sonde. Den oorloog en diergelijcke gemeene plaegen
zijn uijtwercksels van de regtveerdige gramschap Godts ende van zijne getergde
lancqmoedigheijdt; de sonden zijn d'oorsaeke van alle quaed, de sonde alleen makt
de volkeren ellendig. ‘Het gedruijs der legers is op de - fol. 12 - aerde’, zegt Jeremias,
‘omdat gij Godt door uwe sonden getergt hebt en geroepen tot vraeke.’ ‘Wie is er’,
zegt Job, ‘die Godt wederstaen heeft en die t'saemen den vrede gehadt heeft?’ Wilt
gij dan den vrede bekomen van den Godt van vrede? Wilt gij een gewenscht
uijtwerksel zien van dese biddaegen? Weert het quaed dat in 't midden van u is, makt
een eijnde van uwe sonden. Wilt gij kragtiglijk den stilstant der oorloogswaepenen,
makt stilestant van de sonde. De boetveerdigheijd alleen kan Godt ontwaepenen.
Een ootmoedig en vernedert hert beweegt Hem; dan zullen wij tot den Heere roepen
en Hij zal ons verhooren, dan zal Hij zijnen goddelijcken segen geven over de waepens
van Zijne Majesteijt. Dan zal Hij geven aen zijnen krijgsraedt de wijsheijdt, aen zijne
veltoverste de voorsichtigheijd, aen de legers de kloekmoedigheijd en dapperheijd,
dan zal Hij den boge breken der vijanden, hunne waepens verderven, den - fol. 13 oorloog wegnemen tot het eijnde des weijrelts. 't Is Godt immers door wie de koningen
heerschen, aen wiens drij vingeren hangt den aerdtbol, die de victoriën, schepters en
kroonen heeft onder zijn bedwang. Zonder Zijnen Zegen is alles vrugteloos, de
menschelijcke wijsheijdt is ijdel. De vernuftheijdt en ondervindinge is onbestendig.
Integendeel, is Godt hunnen aenleijder, wie zal hun konnen wederstaen? Zijnen Naem
is immers den Almogenden.
Wij vermaenen dan alle onse onderdaenen op het vurigste hunne gebeden, ten
eijnde voorseijt, te storten voor den throon der goddelijcke genade. Dog willen wij
met sekerheijdt 't goedt uijtwerksel verwagten onser gebeden; laet ons de sonde
versaeken, de boosheijd verfoijen, de wetten van Godt en van de H. Kercke
getrouwelijk volbrengen en de pligten gestaediglijk quijten, die zoo d'heijligheijdt
van onsen roep als de besondere hoedaenigheden van onsen staet ons opleggen. fol. 14 - Zoo zal Godt versoent worden. Zijne vraeke zal gestilt worden. Den olijftak
van vrede zal wederkeeren. De waere en duersaeme ruste zal ons opvolgen in den
tijdt en in der eeuwigheijd, AMEN. Aldus gegeven tot Brugge in ons bisschoppelijk
paleijs den 1 maerte 1788.
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† Felix Guillialmus bisschop van Brugge Locus † Sigilli, ter ordonantie
van zijne doorl. hoogw. vernoemt, De Grijse secret.(54)

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

24

Vervolg der sesde classe van de loterije.
- fol. 14 / fol. 17 -

De beijde collegiën der stadt Brugge en 's Landts van den Vrijen worden
verandert.
Op den 7 maerte zijn binnen dese stadt Brugge, op bevel van Zijne Majesteijt den
keijser ende koning, de beijde agtbaere collegiën, te weten hetgene deser stadt en
des Landts van den Vrijen, op de volgende wijse verandert ende vermaekt geworden,
gelijk ook nu en dan in meest alle de steden van 't Nederlandt gedaen wordt; zijnde
de collegiën deser stadt Brugge niet verandert geworden sedert den 8 april 1771(55).
Heden dan, om thien uren 's morgens, zijn de nieuw benoemde heeren collegianten
naer het Stadthuijs gekomen op het vermaen van de keijserlijcke besluijten die gisteren
op de collegiën geopent waeren. Dese heeren aldaer vergaedert, staende in de
voorsaele, is om thien en half uren den heer - fol. 18 - hoogbailliu(56) aengekomen,
welcken edelen heer door de heeren collegianten verwellekomt zijnde, zijn zij
gesaementlijk gegaen naer de collegiekaemer, waer een korte wijle tijdts verbleven
hebbende, zijn alle de heeren afgekomen in de voorsaele van 't Stadthuijs in d'ordinaire
vierschaerplaets alwaer den heer hoogbailliu zig in 't midden plaetste en d'heer
Deurwaerder, raedtpensionaris(57), zig op zijne slinke zijde al staene plaetsende. In
zijn handen hebbende den eedtboek, las hij den eedt van elcken heer collegiant
luijtskeels af, ten bijwesen ende ten aenhooren van duijsenden en duijsenden
menschen. Het doen van den eedt der nieuwe heeren collegianten aldus toegaende:
den rechten hant van den heer hoogbailliu, waerin hij eenen gekruijsten Godt
vasthadde, op zijne rechte knie rustende, naemen de eedtsweerende heeren den zelven
vast en zeijden in verstaenbaere - fol. 19 - Vlaemsche woorden van woort tot woort
agter den swaeren eedt die d'heer raedtpensionaris hun luijtskeels voorlas. Zoo nogtans
dat desen heer, vooraleer zulks te beginnen, in de Fransche tael den brief voorlas
met des zelfs naemen in 't besonder die ten desen eijnde door 't
Gouvernement-Generael aen 't collegie toegesonden was. Naerdat den eedt van elcken
heer in 't besonder afgeleijt was, trokken zij hunne beijde vingeren van het crusifix
en kusten hetzelve. Zulks geschiede in deser voegen, te weten: eerst den heer
borgmeester van schepenen, mijnheer Robert François Gislain Coppieters, L.I.R.(58),
die als borgmeester is gecontinueert geworden, dan den heer Van Caloen(59) als
borgmeester van den Commune in plaets van d'heer Pardo(60), die nu tot eersten
schepenen - fol. 20 - verheven is geworden. Dan volgden de twalf heeren schepenen,
drij en drij tesaemen. Dan volgden de twalf heeren raeden, vier en vier tesaemen,
dan d'heer Penaranda(61), tresorier, alleen, die in zijn officie is gecontinueert geworden.
Dan volgden d'heeren hooftmannen deser stadt alle ses tesaemen, waermede dees
pligtigheijd onder het onophoudelijk speelen van 't carilion eijndigde. Hiernaer gingen
de nieuwe heeren collegianten vanuijt de Vierschaere naer de collegiekaemer, den
heer hoogbailliu voorop, (naer de collegiekaemer), alwaer elck volgens zijnen rang
van weerdigheijdt van zijne plaets possessie nam.
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Des anderdaegs, naermiddag om drij uren hebben de nieuwe heeren collegianten
's Landts van den Vrijen op den zelven voet hunnen eedt in d'handen
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van den heer hoogbailliu ontluijkt. Dog alzoo mij de naemlijst der nieuwe heeren
collegianten, zoo - fol. 21 - als dezelve zijn benoemt geworden, tot nog toe niet ter
hant gekomen is, zoo zal ik tot'er tijdt dat mij dezelve zullen ter hant gekomen zijn
hier voor dees reijs geen voordere naemen bijvoegen, om alle misslaegen te
vermijden(62).
Ter oorsaeke dan van dees roemwaerde verandering der collegiën zaeg men
geduerende dees twee daegen binnen dese stadt veele vruegdebedrijven plegen op
de wijken waer de nieuwe benoemde heeren collegianten waeren wonende; wordende
in den dag eenige huijsen verciert en de straeten met wimpels en vlaggen afgespannen.
's Avons wierden ook alle bedenkelijcke illuminatiën ontsteken, gelijk ook veele
vruegdevieren en pektonnen, tusschen het ronken van menige canonschueten en het
hemelschswaert senden van duijsenden vuurpijlen. Zijnde nogtans te bewonderen fol. 22 - dat ter deser blijde gelegentheijd geene besondere plaetsen deser stadt, als
is het vermaert Sladthuijs, het Landthuijs van den Vrijen, d'Halle en des zelfs thooren
en verscheijde andere besondere plaetsen ter deser oorsaek hebben verciert ofte
geïllumineert geweest, 't welk nogtans in zulksdaenige voorvallen altijdt plaetse heeft
gehadt; zijnde des niet te min ontrent de wijken waer de nieuwe heeren collegianten
waeren woonende alle bedenkelijcke vruegdebedrijven gepleegt geworden.

Vervolg der sesde classe van de loterije.
- fol. 22 / fol. 24 -

De philosophen van Loven vlugten alom uijt het Seminarie-Generael van
Loven
Op den 10 maerte waeren hier binnen Brugge nu ook alle de philosophen uijt de stadt
Loven aengekomen bij hunne ouders en vrienden, - fol. 25 - welcke aldaer nu, den
eenen meer en den anderen min, geduerende eenigen tijdt in studie geweest hadden;
zijnde dezelve zelfs als vlugtelingen uijt de vier pedagogiën komen gevlugt zonder
iet anders dan de kleerende die zij waeren aenhebbende en dit uijt vreese van de
menige soldaeten welcke ter voorkoming der troubelen binnen Loven geïnquartiert
worden ende wegens de menige disorders welcke in de pedagogiën, zelfs tusschen
alle de heeren professors, zijn ontstaen terwijl dese ten meerderen deele van hunne
ampten zijn afgestelt geworden omdat geenen van hun den heer Van Leempoel,
rector magnificus deser universiteijt, door het Gouvernement-Generael aengestelt,
willen herkennen en om meer andere redens welcke den leser breetvoerig zien kan
in 't Lovensch nieuwsbladt; het sesde deel fol. 148 tot 154 en verders op verscheijde
andere plaetsen van dit deel handelende op dezelve - fol. 26 - voorwerpen. Daer zal
men tot elcks overgroote verwonderinge konnen zien hoe alle de philosophen, niet
dese van Brugge alleen maer alle degene van 't Nederlandt, den 3 deser naer het
noenmael, vier à vijf uijtgenomen, pak ende sak gemakt hebben en hunne pedagogiën
verlaeten hebben, naer hunne ouders en vrienden weerkeerende(63). Wie zal zulks
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voor de laetere tijden zonder hertzeer konnen lesen, nu ziende het heele landt berooft
van alle geestelijcke leeringen, nu ziende alle de jonge geestelijcke opkweekelingen,
aen welckers goede leering alleen den welvaert van onse heele heijlige religie als
verknogt is, alle tot hunne ouders en vrienden weergekeert, nu ziende alle seminariën
ijdel en berooft van leerlingen.
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Zoo verre dat, indien er tusschen dees gewichtige verwerringe en verspreijdinge der
jonge geestelijckheijdt in 't kort geen ander orders ingevoert worden, men in 't kort
heele onse heijlige religie zal zien ten onder gaen.

Twee jongelingen voor 't Stadthuijs der stadt Brugge tentoongestelt.
- fol. 27 - Op den 15 maerte wierden binnen dese stadt Brugge vóór het Stadthuijs,
van vóór den twalf tot den één uren, twee jongelingen deser stadt, van der oude van
vijfthien à sesthien jaeren tentoongestelt, zoo nogtans dat dese niets het minste bij
hun waeren hebbende; zijnde zulks alleen opdat elk hun zoude konnen verkennen,
waert dat iemant van dezelve iet ontdregen waere. Want dese faitelijk op 't begaen
van eene diefte binnen dese stadt geapparendeert zijnde, zijn grootelijcks verdagt
van nog veele dieften te hebben begaen, zoo in winckels, bakerijen als andere huijsen,
gelijk ook van zoo aen huijsen als bruggen verscheijde ijsers te hebben geforceert
en afgebroken, waerom men van als seker is dat ten minsten het correctiehuijs van
Gend haest hunne woonst zal worden.
Op den 16 maerte, Palmzondag, is alles in stilte, zooals het voorleden jaer,
overgebragt geworden, en heden en is er ook nogte des - fol. 28 - morgens, nogte
desnaermiddaegs geene processie omgedregen evenals of zulks noijt en hadde gepleegt
geweest, waeruijt men alsnu genoegsaem voorsiet dat het edict nopende de processiën
zal blijven stantgrijpen(64). Het beelt van O.L.V. van de Seven Ween, wort nu in plaets
van des vrijdaegs 's morgens processiewijs om te draegen 's avons als 't donker is
vanuijt de Capucinekerk(65) naer St.-Salvatorskerk gedraegen, wanneer hetzelve naer
het eijndigen der diensten wederom, desen avont laet, naer dezelve Capucinekerk is
verdregen geworden(66).

De naemdag van Z.M. den keijser ende koning, invallende in de Goede
Week, niet geviert.
Op den 19 maerte, naemdag van Zijne Majesteijt den keijser ende koning, dese jaer
invallende in de Goede ofte Heijlige Week, daegs voor Witten Donderdag, zijn de
pligtigheden die gewonelijk op desen feestdag plaetse moeten hebben generaelijk
uijtgestelt geworden, gelijk ook in geene kercken deser stadt, behalvens alleen de
aflaeten en zijn er eenige solemniteijten verricht geworden, - fol. 29 - zoodat heden
was alsof het den feestdag van den H. Joseph niet en zoude hebben geweest. Zelfs
en heeft het ambagt van de timmerlieden ter zelver oorsaek hunnen feestdag niet
geviert, maer alles is tot naer den vasten verschoven en uijtgestelt geworden.

Toelaeting van Z.M. den keijser ende koning van ten allen tijde 's nagts
de poorten uijt en in te komen.
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Op den 21 maerte is binnen dese stadt Brugge bij hallegebode en placaete(67)
aengekondigt dat het van nu af aen idereen vrij staet de stadtspoorten ten allen tijde
van den nagt uijt en in te komen alleenelijk op het aenbieden zonder meer aen de
commisen ofte garden; zullende instantelijk de stadtspoorten voor ider geopent
worden zonder hiertoe volgens den wil van Zijne Majesteijt tot nut van den
koophandel eenige verder solemniteijt te moeten gebruijken. Zoo nogtans
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dat niemant, wie het zij, des nagts eenige goederen zal vermogen de poorten in te
brengen, op pene dat dezelve zullen verbuert en aengeslaegen zijn, alwaer 't zelfs
dat - fol. 30 - dezelve reede gedeclareert ende met de noodige aquiten voorzien
waeren, zoodat er naer het ordinair sluijten der stadtspoorten niets het minste zal
vermogen ingebragt te worden.
Van desen avont af hebben al eenige van dese toelaeting een gebruijk gemakt en
zijn naer het sluijten der stadtspoorten zonder tegenseg ingelaeten. Zulks zal zelfs
schaedelijk zijn voor de herbergiers deser stadt want veele, nu niet meer zullen zien
om wat langer buijten te blijven, ten allen tijde in konnende geraeken. Zelfs ziet men
hieruijt veele andere onheijlen en misbruijken teweeg die veele doen vermoeden dat
er veranderingen in dees libere toelaeting, die zelfs het verderf van veele zoudt konnen
zijn door in den somer te laet buijten te blijven, zullen moeten gedaen worden.

Op den eersten paeschdag wordt den naemdag van Z.M. den keijser ende
koning geviert.
Op den 25 maerte, eersten Paeschdag, wiert den naemdag van den grooten Joseph,
keijser ende koning, door het heele landt en binnen de stadt Brugge, in deser voegen
geviert: 's morgens - fol. 31 - om negen en half uren begonde het carilion zeer konstig
te speelen, con[tin]ueerende tot den één uren, wanneer ook alle de soldaeten van het
alhier in besetting liggende garnisoen in de kathedraele kerk van St.-Donaes
aenkwaemen, gelijk ook een detachement zig in de waepens op den Burg plaetste
en gelijckelijck de stadtssoldaeten. Om thien uren begonde onsen eerweerdigsten
heer bisschop de pontificaele misse(68), eijgen aen den plichtigen feestdag van
Paesschen, tusschen welcke de collecten tot welstant van Zijne Majesteijt den keijser
afgesongen wierden ten bijwesen in den choor van d'heeren van beijde d'agtbare
collegiën deser stadt en 's Landts van den Vrijen, tusschen welcke plichtige misse
eene drijvoudige salvo uijt de musquetterije, zoo de militaire zoldaeten als eene
andere door de stadtssoldaeten gegeven wiert. Dees plichtige pontificaele misse,
onder volle musiek zijnde - fol. 32 - afgesongen, wiert door onsen eerweerdigsten
heer bisschop den apostolijcken zegen, met vollen aflaet en quijtschelt van alle
sonden, aen het volk aldaer tegenwoordig zijnde, met de vereijsste
nootsaekelijckheden voorsien, gegeven, nogtans onder een groot derangement, want
door de menige van soldaeten die de heele voorkerk afstonden, waeren der meer dan
vijfhondert persoonen die in de kerk niet konden geraeken en gevolgentlijk ten besten
mogelijk desen segen op de straet en in den ommegang ontfingen. Zulks pligtiglijk
volbragt zijnde, wiert den Te Deum Laudamus onder het luijden van alle de klokken
afgesongen, wanneer ook des avons de gewone eerekanonschuete op de veste bij de
Smedepoort gegeven wierden, hoewel desen avont op het carilion niet gespeelt wiert,
eenider ook vremt voortkomende dat er wegens dees groote pligtigheijdt geen
besondere misse voor Zijne Majesteijt is gedaen geworden.

Brandt ontstaen in 't huijs van sieur Hertebout op de Mart.
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- fol. 33 - Op den 28 maerte 's morgens tusschen thien en elf uren saeg men op 't
onvoorsiens uijt het huijs van sieur Hertebout, wonende op de Mart, uijt eene der
schouwen van zijn huijs hevige vlammen oprijsen, verselt met eenen
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grooten rook en stank, welcke veroorsakt was door een vlammende vier dat in desen
huijse aengeleijt was en dus de schouwe die waerschijnelijk in lang niet gevaegt was,
hadde doen brant vatten. Degene van des selfs huijs wendeden seffens alle mogelijcke
devoiren aen, gelijk ook eenen schouwvaeger die zij seffens lieten haelen om de
verdere verbreijdinge der vlammen te stutten, 't welk nog gelukkiglijk naer veel
devoiren gelukte en in den tijdt van circa een halve ure de vlammen teenemael
uijtgedooft wierden zonder verder schaede te veroorsaeken, zoo nogtans dat den rook
en stank nog eenigen tijdt langer continueerde; zijnde ter deser oorsaek seffens op
de Mart en Eijermart bij honderden menschen saemen vergaedert.

Het feest van den H. Joseph wordt daegs naer Beloken Paesschen geviert.
- fol. 34 - Op den 31 maerte, daegs naer Beloken Paesschen, wiert het feest van den
H. Joseph, tot heden wegens het invallen in de Goede Week uijtgestelt, in alle kercken
met den zelven luijster ende pragt geviert evenals of het den zelven feestdag zoude
hebben geweest, behalvens nogtans dat zoo in de kercke der eerw. paters Discalsen(69)
als andere geenen aflaet geviert wiert, want dezelve (als niet konnende uijtgestelt
worden) op den eijgen feestdag, hoewel zonder kerkspligtigheden, is geviert
geworden; zijnde heden gelijckelijk den feestdag van den H. Joseph door het ambagt
van de timmerlieden geviert geworden als den besonderen patroon van hun ambagt.

Vruegdebedrijven nopende de compagnie der catoendrukkerije in 't
gesupprimeerde clooster der Rijcke Claeren binnen Brugge.
Heden om negen en half uren begonde het carilion op den thoren zeer konstig te
spelen, dat den heelen dag tot 's avons continueerde. Veele waeren hierover
verwondert, niet wetende welk hiervan de oorsaek mogte wesen, wanneer om elf
uren van desen morgen zulks in 't - fol. 35 - algemeen aen elck bekent gemakt wiert.
Want alzoo op heden de proueve der nieuwe drukkerije in caleuren, opgerecht in het
gesupprimeert clooster [der] Rijcke Klaeren(70) binnen dese stadt, door d'heeren van
't collegie overgenomen ende goedtgekuert was, onder de intresten en de baeten van
diversche heeren kooplieden en andere deser stadt Brugge, onder de firma van
Raepaert en comp.(71) die, tot vervoordering van die manufacture, gesaementlijk een
fondts van capitael van meer dan tweehondertduijsent guldens hebben geschoten
om, zoo de drukkerije en weverije, gelijk ook het magasijn, van alle soorten van
goederen dat aldaer zal gehouden worden te bevoorderen. Hierom dan hadde, ter
meerder aenmoeding zoo van de knegten als van alle andere ingesetene deser stadt
die de bevoordering van alle manufacturen (waervan het welvaeren van eene stadt
afhangt) niet genoegsaem konden moeten lauderen(72), de volgende pligtigheijd - fol.
36 - plaetse; men saeg vanuijt de nieuwe drukkerije tusschen thien en elf uren de
prueve aldus tevoorschijn komen: voorop ging eenen te peert met een op forme van
vaendel, in 't welcke alle de caleuren die aldaer zullen gedrukt worden op gedrukt
waeren, dan volgden alle de knegten, aldaer nu reets werkende, tot 80 in getal,
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dewelcke van weerzijden meer dan thien stappen van elkander afgescheijden de
gedaene prueve op hunne armen hielden, zijnde diversche stukken catoen in alle
caleuren reets redelijk wel gedrukt. Door het lang
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ende dat dees knegten dus van weerzijden waeren, scheen zulks als eenen rijdprael
te zijn en makte een aldaergenaemste gesicht uijt. Op 't eijnde volgden te peert de
nieuw verkosen drukkers voor de drukkerije, gelijk ook den plaetsnijder, omhangen
op zijne borst met eene goude madalie die hij door d'heeren van 't collegie deser stadt
vereert is geworden. Agter dese volgden - fol. 37 - alle de werklieden die geduerende
de menigvuldige veranderingen aen de gebouwen in het gemelt beluijk gedaen,
gewerkt hadden, zoo de baesen als knegten, zijnde alsnu van de kerke in hetzelve
beluijk geene gedagtenisse meer over. Dit alles vercierden dese vruegdebedrijven
tot genoegen van idereen, 't welk het aengenaem gespel, zoo van de militaire als
trommels en timbaelen dewelke hun tusschen de pruevedraegers hadden vervoegt,
nog zielroerende en aendonelijcker makte. Boven dit wierden vóór de speellieden
ses stukkens canons voortgetrokken en een tonneken poeder gedregen; wordende
dezelve, zoo op de Mart als op verscheijde andere plaetsen en straeten afgelost. Aldus
ontrent den één uren naer de besonderste wijken deser stadt doorgegaen te hebben,
den heelen treijn naer de drukkerije terugkeerde. Des naermiddaegs waeren der om
elck nog meer aen te moedigen veertig tonnen bier voor alle de - fol. 38 - werklieden
en knegten der drukkerije te drincken. Zelfs saeg men ter deser blijde gelegentheijdt
langs den kant van de Claerestraete en andere omliggende straetjens in den dag veele
huijsen vercieren en de straeten met wimpels en vlaggen bespannen, wanneer
gelijckelijk des avons verscheijde pektonnen, vruegdevieren en illuminatiën ontsteken
wierden.

Eindnoten:
(43) Aarsele is in 1977 met Tielt gefusioneerd. (H. HASQUIN, R. VAN UYTVEN en J.-M.
DUVOQUEL, Gemeenten van België, geschiedkundig en administratief - geografisch
woordenboek, dl. I: Vlaanderen, blz. 25 en dl. II: Vlaanderen - Brussel, blz. 1091).
(44) Wontergem is in 1977 met Deinze gefusioneerd. (H. HASQUIN e.a., o.c., dl. II, blz. 1252 en
dl. I, blz. 168).
(45) Een mes met houten hecht waar het lemmer in toeluikt. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 654).
(46) In het officiële verslag van het vonnis is de term ‘vue de lieux’ gebruikt. ‘Plaatsschouwing’ is
hiervoor de Nederlandse omschrijving, hoewel de oude term nog gebruikt wordt in de juridische
en notariële vaktaal. (R.A.B., Brugse Vrije - Registers, no 17037, fo 16vo-22vo), (A. VIAENE,
Vue-de-lieu ofte Pleckschouwinghe, in Biekorf, LXIX, 1968, blz. 116-117).
(47) Het verslag van Van Walleghem is in essentie in overeenstemming met het vonnis opgenomen
in de Registers Crimineel van het Brugse Vrije. Het gaat inderdaad om een jonge man van
eenvoudige afkomst, Bernardus Vermeulen, die beschuldigd werd van diefstal met gebruik van
‘force ofte gewelt’ te Ardooie en te Wontergem en hiervoor als straf gegeseld werd en
veroordeeld werd tot het Gents Correctiehuis voor 12 jaar. Enkele verschillen zijn evenwel op
te merken: het gaat om Bernardus Vermeulen, zoon van Jozeph, wever en boerewerkman van
beroep; er werd ingebroken via de lemen muur; bij de eerste diefstal werden uit de beste van
de twee houten koffers een gouden knoopring, een ander klein ringetje, twee zilveren oorringen,
een paar grijze gestreepte wollen kousen en 25 stuivers in geld meegenomen. Deze voorbeelden
typeren Van Walleghem als kroniekschrijver. Hij maakte het gebeuren in Brugge persoonlijk
mee of hoorde erover spreken en schreef daarna zijn ervaringen neer. Inhoudelijk is zijn
beschrijving wel juist, maar in de manier waarop hij het beschrijft, in zijn woordkeuze en in de
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detailweergave kunnen wel nuances en fouten verscholen liggen. (R.A.B., Brugse Vrije (48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)
(55)

Registers, no 17037, fo 16vo-22vo).
In de 17de-18de eeuw raakte het machtige Ottomaanse Rijk van weleer volledig in verval. Naast
de interne factoren speelde ook de buitenlandse druk een belangrijke rol. Tussen 1683 en 1792
bestond steeds een Europees verbond met als doel de vernietiging van het Turkse Rijk. De leden
van deze coalitie, Oostenrijk, Venetië en Rusland waren uit op eigen gebiedsuitbreiding en
machtsversterking in het oostelijk deel van Europa. Frankrijk en Zweden (tegenstanders van
het verbond), Groot-Brittannië en de Verenigde Provinciën (neutraal in de kwestie) probeerden
echter een nieuwe machtsvorming in het gebied van het Ottomaanse Rijk te voorkomen. Daartoe
steunden zij de Turken langs directe en indirecte weg. Tussen 1683 en 1792 lagen 41 jaren van
oorlog tussen de Turken en de drie Europese bondgenoten. De laatste oorlogsperiode omvatte
de jaren 1787 tot 1792. Jozef II die met een leger van 250.000 man aan de strijd deelnam, moest
vroegtijdig z'n militaire activiteit staken. Inlandse problemen waren hiervan de oorzaak: zowel
in Hongarije als in de Zuidelijke Nederlanden was verzet tegen het Oostenrijks bewind op gang
gekomen. In 1790, nog voor de oorlog ten einde was, stierf Jozef II. (The New Encyclopaedia
Britannica, 30 dln., 1974, dl. 10, blz. 276-277 en dl. 13, blz. 783).
Catharina II (1729/1762-1796) volgde haar echtgenoot Peter III op als tsjarina van Rusland.
Zij was buitengewoon schrander. Zij wist meesterlijk het midden te houden tussen de
progressieve en de conservatieve stroming in de Russische politiek. Dat zij daarin slaagde komt
vooral hierdoor dat zij als geen ander de Russische buitenlandse belangen voorstond. Op het
terrein van Ruslands politieke macht en expansie behaalde zij het ene succes na het andere. In
haar buitenlandse politiek richtte zij zich op die landen waar het meest te halen viel: Polen en
Turkije. Rusland veroverde stelselmatig gebieden van het verzwakte Turkse Rijk. Het is in het
kader van deze annexatiepolitiek van Catharina II dat het verbond met Oostenrijk tegen de
Turken moet gezien worden. (Winckler Prins Grote Wereldgeschiedenis, 6 dln.,
Amsterdam-Brussel, 1976, dl. 4, blz. 131-132, 244).
Onder collecta verstaat men gewoonlijk het eerste namens het ganse volk door de priester in
de H. Mis uitgesproken of gezongen smeekgebed. Het woord is ontstaan in de Gallicaanse kerk.
De collecta ‘verzamelt’ de gebeden en intenties van het ganse aanwezige volk. (Liturgisch
Woordenboek, Roermond 1958-1962, dl. I, kol. 427-429). (J.G.)
Psalm 45. Deus est nobis refugium et robur = God is onze toevlucht en onze kracht. Een hymne
van overwinning en van dankbetuiging. Centrale gedachte: God kan aan de oorlog een einde
stellen. [J.G.].
‘Versiculus’ is verkleinwoord van ‘versus’ (= vers). Ook in het Nederlands worden versikel en
vers door elkaar gebruikt. Eigennaam van een min of meer zelfstandig deel van het kerkelijk
gebedsofficie. Het bestond oorspronkelijk uit slechts één psalmvers (vandaar de naam), was
dienovereenkomstig in twee half-verzen te verdelen die aangeduid werden met ‘V’ en ‘R’ als
voor- en nazang (of antwoord, vandaar de letter ‘R’ voor responsorium of antwoord) konden
gezongen worden. (Liturgisch Woordenboek, Roermond 1958-1962, kol. 2787-2789) [J.G.].
Psalm 90, Qui habitat. A. Surmont geeft als omschrijving van het onderwerp van deze psalm:
‘onder Gods hoede voelt zich de rechtvaardige, die in Hem geheel zijn betrouwen stelt, volkomen
veilig’. (A. SURMONT, De psalmen in het H. Officie, Antwerpen, Brussel, Leuven, 1928, dl.
I, blz. 144).
De door Van Walleghem neergeschreven tekst komt inhoudelijk volledig overeen met het
origineel.
Tegen het decreet van 1 januari 1787 dat een bestuurlijke en gerechterlijke hervorming moest
doorvoeren, kwam ook te Brugge verzet op gang. Nadat de voorgestelde veranderingen in
september 1787 door de landvoogden en door waarnemend gouverneur graaf De Murray waren
opgeschort, stelde Jozef II orde op zaken. Te Brugge betekende dit dat er op 7 maart 1788 een
nieuwe Wet werd aangesteld. De wethouders hadden zich immers voorheen fel tegen de
keizerlijke politiek verzet, het was dus normaal dat ze vervangen werden door royalisten. In de
nieuwe Wet van 7 maart 1788 zetelden naast de burgemeester R. Coppieters, nog slechts drie
schepenen uit de vroegere Wet. Tevens waren er een aantal jonge, ambitieuze advocaten
opgenomen, deze waren erg beïnvloedbaar daar ze hun benoeming uitsluitend aan de
welwillendheid van de keizerlijke administratie te danken hadden. De leiders van de vroegere
oppositie tegen de keizerlijke politiek, raadpensionaris B. de Deurwaerder en stadstresorier A.
de Peneranda bleven echter hun plaats behouden. Hun functies werden beschouwd als ad vitam
toegekend. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 149-154). De volledige lijst
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(56)
(57)
(58)

(59)

(60)

(61)
(62)

met de namen van al wie in de nieuwe Wet van 7 maart 1788 zetelde, is te vinden bij Y. VAN
DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. II, blz. 18-25.
De hoogbaljuw was graaf De Thiennes de Rhumbeke. Zie hiervoor voetnoot 29 van dit deel.
Zie voetnoot 32 van deel 1787 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’).
Robert-François-Ghislain-Marie Coppieters, L.I.R., werd geboren te Brugge op 27 april 1727.
In 1749 werd hij tot raadslid van de stad Brugge aangesteld en in 1752 werd hij schepen. Hij
werd tot eerste schepen benoemd in 1766 en in 1771. Wanneer burgemeester Le Bailly de
Marloop aangesteld werd tot eerste schepen van Gent nam Coppieters in juli 1778 zijn functie
over. Hij bleef burgemeester van de schepenen tot december 1789, wanneer hij om
gezondheidsredenen - de keizerlijke decreten van 1 januari 1787 en de daarmee gepaard gaande
moeilijkheden hadden veel van hem geëist - ontslag nam. Na de periode van de Belgische
Republiek werd hij terug in januari 1791 tot burgemeester benoemd. Een jaar later, in januari
1792, kon hij voor de tweede maal zijn ontslag indienen. Als oud-burgemeester zetelde
Coppieters dan in het eerste lid van de algemene vergadering van de drie banken van het Brugse
stadsbestuur. Naast deze zuiver politieke loopbaan werd hij ook nog proost van de
rederijkersgilde van de H. Geest in 1748, raadslid bij de Berg van Barmhartigheid in 1754 en
gouverneur van de Bogardenschool in 1771. Hij was lid van de Sint-Sebastiaansgilde en voogd
van het Sint-Janshospitaal. Daarnaast zetelde hij nog in tal van commissies. Robert Coppieters
was gehuwd met Jeanne-Alexandrine-Joséphine le Bailly. Ze hadden twee dochters: Marie
Coppieters (1753-1794), die gehuwd was met Antoine de Peneranda - zie voetnoot 71 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787 - en Antoinette Coppieters (1763-1802), die in het
huwelijk trad met baron Jacques Lauwereijns de Diepenhede, schepen van het Brugse Vrije.
Van keizer Frans II kreeg Coppieters in 1794 de titel van baron. Hij stierf op 24 november 1797
en werd begraven op het kerkhof van het Sint-Janshospitaal. Reeds meerdere generaties had de
familie Coppieters, echte ambtsadel, deel aan het administratief en politiek leven van het land.
Vooral R. Coppieters is zeer bekend gebleven omwille van zijn dagboek, uitgegeven door P.
Verhaegen, dat een belangrijke bron vormt voor de Brugse geschiedenis van het einde van de
18de eeuw (Y. VAN DEN BERGHE, De Brugse burgemeester Robert Coppieters (1727-1797)
een prototype van een ambtsedelman?, in Brugge in de revolutietijd 1770-1794, Brugge Kon.
Gidsenbond, 1978, blz. 159-178), (P. VERHAEGEN, Journal d'événements divers et
remarquables (1767-1797), rédigé par Robert Coppieters, Brugge, 1907), (E. COPPIETERS
- C. VAN RENYNGHE, Histoire professionelle et sociale de la famille Coppieters 1550-1965,
in Tablettes des Flandres, recueil 7, Brugge, 1966, blz. 331-358).
Jean-Adrien-Joseph van Caloen werd geboren te Brugge op 7 april 1734, hij was de zoon van
Corneille-Ghislain van Caloen en Marie-Josèphe de Nieulant. Op 10 november 1779 huwde
hij met Marie-Constance van Borsselen, dochter van Pierre van Borsselen, schepen en
burgemeester van het Brugse Vrije. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Van 1756
tot 1788 was hij raad van Brugge. In de Wet van 7 maart 1788 en van 14 januari 1792 was hij
burgemeester van de Courpse. In de Wet van 27 mei 1793 en van 22 juli 1793 eerste raad. Hij
was een bekende royalist. Toen met de Brabantse Omwenteling de keizersgezinden uit het
Brugse bestuur waren gestoten, werd door hen een ‘comité patriottique’ opgericht, waarvan
ook Jan van Caloen deel uitmaakte. J.-A. van Caloen stierf op 30 januari 1813. (J. VAN
CALOEN, Histoire généalogique de la maison Calonne et van Caloen en Tournaisis et au
comté de Flandre, suivant le manuscrit du baron Jean van Caloen, Brussel, 1959, blz. 281),
(J. GAILLIARD, o.c., dl. 2, blz. 255), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. 1, blz.
153, 212-215 en dl. 2, blz. 10)
Ignace Joseph Pardo, heer van Fremicourt, etc., was raad van Brugge in 1743 en '49, schepen
in 1752, '54, '55 en '56. In 1767 en 1771 werd hij burgemeester van de Commune. In de Wet
van 7 maart 1788 was hij eerste schepen. Na de omwenteling traden de magistraten van 7 maart
1788 opnieuw in functie. Op 14 januari 1792 werd echter een heel nieuwe Wet samengesteld.
Nog vier van de vroegere schepenen werden er in opgenomen. Het waren enkel betrouwbaar
geachte royalisten, Ignace Pardo de Fremicourt werd echter niet opnieuw opgenomen. Hij
huwde op 25 maart 1751 met Eléonore-Jacqueline Triest. Op 72 jarige leeftijd stierf hij te
Brugge op 21 december 1792. (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc..., o.c., dl. II, blz. 305), (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. 1, blz. 152-153, 258-259, dl. 2, blz 10).
Zie voetnoot 71 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Een overzicht van de bestuurscolleges van het Brugse Vrije voor de jaren 1787-1793 vindt men
terug bij Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. II, blz. 164-169.
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(63) De oprichting te Leuven van het Seminarie-Generaal, gedecreteerd op 16 oktober 1786, was
het sluitstuk op de Jozefistische kerkhervorming. In deze instelling moest de seculiere en
reguliere clerus voor het hele land gevormd worden in een volstrekte uniformiteit en volgens
de normen van het jozefistische ideaal: vrij van ultramontaanse vooroordelen, ruimdenkend,
verdraagzaam en wars van elke scholastieke vitterij, een voorbeeld van actieve christelijke
caritas, vol toewijding voor het openbaar nut. Deze maatregel stuitte op hevig verzet bij de
meeste bisschoppen en de ultramontaanse clerus. Reeds tien dagen na de opening braken relletjes
uit onder de seminaristen, een stroom pamfletten keerde zich tegen dit ‘jansenistisch seminarie’,
de ‘ketterse school’, het ‘nieuwe Babel’. In het voorjaar van 1787 sloot de kerkelijke oppositie
zich aan bij de verzetsbeweging die op gang kwam tegen de voorgenomen politieke hervormingen
van Jozef II. De ‘kleine Brabantse revolutie’ van 1787 (zie hiervoor het deel van 1787, fol.
350-358) leidde tot de voorlopige sluiting van het Seminarie-Generaal. De keizer was woedend
over de concessies van de landvoogden en van de gevolmachtigde minister en hield sterk vast
aan zijn seminarieplannen. Op 15 januari 1788 werd het hervormd theologie-onderwjs te Leuven
hervat. De professoren stonden echter voor lege banken. De meeste universiteitsprofessoren
verzetten zich tegen de hervormingen die niet enkel de faculteit der theologie troffen, maar ook
elke vorm van autonomie aan de universiteit ontzegden. Het conflict liep begin 1788 uit op
afzetting en verbanning van meer dan de helft van de professoren. Om de universiteit beter in
het oog te houden en om de jozefistische professoren te beschermen tegen de Leuvense
volkswoede werd de hele hogeschool, met uitzondering van de faculteit der theologie en het
Seminarie-Generaal, in 1788 overgebracht naar Brussel. (J. ROEGIERS, Kerk en Staat in de
Oostenrijkse Nederlanden, in: N.A.G.N., dl. 9, blz. 361-375).
(64) In de loop van het Ancien Regime en ook nog in de 18de eeuw werden in alle parochies van
de Zuidelijke Nederlanden minstens drie grote processies per jaar georganiseerd. Meestal grepen
deze plaats op Sacramentsdag (en dikwijls ook op de octaafdag ervan), op het kerkwijdingsfeest
(dit valt samen met de parochiale kermis) en op het patroonsfeest van de parochie. Ook aan
speciale gebeurtenissen zoals de verheffing van relieken of de instelling van een broederschap,
werden processies verbonden. Openbare gebeden met een optocht door de velden op de
kruisdagen en op het feest van St.-Marcus en ommegangen rond de kerk of het kerkhof maakten
deel uit van de 18de-eeuwse volksdevoties. De processies vormden een belangrijk element in
het parochieleven. Zij waren meer dan een louter religieuze manifestatie, zij boden immers een
ideale gelegenheid om uitbundig feest te vieren en zij waren een echte trekpleister, ook voor
de naburige parochies. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er algemeen verzet rees toen Jozef
II op 10 mei 1786 een edikt m.b.t. de processies uitvaardigde. Dit bepaalde dat buiten de
kruisdagen nog slechts twee processies waren toegelaten, nl. op Sacramentsdag en op een dag
door de bisschop aangeduid. Smeekprocessies, bijv. voor regen of voor welslagen van de oogst,
bleven echter toegelaten. L.J. Rogier omschreef in dit verband het jozefisme als ‘de versoberende
zuivering van het godsdienstig leven’, een regel die ook voor de Katholieke ‘Aufklärung’ van
het einde van de 18de eeuw van toepassing was. Het bestuur van de Brugse bisschop F. Brenart
werd geïnspireerd door de Verlichting. We kunnen stellen dat hij met Jozef II akkoord ging
voor zover het ging om het brengen van orde in het onoverzichtelijk geheel van volksdevoties
en processies. De bisschoppelijke bulle van 30 mei 1783 lijkt ons hiervoor een treffend voorbeeld.
Brenart wilde met deze bulle de misbruiken die bij het uitgaan van processies voorkwamen,
wegzuiveren. De duur en de te volgen weg werden voor de verschillende processies vastgelegd,
evenals de toegestane versieringen. Deze maatregelen pasten in de globale vernieuwing op
liturgisch gebied waarvan Brenart een voorstander was. Met de andere keizerlijke bepalingen
ging F. Brenart evenwel niet akkoord, bijvoorbeeld de afschaffing van de contemplatieve
kloosterordes, de oprichting van het Seminarie-Generaal. Zoals wij trouwens verder in deze
uitgave zullen zien, werd bisschop Brenart een felle tegenstander van Jozef II. (M. CLOET,
Het gelovige volk in de 17de eeuw, in N.A.G.N., dl. 8, blz. 409), (M. CLOET, Het gelovige volk
in de 18de eeuw, in N.A.G.N., dl. 9, blz. 403-404), (J. ROEGIERS, Kerk en Staat in de
Oostenrijkse Nederlanden, in N.A.G.N., dl. 9, blz. 361), (L.J. ROGIER, De Kerk in het tijdperk
van Verlichting en Revolutie, in Geschiedenis van de Kerk, Hilversum-Antwerpen, 1964, dl.
VII, blz. 140-164), (J. GELDHOF, Brugse adel in verzet tegen de liturgische vernieuwing van
Bisschop Brenart, in Biekorf, LXXIII, 1972, blz. 193-198).
(65) Zie hiervoor voetnoot 37 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787. Naast Duclos verschaffen
Van Houtte en Hildebrand belangrijke informatie over de Capucijnen. (A. DUCLOS, Bruges
..., o.c., blz. 460), (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 367), (P.
HILDEBRAND, De Kapucijnen in de Nederlanden en Prinsbisdom Luik, Antwerpen, 1945-1956,
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10 dln., dl. I - blz. 103-105, dl. V - blz. 214-228, dl. X - blz. 256-257, 372-376, 413-420, 437,
454).
(66) De broederschap van O.-L.-Vrouw van de Zeven Smarten werd in 1492 in de St.-Salvatorskerk
te Brugge opgericht door Filips de Schone. In 1625 werd ze heringericht door de Spaanse koning
Filips IV als dankbetuiging voor de bevrijding van de Nederlanden uit de godsdiensttroebelen.
Filips IV nam deze broederschap onder zijn bescherming en gaf de toelating een processie in
te richten. Aan deze processie namen alleen geestelijke en wereldlijke gezagsdragers deel, geen
boetelingen. In de bestrijding van de pestepidemie van 1666 hadden de paters Kapucijnen een
belangrijke rol gespeeld. Het is dan ook niet te verwonderen dat de paters Kapucijnen,
parochianen van de St.-Salvatorsparochie, na het ophouden van de pest in 1667 een belangrijke
rol gingen spelen in de processie van Palmzondag en er een uitgesproken boetekarakter aan
gaven door het inlassen van penitenten (boetelingen). Het contingent boetelingen groeide alsmaar
aan. Rond 1770 stapten tussen de 700 en 800 penitenten op in deze processie. De meer verlichte
geestelijke en wereldlijke overheden, o.m. de Brugse bisschop Mgr. Brenart, namen aanstoot
aan dit vertoon. Een smeekschrift van Mgr. Brenart aan Maria-Theresia had voor gevolg dat
deze boetprocessie op 23 maart 1778 gesupprimeerd werd. [J.G.]. Zie ook: H. STALPAERT,
De Boetprocessie van Brugge, in Ars Folklorica Belgica. Noord- en Zuidnederlandse volkskunst
o.l.v. P. De Keyser, Antwerpen, 1956, dl. II, blz. 43-60.
(67) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 71 verso. - S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 36,
nr. 85.
(68) ‘Pontificale mis’, plechtige eucharistieviering onder leiding van een bisschop (= in het latijn
pontifex) of iemand die pontificale rechten heeft, b.v. een abt. (Liturgisch Woordenboek,
Roermond, 1958-1962, kol. 2229-2230). [J.G.].
(69) In september 1630 vestigden de Ongeschoeide Karmelieten zich te Brugge in ‘Boonemswal’,
het gebouw geschonken door de weduwe Aernouts, te situeren aan de huidige Schaarstraat
tussen de Gapaardstraat en de Willemijnendreef. Vooral de bestaande Brugse bedelorden
probeerden een definitieve vestiging te voorkomen, pas na een jaar vol moeilijkheden kregen
de Discalsen hiertoe van overheidswege de toestemming. Begin 1633 kocht de orde ‘l'Hôtel
d'Uijtkerke’ op, eigendom van Georges de Montmorency, baron van Croiselles en gelegen aan
de Ezelstraat. Op 29 september 1634 namen zij er hun intrek. In enkele jaren tijd hadden de
Ongeschoeide Karmelieten zich enorm populair gemaakt onder de Brugse bevolking. Zij waren
het immers die de slachtoffers van de pestepidemie die de stad teisterde in de periode 1633-1638,
verzorgden. Het is niet onwaarschijnlijk dat de kerk die in de jaren 1688-1691 werd opgetrokken
voor een groot deel werd betaald met giften van sympatiserende stadsgenoten. Op 7 januari
1797 werden de kloosterlingen manu militari uitgezet, maar op 30 december van hetzelfde jaar
konden zij hun klooster reeds terugkopen. Vanaf 1804 konden de kerkelijke diensten worden
hervat en in 1842 was de toestand genormaliseerd. (A. DUCLOS, Bruges, histoire et souvenirs,
o.c., blz. 547), (M. DE SCHREVEL, Etablissement et débuts des Carmes Déchaussés à Bruges,
in Mélanges publiés par la Société d'Emulation, Brugge, 1910).
(70) Zie voetnoot 26 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(71) Zie voetnoot 145 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(72) In de 18de eeuw gingen de voorheen belangrijke textielsectoren, nl. de fusteinnijverheid en de
sajetterie achteruit. Maar een flinke expansie van de Brugse linnennijverheid in de tweede helft
van de 18de eeuw compenseerde deze terugval. De doorbraak van de Brugse linnennijverheid
was vooral te danken aan de kreatie van een typisch Brugse kwaliteit, de ‘blauwe striepte en
geperkte lijnwaden’. Deze geverfde weefsels waren zeer gegeerd, zowel in binnen- als buitenland.
Noch op het platteland, noch in andere steden is men er in geslaagd de blauwe kleur na te maken.
Door dit sukses en de gelijktijdige achteruitgang van de saai- en fusteinnijverheid evolueerde
de linnennijverheid tot de belangrijkste sector van de hele Brugse textielnijverheid. Dezelfde
sektor werd gedomineerd door enkele kapitaalkrachtige fabrikanten. Nochtans mag men nog
niet over fabrieken spreken in de hedendaagse betekenis van het woord. Die industrie bestond
hoofdzakelijk uit huisarbeid, d.w.z. dat de meeste werknemers thuis weefden en de afgewerkte
stukken naar de woning van hun werkgever brachten. Een 40% van de Brugse werkende
bevolking was in de tweede helft van de 18de eeuw in de textielnijverheid tewerkgesteld. De
stad behoorde met Gent en Antwerpen tot de belangrijkste textielcentra van de Oostenrijkse
Nederlanden. (J. VERMAUT, Schets van de Brugse textielnijverheid tot omstreeks 1800, in
Gidsenkring, 1967, blz. 31-33), (H. HASQUIN, Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden
(1650-1795), in N.A.G.N., o.c., dl. 8, blz. 144).
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(April)
De processie der Pillegrems wordt niet omgedregen.
Op den 1 april, feestdag van O.L.V. Bootschap en wiert er als het voorleden jaer
geene processie van de Pillegrems(73) omgedregen, zoodat het heden was alsof zulks
noijt hadde gepleegt geweest.

Den heer Losseran, coadjutor van Assebrok, wordt vermist.
Desen morgen wiert er ook ontdekt een aldergrootste ongeluk deser daegen
voorgevallen, want alzoo den eerweerden heer Loseran, coadjutor(74) van den heer
pastor ter parochie van Assebrouk, nu sedert saterdag den 29 maerte dus drij daegen
vermist was, zoo was er alom geduerende dees tijdt naer hem gesogt geworden.
Hebbende desen heer 's morgens vóór den twalf uren het huijs van den heer pastor
- fol. 39 - verlaeten, laetende buijten gewoonte zijnen wandelstok en horlogie thuijs;
hebbende hij zelfs desen morgen nog bichte gehoort en de H. Communie gegeven.
Hoewel desen heer zig sedert eenige daegen niet wel te pas bevonden hadde en
hierom eenen spougdrak(75) genomen hadde en adergelaeten was, zijnde zijn bloedt
volgens de getuijgenis der geeneesheeren zeer frenesijenachtig(76), waerom ze[l]fs
zijne ouders, broeders ende susters hem des naermiddaegs met eenen carosse
vermeijnden thuijs te haelen, maer eijlaes te laet! Want desen heer, waerschijnelijk
buijten sinnen ende van eene frenesije getroffen, is gaen dolen langs het landt totdat
hij ongeluckig is verdronken gevonden in eene beke ofte waterloop, leijdende van
de capelle van O.L.V. van 't Boomken(77) naer den Oostenschen vaert, waerin desen
heer desen morgen is gesien geworden; niemant vervolgens wetende hoe ende wanneer
desen heer verdronken is en hoe lang ende waerheen hij al gedoolt heeft. Desen fol. 40 - ongeluckigen priester dus ellendig aen zijne doodt gekomen wiert op heden
door d'heeren van 't Brugsche Vrije geschouwt en des
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anderdaegs 's avons op 't kerkhof van de parochie van St.-Andries begraeven. Op 't
missen van desen ongeluckigen heer wieren der verscheijde gissingen gemakt zoolang
hij niet gevonden was, jae daer wiert in 't openbaer geseijt dat hij vermoort was,
waerom de schouwinge van 't lichaem zooveel te stiptelijcker gebuerde, dog aen 't
zelve wierden geene wonden bevonden, behalvens eene kleene wonde aen 't lilleken
der oore, 't welk waerschijnelijk in den val is veroorsakt.

Groote spotternije der geestelijkheid in 't begraeven van eenen hondt, op
de parochie van Olem begaen.
Gisterenavont wieren der twee gebonden de Gentpoorte ingebragt die men reets zoo
verre verdichte van dese de moordenaers te zijn dog, zoo men nu zegt, zijn dese twee
boeren van Olem(78) die aldaer over eenige daegen met eenige andere een groote
spotternije met de geestelijkheijdt zouden gehouden hebben, want den heer paster
aldaer, genaemt de Mol, onlangs overleden zijnde, zoo hadden eenige boeren tegens
desen heer een grooten haet opgevat, 't goon - fol. 41 - zij zelfs naer zijne doodt lieten
blijken; want eenen boer der zelve parochie eenen hondt hebbende die hij ook mol
naemde ende waer[van] hij veel hiel, zoo is desen hondt overleden, waerom den
boer, tot spot van den overleden heer pastor, veele van zijne vrienden en bekende
van de parochie gevraegt heeft ende eenen pragtigen uijtvaert over desen zijnen hondt
gehouden heeft. Middelertijdt dat het feest geduerde hebben eenige van die genoode
den dooden hondt rondt de parochie rondtgedraegen op eene forme van berrie en
den zelven eerst eene wijle tijdts aen de duer van den overleden heer paster gehangen
hebbende, hebben hem dan met de ceremoniën en kerkspligtigheden in 't begraeven
der doode, in de zelven put, in welcke den heer paster begraeven lag, bovenop hem
begraeven. Of het nu van dese kerkschendige moetwillige zijn die ingebragt zijn,
wort er verder bevestinge vereijscht, dog men zegt in 't algemeen dat dese hunnen
verdienden loon zullen ontfangen.

De kerkwijdingen op Beloke Paesschen gehouden.
- fol. 42 - Op den 6 april sondag naer Beloken Paesschen wierden, als sedert eenige
jaeren in gebruijk, in alle de kercken deser stadt Brugge ende gelijk ook in alle degene
van het ge(e)heele Nederlandt de kerkwijdi[n]gen met alle pligtigheijdt geviert, zulks
gisterenavont door het luijden van alle de klokken deser stadt aen elk bekent gemakt
zijnde. Hieruijt ook blijkende dat het keijserlijk en koninglijk edict ten desen eijnde
t'zijnen tijde bekent gemakt, zijne volle uijtwerkinge blijft behouden, zoo nogtans
dat de kerremissen, besonder ten plattenlande, die door hetzelve edict ook
gesupprimeert waeren, hierom niet minder geviert worden maer zelfs meer als vóór
desen. Want behalvens dat de landtslieden hunne gewonelijcke kerremissen blijven
vieren, vieren zij bovendien met allen luijster de kerremis van heden op alle parochiën,
door welcke veranderinge dese door hun de ‘Keijsers kerremis’ genaemt wordt.
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Annonce in de Gendsche gasette gedaen nopende de catoendrukkerije,
opgeregt in Brugge.
- fol. 43 - In de Gendtsche gasette van den 7 april(79) is het volgende geannoceert
geworden:
Brugge den 31 maerte 1788,
De katoendrukkerije die sr. F. Meert binnen dese stadt in de maendt meij lestleden
heeft begonst op te rechten voor de compagnie onder de firma Rapaert en compagnie
is nu zoo volmakt dat d'heer Raepaert heden de eerste plaete heeft gedrukt en seffens
zijn alle de drukkers aen het werk gevallen en volgens hunne gewoonte, naerdat
idereen om te eerst zijn stuk afgedrukt hadt, hebben zij alsdan eenige stukken grove
catoenen voor prueve gemakt om de patroonen in levendige caleuren aen het publick
te toonen en zij hebben dezelve (onder het geduerig speelen van den beijaerd, het
geschut van canon en het gespel der musique militaire, ten dien eijnde door den heer
kolonel goetjunstig geconsenteert) in de voornaemste straeten en plaetsen
rondtgedraegen tot groot genoegen - fol. 44 - van alle welpeijsende ingesetene. Zij
waeren voorgereden door eenen standaertdraeger met een katoenen vaendel waerop
gedrukt stonden 44 verscheijde plaeten waerin bevonden worden alle de uijtmuntenste
caleuren die konnen gedrukt worden; het root, hoog en leeg violet en het uijtmuntende
geel caleur zijn bovenal geadmiteert geworden, benevens bruijn- en kaffégronden.
Zij zijn verselt geweest van alle de werkluijden die aen dese drukkerije gewerkt
hebben. Daernaer volgde den directuer der drukkerije, sr. Meert, met eene goude
madalie op de borst benevens eenen van de comtoirbediende, sr. A.L. de Clercq,
beijde te peert, rijdende aldus buijten de Smedepoorte naer twee treffelijcke aubergen
alwaer zij met vruegt genoten hebben de jonste van de sociëteijt. De gebueren rondt
de fabricke hebben hunne huijsen ten besten verciert en 's avons verlicht en alderhande
vruegdebedrijven betoont, hetgene tot desen morgen heeft geduert. Dit spectakel
heeft een algemeen genoegen veroorsakt ende wel - fol. 45 - naementlijk aen degene
die het nut kennen hetwelk zoo een fabricke aen eene stadt zal doen. Eenen vrient
heeft versekert dat de caleuren zoo vast zijn als men die vinden kan en heeft getuijgt
dat hij het geel met zeepe en kokende water heeft sien wasschen, naerdat hetzelve
twee uren lang daerin getrokken hadt, zonder dat het caleur verandert was. Men zegt
dat de compagnie binnen 5 à 6 weken zal konnen beginnen verkoopen, alsmede eenig
blauwgoed, hetgeen ook uijtnemende schoon is en dat zij alsdan zal beginnen de
goederen van de kooplieden en winkeliers te aenveerden om naer hunne geliefte in
het blouw te drukken.

Een kindeken voorbij de kerkduere van St.-Jacobs te vondeling geleijt.
Op den 7 april, 's morgens ontrent den vijf uren, wiert een vers geboren kindeken op
de volgende wijse gevonden(80): eenen man passeerende voorbij de kerkduere van de
parochiale kercke van St.-Jacobs saeg aldaer iet in eenen blouwen doek - fol. 46 gewonden liggen en hetzelve met schrik naergesien hebbende, ontdekte hij hetzelve
een jonggeboren kindeken te zijn, waerom hij seffens klonk aen het huijs van den
heer pastor deser kercke en zulks bekent makte. Den heer pastor deed seffens het
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kindeken in zijn huijs brengen en besorgen door eene vrouwe die hij seffens liet
ontbieden, van luijeren en
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doeken. Ende naerdat hetzelve kindeken door dees vrouwe behoorlijk gereijnigt ende
in luijeren gewonden was, wiert hetzelve desen morgen gedoopt in de cathedraele
kercke van St.-Donaes ende genaemt, mits het op de zulle van de kerkduere gevonden
was, Joannes van der Zulle; hetzelve kint dan voorders bij d'ander vondelingen besteet
wordende, gelijk ook met nog een ander gedaen is dat den tweeden gepasseerden
paeschdag in 't portael van de parochiale kercke van O.L.V. is gevonden geworden;
zijnde geweest een knegtjen, dat in schoone luijeren naer de nieuwste gouste opgedaen
was.

Strenge ordonantie diesaengaende gedaen.
- fol. 47 - Op den 10 april wiert bij hallegebode, trommelinge en placaete(81) vanwegens
d'heeren van 't collegie deser stadt Brugge eene strenge ordonantie aengekondigt
waerbij strengelijk verboden wordt van eenige kinderen, 't zij waer 't wesen mag, te
vondeling te leggen, op pene van arbitrare straffe; zullende aen degene die zulks aen
't collegie zullen ontdekken, zoodaenig dat de plichtige van de faitelijckheijdt overtuigt
worden, eene belooning van 50 patacons(82) gegeven worden, gelijk ook hunnen naem,
indien zij zulks begeeren, secreet zal gehouden worden.
Uijt de Gasette van Gend van den 10 april heeft men andermael vernomen een
octroij voor de Oostenrijcksche Nederlanden van Zijne Majesteijt den keijser en de
koning voor eene lichtinge van twee millioenen vierhondertduijsent guldens wisselgelt,
't welk den leser in 't geheel zien kan in 't Lovens nieuws, het sesde deel, fol. 253 tot
258, in alle zijne deelen(83).

Sieur Verleije, meester-timmerman, gevlugt op 't vrijdom der eerw. paters
Augustinen, wordt van 't zelve overgeleet wegens eene moordaedig fait
door hem begaen.
- fol. 48 - Op den 11 april van 's morgens met den daege, waeren ten allen kant veele
menschen op de been en men hoorde niet anders of er was eene groote
moordaedigheijdt gepleegt. Zulks gaf aenleijdinge omdat tusschen 6 en 7 uren van
desen morgen sieur Verleije, meester-timmerman, wonende op de Burse, gebonden
van 't vrijdom uijt het clooster der eerw. paters Augustinen(84) gehaelt en naer het
vergaedert collegie overgebragt wiert, met consent nogtans van onsen eerweerdigsten
heer bisschop die zulks maer hadde toegelaeten om hem op 't collegie te hooren over
de begaene moordaedigheijdt waermede hij wiert betegen. Desen man, gesepareert
van zijne vrouwe, van weijnig reputatie ende nog meer om zijn slecht gedrag van
weijnige bemint, wiert van 't meesten deel der ingesetene deser stadt voor den
moordaedigsten aller menschen voorgegeven, aen eene saek nogtans waerin hij wel
plichtig dog van de rechters eenigsints te verontschuldigen was terwijl dees saek in
deser voegen toegegaen was.
- fol. 49 - Geleden twee daegen, tegens den noen, quaem den gemelden Verleije
in d'herberge Bremen bij d'Ezelbrugge tot het drincken van een glas brandewijn,
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waer hij vont eenen man van 77 jaeren, genaemt Mollo, woonachtig ontrent het Oudt
Hof van St.-Jooris(85). Desen Mollo aen Verleije eerst eenige schimpslaegen toegebragt
hebbende, gaf hem daerop in 't eerst geene redens, dunkende dat hij bedronken was,
gelijk zulks ook veel daertoe hielp. Hij ver-
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anderde van schimpreden in dreijgementen en bragt aen Verleije, op de tegenkanting
die hij daerop deed, zelfs eenige slaegen met zijn wandelstok toe. Desen zig dus ten
onrecht getergt ziende, bragt hem ook tot vier à vijf vehemente slaegen met een
knorre doornstokje dat hij bij zig hadde toe en ging daermede zeer gestoort de herberge
uijt, op geen doodelijk gevolg denkende terwijl den zelven Mollo niet ter aerden
gevallen of buijten kennisse was, maer zelfs daernae - fol. 50 - nog een glas genever
gedronken hebbende, naer zijne dochter ging, wonende in d'herberge Het Papegaijken
agter St.-Jacobskerke, waer nauwelijcks gekomen zijnde in eene apoplexie(86) en
letergie(87) viel, waerschijnelijk door de colere en ontfangene slaegen voortkomende.
Aldus zonder tot kennisse te komen tot de gepasseerden middernagt gelegen hebbende,
is hij ellendig gestorven; op 't hooren van welcke Verleije ook seffens naer 't vrijdom
gegaen is. Heden naer den noen, ten bijwesen van d'heeren van 't collegie, over het
doodt lichaem eene nauwkuerige schouwinge gedaen zijnde, is er door de doctors
en chirurghins bevonden dat hij niet door eenige ontfangen doodelijcke wonden was
overleden, maer aen de gevolgen van eene apoplexie en letergie, waerom Verleije
desen naermiddag andermael naer het vrijdom is vergeleijt geworden alwaer hij, zoo
men zegt, een jaer en ses weken zal moeten verblijven - fol. 51 - aleer hij op zijne
vrije voeten zal zijn. 't Welk zooveel meer te gelooven is omdat zijn hallam en
werkbank om te wercken reede naer hetzelve clooster vertransporteert is om
geduerende desen tijdt of mogelijcks nog langer aldaer zijnen kost te winnen, want
anders zoude hij sekerlijk geapparendeert worden; want schoon er mogelijcks het
hoogste recht niet zoude wesen om hem voor de voormelde faitelijckheijdt te
coloqueeren, zouden d'heeren recht genoeg vinden om hem voor dese en ander
begaene faitelijckheden borger van het Gensch correctiehuijs te maeken.

De vangenis tot Kortrijk afgebrant.
Heden heeft men ook uijt de stadt Kortrijk vernomen hoe aldaer de vangenisse is
afgebrant en niet dan de mueren zijn blijven staen, waerdoor drij gevangene door de
vlammen verslonden zijn en meest alle de andere door de vlugt dit gevaer zijn
ontkomen. Welcken droeven voorval veroorsakt is door eenen moetwilligen die een
tinteldoos met vier en stroij langs een venstergat in dezelve al brandende ingesmeten
heeft(88).

Feest gegeven wegens de catoendrukkerije.
- fol. 52 - Op den 13 april wierden aen de gebuers rontom de drukkerije van catoenen,
in het beluijk van het gesupprimeert clooster der Rijkke Klaeren opgerecht, gegeven
25 tonnen bier en de noodige speellieden, tot jonst voor het vercieren van hunne
huijsen ende de verlichtingen van 's avons op den dag, hiervooren vermelt, wanneer
des zelfs prueve rondtgedraegen was. Hierom wiert heden door die gebuers, die ten
meerderen deele gemeene lieden zijn, groote vruegt betoont en zelfs weder aert hunne
huijsen eenige versieringen en des avons verlichtingen aen(ge)steken en verscheijde
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canons afgelost, gelijk ook op heden en op verscheijde andere sondaegen langs
verscheijde kanten van de stadt gedaen wordt, door de jonsten die er alom door de
nieuwe heeren collegianten gegeven worden. Nu zal men eerstdaegs gaen sien den
uijtval van de nieuwe catoendrukkerije en wenschelijk waere het dat men haest met
vrugt over des zelfs goeden uijtval mogte vieren.
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De vrouw van sieur Constenobel word aen de mijne voor 't begaen van
bursesnijderije geapparendeert.
- fol. 53 - Op den 18 april, 's morgens tusschen seven en agt uren, viel er aen de
mijne(89) een aldergrootste disorder voor. Want eene vrouw, zijnde de dochter van
sieur Constenobel, paruquier deser stadt, wonende bij De Gaepaert(90) en getrouwt
met eenen meester-cleermaeker, wonende in de Beenhouwersstraete, uijt den sak
van de dienstmaert van het clooster van Spremalie(91) met eene groote argelistigheijdt
eenige kroonen gelicht hebbende, wiert op het fait betrapt en tot drij à vier kroonen
weergegeven zijnde aen de dienstmaert wiert dees behendige joffrouw schandelijk
onder het ontfangen van menige stooten en slaegen en onder het geloop van duijsenden
menschen voortgestooten tot aen de vangenisse, waer dese joffrouw, die meest zonder
wercken leefde en haeren man genoegsaem thuijs bragt, nu ook zelfs zal betegen
worden wegens menigvuldige andere borsesnijderijen onlangs binnen dese stadt
begaen, niemant nu meer verwondert - fol. 54 - zijnde wegens den handel waermede
zij zoo lang de joffrouw gespeelt hadde.

De processie van den H. Macharius wordt niet omgedregen.
Op den 20 april, feestdag van den H. Macharius(92), en wiert vanuijt de kathedraele
kercke van St.-Donaes, gelijk men vóór de veranderingen gewoon geweest hadde,
geene processie rondt de Mart omgedregen maer alleenelijk met de reliquiën van
den zelven heijligen rondt de kercke, waeruijt men genoegsaem voorsiet dat de
menige processiën zullen moeten onderblijven.

De bursesnijdige wordt overgeleet.
Op den 24 april van 's morgens ten negen uren waeren der tot 's noens van op den
Burg tot aen de Vischmart zoodaenig veele menschen vergaedert even alsof er
doodtrecht ging gedaen worden ende dit ter oorsaek dat de hiervooren gemelde
borsesnijdige vanuijt de vangenisse naer het collegie overgeleet was om gehoort te
worden, eenider bij uijtnementheijdt nieuwschierig zijnde om haer te zien. Ontrent
den twalf uren kwaem dezelve - fol. 55 - van de collegiekaemer af en wiert naer de
vangenisse vergeleijt; dog hoe nieuwsgierig de duijsenden die haer verwagteden ook
waeren, was het bijnae onmogelijk van dees doortrapte joffrouw in haer aensicht te
zien terwijl dezelve, een catoene mantaline aenhebbende, haer hooft zoodaenig
gesloten hiel ende naer de aerde gebogen dat niemant haer in 't aensicht konde zien
van hoe leeg zij ook haer van onder in 't gesicht saegen, zij dus uijt groote schaemte
van veele bekent zijnde haer aensicht verborgen houdende. Nu zegt men voor seker
te weten dat dees joffrouw voor ettelijcke jaeren tot het Gensch correctiehuijs
verwesen te zijn om aldaer nevens d'andere tugtelingen te wercken en een beter leven
te leijden, waertoe de voorspraek van haere vrienden voorseker veel geholpen heeft;
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zullende dese nu vervolgens niet meer overgeleet maer eerstdaegs naer 't correctiehuijs
beweegt worden(93).
- fol. 56 - Op den 26 april wiert bij hallegebode, trommelinge ende placaete(94)
vanwegens d'heeren van 't collegie deser stadt Brugge aengekondigt dat alle degene
die in agterstel zijn van de betaeling van de contributie op 't eerste
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aensoek van de ontfangers der zelve, dezelve zullen moeten betaelen, gelijk de
verloopen van diere, op pene van op des zelfs weijgering bij parate executie zooveel
te verhaelen, ofte in lijf en persoon van officiewege tot de betaeling van diere te
zullen vervolgt worden. Zoo nogtans dat aen het plan gewerkt wordt om par eersten
dit last voor 't gemeente zoo verre mogelijk te verminderen. Het uijtkondigen van
dees ordonantie was voor d'heeren van 't collegie hoogst noodig geworden terwijl
sedert het doen der borgerlijcke patrouillen elk voorgaf daervan ontslaegen te zijn,
van de vier meer als drij de betaeling refuseerende, dusdaenig dat zonder dit stringe
order de stadtssoldaeten onmogelijk niet meer onderhouden konden worden.

Feestdag van St.-Jooris wordt pligtig geviert.
- fol. 57 - Op den 27 april 's morgens om elf uren gingen d'heeren schotters van de
stalleboge(95) wegens hunnen feestdag van den H. St.-Jooris(96) met den volgenden
treijn naer de kercke van St.-Jacobs tot het bijwoonen van de solemneele misse(97)
wegens desen hunnen feestdag. Den standaert te peert reedt voorop, waernae langs
den weg schoonspelende het gewonelijk gespel deser gilde volgde. Dan volgden de
heeren schotters in hunne gewone uniforme zonder eenige de minste militaire teekens.
T'eijnden de solemnele misse saeg men met groote pragt den heelen treijn langs de
Mart naer hunnen hove weerkeerende, waer onophoudelijk menige canons afgelost
wierden. Des avons was er wegens hetzelve feest in desen hove groot trectement en
bal en des naermiddaegs een groot schietspel op den doel waer bij ongeluk eenen
man, die naer den doel te verre met zijne hant wees, eenen vinger - fol. 58 afgeschoten wiert.
D'oorsaek dat de drij koninglijcke hooftgilden(98) deser stadt Brugge nu alle drij
gesaementlijk dees pligtigheijdt niet hebben bijgewoont, daer zij nogtans zoo
plichtiglijk op het feest van den H. Michaël (ziet het voorgaende deel, fol. 370)
tesaement geüniëert waeren en zulks door de plichtigheijdt als dan gehouden,
genoegsaem hadden laeten blijken, is om dieswille dat de beijde gilden der hantboge
en schermers andermael met hunne uniforme en militaire teekens wilden verscheijnen,
gelijk als dan gepleegt was ende dat de voormelde gilde volstrectelijk hadde
afgeslaegen zulks te doen als tegenstrijdig tegens de keijserlijcke en koninglijcke
bevelen(99), waerom zij dus van de gemeensaemheijdt van de twee gildens gescheijden
is en die pligtigheijdt als naer ouder gewoonte alleen ter uijtvoer gebragt heeft.
Zullende het gevolg leeren of de twee andere gildens nog met hunne voorgaende
militaire teekens zullen verschijnen.

Eenen stadtsoldaet wordt gedisgratieert.
- fol. 59 - Op den 29 april 's morgens om agt uren wiert vanuijt de vangenisse deser
stadt eene stadtssoldaet tusschen eene wagt stadtssoldaeten gebragt tot op den Burg,
waer de stadtswagt geposteert stont. Aldaer aengekomen zijnde, wierden hem ten
aenschouwen van duijsende menschen de militaire kleederen afgetrokken en hem
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eenen linwaeten rok aengetrokken zijnde, wiert hij schandelijk van den dienst
weggejaegt zonder nog in de wagt te mogen komen ende dit ter oorsaek dat hij, onder
andere begaene faiten, met eenige blouwers, wiens goedt hij konde en moest
aenhouden, hadt sitten drincken
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ende hun vervolgens hadt laeten heengaen, waerschijnelijk nog anderen loon daerover
ontfangen hebbende.
Op den 30 april 's morgens tusschen vier en vijf uren deserteerden van de hoogwagt
- fol. 60 - van de Mart eenen corporael en twee soldaeten, langs de Ezelpoort
wegvlugtende, hun van den schillewagt die hun aldaer wilde aenhouden met het
geven van braef slaegen ontmaekende en dus rasselijk de vlugt nemende; hoe nouwe
reserve naer de soldaeten, staende op dese hoogwagt, gehouden wordt ofte niet,
passeerende nogtans weijnig weken zonder dat er geen van dezelve en deserteeren,
waerom dezelve hoe langer hoe meer bewaekt worden.

Eindnoten:
(73) Zie hiervoor voetnoot 36 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(74) Hulppriester. Meestal echter gebruikt voor bisschoppelijk coadjutor, degene die tot hulp of
plaatsvervanger van een diocesaan bisschop is aangesteld. (J.B. KORS, Encyclopaedisch
kerkelijk woordenboek, Antwerpen - Bilthoven, 1952, blz. 188).
(75) Gezien de context kunnen we veronderstellen dat Van Walleghem ‘spougdrank’ bedoelde.
(76) Frenesie (frenisie, frenegie), waanzin, krankzinnigheid, zinsverbijstering. (E. VERWIJS en J.
VERDAM, o.c., blz. 849).
(77) Deze kapel werd gebouwd in 1664 door Andreas de la Coste, heer van Ter Lucht, ter herinnering
aan een zogenaamd mirakel. De volksoverlevering vertelt namelijk dat twee schippers langs
de Oostendse vaart - vroeger de Ieperleet -, nabij het domein Ter Lucht, een beeld van
Onze-Lieve-Vrouw in een lindeboom zouden gevonden hebben. De pastoor van Sint-Andries
liet het beeld naar de parochiekerk overbrengen, maar 's anderendaags zou het terug op de plaats
waar het gevonden was gestaan hebben. De kapel werd een lokaal bedevaartoord. De benaming
Boompjesstraat, ingevoerd op 7 augustus 1899, werd ervan afgeleid. (A. SCHOUTEET,
Straatnamen, o.c., blz. 33).
(78) Met Olem wordt Oedelem bedoeld, gemeente in de provincie West-Vlaanderen, arrondissement
Brugge, die met de fusies van 1977 tot Beernem ging behoren. (H. HASQUIN, o.c., dl. II, blz.
777).
(79) In de ‘Gazette van Gend’ is op datum van 7 april 1788 het door Van Walleghem geciteerde
bericht inderdaad opgenomen. De twee teksten komen woordelijk met elkaar overeen, de
schrijfwijze van bepaalde woorden werd echter door Van Walleghem aangepast aan z'n eigen
schrijfstijl. (B.R.U.G., De Gazette van Gend, 1788, J. 1).
(80) Vanaf 1600 werden de vondelingen bij burgers uitbesteed. Waarschijnlijk gaven vooral geldelijke
berekeningen de doorslag tot dit besluit: uitbesteding bij burgers in de stad viel altijd voordeliger
uit dan het in stand houden van een wezen- of vondelingentehuis. De plaatsing van en het
toezicht over de vondelingen, evenals de uitbetaling van het alimentatiegeld werd waargenomen
door de meester van het St.-Juliaansgasthuis (zie hiervoor voetnoot 114 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1787). Hij diende echter vooraf toestemming te vragen aan de greffier der stedelijke
Vierschaar. Veruit het grootste bedrag van de vondelingengelden werd maandelijks door de
stadstresorier aan de meester van St.-Juliaans overhandigd. Dit bedrag was natuurlijk in
evenredigheid tot het aantal te alimenteren gevallen. In het begin van de 17de eeuw lichtte men
deze onderhoudsgelden uit de stedelijke inkomsten van de wijnaccijns. Op het einde van deze
eeuw, toen het aantal vondelingen veel groter was, sprak men de fondsen aan van de bieraccijns.
Alle gelden werden samengebracht in de ‘buerse vanden ghemeenen aermen’. Alle erfenissen
die aan de vondelingen te beurt vielen, evenals publiek verkochte meubelen en kledij van
afgestorven ouders gingen naar deze armenbeurs. Het aantal vondelingen moet in onmiddellijk
verband worden gebracht met de economische toestand van de onbemiddelde bevolkingsklasse
te Brugge. In tijden van ziekte of grote armoede steeg het aantal der te vondeling geplaatste
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kinderen dadelijk. Voor de 18de eeuw kan men stellen dat vanaf 1725 praktisch geen vondelingen
meer voorkwamen. J. Geldhof legde er de nadruk op dat deze sterke daling van het aantal
vondelingen het gevolg was van de systematische en intense aanpak van het pauperisme te
Brugge onder het Oostenrijks bewind. Naar onze mening mag men de positieve invloed van de
algemeen gunstige economische toestand hier niet uit het oog verliezen. Wanneer evenwel op
het einde van de 18de eeuw onzekere tijden aanbraken (Brabantse Omwenteling en Franse
bezetting) werden de gevestigde sociale structuren grondig gewijzigd en de economische toestand
uit z'n evenwicht gebracht. Onder invloed van deze veranderingen steeg het aantal vondelingen
opnieuw en zeer vlug. (J. GELDHOF, Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge
(1275-1975), Brugge, 1975, blz. 195-217).
(81) Zie S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 29, nr. 65. Een hallegebod daarover hebben we niet
teruggevonden.
(82) Wij hebben gepoogd de munten die Van Walleghem in z'n handschrift heeft opgenomen om te
zetten in de algemeen gebruikte 18de-eeuwse waarden, nl. de gulden en het pond groot. De
gulden werd gebruikt voor gewone betalingen, het pond groot hoofdzakelijk voor het grote
handelsverkeer en het bankwezen en op de wisselmarkt. Na 1690 kwam een onderscheid tot
stand tussen wisselgeld en courantgeld. Dit gebeurde na de algemene devaluatie die op 2 april
1690 werd doorgevoerd. Het grote handelsverkeer volgde immers de devaluatie niet, de vroegere
koersen bleven behouden. Aldus kwam een onderscheid tot stand tussen wisselgeld (d.i. niet
gedevalueerd) en courantgeld (d.i. wel gedevalueerd) Aanvankelijk was 6 gulden wisselgeld
gelijk aan 6,5 gulden courantgeld; vanaf 1704, na een nieuwe devaluatie van het courantgeld,
heerste de verhouding 6-7, die in de 18de eeuw geen wijziging meer onderging. In 1714 werd
het wisselgeld officieel erkend naast het courantgeld, maar in 1786 werd de officiële erkenning
opgeheven. We kunnen stellen dat het wisselgeld een vroeg voorbeeld was van een rekenmunt.
Bij het opgeven van de muntwaarden hebben wij ons gebaseerd op het werk van V. Janssens
‘Het geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden’ en op ‘het Tarijf der goude en zilvere speciën
met hunne evaluatiën volgens de laetste placaeten’, gedrukt te Brugge door J. De Busscher en
opgenomen in ‘Den Grooten Brugschen Comptoiralmanach’ van 1784. Enkel bij V. Janssens
vonden we de patacon terug. In de periode 1714-1749 werd deze munt de waarde van 2 gulden
- 16 stuivers courant toegekend. Herinneren we er aan dat 1 gulden = 20 stuivers, 1 pond groot
= 20 schellingen, 1 pond groot = 7 gulden, 1 schelling = 7 stuivers. (V. JANSSENS, Geld- en
bankwezen in de Zuidelijke Nederlanden, 1650-1800, in N.A.G.N., o.c., dl. 8, blz. 203-204),
(V. JANSSENS, Het geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden, in Verhandelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België:
Klasse der Letteren, nr. 29, Brussel, 1957, blz. 320), (S.A.B., Almanach 1784, BIhh).
(83) Het octrooi van de keizer voor een lichting van twee miljoen vierhonderdduizend guldens
wisselgeld werd uitgebracht te Wenen op 15 februari 1788. Het bericht werd opgenomen in de
‘Gazette van Gend’ van 10 april 1788. De ‘lichtinge’ (= lening) werd op 1 maart 1788
uitgeschreven bij de weduwe De Nettine en Zoon te Brussel. De buitengewone onkosten die
moesten gedaan worden voor ‘het welzijn van de (keizerlijke) dienst’ zouden er door betaald
worden zodat aan de gewone inkomsten niet moest geraakt worden. Bovendien werd de lening
voorgesteld als een goed middel om geld te beleggen. De verschillende punten en condities die
aan de lichting verbonden waren, zijn in het bericht vermeld. Zo weten we o.a. dat obligaties
uitgegeven werden voor een bedrag van minstens 500 guldens, dat de intrest vier ten honderd
bedroeg en de uitbetalingen geschiedden van 1 maart 1789 tot 1 maart 1796. (B.R.U.G., De
Gazette van Gend, 1788, J. 1).
(84) Van Walleghem heeft het hier duidelijk over het religieus asielrecht. Het asielrecht was een
vroeger kerkelijk privilegie waardoor schuldenaars of misdadigers, die in een kerkgebouw of
klooster beschutting hadden gezocht tegen de hen vervolgende ordehandhavers niet mochten
gevat worden, zonder eerst de toelating van de bisschop bekomen te hebben. Deze maatregel
was zowel voor strafrechterlijke, burgerrechterlijke als kerkrechterlijke gevallen van kracht. (J.
BRYS, Juris Canonici Compendium, Brugge, 1949, dl. II, blz. 37-38) [J.G.]. Op het einde van
de 18de eeuw, mede onder invloed van de Verlichting, brokkelde het religieuze asielrecht af.
In 1760 en in 1781 werden door de Oostenrijkse regering maatregelen afgekondigd om het
asielrecht af te schaffen. Het duurde tot de Franse bezetting vooraleer het religieuze asielrecht
definitief uit onze wetgeving werd geschrapt. (M. PROOST, Du droit d'asiele en Belgique, in
Annales de l'academie d'archéologie de Belgique, XXXVI, 3o serie, dl. VI, Antwerpen, 1880,
blz. 63-105).
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(85) Zie in verband hiermee voetnoot 54 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787. Zowel het
‘Oudhof’ als het ‘Jonghof’ bevonden zich in de huidige St.-Jorisstraat.
(86) ‘Apoplexie’ is het Franse woord voor beroerte.
(87) Letargie (litargie, litaergie), slaapzucht, de toestand van te verkeren in een staat van verdoving.
(E. VERWIJS en J. VERDAM, o.c., blz. 410).
(88) De brand is vermeld in ‘Kortrijk in het verleden’. (TH. SEVENS, Kortrijk in het verleden.
Historische schetsen en aantekeningen, Kortrijk, 1883, blz. 110).
(89) De aanleg- en losplaats voor al de naar Brugge aangevoerde vis was Scheepsdale, dicht bij
St.-Pieters. Van daar werd de vis naar de mijn of naar de markt gevoerd. In de vismijn, die zich
in één van de eigendommen van het Brugse visambacht op de Markt bevond, werd voornamelijk
die vis verkocht die door de vreemde kooplui te Brugge werd aangevoerd. De Brugse vrije
viskopers daarentegen hadden sinds het einde van de 13de, begin 14de eeuw hun gezamenlijke
handel op de Markt gevestigd, iedere viskoper had er een stalletje of viskraam. Op bevel van
de Franse koning Lodewijk XV werd in 1745 de vismarkt samen met de vismijn overgebracht
naar de Biskaijerplaats. Kort nadien werden deze op bevel van de stadsmagistraat naar ‘Den
Braemberg’, de vroegere graanmarkt, overgeplaatst. Tot op heden blijft de vismarkt daar
doorgaan. (A. VANHOUTRYVE, De vishandel en het visambacht te Brugge tot het einde van
het oud regime, Brugge, 1975, blz. 37-45, 60), (D. MICHIELS, De visserij en de vissershaven,
in Brugge en de Zee, Brugge, 1982, blz. 124-125), (V. VERMEERSCH, Iconografie van de
Vismarkt, in Brugge en de Zee, o.c., blz. 142-143). Van Walleghem vermeldde de vismijn naar
aanleiding van een diefstal die er werd gepleegd. In dit verband willen we hier wijzen op een
tegenstrijdigheid: in de titel werd ‘de vrouw van sieur Constenobel’ als misdadigster opgegeven,
terwijl in de tekst zelf sprake was van ‘de dochter van sieur Constenobel’. We kunnen aannemen
dat het om deze laatste ging. We weten immers dat Van Walleghem pas achteraf de titels plaatste
boven de diverse teksten, waarschijnlijk is daarbij door hem een kleine fout gemaakt.
(90) ‘De Gaapaard’ was een brouwerij die reeds vóór 1464 bestond. Zij was gevestigd in de
Noordzandstraat. Enkel de poort van de brouwerij is bewaard, er prijkt een oud reliëf op dat
herinnert aan het vroegere brouwersambacht. (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 460, 512), we
willen er hier de aandacht op vestigen dat we enkel bij de vermelde herbergen, hotels en
brouwerijen waarover literatuur voorhanden was, een voetnoot hebben gemaakt.
(91) Het klooster van Spermalie gaat in oorsprong terug tot 1200, toen jonkvrouw Gela te Slijpe een
kapel en een vrouwenklooster oprichtte. Deze stichting, Nieuwland genoemd, was naar alle
waarschijnlijkheid in 1234 aangesloten bij de orde van de Heilige Bernardus. Omstreeks 1240
vestigde de orde haar nieuwe zetel te Sijsele, maar het uithof te Honkvliet (Slijpe) bleef bestaan.
Egidius van Bredene speelde in deze overplaatsing een fundamentele rol. Hij had in 1228 het
domein ‘Spermalie’ te Sijsele opgekocht en schonk het in 1239 in eigendom aan de abdij
Nieuwland van Slijpe. Tussen 1239 en 1241 werd op het domein een nieuw klooster gebouwd:
O.-L.-Vrouw van Jerusalem. In 1496 werd een deel van het klooster door brand verwoest en
in 1576 werd het door de beeldstormers volledig in puin gelegd. In deze moeilijke jaren vluchtten
de zusters binnen Brugge. Zij vestigden zich tijdelijk te Magerzo in de Ganzestraat (een klein
klooster gebouwd door de zusters van de Derde Orde van St.-Franciscus). In 1600 kocht de
kloostergemeenschap van Spermalie de Refuge van de Duinenabdij op. Dit ‘Duinenhof’ was
gelegen in de Snaggaardstraat. Vanaf 1614 werd er een nieuw klooster gebouwd, in 1630 werd
de nieuwe kerk ingewijd. In 1796 werden de zusters uit het klooster gedreven, werden de
eigendommen in beslag genomen en werd zelfs een deel van de gebouwen afgebroken In 1840
werd het geheel opgekocht door Kanunnik Carton. Hij was de stichter van de congregatie van
de Zusters van de Kindheid van Maria. Vanaf 1836 organiseerde hij het onderwijs voor dove
en blinde kinderen, ondergebracht in een gebouw langs de Spiegelrei, de latere Rijksmiddelbare
Meisjesschool, de huidige Rijksbasisschool. Vanaf november 1840 stichtte hij in Spermalie de
eerste bewaarschool van Brugge. Vanaf 1842 hielden de Zusters van de Kindsheid van Maria
er een kostschool open, tussen 1847 en 1854 was er ook een externaat. In 1870 werd de afdeling
voor doven en blinden van de Spiegelrei overgebracht naar de voormalige abdij van Spermalie,
onder welke naam de school bekend is gebleven. (G. VAN DER STICHELE, Spermalie.
Aantekeningen over ontstaan en geschiedenis van de oude abdij van Spermalie, Brugge, 1961),
(Eg. I. STRUBBE en L. MILIS, Abbaye de Spermalie, à Slijpe, puis à Sijsele, ensuite à Bruges,
in Monasticon Belge, o.c., dl. III, vol. 2, blz. 447-478), (J.A. VAN HOUTTE, Geschiedenis
van Brugge, o.c., blz. 368, 528), (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 531, 536). Van Walleghem
schreef telkens Spremalie i.p.v. Spermalie.
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(92) St.-Macharius moet gezien worden als een der oudste en belangrijkste pestpatronen van onze
gewesten. Zijn patronaatschap was algemeen in het Gentse, van daaruit werd hij ook te Brugge
als pestpatroon erkend. In de 17de eeuw kwam de verering van zijn relikwieën op gang, dit
vooral naar aanleiding van de pestepidemie in Bergen (1616). Via een schenking aan bisschop
Triest (1619) verwierf ook Brugge vier relikwieën, dit werd het begin van de Brugse devotie
voor St.-Macharius. In de week na Pasen werden in de verschillende Brugse kerken de
‘Pestmissen’ opgedragen. Vanuit St.-Donaas ging jaarlijks, op de eerste zondag na Pasen een
processie uit over de Grote Markt, de Philipstockstraat, het Mallebergplein en zo terug naar de
Burg. Enkele jaren werd de processie verboden, onder Jozef II (zoals hier door Van Walleghem
aangegeven) en onder de Franse overheersing. Stalpaert vermeldt evenwel in zijn artikel dat in
1811 de verering van St.-Macharius weer op gang kwam, dit was de stichtingsdatum van het
Broederschap van de H. Pestpatronen (met St.-Macharius als een der voornaamste). (M.
ENGLISH, S. Macaire - 10 avril, in La Patrie, 4-4-1931), (H. STALPAERT, St.-Macharius,
pestpatroon, in Brugsche Courant, 7-4-1951).
(93) We hebben als controlemiddel voor de gerechterlijke verslagen door Van Walleghem
weergegeven, het Verluydboek 1727-1788 gebruikt. We hebben evenwel de hier vermelde zaak
niet teruggevonden. (S.A.B., Kriminele Rechtspraak - Verluydboek 1727-1788, no 187).
(94) Zie S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 29 no 66. Een hallegebod daarover hebben we niet
teruggevonden.
(95) Staelboge, stalijn. Stalen, van staal, ook ijzeren, ‘zeker gilden van den staelboogh ende van den
houtbooge’. (E. VERWIJS en J. VERDAM, o.c., blz. 1918).
(96) Zie voetnoot 54 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(97) ‘Solemneel’, bijvoegelijk naamwoord: plechtig; vooral gebruikt in verband met liturgische
diensten die door meerdere geestelijken (diaken, onder-diaken en cantores) werden uitgevoerd
op belangrijke kerkelijke feesten [J.G.].
(98) Met de drie hoofdgilden zijn bedoeld: de St.-Sebastiaansgilde, de St.-Jorisgilde en de
St.-Michielsgilde. Voor verdere uitleg zie respectievelijk voetnoot 133 van dit deel, voetnoot
48 en voetnoot 54 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787 en voetnoot 15 van dit deel.
(99) Op 6 oktober 1787 had de procureur - fiscaal van de Raad van Vlaanderen een bevel
uitgevaardigd waarin bepaald werd dat enkel militairen en politiemannen in het openbaar
uniformen mochten dragen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 199).
Blijkbaar hield de Sint-Jorisgilde zich strikter aan deze bepaling dan de Sint-Sebastiaansgilde
en de Sint-Michielsgilde.

(Mei)
Schietspel tot Rousbrugge gehouden.
Op den 4 meij is er binnen het dorp van Rousbrugge(100) met de hantboge een schietspel
gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden vijf oppervogels;
bestaende den oppersten in 40 Fransche kroonstukken(101), de twee opperste naest den
oppervogel in 12 en de twee opperste zijdevogels in 8 gelijcke kroonen; bestaende
de andere op te stellen vogels in 5 Fransche kroonen - fol. 61 - waervoor elk pelotton
van ses mannen tot 6 gelijcke kroonen moet betaelen. In consideratie van welcke
een pelotton der zelve gilde vermag te schieten vooruijt en twee andere volgens toer
van loting. Zijnde bovendien door hetzelve gilden gejont geworden twee zilvere
vergulde madaliën, eene aen het gilden het welk meest vogelen zal opstellen en eene
aen de verst afgelegene gilde, zulks door het gilden van Rousbrugge te decideeren.
Zulks ingevolgen hetzelve t'zijnen tijde in de Gasette van Gend is geannonceert
geworden, gelijk ik ook t'zijnen tijde zal aenteekenen volgens des zelfs annonce alle
de andere merkweerdige schietfeesten die er geduerende desen somer omstreeks de
stadt Brugge zullen gehouden worden.
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Feest van 't H. Bloet als over jaer geviert.
Op den 5 meij, maendag, geviert wordende voor H. Bloedtdag en gevolgentlijk
Brugsche kerremisse, is alles op heden op den - fol. 62 - zelven voet ter uijtvoer
gebragt geworden zoo ende gelijk zulks het voorleden jaer gepleegt is zonder eenige
de minste veranderinge, zijnde vrugteloos zulks andermael te verhandelen gemerkt
den leser alles bondig aengemelt vint in 't voorgaende deel fol. 101 tot 104, waer den
leser alsdan gelijckelijk aengemelt vint hoe van over jaer, gelijk alsnu, de
ommegangen door de geestelijckheijdt 's morgens teenemael onderbleven zijn,
zoodaenig alsof zulks noijt gepleegt was; waeruijt men ook bespuert eene groote
slappigheijdt in 't gaen van den ommegang door de weijreltlijcke persoonen terwijl
men de voorgaende jaeren wel twee tegens nu één, besonder van d'inwoonders deser
stadt, saeg den ommegang gaen.

Prijsen op de k. en k. academie uijtgegeven.
Op den 13 meij zijn binnen dese stadt Brugge, naer tweejaerige gewoonte, op de
keijserlijcke en koninglijcke academie der teeken-, schilder- ende bouwkonsten deser
stadt Brugge(102), ten - fol. 63 - bijwesen van den zeer eerweerdigsten heer Maurus
Elewaut, abt der vermaerde abdije van St.-Andries nevens Brugge(103), verkosen in
plaets, wijlent het afsterven, van d'heer Simon, schout
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deser stadt(104), tot president der zelve academie van d'heeren gecommitteerde van de
jointe der zelve academie, mitsgaeders van een groote menigte persoonen van
alderleijen rang, uijtgedeelt de keijserlijcke en koninglijcke prijsen. D'eeremadaliën
met d'uijterste plichtigheijdt de prijswinnende jongelingen omhangen zijnde, zijn
dezelve, alle geseten in koetsen, in welcke hem ook bevont den eerw. heer abt
voormelt benevens d'heeren ende meesters deser academie, met groote pragt en eere
naer hunne woonsten vergeleijt geworden; voorop gaende veele speelders op
musicaele instrumenten die langs den weg konstig speelden, dan volgde een kavelcade
van vijftig jongelingen te peert - fol. 64 - alle in gelijcke uniforme, geschieden[de]
dit alles onder het losbranden van menige canons en het onophoudelijk speelen van
't carilion tot laet in den nagt. De straeten en de omliggende waer de prijswinnende
jongelingen bij hunne ouders woonden ofte thuijs waeren, waeren alle in den dag
met wimpels en vlaggen bespannen en veele huijsen schoon verciert, gelijk ook des
avons ter deser gelegentheijd geen mindere vruegt betoont wiert, want tot diep in
den nagt alle de huijsen en straeten vermelt bij uijtnementheijd schoon verlicht en
geïllumineert waeren. 't Is vrugteloos hier te melden de naemen der prijswinnende
opkweekelingen gemerkt den leser dezelve in 't Lovensch nieuwsbladt, fol. 358, het
sesde deel, bondig uitgedrukt vint. Gelijk ook aldaer fol. 357 de naemlijst der
prijswinnende jongelingen der academie binnen Gend, welke pligtigheijd ook ten
zelven daege plaetse hadde.

Solemnele missen wegens de tijdtsomstandigheden tot O.L.V. afgesongen.
- fol. 65 - Op den 13 meij, gelijk op de drij volgende daegen, wiert in de parochiale
kercke van St.-Walburge binnen dese stadt Brugge telkens ten elf uren gesongen
eene plichtige misse in 't musik met het uijtstellen van het Alderheijligste en eenige
besondere reliquiën der zelve kercke, in 't midden geduerende dese missen geëxponeert
ende voorop gesongen wordende den Veni Creator Spiritus. Zulks wiert gelijckelijk
de twee volgende weken geduerende vier daegen gecontinueert in de parochiale
kercke van O.L.V. en in degene van St.-Jacobs, met d'uijtstelling van de reliquiën
van den H. Bonifacius in d'eerste en degene van den H. Jacobus in de tweede. Zulks
gedaen en op aensoek van eenige besondere heeren deser stadt Brugge bekostigt
wordende ten eijnde om van de hemel af te smeeken dat de nog hangende saeken
van 't Nederlandt eenen gunstigen keer mogen nemen en dat - fol. 66 - Zijne Majesteijt
den keijser zoudt mogen afsien van de pointen die tot naedeel van onse geheijligde
religie raeken, waeraf wel eene van de besonderste is het Seminarie-Generael van
Loven ende Luxembourg, tegens invoering van welcke zelfs alle gemoederen verbittert
zijn ende van alle welcke zooveel geseijt wordt dat ik mij zoude schaemen van het
papier daermede te bekladden. Weliswaer dat er deser daegen eenige professors,
onder andere den rector magnificus van Loven, versonden en afgedankt zijn en dat
aldaer zelfs eenige nieuwe troubelen zijn ontstaen, maer welcke hunne koninglijcke
hoogheden tot dit alles beweegt zal mogelijcks het gevolg van tijdt leeren; zijnde nu
eventwel seker, zoo men zegt, dat er met den eersten een generaele vergaedering der
heeren Staeten van Brabant zal gehouden worden en dat ter goeden uijtval van dese
de gemelde openbaere gebeden ingestelt zijn(105).
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Op 't feest van d'H. Drijvuldigheijd geen processie omgedregen.
- fol. 67 - Op den 18 meij, feestdag van de Alderheijligste Drijvuldigheijd, en wiert
vanuijt de parochiale kercke van St.-Gillis als naer ouder gewoonte geene processie
omgedregen dan alleen rondt de kerk, dusdaenig alsof zulks noijt hadde gepleegt
geweest. Zijnde nogtans over jaer, zooals den leser in 't voorig deel zien kan, dees
processie omgedregen geworden, fol. 123, wanneer het een tijdt scheen dat alles
toegelaeten was. Nogtans is op heden ook in dezelve kercke aen het volk daer
tegenwoordig zijnde, gelijk over jaer, gegeven de generaele absolutie op forme van
jubilé(106), directelijk tegenstrijdig aen het keijserlijk edict van de suppressie der
processiën en jubileën daer hetzelve ook vóór den 1 april 1787 in wesen zijnde
volgens den wil des keijsers moet blijven stant grijpen en continueeren.

De militaire hooftwagt vertrok(t) van de Mart.
Op den 19 meij is 's morgens d'hooftwagt der militaire van de Mart vertrokken en
alles opgesloten even alsof dezelve daer noijt - fol. 68 - en hadde geplaest geweest
ende aldaer met het beste order onderhouden zijnde met den gewenschten uijtval van
de gemeene borgerrust sedert de opschorting der borgerlijcke patrouilliën (ziet het
voorgaende deel fol. 440), sedert welken tijdt zijnde alsof er noijt gedacht van de
borgerlijcke patrouilliën geweest hadde. Dit ter oorsaek dat eerstdaegs de besettinge
der militaire deser stadt naer Brussel moet optrekken, van welckers vertrek door
veele op duijsende verscheijde wijsen geredineert wordt.

Eene vrouw verhangt zig selven op [tot] Assebrouk.
Op den 20 meij naer den noen verhing zig op de parochie van Assebrouk eene vrouwe,
gewonelijk met gronsel naer de Mart deser stadt Brugge komende, op de volgende
wijse. Geëten hebbende, ging zij naer boven zeggende wat te gaen slaepen, maer
verwondert was men wanneer dezelve op haer lang vertoeven gesogt wordende, zaeg
hangen met eene coorde aen haeren hals vastgemakt aen eene balk, reede eenigen
tijdt haer ongelukkigen geest gegeven hebbende.

Op H. Sacramentdag verschijnen geene soldaeten op de Mart en
vertrekken des middaegs.
- fol. 69 - Op den 22 meij, zijnde den solemneelen feestdag van het Alderheijligste
Sacrament des autaers, wiert als naer jaerlijcksche gewoonte de solemneele H.
Sacramentprocessie door onsen eerweerdigsten heer bisschop omgedregen, zoo
nogtans dat als naer jaerelijcksche gewoonte de soldaeten der militaire heden op de
Mart niet verschenen zijn zoodat er geene benedictie op de vaendels(107) en is gegeven
geworden nogte geene salvo uijt de musquetterije naer het geven der benedictiën op
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de autaeren door de soldaeten die gewonelijk dees processie agtervolgden, ende dit
ter oorsaek dat heden naermiddag om twee uren de besettinge deser stadt met derthien
billanderscheepen(108), bestaende in een batalion van 11 à 1200 mannen, van hier naer
Gend afgevaeren
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zijn, van waer zij verders naer Brussel zullen optrekken om voor die stadt met circa
10.000 mannen gecampeert te - fol. 70 - liggen om, zoo men zegt, in cas van eenigen
wederstant der heeren Staeten zulks, tot genoegen van Zijne Majesteijt den keijser,
met gewelt te doen gelden en onderhouden worden.
Wat nu den uijtslag van dees zoo aenbelangende saek ende waervan op duijsende
verscheijde manieren geredeneert wordt, even alsof de stadt Brussel en meer andere
ging een puijnhoop worden, zal gaen wesen, zal een korte distantie van tijdt leeren.
't Is bijnae ongeloovelijk hoe menige duijsende menschen van alderleije geslacht
heden op de Coupure versaemelt waeren om de soldaeten te zien vertrekken terwijl
veele onder dese van hunne vrienden en kenisse hadden en zoo zij als de zoldaeten
zelve bevreest waeren van malkander mogelijcks noijt meer te zien; dog hoe bevreest
eenider is, verhopen alle weldunkende genoegsaem dat alles in der minne zal vereffent
worden.

Geene processiën worden op den sondag onder d'Heijlig Sacramentfeest
omgedregen.
- fol. 71 - Op den 25 meij, feestdag ende sondag, onder de octave van het H. Sacrament
en wierden uijt geene kercken deser stadt eenige de minste processiën omgedregen
zooals zulks, op heden gewonelijk genaemt kleene kerremis, noijt en hadde gepleegt
geweest; zijnde gevolgentlijk desen sondag nog over jaer zoo plichtig geviert (ziet
het voorgaende deel, fol. 138 en verders nopende de heele uijtvoering der H.
Sacramentoctave van het voorleden jaer), grootelijcks voor de laetere tijden te
bewonderen alle die merkweerdige veranderingen die in eene zoo korte reeks van
tijdt plaetse hebben. Zijnde ook de schaede, in de voorgaende jaeren meermaels
aengemelt, hierdoor ook wondergroot. Van daegs naer H. Sacramentdag nogtans zijn
daegelijcks, gelijk over jaer, vanuijt elk clooster pligtige processiën omgedregen des
naermiddaegs naer het lof; veele huijsen - fol. 72 - lang[s] waer dezelve passeerden
verciert en alom verscheijde autaeren opgerecht zijnde, dit nogtans bij consent ende
bevel van onsen eerweerdigsten heer bisschop geschiedende.

Groote plig[tig]heijd wegens het kiesen van d'heer Van Watervliet als
hooftman der gilde van de schermers.
Heden naermiddag hadde binnen dese stadt Brugge eene zeer merkweerdige
plichtigheijdt plaetse. Want gelijk den rouw wegens het afsterven van d'heer Stappens,
hooftman van de gilde van de schermers, bij uijtnementheijdt groot geweest hadde
(ziet het voorgaende deel, fol. 447), zoo was op heden de vruegt om den verkosen
nieuwen heer hooftman, den edelen heer Van Watervliet(109), wonende in de
St.-Jansstraete, ten huijse van d'heer Pardo, voorschepenen deser stadt Brugge, met
welckers dochter desen heer sedert eenigen tijdt in houwelijk getreden is, nog meerder
en aenmerckelijcker als den rouw over het voormelde afsterven geweest hadde; de
merkweerdige vruegdefeest - fol. 73 - heden naermiddag op de volgende wijse ter
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uijtvoer gebragt zijnde: om drij uren wiert den heer koning der schermers met groote
pligtigheijdt door des zelfs leden uijt zijn huijs gehaelt ende naer de schermschole
in d'Halle vergeleijt. Middelertijdt kwaemen de confraters der hantboge(110) langs de
Vlamingstraete met vollen treijn aen en op de Mart gekomen zijnde, wierden de
canons, die door slaeven voortgetrokken wierden, tot verscheijde mael gelosbrant,
gelijk
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ook voor d'Halle met de canons der schermers gedaen wiert, 't goon door de hevige
slaegen de locht deed weergalmen. Den treijn der hantboge dus tot aen d'Halle
gekomen zijnde, wiert dezelve door degene der schermers gecomplimenteert en ging
vervolgens d'Halle in, wanneer naer een kort verblijf de volgende cavelcade uijtreed.
Voorop ging den standaert der gilde van de hantboge, dan volgden hunne canons
met - fol. 74 - brandende comfoiren, poeder ende koolen, 't goon alle door toegemakte
slaeven voortgetrokken wiert en op 't uijtkomen verscheijde mael gelaeden ende
gelost wierden. Dan volgde het gewonelijk gespel deser gilde en dan veele confraters,
alle in dezelve militaire uniforme zooals dezelve ten tijde van de patriotten gedregen
hebben(111). Agter dese volgden de standaeren te peert van de gilde der schermers,
dan hunne canons, gelijk ook als boven met alle de toebehoorten, 't goon door alle
soorten van toegemakte slaeven naer de konst gedregen en voortgetrokken wiert.
Agter dese volgde een Turks geleijde naer de konst gekleet en uijtgedost, gelijk ook
vier verscheijde persoonen die de vier gedeelten des weijrelts(112) waeren afbeeldende,
tusschen welcke alle soorten van musicale instrumenten gedregen wierden die door
het aengenaem geluijt de locht deden weergalmen. Dan volgden den heeren schermers,
- fol. 75 - ook in dezelve uniforme gelijk zij ten tijde van de patriotten gegaen
hadden(113), zijnde andermael d'oorsaek dat de confraters van de gilde van 't Oudt Hof
van St.-Jooris(114) dees pligtigheijdt niet hebben bijgewoont omdat dese, als hiervooren
gemelt is, geene militaire teekens willen draegen(115). Hebbende de beijde gemelde
gilden dees stoutigheijdt, zoo men zegt, nu durven ondernemen omdat er geene
soldaeten in de stadt liggen. Desen merkweerdigen treijn aldus op de Mart verschenen
zijnde, wierden van beijde kanten de canons verscheijde mael gelosbrant en dezelve
ging langs de Vlamingstrate voort tot aen het huijs van den nieuwen heer hooftman,
alwaer alle de confraters der beijde gildens ingingen om den zelven te verwellekomen
en veel geluks te wenschen, wederom onder het onophoudelijk losbranden der - fol.
76 - canons en onder het speelen op de musicaele instrumenten en het carilion op
den thoren. Van hier ging den treijn, verselt door den heer hooftman, langs de
besonderste straeten der stadt tot op d'Halle naer de schermzael, alwaer als naer ouder
gewoonte de plichtigheden verricht wierden en den heer hooftman zijnen eedt afleijt.
Aldaer circa een ure verbleven hebbende, is den heelen voormelden treijn langs de
besonderste straeten der stadt gegaen naer het Hantbogenhof(116), onder den weg op
verscheijde plaetsen den eerewijn gegeven wordende: als aen het Kuijpers-(117) en
Commediehuijs, aen d'Academie, aen 't Hantbogenhof en op verscheijde andere
plaetsen, telkens de canons afgelost ende schoon gespeelt wordende. Aldus den treijn
onder den toeloop en gehuijg van duijsenden menschen in 't Hantbogenhof gekomen
zijnde, wiert de duer gesloten - fol. 77 - en aen niemant dan die er affairens hadde,
wiert den ingang toegelaeten. Dit ter oorsaek dat ter deser gelegentheijdt desen avont
aldaer een groot trectement opgerecht was van hondertenvijftig couverts en daer naer
eenen voortreffelijcken bal, die de feest nog luijsterlijcker maekte en tot den volgenden
morgen geduerde. Ontelbaere menschen die genoegsaem scheenen een leger uijt te
maeken, waeren desen avont op de veste vóór het Hantbogenhof vergaedert om aldaer
in hetzelve hof een vuurwerk te zien afschieten, 't welk ontrent elf uren van desen
avont afgeschoten wiert, waerin onder andere den naem ende het waepen van desen
heer vertoont wiert, gelijk ook tot genoegen van eenider honderden vuurpijllen
hemelschwaerts gesonden wierden. Dit vuurwerk ontrent den twalf uren afgeschoten
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zijnde, wiert van alle zijden de gaeijpersse met lanteerenkens omhangen en schoon
geïllumineert, - fol. 78 - 't goon een aengenaem gesicht
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uijtmakte, gelijk ook vier posturen, verbeeldende Turken, van alle kanten met
waschligten bestelt wierden, van welcke eenider nogtans gemeijt hadde dat dees
posturen ook gingen afgeschoten worden ende vol poeder opgevolt waeren.

Ordonantie raekende de libellen, schimp- en oproerige schriften
uijtgekondigt.
In de Gendsche gasette van den 26 meij(118) heeft men vernomen eene naedere
ordonantie van den keijser ende koning, gegeven in zijnen souverijenen raede van
Brabant tot Brussel den 20 meij 1788, raekende de libellen(119), schimp-, oproerige
en schandaleuze schriften, alsmede van printen of teekeninge ende kwetsaerdige
proposten van die soorte; zullende de voorgaende ordonantie van den 22 november
1787 ten dien eijnde ook uijtgegeven, blijven stantgrijpen. Konnende den leser de
voormelde strenge ordonantie in alle zijne deelen zien in het Lovensch nieuws, het
sesde deel, fol. 333 tot 337, door welcke de tongen van veele quaedwillige zal gesnoert
worden.

Processiën op den laesten dag van 't H. Sacramentfeest omgedregen.
- fol. 79 - Op den 29 meij, laesten dag van de H. Sacramentoctave(120), wierden des
naermiddaegs agter het lof uijt alle de parochiaele kercken deser stadt de H.
Sacramentprocessiën omgedregen, zooals men jaerelijcks op den sondag van d'Heijlig
Sacramentoctave gewoon geweest heeft te doen. Verscheijde zelfs de groote toeren
doende, gelijk zij hadden gewoon geweest; wordende de processiën van zeer veele
met waschlicht verselt. D'huijsen en straeten waer dezelve passeerden waeren alom
schoon verciert en bestroijt. Zelfs waeren der eenige konstige parteeren geleijt en
langs alle kanten van de stadt saeg men desen naermiddag veele autaeren opgerecht.

Eenige gevangene worden van Gistel ingebragt.
Tegens den avont wierden van Ghistel binnen de stadt Brugge naer de vangenisse
verscheijde gevangene opgebragt(121), gekoort ende gebonden, op waegens, die aldaer
in een alderhevigste gevecht - fol. 80 - verscheijde zoo goedt als doodt geslegen
hadden ende bovendien de herberge waer zulks gebuert is teenemael hebben
ontramponeert(122) en alles aen stukken geslaegen; van die ongebondentheijden tot
nog toe op verschillende wijsen geredeneert wordende.
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Gunstigen brief van hunne koninglijcke hoogheden aen d'heeren Staeten;
de soldaeten keeren weder in garnisoen tot Brugge; alles schijnt vereffent
te zijn. Grooten brant tot Brussel ontstaen.
Heden ook is er in de Gendsche gasette eenen zeer gunstigen keijserlijcken en
koninglijcken brief, door hunne koninglijcke hoogheden aen d'heeren Staeten
toegesonden, bekent gemakt, waerdoor Zijne Majesteijt opnieuws genoegsaem
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versekert zijne genegentheijd en vaste trouwe voor de Nederlandsche provenciën(123),
(ziet den zelven koninglijcken brief in 't geheel in 't Lovensch nieuws, het sesde deel,
fol. 360, gelijk ook hoe de gewone subsidiën aen Zijne Majesteijt in de vergaedering
der heeren Staeten geaccordeert zijn). Hiermede vertrouwt men vastelijk dat alles in
der minne zal vereffent worden, temeer omdat de soldaeten - fol. 81 - die voor Brussel
moesten gecampeert liggen alom hebben moeten halte maeken en vervolgens veele
tot Brussel niet toegegaen zijn; onder dese zijn de soldaeten over agt [dagen] van
dese stadt Brugge vertrokken, die niet voorders als tot Aolst geweest hebben en aldaer
hebben moeten halte maeken. Zulks zooveel temeer bevestigt wordende omdat tot
elks genoegen binnen dese stadt Brugge op den 30 meij 's morgens met
billanderscheepen wedergekeert is de besettinge deser stadt, die sedert gisteren agt
daegen vertrokken was. Hiermede verhoopt men ook dat de duijsenden uijtstroijsels
ten desen eijnde door duijsenden quaedwillige verbreijt, zullen eijndigen, want een
half boekdeel niet genoegsaem zoude zijn de duijsenden leugens te beschrijven die
van veele, niet dan twistsoekende persoonen, zijn verbreijt geworden. Wel is waer
dat er voor Brussel veele soldaeten gekampeert gelegen hebben en dat aldaer den
volgenden voorval plaetse - fol. 82 - gehadt heeft: in den tusschentijdt dat de soldaeten
tot vereffeninge der geschillen vóór Brussel gekampeert laegen, ontstont in die stadt
beneden den Magdaleenen Steenweg, den 23 deser, naermiddag in een
cruijdenierswinckel eenen fellen brant die veele rampen veroorsakte (siet daeraf het
Lovens nieuwsbladt, 6o deel, fol. 362), gelijk ook de goetjonstigheijd hun'er
koninglijcke hoogheden, nu, gelijk op het ontstaen van desen fellen brant alle de
klokken van die stadt niet zonder redens alarm klipten, zoo kwaemen der van alle
kanten duijsenden boeren toegeloopen met alle soorten van instrumenten tot hulpe,
zoo zij meijnden van de borgers van Brussel, geene beter wetende of aldaer was
eenen opstant ontstaen en dat ter deser oorsaek alarm geklipt wiert. Dog de waere
oorsaek vernomen hebbende, is elk zoo haest mogelijk vertrokken van waer zij
gekomen waeren.

Eindnoten:
(100) Roesbrugge werd in 1971 met Haringe samengevoegd. Deze gemeente die in de provincie
West-Vlaanderen, arrondissement Ieper te situeren valt, fusioneerde in 1977 met Poperinge.
(H. HASQUIN, o.c., dl. II, blz. 915).
(101) In de Almanach van 1784 werd de Franse kroon uitgedrukt in een tegenwaarde van 2 gulden-16
stuivers wisselgeld of 3 gulden-5 stuivers-4 deniers courant. (S.A.B., Almanach, 1784, BIhh)).
(102) In november 1717 kregen de kunstschilders van het stadsbestuur de toestemming om vrij hun
kunst te beoefenen, los van het ambacht van de beeldenmakers en de zadelmakers. Dit was de
feitelijke stichting van de Academie voor Schone Kunsten. De ‘Vrije ende excempte confrerie
van de teecken - ende schilderconst’ organiseerde vanaf dit jaar leergangen, eerst in de huizen
van de kunstenaars, later zochten zij een apart lokaal. In 1720 werd hen door het stadsbestuur
de Poortersloge (in de huidige Academiestraat) toegewezen. In 1727 werd de academie wegens
gebrek aan leiding voor 10 jaar gesloten. De activiteiten werden in oktober 1738 hernomen op
initiatief van Matthias de Visch. Onder zijn bestuur beleefde de academie een echte bloeiperiode.
In 1755 werd het gebouw door brand verwoest, maar nog hetzelfde jaar konden de lessen er
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worden hervat. In 1775 werd door Maria-Theresia aan de academie een eigen statuut verleend;
daarbij werd het bestuur opgedragen aan een aparte jointe. Vanaf het midden van de 19de eeuw
wenste het stadsbestuur meer inspraak in het academiebeleid. Deze tendens eindigde in 1881
met de oprichting van een stedelijke academie, deze bestond eerst naast de vrije academie, maar
enkele jaren later versmolten beiden. De academie bleef nog tot 1896 in de Poortersloge
gevestigd. Toen werd zij overgebracht naar de gebouwen van de Bogardenschool in de
Katelijnestraat, ze bleef daar tot op heden gevestigd. De stad stond de Poortersloge af aan de
staat, in 1910 werd het Rijksarchief er ondergebracht. (A. SCHOUTEET, Inleiding op de
inventaris van het Archief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge
(1717-1892), Brugge, 1958, blz. 2-17), (A. SCHOUTEET, Beknopte geschiedenis van de Vrije
Academie voor Schone Kunsten en van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge,
in 250 jaar Academie voor Schone Kunsten te Brugge (1717-1967), Brugge, 1970, blz. 19-70),
(E. HOSTEN - E.I. STRUBBE, De Brugsche Academie van 1765 tot 1775, in A.S.E.B., LXXIV,
1931, blz. 97-120), (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz 349, 379).
(103) Zie voetnoot 135 van deel 1787 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’).
(104) Franciscus Xaverius Simon de Ville is op 17 januari 1787 op 49-jarige leeftijd overleden. Twee
dagen later werd hij begraven op de parochie van St.-Donaas. (S.A.B., Doop-, trouw- en

(105)
(106)

(107)

(108)
(109)

(110)

(111)

begraafboeken, Algemeen overlijdensregister 1787, no 63). Zie ook voetnoot 16 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Nadere informatie over deze gebeurtenissen vindt men terug bij A. BORGNET, Histoire des
Belges à la fin du XVIIIe siècle, Brussel-Parijs, 1861, blz. 91-92.
De generale absolutie is de kwijtschelding van alle zondenschuld voor alle aanwezigen. Ze is
ontstaan uit de gezamenlijke verzoening van de boetelingen op Witte Donderdag, en wel speciaal
uit de door boetgebeden ingeleide generale absolutie die haar besluiten. Hierin immers werd
ook het aanwezige volk betrokken, eerst op Witte Donderdag, daarna ook op Aswoensdag, na
het opleggen der boete. In de 11de eeuw gebeurde dit vaak iedere keer na de preek op zon- en
feestdagen. Maar reeds toen werd er de nadruk op gelegd dat deze generale absolutie niet gold
voor doodzonden. Omdat de hoogscholastiek er ook voor de dagelijkse zonden het sacramentele
effect van ontkende, had ze tenslotte alleen nog waarde als kerkelijke voorbeden. In deze zin
bleef de generale absolutie ook later bestaan, en wel samen met het confiteor, dat intussen een
vaste plaats veroverd had in de liturgie, (Liturgisch Woordenboek, Roermond, 1958-1962, dl.
I, kol. 25). [J.B.]. Jubilé, jubileum is afgeleid van het Latijnse ‘jubilo’, d.i. jubileren, ontleend
aan het Hebreeuwse ‘jodel’, d.i. trompet. Een periodieke feestelijke herdenking van een
bijzondere gebeurtenis. Een jubileum kan een of meerdere jaren omvatten. In het eerste geval
is de benaming jubileum echter minder gebruikelijk. Vooral in verband met het Heilig Jaar
wordt er over een jubileumaflaat gesproken. Heilig Jaar is oorspronkelijk het (vanaf 1300) met
bijzondere luister gevierde beginjaar van iedere eeuw. Vanaf 1350 werd iedere 50 jaar een
Heilig Jaar gevierd; na 1400 iedere 25 jaar. In het Heilig Jaar wordt bijzondere nadruk gelegd
op de werken van boetvaardigheid en liefde, waartegenover speciale geestelijke gunsten staan,
de z.g. jubileumaflaat die in het Heilig Jaar zelf oorspronkelijk alleen te Rome kon worden
verdiend. (Liturgisch Woordenboek, Roermond, 1958-1962, kol. 470). [J.G.].
Benedictie, komt van het Latijnse benedictio, dat betekent zegen, zegening. Benedictie wordt
gebruikt om de zegen met het Allerheiligste Sacrament aan te duiden. (De Katholieke
Encyclopaedie, Amsterdam-Antwerpen, 1950, dl. 4, blz. 531).
Een vaartuig met platte bodem, meest gebruikt op de rivieren. (L.L. DE BO, o.c., blz. 135).
Hier wordt waarschijnlijk Jean-Charles Veranneman bedoeld. Hij was de oudste zoon van
Jean-Joseph Veranneman, schepen van het Brugse Vrije en van Angelique-Françoise-Elisabeth
de Massiet, dame van Watervliet en Waterland. Hij werd geboren te Brugge op 19 januari 1759.
Hij was gehuwd met Emérence-Collete Pardo de Fremicourt, enige dochter en erfgename van
Ignace-Joseph Pardo, burgemeester van de Commune van Brugge. (F. VAN DYCKE, Recueil
héraldique ..., o.c. blz. 462-464).
De leden van de St.-Sebastiaansgilde werden ook ‘confrators der hantboge’ genoemd. In de
kroniek van de St.-Sebastiaansgilde werd melding gedaan van het feest georganiseerd door de
gilde van de schermers. (H. GODAR, La Gilde des Archers de Saint-Sebastien de la Ville de
Bruges, Brugge, 1947, blz. 379).
In de tweede helft van de 18de eeuw deed zich een heropleving van de St.-Sebastiaansgilde
voor. Tegelijkertijd echter werd het gildeleven doordrongen van politieke aspecten. Tijdens de
Brabantse Omwenteling werden de activiteiten door patriotistische sympathieën bepaald, zo
bijvoorbeeld verzorgde de gilde de stedelijke patrouilles die ter vrijwaring van de openbare
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orde waren opgericht. Bovendien kwamen de drie hoofdgilden op 29 april 1790 tot een algemene
overeenkomst die naast de principes ook de uniformen betrof. De beschrijving van het uniform
die in de kroniek van de St.-Sebastiaansgilde is opgenomen komt naar alle waarschijnlijkheid
overeen met wat door Van Walleghem ‘militaire uniforme zooals dezelve ten tijde van de
patriotten gedregen hebben’, wordt genoemd. Het bestaat uit een groene jas met kraag, rode
revers en mouwopslagen, een gele broek en een witte vest. (H. GODAR, Histoire de la gilde
des archers de Saint-Sébastien de la ville de Bruges, Brugge, 1947, blz. 328, 381). In het
Koninklijk Legermuseum te Brussel bevinden zich afbeeldingen van de uniformen. (Handschrift
met tekeningen en niet-ingenaaide drukwerken en pamfletten over Brugge 1780-1795, 3
volumina).
Met de uitbeelding van de ‘vier gedeelten des weijrelts’ wordt naar alle waarschijnlijkheid de
uitbeelding van de vier toen gekende werelddelen (Europa, Amerika, Afrika, Azië) bedoeld.
Volgens de kroniek van de St.-Sebastiaansgilde droegen de schermers tijdens de periode van
de Brabantse Omwenteling een uniform bestaande uit een blauwe jas met revers, een witte
kraag en witte mouwopslag en een witte broek en vest. In het artikel van A. Viaene konden we
evenwel geen bevestiging van deze gegevens terugvinden. (H. GODAR, Histoire de la gilde
..., o.c., blz. 381) en (A. VIAENE, De gilde van de schermers te Brugge, in Biekorf, 1963, blz.
97-105).
Zie hiervoor voetnoot 54 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787 m.b.t. de St.-Jorisgilde.
Van Walleghem wijst erop dat de leden van de St.-Jorisgilde geen militaire tekens wilden
dragen, dit in tegenstelling tot de twee andere gilden. Nochtans wordt in de kroniek van de
St.-Sebastiaansgilde van 1790 het uniform van de gilde ten tijde van de Brabantse Omwenteling
beschreven: rode jas met kraag, witte revers en mouwopslag, witte broek en vest. De
St.-Jorisgilde was hierover op 29 april 1790 tot een overeenkomst gekomen met de
St.-Sebastiaansgilde en de St.-Michielsgilde. De drie hoofdgilden speelden een belangrijke
patriotistische rol in de omwenteling te Brugge. (H. GODAR, Histoire de la gilde ..., o.c., blz.
381).
In 1573 verwierf de St.-Sebastiaansgilde in de Carmersstraat haar lokaal, het ‘Handbogenhof’
genoemd. Het gebouw werd gekocht van Cornelius de Blois, tresorier van de stad Brugge. In
1570 had het gebouw enkele veranderingen ondergaan; we kunnen stellen dat het reeds gebouwd
werd vóór 1562 (het komt immers voor op de kaart van Gheeraerts van 1562). Aan het gebouw
was een toren verbonden, de grote tuin noemde men de ‘Lombardische Heester’. In 1685 werd
door de gilde besloten in de eigen lokalen een kapel te bouwen. De gildeleden zelf leverden
een financiële bijdrage. Het hoofdkoor werd echter in 1900 gesloopt. Het huis en het torentje
daarentegen werden volgens de plannen van architect Delacenserie (1896) gerestaureerd in de
jaren 1899-1900. Tot vandaag bleef het uitzicht onveranderd. (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c.,
blz. 535), (H. GODAR, Histoire de la gilde ..., o.c., blz. 141, 249, 317, 470-477).
Het ambachtshuis van de kuipers staat op de hoek van de Vlamingstraat en de Niklaas
Desparsstraat. Het werd door het kuipersambacht aangekocht in 1429. In 1769 werd het volledig
herbouwd zoals het nu nog bestaat. (A. SCHOUTEET, De straatnamen ..., o.c., blz. 123).
De ordonnantie van 20 mei 1788 was de herhaling van de ordonnanties van 22 november 1787
en 25 juni 1729 m.b.t. ‘libellen of schimpende, eerschendende en oproerige geschriften en
prenten, karikaturen en kwade gesprekken’. De bepalingen van de ordonnantie werden volledig
opgenomen. Het was in het algemeen een waarschuwing voor de drukkers, verkopers en
verspreiders van de verboden geschriften. Personen die een herberg of een andere
ontmoetingsplaats uitbaatten werden gewaarschuwd tegen ‘rustverstoorders’. Ook personen
die probeerden om personen die bekleed waren met ambten of publieke bedieningen in een
slecht daglicht te stellen, werden bedreigd met een boete van 100 patacons. (B.R.U.G., De
Gazette van Gend, 1788, J. 1).
Boekje, klein geschrift, schotschrift, pamflet. (E. VERWIJS en J. VERDAM, o.c., blz. 449).
‘Octaaf’ is de viering van een hoogfeest gedurende acht (vandaar de naam) achtereenvolgende
dagen. Niet alleen de hoogfeesten pasen, pinksteren, epifanie, kerstmis, hemelvaart en
sacramentsdag hadden een octaaf maar ook de verjaardag van de kerkwijding van een plaatselijke
kerk. (Liturgisch Woordenboek, Roermond 1965-1968, dl. II, kol. 1918-1919) [J.G.].
In de Registers Crimineel van het Brugse Vrije zijn gegevens over deze zaak terug te vinden:
de ondervraging gebeurde op 27 mei 1788 en de uitspraak volgde op 11 juni 1788. Vijf personen
waren hierbij betrokken: Joannes Staelens, Ludovicus De Maziere, Hendrick De Bets, Jacobus
De Bets, Hendrick De Meester. Allen werden beschuldigd van begane brutaliteiten in de herberg
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‘De Gouden Leeuw’ te Gistel. Zij werden uit de gevangenis ontslagen mits betaling van een
boete. (R.A.B., Brugse Vrije - Registers, no 17037, fo 69-77 vo).
(122) Ramponeren, rampeneren, ontramponeeren: - met een persoon als voorwerp: uitschelden,
uitmaken, beschimpen, bespotten, hoonen; - met een zaak als voorwerp: vernielen, bederven,
havenen, ontredderd maken, beschadigen. (E. VERWIJS en J. VERDAM, o.c., blz. 1021).
(123) In de ‘Gazette van Gend’ van 29 mei 1788 werd een depêche opgenomen dat door de
gouverneurs-generaal toegezonden werd aan de Staten van Brabant. Er werd vermeld dat de
keizer was willen ingaan op het verzoek om aan zijn Nederlands volk zijn souverein vertrouwen
en z'n vaderlijke liefde terug te schenken. De keizer gaf zijn vertrouwen terug aan de natie en
aan haar vertegenwoordigers, maar hij vroeg hiervoor ‘ware en standvastige bewijzen van de
Staten voor hun aankleving aan zijn persoon’. (B.R.U.G., De Gazette van Gend, 1788, J. 1).

(Juni)
Schietspel tot Sweverzeele gehouden.
- fol. 83 - Op den 1 junij is er binnen de parochie van Sweverzeele(124) met de hantboge
een schietspel gehouden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden vijf
oppervogels, bestaende den oppersten in 24 keijserlijcke kroonen, den 2 en 3 ider in
twalf gelijcke kroonen en den 4 en 5 in negen gelijcke kroonen; bestaende de andere
op te stellen vogels in 18 guldens, waervoor elk pelotton van ses mannen tot 21
guldens moet betaelen; in consideratie van welcke een pelotton der zelve gilde vermag
te schieten vooruijt ende vier andere volgens toer van loting.

Nog eenen waegen met gevangene wordt van Gistel ingebragt.
Op den 4 junij naer den noen wiert andermael van Gisthel eenen waegen gelaeden
met gevangene, gekoort ende gebonden, ingebragt en dezelve ook beweegt in egte
van vangenisse tusschen een goedt geleijde der officieren 's Landts van den Vrijen.
Den herbergier zelfs en - fol. 84 - zijne vrouw, waer de moetwilligheden gepleegt
waeren, zijn heden gelijckelijk ingebragt,
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waaruijt men hoe langer hoe meer vermoedt dat de begaene faiten zeer crimineel
moeten ter uijtvoer gebragt zijn(125).
In de gasette van den 5 junij(126) heeft men tot elks genoegen vernomen hoe het aen
Zijne Majesteijt den keijser ende koning heeft behaegt voor zijne Oostenrijcksche
Nederlanden te benoemen een abt ende elf abdissen voor de openstaende abdijen,
waerin onder dese benoemt is de eerw. vrouwe Theresia de Waepenaert(127) voor
d'abdije van Spremalie binnen dese stadt Brugge ende de naemlijst van welcke den
leser verders zien kan in 't Lovensch nieuws, het sesde deel, fol. 380. Hieruijt
genoegsaem blijkende dat de abdijen, welckers suppressie men ook in 't algemeen
verwagt heeft, zullen in stant ende wesen blijven.

Ordonantie wegens de frauden afgekondigt.
- fol. 85 - Op den 5 junij wiert vanwegens d'heeren van 't collegie deser stadt Brugge
bij hallegebode, trommelinge en placaete(128) de volgende ordonantie aengekondigt:
dat om de menigvuldige frauden die er daegelijcks worden begaen in presuditie van
Zijne Majesteijts en de stadsrechten ende gelijckelijk van de ingesetene deser stadt
die de rechten getrouwelijk betaelende daerdoor grootelijcks benaedeelt worden, het
voortaen aen niemant, wie het zal mogen wesen, behalvens de geëmploijeerde en de
baesen en knegten van de windtmolens deser stadt, eene halve ure naer het sluijten
van stadspoorten te gaen langs de vesten deser stadt waer de frauden meest begaen
werden, op pene dat die daer zal bevonden worden zonder genoegsaeme wettelijcke
redens zal vervallen in eene boete van 25 pond parasijse; zijnde op gelijcke boete
aen eenider verboden van bij daege ofte bij - fol. 86 - nagte in de singels der vesten
te visschen ofte te pueren ende aldaer eenige booten ofte schuijten te plaetsen. Naer
alle welcke geboden zijnde zeer nauwe reserve te nemen.

Schietspel met de fusieke tot Popering gehouden.
Op den 8 junij is er door die van het geoctroijeert gilden van den H. Apostel Andreas
onderhouden binnen de stadt Poperinge op hunne persse op de groote Mart aldaer,
met de busse ofte fusieque, een groot schietspel gehouden geworden. Daer zijn door
hetzelve gilden opgestelt drij oppervogels, bestaende den oppersten in eene zilvere
kaffekanne, weerdig 40 kroonstukken, en de twee zijdevogels ider in een paer zilvere
kandelaers, weerdig 24 kroonstukken, bestaende de ander op te stellen vogels ider
in een zilvere service, weerdig 18 guldens courant, waervoor ider pelotton moet
betaelen 18 guldens wisselgelt. Door hetzelve gilden zijn ook gegeven geworden
eene goude madalie, weerdig 18 guldens, aen die met de meeste teekenen van eere
zullen verschijnen en twee - fol. 87 - zilvere vergulde madaliën, de eerste voor het
gilden dat in de schietinge de meeste comploten zal genomen hebben en de tweede
voor hetgene dat verst afgelegen zal zijn, hemelmatig genomen zijnde tot dese
schieting alle geoctroijeerde gildens, zoo binnen als buijten Vlaenderen, genoot
geworden om de schieting bij te woonen.
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Groot schietspel tot Kortrijk gehouden.
Heden op den 8 junij is er ook binnen de stadt Kortrijk een groot schietspel
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met de hantboge gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden
vijf oppervogels, bestaende den oppersten in eene zilvere coffékanne, weerdig 18
pond groote wisselgelt, den tweeden in ses zilvere lepels en forcetten, weerdig 10
pond wisselgelt, den 3o in een zilvere porte craffe(129), weerdig 8 pond wisselgelt, den
vierden en vijfden ider in een zilvere louche(130), weerdig 25 guldens wisselgelt; in
consideratie van welcke een pelotton der zelve gilde vermag te schieten voorop en
vier volgens toer van loting zonder vergelt; bestaende de andere op te stellen vogels
ider in 18 guldens waervoor - fol. 88 - elk pelotton tot 21 guldens moet betaelen;
zijnde verders aen de gilde van de stadt Ipre, als met de meeste teekens van eere
verschenen zijnde, vereert een gouden eerschaekel, weerdig drij pond groote wisselgelt
terwijl die gilde aldaer zeer pragtig verschenen was.
Des anderdaegs tegens den avont zijn uijt de stadt Kortrijk binnen de stadt Brugge
met eenige fouturen aengekomen d'heeren schotters deser stadt, alwaer zij grooten
prijs behaelt hadden, te weten: eenen zilveren zijdevogel met seven kleene die zij
hebben van de persse afgeschoten en de zilvere kaffekanne van den oppervogel die
zij met nog een kleenen vogel in de loting hebben bekomen. Buijtengewonelijk
nogtans zaeg men dese heeren schotters van eene zulkdaenige schietfeest zonder
eenige treijn afkomen, niet anders dan hunne gewone kleederen aenhebbende, want
alzoo zij met vollen treijn in hunne patriotissche monturing(131) verdagt waeren met
grooten luijster dees schieting bij te woonen, - fol. 89 - zoo hadde den heer kolonel
van het alhier liggende regiment hun doen aenseggen dat zij hun zouden blootgestelt
hebben aen d'ergste gevolgen indien zij hun zouden vervoordert hebben van nog met
hunne patriotissche montuering te verschijnen ende nog veele min van met dezelve
naer eene andere plaets ofte stadt te gaen. Welcke d'oorsaek is dat d'heeren schotters
als vermelt, om hun aen geene affronten bloot te stellen, die schietfeest zelfs met
hunne gewone kleederen zonder eenigen treijn hebben bijgewoont.

Het werk der Nieuwjaerbrugge verre gevoordert.
Op den 9 junij was het groot werk dat men sedert eenige daegen aen de
Nieuwjaerbrugge(132) binnen dese stadt ondernomen heeft reets verre gevoordert ende
met d'opdelving van het water ontrent dezelve brugge reets sedert lang een begin
gemakt is, te weten sedert de maendt junij 1786 (ziet het twalfste deel, fol. 263). Nu
zijn de vauten(133) der zelve brugge teenemael doorgeslaegen en sedert eenige daegen
- fol. 90 - kan daer niemant meer over passeeren om de groote duijren die er moeten
voor den loop van 't waeter gemakt worden. Van weerzijden is er tot ophouding van
't waeter, te weten voor de Koningbrugge(134) en in 't Kraenereijken(135), eenen dam
geschoten ende tot nog toe weet niemant met sekerheijd tot hoeverre dit waeter zal
opgevolt worden, waervan naerder zal handelen wanneer het werk wat verder zal
voltrokken zijn.

Alle geschot bij ordonantie verboden.
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Op den 10 junij wiert vanwegens d'heeren van 't collegie deser stadt Brugge bij
hallegebode, trommelinge ende placaete(136) aengekondigt dat het voortaen ingevolgen
de verniewing der keijserlijcke en koninglijcke besluijten en zal geoorloft zijn af te
schieten eenige vuurwercken, vuurpijlen, canons, mortieren, kruijper-
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kens ende alle ander hoegenaemt geschot, op de boete van thien patacons voor elcke
contraventie; zullende d'ouders voor hunne kinderen moeten instaen en die zullen
buijten staet zijn dees boete te - fol. 91 - betaelen, zullen in vangenis beweegt ende
volgens het fait gestraft worden. Zoo nogtans dat het, naer bekomen consent van den
heer borgmeester van den Commune, zal geoorloft zijn in de besloten hoven om
eenige besondere oorsaeken canons af te lossen, mits daertoe van den heer
borgmeester een schriftelijk consent bekomen te hebben.

Biddag tot het bekomen van regen ingestelt.
Op den 15 junij wiert op bevel van onsen eerweerdigsten heer bisschop ingestelt
eenen generaelen biddag om van den hemel af te smeeken den noodigen vrugtbaeren
regen tot behoudenis der landtvrugten, die met eenen volkomen ondergang gedreijgt
worden indien het aen 't Goddelijk Albestier niet behaegt eenen gewenschten regen
over onse landtstreek te senden, want sedert meer dan drij maenden is er weijnig of
geenen regen gevallen ende daerbij is het weder zeer ongestaedig en ongesont, want
nu de hitte sommige daegen bijnae onverdraegelijk is en - fol. 92 - het weder dan
sommige daegen zoo kout, verselt met felle noordsche winden alsof het winter zoude
zijn. Waerom heden door de eerw. heeren van 't kapitel van St.-Donaes, verselt met
de beijde agtbaere collegiën, naer de capelle van Onse-Lieve-Vrouwe van de
Poorterije(137) processionelijk gegaen is ende aldaer gedaen eene misse de Beata(138),
met uijtstelling van 't Alderheijligste en het singen van de collecte ad petendam
pluviam(139); onder den weg gesongen wordende de litanie van Onse-Lieve-Vrouwe
en degene van alle heijligen ende in 't weerkeeren de seven boetspalmen(140), gelijk
als naer gewoonte, voorgaendelijk meermaels vermeit, de volgende seven daegen
door alle de geestelijckheijd deser stadt gedaen wiert. Zullende ondertusschen de
openbaere gebeden, als hiervooren fol. 9 ingestelt, tot het wederroep moeten
gecontinueert worden.

Schietspel tot Gistel gehouden.
Op den 15 junij is er binnen de stadt Gistel een schietspel met de hantboge gehouden
geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt - fol. 93 - geworden drij oppervogels,
bestaende den oppersten in 24 keijserlijcke kroonen en de twee ander zijdevogels in
12 gelijcke kroonen ider; bestaende de ander op te stellen vogels in 18 guldens,
waervoor elk pelotton van ses mannen tot 21 guldens moet betaelen; in consideratie
van welcke een pelotton der zelve gilde vermag te schieten vooruijt en twee volgens
toer van loting.
Op den 15 junij is ook binnen de parochie van Ruijsselede een schietspel met de
hantboge gehouden geworden. Daer zijn door hetzelve gilden opgestelt geworden
vijf oppervogels, bestaende den oppervogel in 20 keijserlijcke kroonen, den 2 en 3
in agt gelijcke kroonen; zijnde den 4 en 5 met twee gelijcke kroonen verhoogt
geworden; bestaende de andere op te stellen vogels in 12 guldens, waervoor elk
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pelotton van ses mannen tot 14 guldens moet betaelen; in consideratie van welcke
een pelotton der zelve gilde vermag te schieten vooruijt en twee volgens toer van
loting, zonder ander onkosten.
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Sr. Minnecré viert zij[n]e jubilé van 50 jaer speelman te zijn.
- fol. 94 - Op den 17 junij hadde binnen dese stadt Brugge de volgende vruegdefeest
plaetse: sieur Minnecré, wonende ontrent het Boogsken(141), nu den tijdt van vijftig
jaeren geweest hebbende onder de vrije speelmans deser stadt Brugge(142), heeft hierom
op heden plichtig zijnen jubilé geviert. Om elf uren van desen morgen wiert den
jubilant met thien carossen, waerin hij en zijne vrienden waeren sittende, gelijk ook
alle de speellieden deser stadt, den treijn voorop gereden wordende door eenen
standaert te peert en een open rijtuijg waerin verscheijde speellieden waeren sittende
die langs den weg schoon speelden, vervoert naer Speelmanscapelle(143) bij de
Sloterbrugge(144), alwaer onder volle musiek, vervoegt met hetgeen der militaire, eene
plichtige misse afgesongen wiert; t'eijnden deser den treijn andermael vervoert
wordende naer het huijs van den jubilant, wanneer door de gebuers ook onder den
weg verscheijde mael den wijn van eere gepresenteert wiert. Heel de Gendstraete fol. 95 - tot aen Den Anker(145) en verscheijde andere straetjens waeren ter deser
gelegentheijdt met menigvuldige wimpels en vlaggen bespannen ende de huijsen
met veele jaerschriften en andere bedenkelijcke vercieringen verciert, gelijk ook des
avons veele vruegdevieren, pektonnen, lanteerenkens en alle soorten van illuminatiën
ontsteken wierden, gelijk ook in eenen besloten hof ontrent het huijs van den jubilant,
met bekomen consent van den heer borgmeester van den Commune, veele
kanonschueten afgelost wierden.

Mijnheer d'Heere wordt schout van Brugge.
Op den 19 junij was den soon van mijnheer d'Heere(146), woonachtig binnen de stadt
Gend, naer de stadt Brugge in 't huijs van zijnen heer vaeder, wonende bij de
Woensdagmart, afgekomen; ende sedert eenigen tijdt benoemt zijnde tot schout deser
stadt Brugge in plaets van wijlent den heer Simon wiert desen heer op heden door
den edeldom daerover verwellekomt ende in afwagting dat den eedt van den nieuwen
heer schout - fol. 96 - eerstdaegs zal afgenomen worden, wierden door de gebuers
daer ontrent ter verwellekoming van desen heer des avons veele vruegdevieren en
pektonnen en menigvuldige andere schoone illuminatiën ontsteken.

Den gewenschten regen bekomen.
Op den 20 junij, naermiddag, tusschen vier en vijf uren begonde het zeer hevig te
regenen, verselt met eene groote donder- en blixemvlaeg, welk gewenscht weder
heel desen naermiddag tot elks overgroot vergenoegen voortduerde, konnende Godt
voor het senden van desen hoogstnoodigen regen niet genoegsaem gebenedijt worden.
Want gelijk het weder nu sedert eenen ruijmen tijdt ook alderseltsaemst geweest
hadde, zoo was hetzelve sedert d'instelling van den biddag ook aldus gecontinueert
terwijl het daegelijcks genoegsaem dreijgde te regenen maer zulks daer niet scheen
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toe te konnen komen. Nu verhoopt men dat er nog veele landtvrugten zullen behouden
blijven hoewel de schaede, besonder aen 't vlasch veroorsakt, zeer aenmerckelijk is.
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Regtveerdige justitie gedaen voor 't Landthuijs van den Vrijen binnen
Brugge op den 21 juni 1788.
- fol. 97 - Omdieswille dat gij, Cornelis Laveij, soon van Louis, oudt 21 jaeren,
getrouwt man ende matsenaer van stijle, geboortig ende lest gewoont hebbende tot
Duan bij de stadt Duijnekercke(147), ofte zoo gij andersints met naem ofte toenaem
moogt wesen genaemt, alhier present, u zoo verre hebt vervoordert van uwen
evenmensch op eene argelistige wijse te bestelen, daertoe gebruijkende force ende
gewelt ende dat erger is, waer gij wegens u toevertrouwt ende genomen logement
waert gelogeert. Van alle welcke t'uwen laste volkomentlijk is gebleken dat gij,
Cornelis Laveij, tot alle dies hebt bestaen.
Want in de maendt april lestleden met uwe swangere vrouwe ter parochie van
St.-Laurins(148) aengekomen zijnde, zijt gijlieden beijde aldaer tegens den avont gaen
logeeren in eene herberge bewoont door Nicolaus - fol. 98 - Dobbulaere; alwaer
logist bekomen hebbende, zijt gij met uwe vrouwe naer geëten en gedronken te
hebben, gaen slaepen op de hoogkaemer van den zelven huijse. Wanneer gij, Cornelis
Laveij, ontrent den middernagt opgestaen zijnde, buijten weten nogtans van uwe
vrouwe, met u luijkermes een vierkante gat hebt gesneden in de duere van uwe
slaepkaemer, volgens des landts gewoonte agter u toegegrendelt zijnde; het gat naer
eenen merckelijcken tijdt door u zoo verre gesneden zijnde dat gij uwe hant daer
konde doorsteken, hebt gij door desen middel de duer geopent en zijt seffens gegaen
naer de kueken waer den herbergier en zijne vrouw waeren rustende, waer gij de
klink der duere opengedaen hebbende den kueken zijt binnengetreden ende aldaer
hebt ontweert twee paeren blouwe kousen, een catoenen neusdoek, een lijnwaete
schorte, gelijk ook eene zilvere horlogie hangende aen eenen haegel 't eijnde het
bedde, - fol. 99 - zoo nogtans dat gij over de beijde lichaemen der slaepende moest
recken om dezelve horlogie te konnen wegnemen, waeruijt zelfs d'ergste gevolgen
zouden gesproten hebben zoo dees slaepende terwijl gij desen diefachtigen handel
bedreef, zouden hebben ontwaekt ende behalvens den schrik die gij aen de slaepende
daerdoor zoudt veroorsakt hebben gij hun nog verdere onheijlen zoudt hebben konnen
toegebragt. Gij u vervolgens met de gestolen effecten uijt den kueken weggemakt
hebbende, zijt gegaen naer uwe slaepkaemer ende dezelve effecten in een gordijne
van uw bedde gewonden hebbende, hebt gij, Cornelis Laveij, uwe vrouwe wakker
gemakt en aen dezelve wijs gemakt den huijse uijt te vertrekken om, zoo gij voorgaf,
u van uwe gedaene teiren en onkost van slaepen te ontmaeken. Hiermede gij en uwe
vrouwe hetzelve huijs verlaetende, zijt met den daege op d'Holantsche kusten
aengekomen waer gij met de gestolen effecten, behalvens d'horlogie, - fol. 100 verlegen zijnde dezelve tesaemen hebt verkogt voor ses schellingen wisselgeldt. Dog
nog ten zelven daege van officiewege vervolgt wordende, zijt gij en uwe vrouwe
tegens den avont geapparendeert geworden door het officie van 's Sluijs in Vlaenderen
ende de horlogie bij u door hetzelve officie erkent zijnde, zijt gij en uwe vrouwe des
anderdaegs beweegt naer de stadt Brugge in egte van vangenisse.
Van alle, welcke zoo bij wettelijcke genomen imformatiën, uwe eijgene
bekentenissen, als andersints ten tijde van uwe detentie, den rechter is gebleken om
genoegen en zal straffen ingevolgen Zijne Majesteijts placaeten, andere in exempel.
Zoo is't dat d'heeren borgmeesters en schepenen 's Landts van den Vrijen,
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gesien hebbende den schriftelijcken crimineelen heesch t'uwen laste gemakt ende
beleden, condemneeren, zoo zij condemneeren bij desen, u, Cornelis Laveij, soon
van Louis, oudt 21 jaeren, getrouwt man - fol. 101 - ende matsenaer van stijle,
geboortig ende lest gewoont hebbende tot Duan bij Duijnekercke ofte zoo gij
andersints met naem ofte toenaem moogt wesen genaemt, alhier present, van gebragt
te worden voor den Landthuijse van den Vrijen op een schavot met de galge voor u
geplant ende aldaer ter discretie van schepenen met roeden te worden gegeesselt,
dies t'eijnden voor den tijdt van vijfentwintig agtereenvolgende [jaeren] uijt het
district van Zijne Majesteijt den keijser ende koning te worden gebannen.
Aldus gedaen in gebannen Vierschaere 's Landts van den Vrijen op den 21 junij
1788 ende ten zelven daege geëxecuteert. Den gemelden patiënt ontfing voor zijn
eenige ongeluckige begaene diefte, van welcke hij zoo weijnig vrugt hadde genoten,
tot 50 slaegen, onder het vallen van eene zeer hevige regenvlaeg dusdaenig dat het
waeter lang zijnen rug afliep en vraegde naer zijn ontfangene - fol. 102 - straffe
gewillig aen d'heeren vergiffenis, 't goon hij zelfs dede, mogelijcks in meijning van
daermede te zullen ontkomen, zoo haest hij tot het ontfangen van zijne straffe op 't
schavot gekomen was, 't goon elck tot lacchen verwekte(149).

De vrouw van sr. Talder begaet eene diefte op de wekelijcksche botermart.
Op den 21 junij gebuerde ook binnen de stadt Brugge op de botermart een
stoutmoedige dieverije. Want d'huijsvrouwe van sr. Talder, herbergier, wonende op
St.-Annereije, eerst met eenige stukken boter zonder te betaelen weggegaen zijnde,
ging eenigen tijdt daernae bij eenen eijerkutser en ontweerde den zelven behendiglijk
twee kiekens. Dog desen zulks nog ter tijdt gewaer wordende en vergenoegde zig
niet met de kiekens af te nemen, maer beweegde dees joffrouw zelfs naer de
stadtswagt, gevolgt wordende door honderden menschen. Van de stadtswagt is dezelve
joffrouw nog heden naer de vangenisse vergeleijt om wegens nog andere faiten die
haer opgeleijt worden, gehoort te worden.

Groot schietspel tot St.-Cruijs gehouden.
- fol. 103 - Op den 22 junij is ter parochie van St.-Cruijs nevens Brugge een schietspel
met de hantboge gehouden geworden op de nieuwe persse aldaer sedert eenigen tijdt
opgerecht. Door hetzelve gilden van St.-Cruijs zijn opgestelt geworden vijf
oppervogels; bestaende den oppersten in 26 keijserlijcke kroonen, No 1 en 2 in 12
gelijcke kroonen en No 4 en 5 in 8 gelijcke kroonen, maekende tesaemen 66
kroonstukken; bestaende de andere op te stellen vogels in 18 guldens, waervoor elk
pelotton van ses mannen tot 21 guldens moet betaelen; in consideratie van welcke
een pelotton der zelve gilde vermag te schieten voorop ende vier volgens toer van
loting, zonder inleggelt te moeten betaelen. Zonder te rekenen de vijf voormelde
oppervogels zijn er desen naermiddag nog 93 mindere vogels op de persse gestelt
geworden die alle, behalvens twalf en eenen zijdevogel, desen naermiddag in 't

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

schieten van twee ronden - fol. 104 - afgeschoten zijn; zijnde den oppervogel in de
tweede ronde in 't 53ste pelotton volgens toer van loting getroffen geworden door
sieur
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Ghuijse, woonachtig binnen de stadt Brugge, schietende volontaire onder de gilde
van Middelburg in Vlaenderen, zoodat hij vervolgens voor zig alleen de 26 kroonen
bekomen heeft. De drij opperzijdevogels zijn getroffen, te weten: eene door de gilde
van St.-Cruijs, die ook nog twalf mindere vogels afgeschoten heeft, eenen door de
gilde van St.-Laurins, eenen door de gilde van Adeghem(150) ende den vierden bij
loting door de gilde van Watervliet(151). Zijnde verders dees luijsterlijcke schietfeest
met alle bedenkelijcke vruegt en eereteekens ter uijtvoer gebragt geworden.

Stoute diefte van een jode in 't huijs van sr. Steijaert begaen, die
geapparendeert wiert.
Op den 24 junij gebuerde binnen dese stadt Brugge eene zeer stoutmoedige diefte.
Want eenen Holander en zoo sommige zeggen eenen smaus(152) ofte jode, gekleet als
eenen heer ende twee - fol. 105 - horlogiën in zijne sacken draegende, verstoute zig
desen morgen tusschen vijf en ses uren van te gaen in het huijs van sieur Steijaert,
coopman in gist, wonende in de Predikheerstraete, alwaer hij tot in de slaepkaemer
van desen huijse stoutelijk binnengetreden zijnde met eene groote behendigheijd
wegnam het diamante kruijs en gelijcke ooringen van d'huijsvrouwe van sieur
Steijaert, liggende in een thépotje, weerdig dezelve circa 40 pond wisselgelt. Zoo
nogtans dat hij de haijrspelle die daer ook in lag en valsch was, liet liggen en seffens
het huijs uijtging. Dees joffrouw, die nog maer uijt den slaep ontwekte en den dief
de juweelen genoegsaem hadde zien stelen, makte een groodt geschreeuw waerdoor
haeren man, ook nog niet lang opgestaen en in zijn kelder besig met gist te bestieren,
naer boven kwaem, ende zoo verre mogelijk van zijne vrouwe onderhoort hebbende
hoe den dief gekleet was, liep hij den - fol. 106 - zelven langs eenige straeten zeer
rasselijk naer, nog in zijn hemd en bloote beenen zijnde ende niet dan een brouk
aenhebbende. Verscheijde die hem dus saegen loopen en niet wisten wat er schilde,
meijnden dat hij door de gevolgen van eene frenesije aldus zijn huijs ontlopen was
en wilden hem aenhouden maer vernaemen al haest wat er schilde want hij, den
genen die zijne vrouwe hem verbeelt hadde den dief te zijn naer den Dijver ziende
gaen, riep hij dat men den dief zoude aenhouden, welcken, zulks hoorende, seffens
de gestolen diamenten agter eenige aldaer liggende boomen liet vallen, nogtans zoo
behendig niet of zulks wiert van verscheijde gesien ende hem hierop seffens
aenhoudende ging men de juweelen soeken die ook aldaer toegeknoopt door sieur
Suerens, plafonneur, gevonden wierden, gelijk dezelve heden morgen door hem aen
't collegie zijn overgegeven geworden. Middelertijdt was den - fol. 107 - dief tusschen
eene menigte menschen, die er reets bijgekomen waeren, vergeleijt naer het huijs
van sieur Steijaert, alwaer hij niettegenstaende zijne menige loogeningen van elk
met het fait betegen wiert; ende vervolgens om de stadtswagt gegaen zijnde, is hij
door dezelve naer de wagt vergeleijt geworden, gelijk ook hij nog desen morgen naer
de vangenisse is vergeleijt, wanneer de prueven wegens zijn begaene faitelijckheijdt
ende de juweelen aen d'heeren van 't collegie overgegeven waeren(153).
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Ordonantie tot voorkoming der dieften.
Heden is er ook binnen de stadt Brugge vanwegens d'heeren van 't collegie, om alle
dieverijen zoo verre mogelijk te voorkomen, de volgende ordonantie van

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

50
den 15 september 1762 bij [h]allegebode, trommelinge ende placaete(154) vernieuwt
geworden en bovendien nog een strengere wegens het stelen van loot, dat nu hoe
langer hoe meerder toeneemt, daer aengevoegt geworden; wordende mits desen aen
alle smeden, - fol. 108 - ketelaers, lootgieters en andere diergelijcke fontiën doende,
gelijk ook aen alle prondelaers(155) en kleerkopers verboden eenige hoegenaemde
goederen op te koopen, tenzij seker wetende dat het zijn eerlijcke persoonen; van
welcke zij bovendien zullen moeten intrekken eene schriftelijcke van hun geteekende
declaratie, inhoudende zelfs de materiën van de goederen die zij zullen verkogt
hebben; zullende bovendien elcken prondelaer ofte kleerkoper gehouden zijn die
gekogte goederen agt daegen voor hunne duere te exponeeren, gelijk ook de twee
eerstvolgende martdaegen zulks ook door hun op hunne kraemen op de Mart zal
moeten gedaen worden, alles op de boete van 50 pond parasijze. En om te voorkomen
het stelen van 't loot wordt aen eenider verboden eenig loot, tenzij naer bekomen
consent, te smelten ofte in eene masse te kloppen dan alleen de lootgieters, gelijk
ook niet zal geoorloft wesen zonder consent hetzelve uijt de stadt te vervoeren op
verbuerte dat de waegens ofte schepen ende het loot als gestolen zullen aengeslaegen
worden.

Eenige officiën der comtoiren vergeven.
- fol. 109 - Op den 26 junij waeren der binnen dese stadt Brugge drij officiën(156)
vergeven op het comtoir van de rechten der wijnen en brandewijnen, te weten: hetgene
van ontfanger van 't zelve comtoir, in plaets van d'heer Beirens, aen d'heer Van Oije,
wonende langs de Lange Reije en één aen d'heer Breijdel, wonende bij d'Eijermart
en aen d'heer Ghuijse in de Steenstraete, als assistenten van hetzelve comtoir. Ter
deser gelegentheijdt wierden desen avont ontrent de huijsen waer de nieuwe heeren
officianten waeren wonende verscheijde vruegdebedrijven gepleegt, gelijckelijk
menigvuldige illuminatiën ontsteken wordende.

Ordonantie wegens de dagheurlieden.
Op den 27 junij wiert vanwegens d'heeren van 't collegie bij hallegebode en placaete(157)
gepubliceert een strenge ordonantie waerbij stiptelijk verboden wordt aen alle
hoegenaemde daghuerlieden, om de menigvuldige klagten die er gedaen zijn
geworden, van vóór de ure van het werk te scheijden ofte van te laet - fol. 110 - op
hetzelve te komen, nemaer elk, wie het zij, promtelijk ten alle tijde van het jaer
volgens de uren onder dese ordonantie geaffixeert op het werk te komen ende
gelijckelijk niet van hetzelve te scheijden voordat d'ure volkomen zal verschenen
zijn, op pene van voor elcke contraventie een schof van hunnen daghuerloon te
verliesen, waervoor zelfs de baesen, daerop geen genoegsaem regart nemende,
hetzelve schof aen de propritarissen zullen moeten instaen indien zulks door dezelve
met genoegsaem bewijs van d'onthouding der zelve daghueren zal afgeheijst worden.
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Den gemelden dief wordt tentoongestelt.
Op den 28 junij wiert van 's morgens ten elf tot twalf en half uren den listigen dief,
hiervooren fol. 104 vermeit, vóór het Stadthuijs tentoongestelt, onder den
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toeloop van duijsenden aenschouwers, zonder iet het minste gestolen goedt bij hem
te hebben; zulks door d'heeren van 't collegie gedaen wordende om te ontdekken of
er - fol. 111 - nog andere beswaerenissen t'zijnnen laste zullen ontdekt worden, terwijl
hij nu al sedert ettelijcken tijdt binnen deese stadt Brugge verbleven heeft. Uijt het
opsicht alleen van desen argelistigen konde men genoegsaem afmeten dat hij zulks
al meer als eens door heeft want hij, vóór het Stadthuijs gebonden staende, zoo franck
naer eenider omsag alsof hem niet het minste en zoude gelet hebben, zijne
argelistigheijd genoegsaem uijt zijn slim gesicht afgebeelt wordende.

Geen processie op St.-Pietersdag omgedregen.
Op den 29 junij, feestdag [van] den H. Petrus en Paulus en wiert binnen dese stadt
Brugge vanuijt de kercke der eerw. paters Recoletten(158) geene processie omgedregen
langs de Vischmart waer gewonelijk eenen autaer opgerecht was ende langs eenige
andere straeten, dusdaenig alsof zulks noijt hadde gepleegt geweest, gelijckelijk en
wiert op heden binnen de stadt Oostende, als het feest der zelve stadt, geene processie
voor den - fol. 112 - noen omgedregen, maer wiert ingevolgen het keijserlijk edict
verschoven tot op den volgenden dijssendag, bij hetzelve het draegen van de
processiën op de sondaegen verboden zijnde, ter welcke gelegentheijd veele
inwoonders deser stadt die naer Oostende gegaen waeren, weerkeerden zonder de
processie te konnen sien.
Desen avont saeg men langs alle kanten deser stadt veele vruegden bedrijven,
gelijk ook alom veele vruegdevieren ontsteken wierden.

Schietspel tot Adeghem gehouden.
Op den 29 junij is ter parochie van Adeghem een schietspel met de hantboge gehouden
geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden vijf oppervogels, bestaende
den oppersten in 25 keijserlijcke kroonen, de twee daernevens, te weten No 2 en 3,
in 10 gelijcke kroonen en de twee andere, No 4 en 5, in agt gelijcke kroonen, maekende
tesaemen 61 keijserlijcke kroonen; bestaende de andere op te stellen vogels in 18
guldens, waervoor elk pelotton van ses mannen - fol. 113 - tot 21 guldens moet
betaelen; in consederatie van welcke een pelotton vermag te schieten vooruijt ende
vier volgens toer van loting.
Heden is ook ter parochie van Engelmunster(159) een schietspel met de hantboge
gehouden geworden; door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij oppervogels,
bestaende den oppersten in 30 keijserlijcke kroonen en de twee zijdevogels ider in
15 gelijcke kroonen; bestaende de ander op te stellen vogels in 18 guldens, waervoor
elk pelotton van ses mannen tot 21 [guldens] moet betaelen; in consideratie van
welcke een pelotton vermag te schieten vooruijt en twee volgens toer van loting.
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Sekeren man, genaemt Maes, in egtenis beweegt.
Op den 30 junij wiert 's morgens onder het geloop van honderden menschen zekeren
man, genaemt Maes, wonende in de Raemstraete, geboeijt in egte van vangenisse
beweegt om de groote vermetentheijd die hij nu tot verscheijde
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mael heeft gebruijkt van niet alleen zijne ouders te willen geldt afperssen, maer
dezelve - fol. 114 - daerenboven veele vehemente slaegen heeft toegebragt, dusdaenig
dat hij desen morgen onder bedreijging van hun te zullen ombrengen als verwoet
was en zoo vermeten van de schaedebeletters en den heer raedt die om hem te
apparendeeren gekomen waeren, eenige stooten en slaegen toe te brengen, langs
desen middel meijnende te vlugten, geenen twijffel over zijnde of hij zal dese
overgroote vermetentheijdt zeer dier moeten betaelen(160).

De geestelijcke vergaedering der Apostolinnen verplaest in 't
gesupprimeerde clooster der Theresiaenen in d'Ezelstraet.
Met het eijnde deser maendt junij zijn de joffrouwen der geestelijcke vergaering der
Apostolinnen, gewoont hebbende beneden de Ganseplaetse, teenemael verhuijst in
het gesupprimeerde clooster der Theresianen in d'Ezelstraete(161), door de milde gunst
van Zijne Majesteijt den keijser ende koning aen dees vergaering gratis toegestaen,
in welckers kercke, zoo men zegt, eerstdaegs voor het publiek zal dienst gedaen
worden, gelijk men in het kerksken staende beneden de Ganseplaetse gewoon geweest
heeft te doen.

Eindnoten:
(124) Hier werd naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Zwevezele bedoeld.
(125) De gearresteerden werden beschuldigd van het gebruiken van geweld tegenover de
ordehandhavers bij hun poging tot verlossing van de gevangen genomen Joannes Staelens en
Lodewijck De Maziere (zie hiervoor ook voetnoot 120). Philippe Verhoest, Joannes De Bets,
Michel De Laheije, Pieter De Clerck, Joannes Van Eenoo waren hierbij betrokken en werden
veroordeeld tot het vragen van vergiffenis aan God en aan het gerecht. Pieter De Clerck, pointer
van Gistel, werd tevens uit zijn functie ontslagen. (R.A.B., Brugse Vrije - Registers, no 17037,
fo 90-95 en fo 97-98).
(126) In de ‘Gazette van Gend’ van 5 juni 1788 is de lijst van de 11 abdissen die door de keizer
benoemd werden, opgenomen. De benoeming van de abt werd echter reeds vermeld in de
‘Gazette’ van 2 juni 1788. (B.R.U.G., De Gazette van Gend, 1788, J. 1).
(127) Maria-Theresia de Wapenaert trad binnen in het klooster van Spermalie in 1765. Op 1 september
1767 werd ze gewijd. Reeds in 1786, enkele dagen na de dood van haar voorgangster, werd ze
door de religieuzen van haar orde tot abdis gekozen. Op dat ogenblik was ze econome en
novicenmeesteres. Haar benoeming liet nog 2 jaar op zich wachten, meer bepaald tot 28 juni
1788. Op 21 september 1788 volgde dan de plechtige installatie van de abdis. Van haar werd
verwacht dat ze de vervallen gebouwen van het klooster zou herstellen en de oude gedeelten
herbouwen. Daar is ze niet in geslaagd, eerst en vooral omdat de financiële middelen ertoe
ontbraken - de orde had weinig inkomsten en de belasting aan de overheid woog zwaar - en
voorts door tijdsgebrek. Op 12 november 1796 werd de abdij staatseigendom verklaard en de
kloostergemeenschap moest de gebouwen verlaten. M.-Th. de Wapenaert keerde terug naar
haar ouders en stierf op 16 mei 1801. Ze werd begraven op het kerkhof van Sint-Gillis te Brugge.
Maria-Theresia de Wapenaert was de laatste abdis van de orde van Cîteaux in het klooster van
Spermalie: het gebouw werd als nationaal goed verkocht in maart 1797. Pas in 1840 werd het
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terug als klooster in gebruik genomen door de congregatie van de Zusters van de Kindheid van
Maria. (Zie in verband hiermee voetnoot 91). (Eg. I. STRUBBE en L. MILIS, Abbaye de
Spermalie, à Slijpe, puis à Sijsele, ensuite à Bruges, in Monasticon Belge, o.c., dl. III, vol. 2,
blz. 476-478).
(128) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 76, S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 nr. 87.
(129) Wij hebben geen omschrijving voor het woord portecraffe teruggevonden. Gezien de context
is het echter mogelijk hier een woordverklaring te geven. Portecraffe lijkt de samentrekking
van porte en craffe, die respectievelijk porto en karaf zouden kunnen betekenen.
(130) Naar alle waarschijnlijkheid heeft Van Walleghem hier het Franse woord ‘louche’ opgenomen,
wat ‘lepel’ betekent.
(131) Waarschijnlijk is hier uniform, kledij bedoeld.
(132) Zie voetnoot 66 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(133) Gewelf. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1244).
(134) De Koningsbrug verbindt de Spiegelrei met de Spinolarei. In 1332-1333 werd deze brug in
steen gebouwd. (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 532).
(135) Het Kraanreitje liep van de Kraanplaats naar de Spiegelrei aan het Jan van Eyckplein. De naam
werd ontleend aan de kraan die de stad Brugge reeds vóór 1292 op de Kraanplaats oprichtte
om de schepen te lossen en te laden. Toen dit gedeelte van de reien gedempt werd, bleef de
straat tussen het Kraanplein en het Jan van Eyckplein dezelfde naam, Kraanrei, behouden. (A.
SCHOUTEET, Straatnamen, o.c., blz. 120).
(136) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 80 verso, S.A.B,, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36
nr. 88.
(137) Hier wordt de kapel van het gasthuis van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie bedoeld. De eerste
melding van dit gasthuis op de Potterie dateert van 1276. Omdat de instelling economisch niet
leefbaar was, werd zij omstreeks 1300 op initiatief van het stadsbestuur verenigd met het H.
Geesthuis (zie hiervoor voetnoot 207 van dit deel). De eerste kapel van het gasthuis werd
voltooid in 1292. Maar reeds in het midden van de 14de eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd.
De Potteriekerk werd verruimd in 1623-1625. (A. MAERTENS, Onze-Lieve-Vrouw van de
Potterie, Brugge, 1937, blz. 26, 93-94), (G. MARECHAL, De sociale en politieke gebondenheid
van het Brugse Hospitaalwezen in de Middeleeuwen, in Standen en Landen, LXXIII,
Kortrijk-Heule, 1978, blz. 43-49), (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c.,
blz. 242-244), (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 538-540).
(138) Deze afkorting wordt in de latijnse liturgische kalender gebruikt om een H. Mis (missa) of een
gebed (oratio) ter ere van de H. Maagd Maria aan te duiden: ‘Missa of Oratio de beata’. [J.G.].
(139) Hiermee worden de gebeden om regen af te smeken, bedoeld. Zie hiervoor ook voetnoot 50
van dit deel.
(140) De boetepsalmen zijn de volgende zeven: 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142. Psalm 50 (MISERERE)
en psalm 129 (DE PROFUNDIS) worden veelvuldig gebruikt. Deze bundeling is niet van
bijbelse maar van kerkelijke oorsprong en is tot op heden in de liturgische boeken bewaard
gebleven. Ofschoon de boetepsalmen na elkaar geplaatst zijn volgens de oplopende nummering,
meent men toch een logische opeenvolging naar de inhoud daarin te kunnen ontdekken: bekoring
(ps. 6), val (ps. 37), berouw (ps. 50), smeken om Gods bijstand en vergeving (psn. 101, 129,
142). Alleen ps. 31 moet achteraan gedacht worden, want deze behandelt het geluk na de
zondevergeving. De boetepsalmen worden vaak gevolgd door de grote litanie, met aansluitende
gebeden. (Liturgisch Woordenboek, Roermond 1958-1962, dl. I, kol. 302). [J.G.].
(141) ‘'t Boochsken’ werd door L. Gilliodts-Van Severen gesitueerd als een hoekhuis in de Oude
Gentweg. Naar alle waarschijnlijkheid was het het huis op de hoek van de Oude Gentweg en
de Kleine Eekhoutstraat, de huidige Werkhuisstraat. We kunnen dit afleiden uit de beschrijving
van Van Walleghem, een beschrijving die overeenkomt met die van de inhuldigingsplechtigheid
van de griffier van de notarie van het Brugse Vrije op fol. 339 van ‘Merkenweerdigste
Voorvallen’ 1787. (L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Les registres des ‘zestendeelen’ ou le
Cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580, in Annales de la Société d'Emulation pour
l'Etude de l'Histoire et des Antiquités de la Flandre, 1894, blz. 178).
(142) Vanaf de 13de eeuw bestond te Brugge een gezelschap van ‘menestruelen’, later speellieden
genoemd. Een vijftal speellieden werden door de stad betaald, zij zorgden voor de opluistering
van de stedelijke plechtigheden. De andere speellieden oefenden hun beroep vrij uit. De gilde
van de speellieden verwierf het monopolie over haar beroep in 1644. In de loop der tijden
werden wel enkele privilegies toegekend aan vreemde speellieden, maar mits betaling van een
bijdrage aan de gilde. Tussen 1433 en 1482 werd op de hoek van de Poortgracht (d.i. de
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(143)
(144)

(145)

(146)

(147)

oorspronkelijke naam voor de huidige Speelmansrei) en de Beenhouwersstraat een kapel voor
de gilde gebouwd. Ze is de enige bewaarde gildekapel uit de Middeleeuwen, ze werd
gerestaureerd in 1969. (L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Les ménestrels de Bruges. Recueil
de textes et analyses de documents inédits au peu connus, in Recueil de chroniques, chartes et
autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre publié par la Société
d'Emulation de Bruges, Brugge, 1912), (J.A. VAN HOUTTE, De geschiedenis van Brugge,
o.c., blz. 246-247, 277), (A. DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 406-408), (A. SCHOUTEET, De
straatnamen van Brugge, o.c., blz. 201).
Zie hierboven voetnoot 142.
De naam Sloterbrug werd afgeleid van de herberg ‘De Slotele’, waarvan reeds in 1476 melding
gemaakt werd. Deze brug ligt over de rei die de Beenhouwersstraat kruist. (A. DUCLOS, Bruges
..., o.c., blz. 513).
Van de herbergnaam ‘Den Anker’, reeds in 1579 gekend, werd de naam Ankerplaats afgeleid.
(A. SCHOUTEET, Straatnamen, o.c., blz. 16). Zie ook voetnoot 88 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1787.
Bruno-Maximiliaan de Heere, heer van Beauvoorde, Ten Roosen, Ter Baillie, Zeebroek, enz.,
werd geboren te Brugge op 3 november 1757. Op 19 juni 1788 werd hij tot schout van de stad
Brugge (d.i. de vertegenwoordiger van de vorst in de stad en plaatsvervanger van de hoogbaljuw)
aangesteld in plaats van de in januari 1787 overleden Simon de Ville (zie voetnoot 16 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787).
Met Duan bedoelt Van Walleghem de stad Douaï (Noord-Frankrijk). (R.A.B., Brugse Vrije -

Registers, no 17037, fo 69).
(148) Sint-Laureins, gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Eeklo, behoorde in
het Ancien Régime tot de kasselrij van het Brugse Vrije. (H. HASQUIN, o.c., dl. II, blz. 1007).
(149) Het betreft hier de zaak van Cornelis Fevey, zoon van Louis, oud 21 jaar, geboren op de parochie
Pitgam naast de stad Duinkerke, getrouwd man, laatst gewoond in de stad Douai, metselaar van
beroep. Van Walleghem heeft zich dus vergist in de naam van de beschuldigde. Dat is tevens
gebeurd bij de naam van het slachtoffer van de misdaad: Nicolaus Dobbulaere i.p.v. Judocus
Stobbelaere, en bij de plaats van herkomst: Duan i.p.v. Douai. Deze voorbeelden duiden aan
dat Van Walleghem toeschouwer was van het voltrekken van het vonnis, maar pas later a.d.h.v.
zijn eigen ervaring zijn notities heeft gemaakt (zie hiervoor ook voetnoot 49). Het verslag van
de misdaad door Van Walleghem opgetekend, benadert evenwel in belangrijke mate het officiële
verslag opgenomen in het Register Crimineel. Toch vergist de auteur zich opnieuw bij de
vermelding van de uitspraak: Cornelis Fevey werd levenslang verbannen, hij diende tevens de
(150)
(151)
(152)
(153)

proceskosten te betalen. (R.A.B., Brugse Vrije - Registers, no 17037, fo 60vo-62vo en fo 66-68vo).
Adegem, gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Eeklo, behoort sinds de
fusies van 1977 tot Maldegem. (H. HASQUIN, o.c., dl. I, blz. 29).
Watervliet, gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Eeklo, behoort sinds
de fusies van 1977 tot Sint-Laureins. (H. HASQUIN, o.c., dl. II, blz. 1191)
‘Smaus’ of ‘Smazer’ is heden ten dage nog een scheldnaam voor Jood, vooral in het Antwerpse
gebruikt.
De beschuldigde was Marcus Cohen, 25 jaar oud, geboren te Londen. Hij werd beschreven als
Jood, graveerder werd als zijn beroep opgegeven. Er werd echter de nadruk gelegd op het feit
dat hij geen vast domicilie had en z'n beroep niet uitoefende maar wel bendegewijs het land
rondtrok, samen met andere vagebonden. Hij werd verdacht van diverse diefstallen; Van
Walleghems beschrijving van de begane misdrijven kwam volledig overeen met het gerechterlijk
verslag. Cohen werd veroordeeld om op een schavot, opgericht voor het stadhuis, te worden
gegeseld. Hij werd voor 25 jaar verbannen uit de keizerlijke gebieden. (S.A.B., Kriminele
Rechtspraak - Verluydboek 1727-1788, no 197, fo 4 vo-6).

(154) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 82 verso, S.A.B., Plakkaten, 2o reeks reg. 36 nr.
89.
(155) In het Westvlaamsch Idioticon staat prondelaer omschreven als ‘iemand die prongelt,
oudeleureverkoper, oudijzerverkoper, enz...’. Verwijs en Verdam geven rommel als verklaring
voor prondel; beuzelen, omrommelen, opschommelen als verklaring voor prondelen. (L.-L. DE
BO, o.c., blz. 895), (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. VI, blz. 727).
(156) Het officie kan omschreven worden als een instelling die in dienst van of minstens onder controle
van de overheid werd uitgeoefend. Het is evenwel een ruimer begrip dan het huidige begrip
openbaar ambt. Terwijl het openbaar ambt strikt gebonden is aan de uitoefening van het openbaar
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gezag, bestonden bepaalde officiën ook uit de uitoefening van private beroepen die door de
overheid werden gemonopoliseerd (bijvoorbeeld laad- en loswerken, vervoer, enz.). Het
wezenlijke kenmerk van het officie was de venaliteit in verschillende vormen en de
onafzetbaarheid van de titularissen. Te Brugge werden de stadsofficiën definitief georganiseerd
vanaf ca. 1440. Reeds vanaf het begin waren twee categorieën te onderscheiden: de honoraire
officiën, zijnde overheidsfuncties waarin men benoemd werd en waarvoor een ambtstaks diende
te worden betaald, en de arbeidersofficiën of door de overheid gemonopoliseerde private
beroepen die door verkoop, loting of gift werden toegekend. Het officie was niet erfelijk, bij
de dood van de titularis verviel het terug aan de stad. De verkoop van een officie door het
stadsbestuur geschiedde openbaar en werd vooraf afgeroepen bij hallegebod. Over de titularissen
van het officie dat Van Walleghem hier vermelde, hebben we niet meer informatie gevonden,
we hebben enkel hun naam: Louis-Auguste van Oije, Carel Breijdel en F. Ghuysse. (A.
VAN-DEWALLE, De arbeidersofficiën te Brugge ca. 1440 - ca. 1670. Een institutionele studie
met ekonomische en sociale aspekten, 2 dln., onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Leuven,
1983, blz. 24-87), (J.G. CLAEYS, De stadsofficiën te Brugge tot in de XVIIe eeuw, in Wetenschap
in Vlaanderen, 2, 1937, blz. 99-103), (S.A.B., Reeks 238, wijnaccijnsrekeningen, pf. 110),
(S.A.B., Reeks 238, accijnzen, 1770-1789, pf. 73).
(157) Vanaf 1760 werden te Brugge onder druk van de ambachten een reeks maatregelen uitgevaardigd
die tot doel hadden de vrijheid en de onafhankelijkheid van de ambachtsknechten te beknotten.
Er werden steeds meer maatregelen afgekondigd die de arbeidsduur van de ambachtsknechten
bepaalden en kleine misbruiken, zoals het te laat komen, bestraften. In dit kader paste ook het
hallegebod van 27 juni 1788 dat o.a. voorschreef dat de knechten in de zomer tot 19u30 moesten
blijven doorwerken. Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 83vo, S.A.B., Plakkaten,
2o reeks, reg. 36, nr. 81. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 76-81).
(158) De Minderbroeders-Recoletten waren de eerste bedelmonniken die te Brugge toekwamen. Zij
vestigden zich op de heerlijkheid van Praat, ten noorden van het primitieve Brugse stadsgebied,
de latere St.-Gillisparochie, omstreeks 1230. Reeds in 1244 verlieten zij het Praatsche en kregen
van de Brugse schepenen als nieuwe vestigingsplaats de huidige ‘Botanieke Hof’ aangeduid.
De gebouwen van de Minderbroeders werden in de Franse Tijd gesloopt, in de 19de eeuw werd
op die plaats het stadspark aangelegd. De herinnering aan de Recoletten bleef enkel in de
straatnaam Minderbroedersstraat bewaard. (J. DE SMET, De vestiging van de vier bedelorden
te Brugge in de 13de eeuw, in Biekorf, 1951, blz. 233-235), (J.A. VAN HOUTTE, De
Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 234, 367, 471). Zie hiervoor ook voetnoot 9 van deel 1787
(‘Merckenweerdigste Voorvallen’).
(159) Hier werd de Westvlaamse gemeente Ingelmunster bedoeld, gelegen in het arrondissement
Roeselare (H. HASQUIN, o.c., dl. 1, blz. 434-435).
(160) Hier geeft Van Walleghem een samenvatting van het delict dat op 19 juli 1788 voor het gerecht
werd gebracht. Daar werd Albertus Maes, zoon van Jacob, 21 jaar, gehuwd, beschuldigd van
mishandeling en bedreiging van zijn ouders. De ter hulp geroepen schadebeletter werd door de
dronken Maes eveneens bedreigd. Bovendien werd hij beschuldigd van aanzet tot oproer in het
‘Sacksken’. Hij moest omwille van de begane feiten op beide knieën vergiffenis vragen aan de
rechters en werd voor 2 jaar overgebracht naar het ‘mannencorrectiehuis’ van de stad, ook de
proceskosten kwamen ten zijnen laste. (S.A.B., Kriminele Rechtspraak - Verluydboek 1727-1788,
no 187, fo 3vo-4vo).
(161) De congregatie van de zusters Apostolinnen werd gesticht in 1680 te Antwerpen. In 1717
kwamen zij naar Brugge en openden in de Ganzestraat een meisjesschool. Toen het klooster
van de Theresianen in de Ezelstraat op 17 maart 1783 door een decreet van Jozef II opgeheven
werd, vestigden de Apostolinnen zich daar. Zij legden zich in sterke mate toe op het
meisjesonderwijs. In de ‘Petit Guide de la Charité Catholique à Bruges’ van 1897 werden enkele
scholen vermeld waarover de Apostolinnen toezicht uitoefenden. Het waren de kantscholen en
huishoudscholen van de Molenmeers en van de Peperstraat. (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz.
522, 559), (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 387-388), (Petit Guide
de la Charité Catholique à Bruges, Brugge, 1897, blz. 20-23).

(Juli)
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Om prijsvogelen buijten de Cruijspoort gebaelt.
- fol. 115 - Op den 6 julij wiert in d'herberge De Fortune buijten de Cruijspoorte de
volgende exercitie gehouden: eenige beschrijvers hadden desen naermiddag alom
brieven uijtgesonden tot het helpen afbaelen van de te op te stellen prijsvogelen, door
hun gegeven wordende vooruijt vier keijserlijcke kroonen voor den oppervogel en
vier gelijcke kroonen, te weten twee voor elken zijdevogel; bestaende de andere
vogels in drij guldens, waervoor een pelotton van vier mannen drij guldens en thien
stuijvers moest betaelen; wordende ook vereert eene zilvere madalie aen degene
meest vogelen opstelde. Boven de 3 oppervogels waeren der 93 andere opgestelt en
naer dezelve niet meer dan eene ronde gebaelt zijnde en van welcke niet meer dan
13 vogelen getroffen waeren, is er om dezelve onder de gemeensaemheijd gelot
geworden.
Heden is er ook binnen de parochie van Oostcamp een schietspel met de hantboge
- fol. 116 - gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij
oppervogels, bestaende den oppersten in 18 keijserlijcke kroonen en de twee
zijdevogels ider in 10 gelijcke kroonen, bestaende de andere op te stellen vogels in
18 guldens, waervoor elk pelotton van ses mannen 21 guldens moet betaelen; in
consederatie van welcke een pelotton vermag te schieten voorop en twee volgens
toer van loting.

Groot schietspel met de hantboge binnen de stadt Nieuport gehouden.
Heden is ook binnen de stadt Nieuport met de hantboge een groot schietspel gehouden
geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij zilvere prijsen, te weten:
een schoone zilver kaffékanne voor den oppervogel, een portecaraffe voor den rechten
zijdevogel en een zilver louche voor den zijdevogel van den slincken kant; zijnde
dees drij zilver prijsen weerdig ontrent de 300 Vlaemsche guldens. Waervoor een
pelotton zal vermogen te schieten voor-
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uijt; zullende alle de andere, gelijk de vremde, aen de loting subject zijn, dus twee
vogelen - fol. 117 - meer als pelottons zijnde. Van elk pelotton vermogen der maer
drij mannen te zijn welcke moeten betaelen 6 Fransche kroonstukken en profiteeren
van ider af te schieten vogel een zilveren lepel en forcette, ofte wel vijf gelijcke
kroonen ter obtie van den schutter; vermogende elk pelotton te compareeren met al
zulcke teekens van eere als zij zullen in raede vinden, dog zonder geschot. Zijnde
om het feest luijsterlijcker te maeken door het agtbaer magistraet gejont geworden
eene treffelijcke goude madalie voor die met de meeste teekenen van eere de schieting
bijgewoont heeft, gelijk ook twee andere schoone madaliën in 't gout vergult, d'eene
voor de verst afgelegen gilde en de andere voor die de meeste vogelen opgestelt
heeft. Alle welcke door de commissarissen van de Wet de plano ter presentie ende
naer gehoort drij van het gilden van Nieuport en drij van d'ander gilden door hun te
verkiesen zonder appel is gedecideert geworden.

De beijde princen en soonen van den regeerenden hertog de Latour
arriveeren pligtig binnen Brugge.
- fol. 118 - Op den 6 julij tegens den avont zijn met een groot gevolg binnen de stadt
Brugge aengekomen de beijde princen ende soonen van den regeerenden prins de
Latoer(162), resideerende in Engelant, hunnen intrek nemende ten huijse van d'heer
van Zuijlen bij het posthuijs. Naer een groot avontmael de beijde agtbaere heeren
aldaer den nagt doorgebragt hebbende, hebben des anderdaegs alle de
merkweerdigheden deser stadt besigtigt, tot zelfs den Hallenthoren, waernae zij des
middaegs met een groot gevolg van peerden uijt de posterijen, die alle gelijk des
zelfs inkomsten aen hunnen heer vader eijgen zijn, naer Gend vertrokken, gelijk ook
verders naer alle de andere steden van 't Nederlandt, alwaer zij alom met een gelijk
gevolg van peerden ende met alle bedenkelijcke teekens van eere, zoo in de steden
als in de posterijen, door de persoonen van den hoogsten rang zijn ingehaelt en
ontfangen geworden.

In verscheijde kerken worden pligtige missen wegens de
tijdtsomstandigheden afgesongen.
- fol. 119 - Op den 7 julij en de volgende daegen deser weke is er in de kercke van
O.L.V.-ter Poorterije telkens ten elf uren 's morgens afgesongen eene zeer plichtige
misse ten zelven eijnde ende intentie als hiervooren fol. 65 vermelt is, op gelijcken
voet als aldaer ook vermelt staet, 't welk gelijckelijk zoo in alle de parochiekercken
deser stadt als in de cloosters en verscheijde andere kapellen weke naer weke
gecontinueert wordt, tot zelfs in Blindekenskapelle(163) en in degene van het Engelsch
clooster(164), zulks alle weke aen alle kerkdueren geaffixeert wordende en dus
vrugteloos van het doen deser plichtige missen elk afsonderlijk te verhaelen. Den
toeloop der inwoonders deser stadt tot het godtvrugtig bijwoonen deser missen is
daegelijks overgroot, die hunne gebeden gesaementlijk met degene der geestelijkheijd
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vereenigen om eijndelijk den hemel te bewegen dat de kerk en staet binnen onse
landen een gewenschte ruste en volkomen welvaeren mogen blijven genieten.
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Stoutmoedige kerckediefte in de kercke van O.L.V. begaen en eenen op
de daedt betrapt.
- fol. 120 - In den nagt tusschen den 7 en 8 julij wiert binnen dese stadt Brugge begaen
de volgende stoutmoedige kerckediefte. Tusschen elf en twalf uren van desen nagt
eenige dieven op het kerkhof van de kercke van O.L.V. langs den lijkkaemer over
het dak geklommen zijnde tot over het groot portael deser kercke, zijn aldus langs
eenen slegten ende voorseker ongesloten venster tot op de trappen van den thoren
deser kercke gekomen en dus de duere van den thoren, komende in de kercke, bij
middel van een trekslot opengedaen hebbende, zijn dus gemakkelijk in de kercke
gekomen. In welcke gekomen zijnde zij eerst de stoutmoedigheijd begingen van eene
wasschse keerse van een der autaeren af te nemen en dezelve te ontsteken aen een
kleen brandende licht in een lanteerenken dat zij hadden medegebragt. In desen
toestel begaeven zij hun naer verscheijde sarken, liggende voor en agter den
predikstoel alwaer zij op hun gemak met eenige instrumenten, door hun daertoe
expresselijk medegenomen, - fol. 121 - de ingeleijde kopere plaeten uijt de zarken
sloegen en dezelve, d'eene naer d'andere, droegen nevens de duere van den thoren
langs welke zij in de kercke gekomen waeren, dus hun meijning zijnde van langs
hetzelve gat waerin zij gekomen waeren de gestolen effecten weg te draegen. Tot
circa vijftig pondt in gewicht en dus verscheijde plaeten uijt seven à agt zarken, die
zij best konden uijt den grondt ligten, aldaer verdregen hebbende, wierden de twee
waekers die voor den tweeden nagt in de sacristie waeren waekende ter oorsaeke dat
de duere der zelve af is en men alsnu, gelijk de heele kerk, dezelve is besig met
repareeren, de dieven gewaer, die nog besig waeren met hunne dieverije te plegen.
In den eersten oogenblik saegen zij de dieven tusschen het waschlicht voor geesten
aen, dog hun naerder afgespiet hebbende en siende dat het dieven waeren die besig
waeren met de zarken te berooven van het koper, dorsten zij hun eventwel niet
naederen twijl zij voor hun leven bevreest waeren, maer behendig - fol. 122 - de
kerkduere uijtgaende om van meer geassisteert te worden, wierden de dieven hun
gewaer, die de wakers voorgeven drij in getal geweeste te hebben, die in alle haest
de vlugt naemen, alle het uijtgedaene koper laetende staen; zijnde twee der zelve
volgens de vermoeding der wakers langs de geopende kerkduere weggevlugt of
mogelijkx langs het gat waerdoor zij gekomen waeren, terwijl het nootlot van eenen
deser drij, genaemt Pieter Van de Voorde, die ook langs het gat waerdoor hij in de
kerk gekomen was vermeijnde weg te vlugten, zeer ongeluckig was. Want desen, nu
zoo verre zijnde dat hij boven de lijkkaemer op het kerkhof was, sprong van het dak
af dat, alhoewel maer 11 à 12 voeten hoog, hem in d'uijterste ellende dompelde. In
den val braeken, dat te verwonderen is, de pijpen van zijne beenen beijde door,
zoodaenig dat de gebroken pijpen verre door zijne koussen staeken ende hij als van
de rechtveerdige hant Godts gestraft was. Niettegenstaende d'overgroote pijne ende
smerte - fol. 123 - kroop hij nog eenige schreden voort, zoo hij waerschijnelijk nog
meijnde van te vlugten, 't goon voor hem onmogelijk was, wanneer hij ter plaetse
door de stadtswagt geapparendeert wiert, wordende hij instantelijk naer de stadtwagt
gedregen. Aldaer gekomen en de chirurghijns bij hem gearriveert zijnde, wierden
zijne braeken naegesien, die zij niet wilden instellen tenzij den lijder naer het hospitael
vertransporteert was om aldaer te konnen blijven liggen. Dit met consent van d'heeren
van 't collegie toegestaen zijnde, wiert hij andermael gedregen naer het hospitael,
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niet zonder eene onbedenkelijcke pijne te lijden, alwaer ook seffens zijne beenen
ingestelt wierden.
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Des anderendaegs naer den noen wiert den dief andermael uijt het hospitael, op bevel
van d'heeren van 't collegie, met alle voorsichtigheijd door vier stadtssoldaeten en
verselt door eenige chirurghijns - fol. 124 - gedregen naer de vangenisse, om aldaer
geduerende zijn verblijf te beter den diefachtigen handel te ontdekken, gelijk ook de
medepligtige. Den lijder vol pijne ende smerte was in 't vertransporteeren zoo bleek
als de doodt, de duijsenden(de) menschen die ront hem liepen en verselden hem nog
eenen meerderen schrik aendoende. Hiernae wiert er door d'heeren van het collegie
een zeer nauw vue de lieu genomen, zoo wegens de maniere ende den weg langs
waer de diefte in O.L.V.-kercke begaen was, als wegens de gestolen effecten ende
de sarken waeruijt het koper gedaen was(165).

Een kindeken te vondeling op St.-Annekerkhof door eenen soldaet ontdekt.
Desen morgen voor den vijf uren wiert op St.-Annekerkhof, langs den kant van de
sacristie, door eenen soldaet gevonden een nieuw geboren kindeken, zeer netjens in
luijeren en pislappen opgedaen, 't welk men genoeg voorsag door geen van de slegste
soort desen nagt aldaer te vondeling geleijt te zijn.

Den gebroken been van den gevangen dief wordt in de vangenis geschouwt
en Torreborre ook als pligtig van zijn bedde gehaelt.
- fol. 125 - Op den 9 julij wiert den gevangenen van gisteren in de vangenisse ten
bijwesen van eenige heeren van 't collegie door doctors ende chirurghijns geschouwt
ende zijne wonden ontwonden om meterdaedt te zien of zijne beenen in den val
gebroken of in stukken geslaegen waeren, want desen tot nog toe alles lochent en
niettegenstaende de groote pijne die hij is lijdende nog geduerig voorgeeft dus zelfs
door de dieven die hij hadt willen verjaegen geslaegen te zijn dusdaenig dat zijne
beenen gebroken waeren, dog op dese schouwinge bleek het tegendeel genoegsaem
en den dief bekende eijndeling zijn begaene diefte gedaen den voorigen nagt en zoo
men zegt verscheijde andere, gelijk ook degene die daerin medegewerkt hebben.
Want den volgenden nagt wiert eenen jongelink, oudt circa 22 jaeren, genaemt
Torreborre, wonende in 't Kleen Eekhoutst[r]aetje(166), van zijn bedde gehaelt en in
egte van vangenis beweegt. Wordende den zelven des anderdaegs 's morgens om elf
- fol. 126 - uren naer 't collegie overgeleet om gehoort te worden, waer hij tot circa
den twalf en half uren verbleven hebbende onder het geloop van honderden menschen
naer de vangenisse wederom vergeleijt wiert. Eenen derden, genaemt Monink, die
meest aen 't fait plichtig is, heeft het haesepad gekosen en is alom door d'heeren
beschreven geworden, op zijn hooft voor die hem kan ontdekken hondert patacons
premie gestelt zijnde.

Eenen dief in 't huijs van sr. Steijaert gegaen.
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Op den 13 julij 's morgens circa den vijf uren hadde eenen dief andermael de
stoutigheijdt van te gaen in 't zelve huijs van sieur Steijaert, hiervooren fol. 104 nog
wegens eene begaene diefte verhandelt, langs het openstaende poortje
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paelende nevens des zelfs huijs. Ende aldaer weder tot in de slaepkaemer gekomen
zijnde, nam een paer schoen waerin groote zilver gespen waeren en meijnde seffens
hiermede weg te vlugten wanneer hij door sieur Steijaert, die uijt zijn kelder kwam,
in zijn vlugt verhindert wiert ende - fol. 127 - niettegenstaende de groote moeijte
welcke hij aenwende om uijt het huijs te geraeken zonder gesien te worden, was
zulks vrugteloos, waerom hij, de schoen en gespen weggesmeten hebbende in een
aldaer staende gistvat, zeer rasselijk ten huijse uijt vlugte zonder dat sieur Steijaert,
hoewel hij groot devoir dede om hem vast te nemen, hem konde aenhouden, waerdoor
den dief, snelder in den loop dan hij zijnde ende geen assistentie van eenige gebuers
die nog sliepen, hebbende, hem moest laeten loopen. Desen was andermael zeer net
als eenen heer gekleet en waerschijnelijk van de complicen van den jode die in
hetzelve huijs de juweelen gestolen heeft.

Groot schietspel tot Thielt gehouden.
Op den 13 julij is binnen de stadt Thielt met de hantboge een groot schietspel
gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij oppervogels,
bestaende den oppersten in eene zilvere kaffekanne, weerdig - fol. 128 - twintig pondt
groote wisselgelt ofte twintig pondt groote courant in gelde, bestaende de twee
zijdevogels ider in een koppel zilver kandelaers, weerdig twalf pond groote wisselgelt
ofte twalf pond groote courant in gelde, ter obtie van degene dezelve vogelen zal
afschieten, bestaende alle de andere op te stellen vogels in 18 guldens, waervoor een
pelotton van ses mannen tot 21 guldens moet betaelen; in consideratie van welcke
een pelotton vermag te schieten vooruijt ende twee volgens toer van loting zonder
vergelt.

Ongelucken tot Amsterdam veroorsakt, gelijk ook omstreeks Kortrijk en
Haerelbeke.
Op den 17 julij heeft men alhier uijt Amsterdam vernomen hoe men aldaer op den
13 deser een overgroote warmte gehad heeft met eenen zuijdenwindt, waerop eene
hevige stormvlaege gevolgt is die beklaegelijcke ongelucken heeft veroorsakt, want
boven de overgroote schaede aen huijsen en boomen veroorsakt, zijn der verscheijde
vaertuijgen op het Y, waer men zig met het zoogenaemde - fol. 129 - admiraelszeijlen
verlustigde, omgeslaegen en veele menschen zijn er verongelukt.
Gelijckelijk heeft men vernomen hoe omstreeks Kortrijk en wel besonderlijk tot
Roosebeke(167) en Haerelbeke, ook naer eene zeer hevige warmte, een groote vlaege
gevolgt is die d'ergste gevolgen veroorsakt heeft; heel den rijken ougst is langs dese
streek teenemael verhaegelt en alle de landen zijn er gerenueert, de schaede aen
huijsen en boomen veroorsakt is overgroot en verscheijde menschen zijn ongelukkig
doodt geslaegen; de vlaege aldaer zoo hevig geweest zijnde dat men van geloofbaere
persoonen vernomen heeft dat er heele stukken ijs gevallen zijn en haegelsteenen
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van boven de drij ponden gewicht zoo overvloedig gevallen dat dezelve met maeten
konden opgeschept worden.
Dit seltsaemig weder voor desen tijdt van het jaer heeft zig ook langs veele andere
streken verbreijt en veele onheijlen veroorsakt, terwijl op - fol. 130 - een velt ontrent
Gistel twee mannen en een kint door den blixem getroffen ende doodt geslaegen
zijn. Binnen dese stadt Brugge heeft men ook wel eene
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extraordinaire warmte gewaer geworden, gevolgt door hevige regenvlaegen, dog
zonder ijs ofte haegelsteenen; zijnde ook, Godt lof, daerdoor alhier geen ongevallen
veroorsakt.

Het k. en k. edict tot het begraeven der doode buijten de stadt wordt
vernieuwt en de prijsen voor de begraevingen worden geaffixeert.
Op den 18 julij wiert binnen dese stadt Brugge vanwegens d'orders van het
Gouvernement-Generael van den 18 januarij 1788 ende vanwegens het collegie deser
stadt Brugge daermede gelast bij hallegebode en placaete(168) de volgende ordonantie
bekent gemakt: dat Zijne Majesteijt den keijser ende koning, geïmformeert zijnde
hoe binnen zijne stadt Brugge, gelijk in andere steden van het Nederlandt, zijne
koninglijcke ordonantie van den 26 junij 1784(169) niet agtervolgt wordt, ordoneert
Zijne Majesteijt andermael van hetzelve edict in alle zijne deelen werkstellig te
maeken en de lijken buijten de stadt - fol. 131 - te begraeven zonder eenige
uijtneminge van persoonen; zullende voor den onkost van het kerkhof moeten betaelt
worden volgens den eersten gemakten tarijf, te weten: f.17.10 voor een lijk waerover
den dienst van de eerste classe zal gedaen zijn, f.15.2 voor een lijk van den dienst
van de tweede classe, f.12.14 voor een lijk van de derde classe, voor een sola misse
f.2.10, voor een lesende misse een gulden, voor een kint onder de veerthien jaeren
wekkers ouders mogen gerekent worden te zijn van de vier eerste classen een gulden
en voor een kint van de vijfde classe thien stuijvers. De religeusen der biddende
orders zullen vrij van dit last zijn maer alle andere, zoo van de mans- als
vrouwecloosters, zullen voor elk lijk moeten betaelen negen guldens; eenider, wie
het wesen mag, die naer een ander kerkhof zal vertransporteert worden, zal moeten
betaelen tot f.25 guldens; zullende eijndeling de waere arme, - fol. 132 - mits toonende
een certificaet van hunnen pastor, van alle dese lasten vrij zijn; verders door den
Heere ende Wet deser stadt Brugge geordoneert wordende dat de bovengemelde
ordonantie zonder langeren uijtstel met den 22 deser een begin neme ende dat er naer
date deser geene lijken meer in de stadt vermogen begraeven te worden.

De vrouw van sekeren man, genaemt Abraham, gelicht van drij jonge
dochters.
Op den 19 julij naermiddag tusschen twee en drij uren gelag binnen dese stadt Brugge
de vrouwe van zekeren man, genaemt Abraham, wonende in de Snackerstraete(170),
tegelijk van drij jonge dochters, die gelijk de moeder frisch en welvaerende waeren.
Nog desen naermiddag wierden alle drij dese kinderkens tusschen het geloop van
honderden menschen alle drij agter elkanderen, verselt van peters en meters, gedregen
naer de parochiale kercke van St.-Anne, alwaer dezelve met veel toejeuging den H.
Doop ontfingen.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

Groot schietspel tot Oudenburg gehouden.
- fol. 133 - Op den 20 julij is tot Oudenburg bij Oostende een groot schietspel met
de hantboge gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij
oppervogels, bestaende den oppersten in eene zilvere
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kaffekanne, weerdig 18 pond groote wisselgelt, bestaende de twee zijdevogels ider
in een zilvere portecaraffe, weerdig 8 pond groote wisselgelt, bestaende de ander op
te stellen vogels ider 18 guldens, waervoor een pelotton van ses mannen tot 21 guldens
moet betaelen; in consideratie van welcke een pelotton van ses mannen vermag te
schieten vooruijt een No 13 en een No 21, zonders de nombers 1, 13, 21 in loting te
brengen. Aen het gilden dat tot dese schieting met de meeste teekenen van eere en
triumphe zal verschenen zijn, is eene madalie in 't gout vergult, weerdig 15 guldens
wisselgelt, gegeven geworden, gelijk ook des avons aldaer in 't stadt- en gildenhuijs
eenen grooten bal is gegeven geworden.

Men siet eenen opstant teweeg om de lijken weer buijten te begraeven,
dog d'hooftwagt militaire verschijnt op de Mart en ider schijnt te bedaeren.
- fol. 134 - Op den 22 julij gefixeerden dag, wanneer ingevolgen de hiervooren
gemelde ordonantie de lijken deser stadt Brugge buijten de stadt moeten begraeven
worden, zaeg men wederom d'ergste gevolgen tegemoet terwijl sedert het bekent
maeken der zelve ordonantie, zoo aen d'hoeken der straeten, in de kercken en op de
kerkhoven zeer schandaleuse pasquillen ten desen eijnde verbreijt worden. De
aengeplakte ordonantiën zijn ten meerderen deele afgeschuert of met drek en
vuijligheijd bestreken en d'oproerige gespreken zijn alom algemeijn en zonder dat
iemant nogtans tot eenige daedelijckheijden durft bestaen, zoo nogtans dat men nu
als in een klaer daglicht voor oogen siet alle de schrikkelijcke gevolgen die het
begraeven der doode geduerende de troubelen van het voorleden jaer veroorsakt,
zooals de beschrijvinge van het voorleden jaer in het voorig deel genoegsaem
aenwijst(171) en 't welk den leser maer behoeft te doorblaeren - fol. 135 - om
volkomentlijk overtuijgt te zijn dat het begraeven der doode met gewelt binnen dese
stadt Brugge geene van de minste oorsaek van de schrickelijcke tumulten en
plonderingen geweest is.
Ten desen eijnde worden, om alles zoo verre mogelijk te voorkomen, van alle
zijde de beste maetregelen genomen om de ruste te onderhouden en tot meerderen
schrik voor die eenige buijtenspoorigheden zouden in den zin hebben, is desen avont
circa om seven uren op de Mart een dobbel hooftwacht verschenen om in tijdt van
noot gewelt door gewelt te keeren. Dog wenschelijk waere het dat die macht niet
mogte mogen gebruijkt worden, want wanneer het eens zoo verre zoudt komen dat
gewelt door gewelt zoud moet[en] gekeert worden, wat zoudt men anders van
weerzijden ('t welk Godt behoeden mag) zien als een badt van menschenbloet, waerin
zelfs d'ongeluckige en onplichtige zouden den slagoffer worden; den tijdt zal haest
[leren] of dit alles gerustelijk zonder troubelen zal afloopen.

Prijsen van 't collegie der eerw. paters Augustinen aen de studenten
uijtgegeven en der zelver naemlijst in druk geaffixeert.
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- fol. 136 - Op den 22 julij zijn binnen dese stadt Brugge met groote plichtigheijd in
't collegie der eerweerde paters Augustinen naer jaerelijcksche gewoonte (hoewel
eene maendt vroeger mits de verschuvinge der vacantiën van
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een maendt), onder het spelen van 't carilion tot zelfs laet in den nagt en het musicael
gespel der militaire, de prijsen, bestaende in goude en zilvere eeremadaliën en boeken,
aen de konstminnende jongelingen van des selfs collegie uijtgereijkt geworden;
welcke eeremadaliën de primi door d'aensienelijckste heeren deser stadt omhangen,
benevens hunne boeken geschonken zijnde, zijn dezelve alle geseten in coetsen,
verselt met d'eerweerde paters professors, hunne meesters, met groote eere thuijs
beweegt, voorop rijdende den standaert te peert en 50 studenten ook te peert in
uniforme, dan de speellieden der militaire geseten in een open rijtuijg, waernaer de
primi in de carossen volgden. Zijnde alhier - fol. 137 - vrugteloos te melden de
naemen der primi terwijl dezelve hiernevens in d'uijtgegeven berichten ten desen
eijnde konnen gesien worden(172), gelijk ook de boeken, behalvens d'eeremadaliën die
aen de primi zijn gegeven geworden.
Vóór het uijtgeven der prijsen heeft als naer jaerelijcksche gewoonte een dispuijt
plaetse gehadt tusschen de studenten en verscheijde aensienelijcke heeren deser stadt,
welcke ten eijnde gevolgt wiert door het uijtgalmen van eenen lofdicht door joncker
Franciscus van Caloen(173), overwinnaer van alle de andere gedaene scholen en met
alle de eeremadaliën omhangen zijnde. Op alle de gewesten deser stadt waer de primi
waeren wonende, zaeg men heden zoo aen d'huijsen als straeten veele versieringen
aenrechten, gelijk ook des avons op alle dezelve plaetsen konstige illuminatiën,
vrugdevieren en pektonnen ontsteken wierden en wel besonderlijk op Ter Balie(174),
waer den soon van d'heer Vermeire was wonende(175), want aldaer ten desen eijnde
zoo - fol. 138 - goet als de heele St.-Gillisparochie in den dag zeer schoon verciert
ende des avons geïllumineert was.

De laeste beslissinge van den k. en k. wegens het Seminarie-Generael van
Loven.
In de Gasette van Gend van den 21 julij(176) is eijndeling voor het heele Nederlandt
bekent gemakt de eijndelijcke ende laeste beslissinge van Zijne Majesteijt den keijser
ende koning op de leering der godtsgeleertheijd en de oprechtinge van het
Seminarie-Generael tot Loven (ziet dese wondere en wijtloopinge verklaeringe in 't
Lovensch nieuws, fol. 53 tot 58), aen welcke souvereijne besluijten als de laeste ten
desen eijnde te verkondigen geenen tegenseg meer is. (Ziet ook verder in 't zelve
Lovensch nieuws fol. 53 hoe geduerende den loop van dit jaer 1788 geen promotie
der philosophie geweest heeft.) Gebuertenis zonder voorbeelt zedert d'oprichtinge
der universiteijt van Loven dat er geenen primus uijtgeropen is geworden.

Seker Fransch libel door den sche[r]pregter tot Brussel op een schavot
verbrant.
Ziet nog verders in 't zelve nieuwsbladt fol. 63 hoe op den 24 deser tot Brussel op
de Stadtsnedermart - fol. 139 - door den sche[r]prechter op het schavot verbrant is
seker Frans libel getitelt: ‘Guide fidel pour tous les pays de duchès de Brabant, de
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Limbourg et marquisat d'Envers avec une esquisse des constitutions en previleges
de ces pays et les moijens de les conserver, dédié à mes seigneurs les états de Brabant,
par un ami de la patrie. Londers 1788’, met verbodt aen eenider van ider exemplair
van die er besitten, op de boete van

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

60
hondert patacons, aen den procureur-generael ter hant te stellen(177).
Nu, lieven leser, siet men in eenmael teniet de honderden requesten, presentatiën
en representatiën gedaen nopende het Seminarie-Generael terwijl Zijne Majesteijt
den keijser volstrektelijk wilt dat hetzelve onder den toesicht der bisschoppen moet
opgerecht worden; voor welckers oprechting nogtans men in 't algemeen vreest voor
een volkomen ondergang der geestelijkheijdt terwijl den afkeer van idereen wegens
dit seminarie overgroot is.

Een jode op de peerdemart geapparendeert.
- fol. 140 - Op den 25 julij wiert 's morgens op de peerdemart geapparendeert en
beweegt in egte van vangenisse eenen jode, die aldaer met eene groote behendigheijdt
meijnde te stelen eene borse waerin circa hondert pond groote was. Want eenen boer,
dit gelt in zijnen sak hebbende, hadde bij geluk de borse waerin het gelt was (ten
meerderen deele in gout) met een coordeken aen één zijner knopen vastgemakt zoodat
vervolgens den dief het geit niet kost ontweeren zonder het breken van 't coordeken
en zonder dat den boer het gewaer wiert. Dus op het fait met de borse in 't uijthaelen
in d'handt op het fait betrapt zijnde, wiert hij onder het geloop van honderden
menschen beweegt naer de stadtswagt en desen morgen op het collegie gehoort zijnde,
is hij op bevel van d'heeren, mogelijcks aen nog meer faiten plichtig, naer de vangenis
beweegt geworden.

Het lijk van d'heer kanonink De Bette en eeniger kinderen buijten
begraeven; tewegen opstant.
- fol. 141 - Op den 26 julij wiert het lijk van den heer canonink De Bette van de
kathedraele kercke van St.-Donaes(178), naer het eijndigen van den pligtigen lijkdienst,
zonder den minsten tegenseg vervoert naer het kerkhof van St.-Cruijs, alwaer hetzelve
begraeven wiert.
Deser daegen waeren er ook verscheijde kinders naer het generael kerkhof gedregen
en aldaer begraeven zonder eenige buijtenspoorigheden te sien plegen. Dog desen
avont twee lijken van gemeene lieden over aerde liggende langs den kant van de
Coupure, vreesde men genpegsaem voor eenen opstant van kwaedwillige, temeer
omdat eenen jongen daer desen naermiddag met eene tromp al trompen hadde
rondtgelopen en ider scheen te vermaenen dat den volgenden dag twee lijken gingen
begraeven worden en ider aenwakkerde om dezelve gesaementlijk binnen dese stadt
te helpen ter aerde te bestellen.

Twee lijken uijt O.L.V.-kercke worden zonder eenigen obstant te
veroorsaeken buijten begraeven.
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- fol. 142 - Op den 27 julij 's morgens om seven uren, gelijk ook om agt uren, wierden
de beijde lijken inderdaedt in de parochiale kercke van O.L.V. gebragt ende over
dezelve, ten bijwesen van eenig overgroote menigte volk, nieuwsgierig om het eijnde
deser nieuwigheijd te zien, wierden de lesende missen afgelesen; 't eijnde van welcke,
hoeveel volk daer ook vergaedert was, de lijken door de aengestelde lijkdraegers
opgenomen wierden ende dus een kruijs voorop gedraegen wordende tot op het
generael kerkhof gedregen en
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seffens door een geestelijcken heer, daer reets woonachtig, begraeven wierden. Want
hoe groot den toeloop van menschen ook was, was er niemant die den minsten
tegenstant bestont te bieden, veel min d'hant aen de lijken om te begraeven te slaen
terwijl het, zoo men zegt, voor hun slecht zoude afgeloopen hebben en d'heeren hun
genoegsaem zouden hebben laeten geworden, - fol. 143 - dog genoegsaeme bespieders
hadden aengestelt om bescheijdelijk te zien wie hun tot dees buijtenspoorigheden
zouden uijtgelaeten hebben en hun des nagts niet alleenelijk zouden hebben doen
van hun bedde haelen maer tegelijk des anderdaegs eene straffe ondergaen
gelijkformig aen hunne misdaeden.
Dus verhoopt men nu dat dit gewichtig point, waeraen de rust voor een groot deel
deser stadt Brugge afhangt, zal tot stant gebragt worden ende dat de lijken gerustelijk,
op den voet als voorschreven, naer het generael kerkhof zullen gedregen ende
begraeven worden. Zullende, zoo men zegt, eerstdaegs de kercke van het
gesupprimeerde clooster van de Capucinerssen in de Katalinestraete(179) in staet gestelt
zijn om aldaer alle de lijken, naer het doen van den lijkdienst, te draegen, van waer
dezelve naer het generael kerkhof zullen moeten vervoert ofte verdregen worden.

Schietspel tot Hantsaeme.
- fol. 144 - Op den 27 julij is binnen de parochie van Hantzaeme een schietspel met
de hantboge gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden vijf
oppervogels, bestaende den oppersten in 30 keijserlijcke kroonen, de twee zijdevogels
naest den oppervogel ider in 12 gelijcke kroonen en de twee andere ider in seven
gelijcke kroonen, tesaemen 68 keijserlijcke kroonen. Bestaende de ander op te stellen
vogels ider in 18 guldens, waervoor een pelotton van ses mannen tot 21 guldens moet
betaelen; in consideratie van welcke een pelotton deser gilde vermag te schieten
vooruijt ende vier andere volgens toer van loting zonder vergelt.

De processie wegens het feest van St.-Anna omgedregen.
Op den 28 julij 's morgens naer d'hoogmisse wiert vanuijt de parochiale kercke van
St.-Anne de plic[h]tige processie wegens des selfs feestdag omgedregen, die den 26
deser wegens den saeterdag ende martdag tot heden was verschoven en uijtgestelt
geworden.

Een peert wordt uijt de stookerije op Steenbrugge argelistig gestolen.
- fol. 145 - In den nagt tusschen den 30 en 31 julij beging eenen dief op Steenbrugge
in de stokerije, bewoont door joffrouw vidua De Neve, de stoutigheijd van op de
volgende wijse een schoon peert te stelen: desen aldaer den voorigen dag verbleven
hebbende, zoo hij voorgaf als eenen marchand in peerden, bood voor het peert dat
hij gestolen heeft tot 29 guineën(180). Dog hetzelve voor dien prijs niet mogende
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hebben, bekwaem het des nagts hetzelve aen minderen prijs; want met behendigheijd
den peerdestal ingegaen zijnde, voorsien van toomstringen en andere gereetschap,
saedelde hij hetzelve peert waervoor hij geit geboden hadde en reed nog desen nagt
met hetzelve weg, waerschijnelijk langs den kant van Vranckrijk. Dees peerdediefte
ontdekt zijnde,
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gelijk ook den gevlugten daeder, is den zelven alom door d'heeren van het Vrije
beschreven geworden, gelijk ook eene premie op zijn hooft gestelt is.
- fol. 146 - Op den 1 augusti zaeg men binnen dese stadt Brugge, niet sonder schrik
voor alle welpeijsende ingesetene, nog een titteljen voor den dag schijnen van de
voorschrikkelijcke tumulte en plondering van over jaer(181). Want de gepasseerden
nagt was het dat het huijs van d'heer Van Honacker geplondert wiert; heden morgen
stont de galge geplant, naermiddag wiert dezelve verbrant en het huijs andermael
teenemael ontramponeert en alles in stukken geslaegen en aen den roof der vlammen
overgelaeten, zooals den leser in 't voorig deel met alle omstandigheden uijtgedrukt
vint, weerdig om aen 't naegeslacht vereeuwigt te worden als een geschiedenis zonder
voorbeelt, 't goon elk uijter herten wenscht noijt meer binnen onse mueren te mogen
zien voorvallen.

Oproer in St.-Jacobskerk teweeg.
Heden nogtans saeg men desen morgen hieraf eenen enkelen schets, dog zonder
eenige quaede gevolgen. Want in de parochiale kercke van St.-Jacobs desen morgen
om agt uren de misse afgelesen - fol. 147 - zijnde over het lijk van eenen hovenier,
wonende in de Raemstraete, die eene weduwe met thien levende kinderen agterlaet,
waeren aldaer meer dan duijsent menschen vergaedert om 't eijnde deser begraevinge
af te sien, want d'hoveniers vast besloten hadden van het lijk zelfs naer 't generael
kerkhof te draegen, gelijk zij inderdaedt ter uijtvoer bragten; want de aengestelde
draegers het lijk willende opnemen, sloegen dese daer hant aen en deden hun zelfs
onder bedreijgingen het lijk verlaeten. Vier hoveniers, confraters van den overleden,
vervolgens het lijk opgenomen hebbende, droegen hetzelve naer het generael kerkhof,
met den pelder over hetzelve geslaegen en een kruijs en vaene voorop gaende, gelijk
ook van honderden nieuwsgierige tot op het generael kerkhof gevolgt wordende,
alwaer hetzelve zonder verder troubels begraeven wiert; zijnde dit voorbeelt hiernae
nog door andere gevolgt - fol. 148 - geworden, zoo nogtans dat hieruijt alweder
disorders te verwagten zijn, gemerkt zulks alleen gedaen wordt om, zoo men
voorgeeft, d'onkosten van het kerkhof te vermijden, terwijl men opentlijk zegt dat
wanneer de lijken door de borgers vertransporteert worden men aen geen voorder
onkosten meer jubject is, tegens de kosten van welcke zelfs door groot en kleen
tegengesproken wordt en dat het genoegsaem te vreesen is dat hieruijt vroeg of laet
een disorder zal uijtbersten terwijl het geven van die onkosten zelfs van treffelijcke
persoonen geweijgert wort te geven(182).

Eindnoten:
(162) Hier wordt Alexander-Ferdinand, prins van Tour of la Tour en Taxis bedoeld. Afkomstig uit
een oud Milanees geslacht werd deze adellijke familie vanaf de 14de eeuw la Tour (de) Taxis
of Tassis genaamd. Het geslacht van de Taxis heeft een overwegende invloed uitgeoefend op
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het postwezen. Wanneer in 1501 Frans la Tour de Taxis door Filips de Schone tot ‘capitaine et
maistre’ van de posten werd aangesteld, verwierf de familie gedurende een drietal eeuwen een
monopoliepositie in het postwezen in onze streken. Behoudens enkele onderbrekingen waren
de Taxis tot aan de Franse revolutie meester van de buitenlandse correspondentie in de
Nederlanden. (J.C. OVERVOORDE, Geschiedenis van het postwezen in Nederland voor 1795
met de voornaamste verbindingen met het buitenland, Leiden, 1902, blz. 16-26), (J. RUBSAM,
art. Taxis (Thurn und Taxis), in Allgemeine Deutsche Biographie, dl. XXXVII, Berlijn, 1971,
blz. 479-482).
(163) Sinds 1279 bestond in de Smedenstraat een gasthuis voor arme reizigers. Het werd in 1305
omgevormd tot gasthuis voor blinden, Onze-Lieve-Vrouw van de Blindekens genoemd. Vanaf
1419 werd begonnen met de bouw van de eerste kapel in de Kreupelenstraat. In de Geuzentijd
werd het gasthuis niet verwoest, de kapel echter wel. Zij werd herbouwd in 1651. Met de Franse
Revolutie werd de hele inboedel ervan verkocht. De kapel werd echter opnieuw geopend voor
de cultus vanaf 4 augustus 1801. (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 32, 511-512), (J.A. VAN
HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 240), (A. SCHOUTEET, De straatnamen
..., o.c., blz. 121). Zie ook voetnoot 4 van deel 1787 ‘Daegelijcksche Gevallen’ en voetnoot 193
van deze uitgave.
(164) Het Engels klooster is sedert 1629 in de Carmersstraat gevestigd. De Augustinessen, afkomstig
uit het klooster van Leuven, namen hun intrek in het Nazarethgasthuis dat sedert 1334 naar de
Garenmarkt was overgebracht. Vanaf 1647 werden de huidige kloostergebouwen opgetrokken.
De huidige kapel dateert van 1736-1739. De stichting wordt nog vaak klooster van Nazareth
genoemd naar het oude passantenhuis. De naam Engels klooster is ontleend aan het feit dat
Engelse religieuzen na de hervorming in Engeland zich vanaf 1415 te Leuven vestigden en
vanuit dit klooster een aparte gemeenschap te Brugge vormden. (B. JANSSENS DE
BISTHOVEN, Monastère de Nazareth (Couvent Anglais) à Bruges, in Monasticon Belge, o.c.,
dl. III, vol. 4, blz. 1143-1165), (J.A. VAN HOUTTE, o.c., blz. 371, 411), (A. DUCLOS, o.c.,
blz. 534-535).
(165) In het Verluydboek werd op datum van 6 december 1788 het verslag van deze gerechtszaak
neergeschreven. Beschuldigden waren: Bernardus Torreborre, 23-24 jaar, ongehuwd, vetspinder
van functie en Bonifacius Van de Voorde, 26 jaar, ‘doende van alles’, maar vooral werkend
voor mestschippers. Zij werden beschuldigd van diefstal in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw.
Het hier opgegeven relaas komt volledig overeen met het verslag in de bronnen. Beide personen
werden als kerkrovers en grafschenders veroordeeld tot 10 jaar opsluiting in het Provinciaal
Correctiehuis te Gent. Een zekere Joannes Mourinck, alias Moninck, wonende op de
Onze-Lieve-Vrouwparochie, was eveneens in de misdaad betrokken. Hij werd voorgesteld als
de ‘principalen auteur’. Hij kon echter vluchten. Pas op 8 augustus 1789 werd Mourinck voor
het gerecht gedaagd. Samen met Jan-Baptiste Tetaert werd hij van diverse diefstallen beschuldigd,
hij werd veroordeeld tot 15 jaar opsluiting in het Provinciaal Correctiehuis. (S.A.B., Kriminele
Rechtspraak - Verluydboek 1727-1788, no 187, fo 6-9 en fo 12 vo-13). (Voor het vervolg van
het verslag zie verder fo 125-126).
(166) De oorspronkelijke benaming van de Werkhuisstraat was Kleine Eekhoutstraat, zo genoemd
omdat ze uitliep op de poort van de Eekhoutabdij in de Nieuwe Gentweg. De benaming werd
in 1816 gewijzigd n.a.v. de oprichting van een bedelaarswerkhuis, het huidige
Rijksopvoedingsgesticht. (A. SCHOUTEET, Straatnamen ..., o.c., blz. 233).
(167) Waarschijnlijk bedoelt Van Walleghem hier Oostrozebeke gezien hij het bij Harelbeke en
Kortrijk situeert. Het officiële onderscheid met Westrozebeke - arrondissement Roeselare, sinds
1977 gefusioneerd met Staden - werd pas gemaakt door de wet van 30 maart 1836. Daarvóór
schreef men voor beide gemeenten Roosebeke soms met de aanduiding ‘kasselrij Yper’ of
‘kasselrij Kortrijk’ erbij. (H. HASQUIN, o.c., dl. II, blz. 812-813 en 1218-1219).
(168) Zie S.A.B.: Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 85 verso, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 no 92.
(169) Zie hiervoor O.P.B.A., 3o serie, dl. 12, blz. 358-361). Zie verder voetnoot 182.
(170) Hiermee wordt de Snaggaardstraat bedoeld. (A. SCHOUTEET, Straatnamen ..., o.c., blz. 201).
(171) Zie hiervoor voetnoten 15 en 25 van de uitgave 1787 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’) en de
folio's 46-47, 62-63, 141-143, 146-154, 155-166 van dezelfde uitgave 1787.
(172) Dit drukwerk werd opgenomen in het handschrift, fol. 135-136.
(173) François-Joseph-Albert van Caloen werd geboren te Brugge op 3 juni 1770. Hij was de zoon
van Charles-Louis van Caloen, schepen van het Brugse Vrije en van Justine Rotsart d'Hertaing.
Hij huwde in mei 1800 met Françoise-Rosalie-Thérèse Arents de Beerteghem, samen hadden
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(174)

(175)

(176)

(177)
(178)

(179)

(180)

(181)
(182)

zij 10 kinderen. Van 1801 tot 1815 was hij achtereenvolgens vice-president en president van
het Tribunaal van Eerste Aanleg te Brugge. Hij was ook lid van de Provinciale Staten. Hij
overleed te Brugge op 6 juni 1828. (J. VAN CALOEN, Histoire généalogique de la maison
Calonne et van Caloen en Tournaisis et au comté de Flandre, suivant le manuscrit du baron
Jean van Caloen, Brussel, 1959).
De wijk ‘Ter Balie’ is te situeren in de omgeving van het kruispunt tussen de Vlamingstraat,
de Sint-Clarastraat en de Kalkovenstraat. De Baliestraat moet in verband gebracht worden met
deze wijk, de straat bestond reeds in 1579. De naam ‘Balie’ is waarschijnlijk ontleend aan balie,
d.i. leuning, balustrade, hekken, afsluiting die daar zou hebben gestaan. (A. SCHOUTEET, De
straatnamen van Brugge, o.c., blz. 19).
Joannes Vermeire, de zoon van sr. Vermeire, meester-timmerman, was een leerling van de
Augustijnen. Hij staat vermeld op de leerlingenlijst die in het handschrift door Van Walleghem
werd opgenomen. Joannes Vermeire werd op 22 juli 1788 primus ‘in Syntaxi’. De leerlingenlijst
is in het handschrift opgenomen, fol. 135-136, dl. 14.
In de ‘Gazette van Gend’ van 21 juli 1788 werd een ‘depêche’ van de landvoogden
Marie-Christine en Albert Casimir opgenomen. Dit schrijven behandelde het probleem van het
Seminarie-Generaal van Leuven. Er werd duidelijk gemaakt dat niet zou ingegaan worden op
het verzoek van de Raad van Brabant om de vroegere leraars van de seminaries hun functie te
laten heropnemen. Tevens werd aangekondigd dat de faculteit van de rechten, van de medicijnen
en van de filosofie van Leuven zou overgebracht worden naar Brussel, terwijl de faculteit van
de godsgeleerdheid en het Seminarie-Generaal te Leuven bleven gevestigd. Het beleid inzake
het Seminarie-Generaal bleef gehandhaafd en de bisschoppen werden uitgenodigd om zich ter
plaatse van de toestand te vergewissen. (B.R.U.G., De Gazette van Gend, 1788, J 1).
Over dit pamflet hebben we geen informatie teruggevonden.
Op 24 juli 1788 stierf op 60-jarige leeftijd Joannes Josephus Bettens, kanunnik van St.-Donaas.
(B.A.B., Acta capitula 1788-1793, fo 46vo), (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen
Overlijdensregister 1788 - St.-Donaas, nr. 64).
De Zusters Penitenten uit Bourbourg in Frans-Vlaanderen vestigden zich definitief te Brugge
als Capucinessen in 1699. Gedurende de 18de eeuw verbleven ze in de Katelijnestraat, in het
klooster waar thans de Redemptoristinnen gehuisvest zijn. In 1701 werd hun klooster gebouwd
en in 1716-17 hun kapel. De Capucinessenorde werd in 1784 verboden door Jozef II, maar in
1791 namen de kloosterlingen opnieuw hun intrek in de Katelijnestraat. Op 26 november 1796
werden zij echter door de Fransen met geweld uitgezet. Korte tijd namen zij hun intrek in de
Zilverstraat en in de Hoedenmakersstraat. Van 1806 verblijven zij in de oude refuge van de
St.-Andriesabdij in de Boeveriestraat. (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 509), (J.A. VAN
HOUTTE, De geschiedenis van Brugge..., o.c., blz. 372).
De Engelse Guinée was in 1784 11 gulden - 8 stuivers - 3 deniers wisselgeld, 13 gulden - 6
stuivers - 3 deniers courant, 1 pond - 18 schellingen wisselgeld, 2 pond - 4 schellingen - 4
grooten courant waard. (S.A.B., Almanach, 1784, BIhh.).
Deze rellen heeft Van Walleghem uitvoerig beschreven in ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1787, fol. 217-240. Zie ook voetnoten 86, 90 en 96bis van hetzelfde deel.
De verordening van Jozef II, daterend van 26 juni 1784, bepaalde dat niemand meer binnen de
steden of dorpen begraven mocht worden. Daartoe dienden nieuwe begraafplaatsen te worden
aangelegd buiten de muren van de stad of van het dorp, en dit op kosten van de kerkfabrieken.
Het edikt bepaalde tevens dat de kerkfabrieken een gesloten lijkwagen moesten aankopen om
de lijken naar het generaal kerkhof te vervoeren, dit mocht enkel 's morgens vroeg of 's avonds
laat gebeuren. Dit bracht ongetwijfeld vervoerkosten met zich mee die dan door de
naastbestaanden van de overledenen moesten gedragen worden. (M. VAN COPPENOLLE, Het
stedelijk kerkhof te Brugge, in Brugge, 'n Spieghel, 1939, blz. 185), (zie ook voetnoot 15 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787).

(Augustus)
Pligtige schietfeest binnen Brugge door de gilde van St.-Jooris gehouden.
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Op den 2 augusti tegens den avont zijn met groote pragt van rijtuijgen en peerden
binnen dese stadt Brugge aengekomen de gildens der stalleboge van Kortrijk, Aelst
en Audenaer[d]e, om des anderdaegs de plichtige schietfeest binnen dese stadt te
helpen bijwoonen die in 't Oudt Hof van St.-Jooris zal gehouden worden.
- fol. 149 - Op den 3 augusti 's morgens om elf uren zijn de heeren confraters van
het Oude Hof van St.-Jooris, verselt door degene van Kortrijk, Aelst

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

63
en Audenaer[d]e, alle in gelijcke roode uniforme en 80 in getal, voorop gaende het
gewonelijk gespel en de standaerden te peert, gegaen naer de parochiale kercke van
St.-Jacobs tot het bijwoonen van de plichtige misse. Welke geëijndigt zijnde den
treijn langs St.-Amandtsstraete over de Mart naer het Hof is weergekeert.
Des naermiddaegs om twee uren is den zelven treijn van 's morgens op de Mart
verschenen, de zilvere prijsen voorop gedraegen wordende; gaende dezelve andermael
tusschen het schoon speelen op d'instrumenten, gelijk ook op 't carilion op den thoren
van de Mart tot in het Hof, alwaer seffens de plichtige schietfeest begonst. Ontrent
den vier uren en half wiert de oppersten zijdevogel, bestaende in twee zilvere
kandelaers, getroffen door de gilde van Kortrijk, wanneer het schietspel met de
grootste hevigheijdt - fol. 150 - vervolgt wiert tot naer den seven uren eer dat er nog
eenen vogel getroffen wiert, wanneer het andermael geluckte dat den oppervogel
door de gilde van Kortrijk getroffen wiert, wanneer telkens op 't treffen van eenen
vogel de kanons afgelost wierden. Dus het schietspel tot den avont vervolgt wordende,
wiert er niet eenen vogel meer getroffen en de drij andere bleeven op de persse staen,
die ook seffens gestreeken wiert. Dan begonst seffens de loting, in welcke de gilde
van Kortrijk den anderen oppersten zijdevogel bequaem, bestaende in twee zilvere
comfoiren(183). Aelst bequaem den ondersten zijdevogel, bestaende in twee zilvere
portecraffen en Audenaerde den anderen, bestaende in vier zilvere zoutvaeten, zoodat
de gilde van Brugge voor dese reijse niets het minste trefte. Hiernae wiert er op de
gildekaemer een voortreffelijk avontmael gegeven van meer dan hondert couverts,
de plichtige schietfeest door eenen bal, die tot 's morgens geduerde, eijndigende.
Des anderdaegs - fol. 151 - 's morgens zijn de gildens van Kortrijk, Aelst en
Audenaer[d]e met den zelven treijn als sij binnen dese stadt gekomen waeren dezelve
uijtgereden, hunne bekomen prijsen bij hun vertoont wordende en wel besonderlijk
de gilde van Kortrijk die met hunne zilvere kaffekanne, kandelaers en comfoiren,
met groote pracht ende luijster dese stadt Brugge verlaeten hebben.
Op den 3 augusti is er ook binnen de stadt Thourhout een groot schietspel met de
hantboge gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij
oppervogels, bestaende den oppersten in 30 en de twee zijdevogels in 12 keijserlijcke
kroonen(184), bestaende de ander op te stellen vogels ider in 18 guldens, waervoor een
pelotton van ses mannen 21 guldens moet betaelen; in consideratie van welcke een
pelotton van hetzelve gilden vermag te schieten vooruijt en twee volgens toer van
loting zonder vergelt.

De militaire soldaeten passeeren revue.
- fol. 152 - Op den 6 augusti tegens den avont is d'hooftwacht van de militare van de
Mart vertrokken, aldaer sedert eenige daegen geplaest, om des anderdaegs revue(185)
te passeren; 't welk op den 7 deser van 's morgens om seven uren op de Vrijdagmart
verricht wiert ter inspectie van den heer generael, tevooren kolonel van hetzelve
regiment; verscheijde in dees revue hunnen consé bekomende.
Des naermiddaegs wiert er ook ter deser gelegentheijd een groote exercitie in 't
vuur, op 't velt buijten de Kruijspoorte, gehouden waer duijsenden menschen deser
stadt Brugge tegenwoordig waeren, wanneer ook des anderdaegs de

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

64
hooftwagt der militaire andermael op de Mart op hunne gewonelijcke plaetse
verschen[en] is, om geen ander reden van dezelve vertrokken zijnde.

Bericht van schrikkelijcke voorvallen binnen Antwerpen voorgevallen en
verscheijde borgers gedoodt en gequest.
Alsnu heeft men ook binnen dese stadt Brugge verschrikkelijcke berichten uijt de
stadt Antwerpen ontfangen die elk doen sidderen en beven(186); d'egtheijdt van welcke
maeren tot hiertoe hierop uijtkomende: over eenige daegen aldaer circa - fol. 153 drijhondert mannen militaire op de Mart verschenen zijnde tot voorkoming van alle
disorders en wegens de aenkomst, zoo er geseijt wordt, van den heer fiscal tot het
supprimeeren van het seminarie aldaer en andere redens, zoo zijn tegens den één
uren van alle slag van menschen en meer als duijsent in getal ook op de Mart
verschenen, zonder opset nogtans van disorders te maeken. De oversten van hetzelve
regiment de groote menigte ziende en meijnende dat dezelve aenkwaemen om de
calsijdesteenen uijt d'aerde te trekken en hun te bestormen, daer nogtans niet dan een
hoop jongers een kleene beweging makten, deed seffens zijne soldaeten batalion
carré maeken en gaf vervolgens orders om van vier zijden te vuuren. Alle die op de
Mart vergaedert waeren poogden hun seffens door den vlugt te redden,
niettegenstaende welcke der thien ter plaetse ongeluckkig gedoodt ende gesnuefelt
wierden en meer dan seventig zoo jammerlijk - fol. 154 - gewont ende gequest dat
men genoegsaem bevreest is dat ook een groot gedeelte van dees ongeluckige het
nootlot van alle stervelingen zullen ondergaen. Het meeste deel, zoo van de gedoode
als gequeste, zoo men verneemt, zijn al van agter getroffen en hebben de wonden in
de vlugt bekomen zoodaenig dat het getal van de gekweste nog meerder zoude
geweest hebben zoo het meerderen deel der militaire niet in de locht geschoten hadde;
zijnde, dat nog meerder te beklaegen is, verscheijde in hunne huijsen en winckels
getroffen en verscheijde goederen door de kogels merckelijk beschaedigt. Van welken
droeven en beklaegelijcken voorval, die al weder een groote verwerring door 't heele
landt veroorsakt, men nog naedere omstandigheden zal vernemen ende nog meer dat
alsnu andermael den uijtvoer der graenen toegelaeten is(187) (ziet het Lovensch nieuws,
het 7ste deel, fol. 77), in den tijdt nogtans dat de graenen op eenen hoogen prijs
verkogt worden(188).

Ordonantie wegens het verblijf in d'herbergen.
- fol. 155 - Op den 8 augusti wiert bij hallegebode, trommeling en placaete(189)
vanwegens d'orders van d'heeren van 't collegie deser stadt Brugge aengekondigt de
volgende strenge ordonantie: dat den Heer ende Wet deser stadt genoegsaem ondervint
dat, niettegenstaende de voorgaende gegeven ordonantiën, het naer d'ure sitten in de
herbergen 's avons meer als oijt gecontinueert wordt, waerdoor zelfs veele onheijlen,
twisten, gevechten en alle andere buijtenspoorigheden versoorsakt worden; om welke
te voorkomen aen éénider, wie het wesen mag, van nu af geïnterdiceert ende verboden
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wordt van 's avons naer het luijden der klokke in eenige hoegenaemde huijsen te
verblijven, alwaer het zelfs zonder het drinken van eenige drank, behalvens de
vremdelingen, zoo binnen als buijten dese stadt en paelen van diere; op pene dat den
herbergier voor d'eerste reijse zal verbueren eene boete van ses pond para-
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sijse en elken - fol. 156 - persoon die er zal gevonden worden vier; zullende degene
die aen dees boete niet konnen volkomen arbitrirelijk volgens het fait gestraft worden;
zullende den herbergier naer tweemael bij overtredinge daerover gestraft te zijn, de
derde mael voor een half jaer en de vierde mael zijn herberg voor altijdt gesloten
worden. Gelijckelijk den herbergier naer het luijden der klokke refuijs doende van
zijn huijs te openen tot het nemen van de noodige visite, zal voor de eerste mael
vervallen in eene boete van 100 pond parasijse, ende voor de tweede mael daerin
vervallende, zijn herberg voor altijdt gesloten worden; zullende het derde deel der
boeten verdeelt worden ten profijte van den aenbrenger en de twee ander deelen
zullen zijn ten behoeve van den gemeenen armen; zullende twee bediende tezaemen
zijnde, op 't doen van hunnen eedt, wegens de contraventiën gelooft worden.

Een jode wordt vóór 't Stadthuijs der stadt Brugge voor begaene dieften
gegeesselt.
- fol. 157 - Op den 9 augusti wiert vóór 't Stadthuijs deser stadt Brugge door den
scherprechter op een schavot met roeden gegeesselt de jode, geboortig van Londen
en oudt 24 jaeren, van welcken hiervooren, fol. 104 en 110 breeder verhandelt is
ende om dezelve begaene faiten binnen dese stadt Brugge op den 24 junij lestleden
ende genoegsaem verdagt zijnde van geduerende den tijdt dat hij als vagebont en
deugeniet binnen dese stadt Brugge geroeleert heeft veele andere strafbaere faiten
te hebben begaen. De sententie van welcken hier niet verder vermelt staende omdat
er t'zijnen laste geen ander strafbaere faiten in zijn relaes afgelesen zijn ende ook
omdat zulks door 't gedruijs in 't Stadthuijs niet wel kan gehoort en verstaen worden.
Desen misdaedigen jode ontfing voor zijne begaene faiten 74 slaegen en was
vervolgens voor zijn heel leven uijt het gebiedt van Zijne Majesteijts keijserlijcke
en koninglijcke landen - fol. 158 - gebannen, wanneer hij ook daegs hiernae uijt dese
stadt Brugge als schelm en duegeniet geleijt wiert. In 't ontfangen zijner straffe
schreeuwde hij in de Vlaemsche tael naer d'heeren om genaede en vraegde t'eijnde
dezelve gewillig vergiffenis. Hij was met dezelve kleederen gelijk hij het fait gepleegt
hadde, zeer net gekleet, gelijk ook zijn haijr zeer net geaccomodeert en gepoeijert
was. In 't binden van desen aen de staek tot het ontfangen zijner straffe hadde een
voorval plaetse die den patiënt zelve tot lacchen verwekte, want den scherprechter
den zelven met eene groote hevigheijd bindende, zoo gebuerde het dat de coorde in
twee stukken brak en hij agterover op den grond stuijkte, zoodaenig dat hij zig
voorseker zeer beseerde en zijn handt zeer bebloet was. Zulks niettegenstaende stont
hij seffens op alsof hem geen hinder gebuert was en bont hem seffens met een ander
coorde, terwijl hij van ider belacchen wiert(190).

De waters worden tot verdieping van den Com afgetrokken en een
geraemte in d'aerde gevonden.
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- fol. 159 - Op den 12 augusti zijn de waters deser stadt Brugge teenemael droog
afgetrokken, wanneer men seffens langs beijde eijnden van den Com eenen
bekwaemen dam geschoten heeft om de waters van den Com te konnen droog
afmaelen, 't welk seffens naer het maeken der dammen gedaen is met ses
water(s)molens. Zullende den Com, teenemael droog afgemaelen zijnde, zoo
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haest doenelijk uijtgedipt worden, ter oorsaek dat dezelve op eenige plaetsen zeer
versant is, 't welk zooveel te spoediger zal gedaen worden omdat er nu geen
zeeschepen konnen aenkomen en den koophandel daerdoor grootelijcks is lijdende(191).
Geduerende desen tijdt zal de vaert van aen den Com tot aen Schipsdaelebrugge
uijtgemergelt en veele ander noodige waterwercken gedaen worden. Van beijde
zijden den Com is er eene doorsnede in 't zoogenaemt Veversvesken(192) gemakt
waerdoor de waters deser stadt naer d'Oostensche vaert konnen getrokken worden.
In des zelfs uijtdelving aldaer - fol. 160 - heeft men met groote verwondering een
doodt lichaem van eenen man gedolven gevonden, waerschijnelijk al ettelijcken tijdt
aldaer in d'aerde gedolven terwijl hetzelve onkennelijk was ende niet dan het heel
geraemte, nogtans ongeschonden, meer gevonden wiert en aen den schotel van 't
hooft nog het haijr hangende; dit heel geraemte bij het aenraeken teenemael in een
hoop gevallen zijnde.

De processie van Blindekensgasthuijs wordt 's morgens om agt uren
omgedregen.
Op den 15 augusti is 's morgens om agt uren vanuijt de kapelle van Blendekens,
gelijk over jaer, eene pligtige processie, verselt met het Heijlig der Heijligen en het
beelt van de Heijlige maeget Maria, omgedregen geworden(193), gelijk ook 's morgens
naer d'hoogmisse gedaen is vanuijt de kercken van O.L.V. en St.-Catharine, langs
dezelve toeren zoo men dees processiën naermiddag plag om te draegen.
Desen avont, gelijk op den volgenden sondag, wierden op de gewesten rondt
Blindekenscapelle veele vruegdevieren aengesteken en in den dag de straeten schoon
verciert, gelijk jaerelijks gepleegt wordt.

Eenen boer wordt zijne borse gesneden.
- fol. 161 - Op den 16 augusti eenen boer op de Mart staende met eene geltborse in
zijnen sak waerin was circa 19 pondt groote, van twee stukken linwaet die hij
ontfangen hadde, zoo hadde eenen dief, zeer net gekleet, de stoutigheijd van dees
borse, nevens hem staende, uijt zijnen sak te trecken. Zoo nogtans dat hij van het
gelt geen eijgenaer konde worden want het coordeken van de borse aen eenen knop
der kleederen van den draeger vastgemakt zijnde en rondt den krop der zelve gedraeijt,
zoo schoot in 't uijtgrijpen der borse dezelve los en vervolgens viel alle het gelt op
den grondt, 't welk den dief lichte beenen genoeg deed maeken om weg te vlugten,
zonder dat hij konde agterhaelt worden.

Ordonantie wegens de vervoeringe van 't greijs.
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Op den 19 augusti wiert vanwegens d'orders van d'heeren van 't collegie deser stadt
Brugge bij hallegebode en placaete(194) aengekondigt dat het aen niemant, wie het zij,
tot - fol. 162 - wederroepens geoorloft is eenige karren ofte wagens gelaeden met
greijs(195) te vervoeren buijten de stadt of andere plaetsen, ten waer iemant zulks voor
zijn eijgen goet noodig had en dan een schriftelijk consent zal bekomen; op de boete
van drij pond parasijs voor ider karre ofte waegen elders vervoert wordende dan in
het gedelf aen de gewesen Nieuw-
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jaerbrugge nevens d'Academie, alwaer door eenen gecommitteerden aen de voormans
zal aengewesen worden op welcke plaetse het greijs moet afgesmeten worden. Nu
is de Nieuwjaerbrugge teenemael verdemoliëert(196) evenals of er dezelve noijt gestaen
hadde en onder dees afgebroken brugge wort eene duire(196 ) gemast tot aen het huijs
genaemt ‘De Roo Steen’(197), waer men nu ook besig is met eene kaeije te matsen
zoodat het water tot hiertoe reets opgevolt is ende tot hiertoe gevolgentlijk in een
open plaets zal verandert worden.

De goederen en materialen der gewesen intendentie verkogt.
- fol. 163 - Op den 21 augusti zijn binnen dese stadt Brugge in het Landthuijs van
den Vrijen verkogt geworden alle de materialen der gewesen intendentie, gelijk
degene van des zelfs raeden van d'eerste instantie, zoo voor dese stadt Brugge als
voor degene van Kaprijcke met groote onkosten gemakt, bestaende dezelve in veele
overtrokken lessenaeren met groen laeken, kassen, taefels, stoelen en generaelijk
alles dat voor het gebruijk van d'intendentie en des zelfs nieuwe raeden bereijt gemakt
was, van alle welcke nu geen gedachtenis meer is, even alsof er wegens die
verandering noijt gedagt was. Waerom de verkoping van dees materialen sedert den
5 december 1787 (ziet het voorig deel, fol. 428) opgeschort is geworden tot heden
zegt men wegens d'orders van het Gouvernement-Generael geschiet te zijn(198).

Prijsvogelen in d'herberge De Roose afgebaelt.
Op den 24 augusti wiert buijten de Gendpoorte deser stadt Brugge in d'herberge
genaemt De Roose(199) de volgende exercitie gehouden: eenige liefhebbers hadden
tegens desen naermiddag eenider - fol. 164 - die zulks begeerde uijtgedaegt tot het
baelen van drij prijsvogelen(200); op den oppervogel van welcke door hun gegeven
wiert eenen os, weert circa hondert guldens, twee tinne kaffekannen voor ider der
beijde zijdevogelen en een tinne teljoor voor het eerste geraek. Hiervoor moest elken
persoon die naer dees prijsen wilde medebaelen, geven twee schellingen wisselgelt
voor zooveel baelen als hij in de ronde wilde medebaelen, volgens toer van loting.
Naermiddag om drij uren begonst men naer dees prijsvogelen te baelen tot 's avons
om seven uren, wanneer niet meer dan eenen zijdevogel en het eerste geraekt afgebaelt
wiert. Hiernaer wiert er seffens om de overige vogels gelot; den oppervogel en
gevolgentlijk den os aen de beschrijvers vallende, die zonder dit lotgeval aen dees
beschrijvinge schaede zouden gedaen hebben terwijl d'opgestelde prijsen merkkelijk
meer bedroegen dan het geit dat zij ontfangen hadden.

Eenen boer wordt in de plaets van eenen wolf doodtgeschoten, residentie
van eenen wolf.
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- fol. 165 - Op den 26 augusti gebuerde ontrent Thourhout op het Brugsche Vrije een
ongeluk dat in veel gevallen voor een moordaedig fait zoud konnen genomen worden.
Omstreeks de gemelde plaetse en eenige andere parochiën van het Brugsche Vrije
roeleert sedert eenigen tijdt eenen wolf die, zoo aen menschen, beesten als landen
veele ongevallen toebrengt; eenige boeren op heden voorsien van de noodige
geweeren, etc., hebben desen wolf alom
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naergejaegt om den zelven te vernielen. Maer eenen ongeluckigen man, daer
omstreeks onder eenen boom sittende slaepen, is op 't onvoorsiens de proeije van
eenen deser onbedachte jaegers geworden. Want desen, den man voor den wolf
aensiende, heeft op hem gelosbrant en hem slaepende den bal en het saet dweers
door zijn bil geschoten, zoodaenig dat men zegt dat desen daer reets van overleden
is. Wegens desen droeven voorval is er door d'heeren van 't Brugsche Vrije zeer
nouwe inspectie genomen om meterdaedt te vernemen of desen - fol. 166 - waerlijk
zonder dat er iets anders onder is schuijlende, den man voor den wolf aensien heeft.

Groot schietspel tot Altere en tot Oostende met de hantboge gehouden.
Op den 31 augusti is binnen de parochie van Aeltre(201) een schietspel met de hantboge
gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij oppervogels,
bestaende den oppersten in 16 keijserlijcke kroonen en de twee zijdevogels ider in
7 gelijcke kroonen, bestaende de ander op te stellen vogels ider in één pond thien
schellingen courant, waervoor elk pelotton van ses mannen één pond thien schellingen
wisselgelt moet betaelen; in consideratie van welcke een pelotton vermag te schieten
vooruijt en twee volgens toer van loting zonder vergelt.
Op heden is er ook binnen de stadt Oostende met groote plichtigheijd door de
confraters aldaer met de fusieke ofte busse den eerevogel en vervolgens om koning
geschoten geworden, ter welcke gelegentheijd men in die stadt in lang geen meerder
vrugdefeest geweten heeft. Dog welcke eenigsints door eenen droeven voorval
verhindert - fol. 167 - wiert, want eenen canonier, te spoedig naer het aflossen van
het kanon hetzelve wederom willende laeden, zoo nam het poeder door de warmte
van het kanon vier aen en trof den laeder op eene alderongeluckigste wijse, zijn
lichaem niet alleen door het poeder en ander brandstoffen, maer ook door den stamper
waermede hij het kanon laedede, vermorselt wordende.

Eindnoten:
(183) We kunnen niet met zekerheid zeggen wat Van Walleghem hiermee precies bedoelde.
(184) In de Almanach van 1784 werd enkel de ‘Zilveren Kroonen van hunne Keijzerlijke en
Koninglijcke Majesteijten’ opgenomen. Deze bezaten een tegenwaarde van 2 gulden - 14 stuivers
wisselgeld, 3 gulden - 3 stuivers courant, 9 schellingen wisselgeld of 10 schellingen - 6 groten
courant. (S.A.B., Almanach 1784, BIhh.).
(185) Gezien de 18de-eeuwse context kunnen we ‘revue’ omschrijven als inspectie, schouwing; dit
naar analogie met de revue van de vondelingen. (Zie hiervoor J. GELDHOF, Pelgrims, dulle
lieden en vondelingen te Brugge, 1275-1975, Brugge, 1975, blz. 197).
(186) Door vergelijking met de beschrijving van de relletjes in de licentiaatsverhandeling van C.
Huyghe konden we het verslag van Van Walleghem naar waarde schatten. Van Walleghem
vermeldde dat de menigte geen moeilijkheden wilde veroorzaken, maar dat de soldaten zonder
reden het vuur openden. Deze visie komt volgens C. Huyghe volledig overeen met wat de
meeste bronnen - maar wel voornamelijk anti-keizers - vermelden. Dezelfde auteur citeerde in
dit verband C.M. Spanoghe die een tegengestelde versie van hetzelfde gebeuren neerschreef:
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het volk viel de soldaten lastig o.a. door met stenen te gooien, waardoor de soldaten reeds
tweemaal hadden moeten achteruit deinzen en het was eerst ‘naerdat zij de stouthijd gehad
hadden van de soldaten te willen overweldigen, dat den bevelhebber gebood vier te geven’.
Ledoulx gaf een gelijkaardige visie op het gebeuren. Hij wees duidelijk op de provocerende
houding van de Antwerpse bevolking. (C. HUYGHE, Onlusten te Antwerpen en te Gent aan
de vooravond van de Brabantse Omwenteling (1784-1788), onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
R.U.G., 1970, blz. 146-155), (C.M.G., SPANOGHE, Het Verlost Nederland, vereerlijkt door
de lang gewenschte aenkomst huner Koninglijke Hoogheden, De Arts-Hertogen Maria-Christina,
en den Koninglijken Prins Albertus Casimirus, gouverneurs en kapitijnsgeneraal der
Oostenrijksche Nederlanden ..., s.l., s.d.), (S.A.B., P. Le Doulx - kroniek ..., o.c., Hs. 52). Ook
Borgnet beschrijft hetzelfde gebeuren. (A. BORGNET, o.c., blz. 93).
(187) In voetnoot 128 van deel 1787 hebben we het reeds gehad over de landbouwpolitiek van Jozef
II. Hoewel totale vrijhandel werd voorgestaan werd soms van dit principe afgeweken, zoals dit
bijvoorbeeld op 27 september 1787 het geval was geweest. Zoals Van Walleghem vermeldde,
werd de graanuitvoer opnieuw vrij vanaf 26 juli 1788. In een brief aan Kaunitz verantwoordde
gevolmachtigde minister Von Trauttmansdorff deze beslissing: gezien de overvloedige oogst
en de goede bevoorrading van verleden jaar dacht hij de vrijhandelsprincipes van de keizer
zonder problemen te kunnen uitvoeren. We kunnen stellen dat het grootste deel van de bevolking
sterk gekant was tegen vrijhandel. Haar allereerste wens was zich zo goedkoop mogelijk de
allernoodzakelijkste levensmiddelen aan te schaffen en dit leek alleen maar mogelijk bij een
protectionistische graanpolitiek. (C. VANDENBROEKE, Agriculture et alimentation,
Gent-Leuven, 1975, blz. 188), (C. VANDENBROEKE, De graanpolitiek in de Oostenrijkse
Nederlanden, in Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 1967, blz. 368-387).
(188) Een vergelijking tussen de gekende roggeprijzen laat toe de opmerking van Van Walleghem te
toetsen. In augustus 1788 betaalde men te Brugge voor een maat van 43 liter rogge 80 groten
Vlaams, in juli was dat slechts 66 groten Vlaams. Deze prijsstijging blijkt de aanzet te zijn
geweest van een globale verhoging in 1789. (Y. VAN DEN BERGHE, De roggeprijzen, in
Brugge in de Revolutietijd (1770-1794), o.c., blz. 111-112); zie ook (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen ..., o.c., dl. II, blz. 232-234).
(189) Zie: S.A.B. - Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 87 verso, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 no 93.
(190) Zie hiervoor voetnoot 153 en fol. 105-107.
(191) In de 17de en 18de eeuw werden door de stad Brugge heel wat inspanningen gedaan om een
alternatief te vinden voor haar oude zeeverbinding via het Zwin. Nadat in het eerste kwart van
de 17de eeuw een verbinding met het binnenland mogelijk werd via de Gentse vaart, werd ook
de Oostendse vaart in gebruik genomen. De handel bleef echter beperkt. Om het mogelijk te
maken in Brugge alle soorten van schepen te ontvangen, werd in 1665 overgegaan tot het graven
van de Handelskom aan het uiteinde van de Oostendse vaart, bij de Dampoort. Talrijke
infrastructuurwerken moesten de economische mogelijkheden uitbreiden. Op initiatief van de
Kamer van Koophadnel werd in 1756-1757 een stapelhuis gebouwd aan de Kom. In de jaren
1781-1782 werd de bergruimte uitgebreid, de hele Kom werd ingebouwd. De Handelskom werd
in de 18de eeuw hét centrum van de havenbedrijvigheid. Omstreeks 1960 werd een deel van
de oude Kom gedempt en werden de zuidelijke pakhuizen afgebroken. De oostelijke pakhuizen
werden echter gedeeltelijk gerestaureerd. (A. VANDEWALLE, Op zoek naar nieuwe uitwegen,
in Brugge en de Zee, o.c., blz. 75-93).
(192) De plaatsnaam ‘Veversvesken’ hebben we niet teruggevonden.
(193) Te Brugge gaat jaarlijks op 15 augustus de Blindekensprocessie uit tussen de kapel van
O.-L.-Vrouw van de Blindekens en het hospitaal van O.-L.-Vrouw van de Potterie. De processie
vindt haar oorsprong in de Brugse belofte jaarlijks een kaars van 36 pond te offeren in de
Potterie. Deze ‘Verbintenisse’ zou tot stand gekomen zijn na de veldslag bij de Pevelenberg
van 18 augustus 1304. De Vlaamse strijdmacht o.l.v. Jan van Namen, Willem van Gullik,
Robrecht van Nevers en Filips van Chiëti stond daar tegenover de Franse troepen van Filips de
Schone. Niettegenstaande het feit dat de veldslag eindigde met een wat onduidelijk resultaat
(beide partijen bestempelden zichzelf als overwinnaar) werd de op het slagveld gedane belofte
in vervulling gebracht. Volgens de overlevering ging reeds in 1305 de eerste processie uit en
dit in aanwezigheid van Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen. Dit is evenwel niet te
bewijzen, het oudst bewaarde document dateert immers maar van 6 januari 1418. (J. VAN DEN
HEUVEL, De historiek van Blindekensprocessie, in Van Blindekens naar de Potterie. Een
eeuwenoude Brugse belofte, Brugge, 1980, blz. 99-155), (A. DUCLOS, Onze-Lieve-Vrouw van
Blindekens te Brugge, Brugge, 1905). Zie ook voetnoten 137 en 163 van deze uitgave.
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(194) Zie S.A.B.: Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 88, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 no 93.
(195) In deze context betekent ‘greys’ gruis, grofzand, kiezelzand, steengruis, puin. (E. VERWIJS
en J. VERDAM, o.c., blz. 2201-2202).
(196) Komt van verdemelieren, d.i. verdelgen, verwoesten. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1257).
(196 ) ‘Duire’ werd door de auteur afgeleid van het Westvlaamse ‘duwiere’, d.i. een onderaardse riool
of buis. Deze woorduitleg past volledig in de gegeven context: op de plaats van de
Nieuwjaarsbrug werd het Jan Van Eyckplein aangelegd, het was dus nodig dat de Rei op die
plaats werd overwelfd.
(197) ‘De Roo Steen’ is het huis op de hoek van de Spiegelrei en het Genthof, dat uitkijkt op het Jan
Van Eyckplein. Het werd gebouwd in de 16de eeuw (volgens Duclos het einde van de eeuw,
volgens Devlieger het begin van de eeuw). Een gedeelte van de zijgevels dateert zelfs van de
13de eeuw. Het huis werd gerestaureerd in 1876. Er werden twee nieuwe gevelstenen
aangebracht: ‘Roonesteen’ en ‘Anno 1450’. (A. DUCLOS, o.c., blz. 530), (L. DEVLIEGER,
De huizen te Brugge, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, Tielt - Amsterdam, 1975, dl.
2-3, blz. 147).
(198) In 1787 bestonden in de Oostenrijkse Nederlanden honderden rechtbanken met verschillende
bevoegdheden, zowel wat betreft de plaats, de materie als de personen waarover recht gesproken
werd. Onvermijdelijk vloeiden uit deze toestand bevoegdheidskonflikten en misbruiken voort.
Het was evident dat Jozef II, in zeer hoge mate bezield met een geest van vernieuwing en
ingenomen met een gezond staatsbeleid, deze verwarde toestand poogde te vervangen door een
eenvoudige, logische en nieuwe konstruktie (zie hiervoor voetnoot 34 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1787). Maar de hervormingen van Jozef II mislukten om diverse redenen. Zij
verwekten in de eerste plaats groot ongenoegen bij de hogere standen, de clerus en de adel,
omdat hun inkomsten uit de rechtspraak erdoor wegvielen. Door de maatregel stelde de keizer
in feite een einde aan het grondbeginsel van de louter persoonlijke unie van de verschillende
vorstendommen onder eenzelfde prins, doordat hij ze alle onderwierp aan éénzelfde Hof van
Beroep en alle provinciale rechten afschafte om de eenmaking van het recht te verwezenlijken.
Hij schafte tevens de door partikulieren aangekochte ambten af, dit veroorzaakte ontevredenheid
bij de getroffen magistraten. Wij mogen ook niet vergeten dat de gerechterlijke hervormingen
gepaard gingen met vele andere hervormingen. Niettegenstaande het feit dat de gerechterlijke
hervormingen gunstig waren voor de gewone man, rees er in Vlaanderen algemeen verzet. De
clerus liet de hervormingen immers doorgaan als een rechtstreekse aanval tegen de rechten van
de godsdienst en de voorrechten van het land. (Ph. VAN HILLE, De gerechterlijke hervormingen
van Keizer Jozef II, Tielt, 1973, blz. 7-61).
(199) De herberg ‘De Roose’ bevond zich op de Vrijdagmarkt. (A. THEERENS, Op herbergbezoek
te Brugge (1750-1850), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1981, blz. 90).
(200) Met ‘baelen’ bedoelde Van Walleghem hoogstwaarschijnlijk een bolspel. Het bolspel was zeer
populair in Vlaanderen. (V. VERHAEGEN, De Vlaamsche Volksspelen, in Nederlandsch
Tijdschrift voor Volkskunde, jg. 34, 1929, blz. 155-161 en jg. 35, 1930, blz. 47-48), (R. VAN
DER LINDEN, Het bolspel in Vlaanderen vroeger en nu, Zottegem, 1967).
(201) Hiermee werd Aalter bedoeld, een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, gelegen tussen
Gent en Brugge. (H. HASQUIN, De gemeenten van België ..., o.c, dl. I, blz. 22-23).

(September)
Processie wegens het feest van St.-Gillis omgedregen; verscheijde om 't
omdraegen van de processie van Blindekens geboet.
Op den 1 september wiert 's morgens om elf uren naer d'hoogmisse vanuijt de kercke
van St.-Gillis rondt des selfs parochie eene plichtige processie wegens des zelfs
feestdag omgedregen. Zulks bij consente van onsen eerweerdigsten heer bisschop
ende zelfs bij toelaeting van het keijserlijk en koninglijk edict wegens de suppressie
der processiën waerbij toegelaeten wordt dat er uijt elcke parochiale kercke, behalvens
op H. Sacramentdag, eens op het jaer processie mag omgedregen worden(202). Dog
alzoo volstrekt tegens hetzelve edict vanuijt de kercke van Blindekenskappelle op
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den 15 augusti - fol. 168 - lestleden, als hiervooren fol. 160 verhandelt, eene processie,
verselt van het beelt van d'Heijlige maeget Maria, is omgedregen geworden, zoo zijn
er tot drijentwintig persoonen, zoo geestelijcke als weerelijcke deser stadt, elk in 't
particulier in eene merckelijke boete vanwegens den heer fiscal, door den heer schout
deser stadt, geboet geworden, om dus tegens het keijserlijk en koninglijk edict misdaen
te hebben.
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D'heer Deurwaerder en swaeger vanwegens d'heer fiscal gecondemneert.
Deser daegen is ook d'heer Deurwaerder, raedtpensionaris deser stadt, gelijk zijnen
swaeger(203), vanwegens den heer fiscal elk geboet in eene boete van duijsent guldens,
omdat dese heeren over eenige daegen tegens elkanderen in d'herberge St.-Jacobs(204)
van verscheijde staetssaeken op eene onbetaemelijcke wijse hadden geredeneert en
zelfs den eernaem van Zijne Majesteijt den keijser hadden durven blaemen, 't welk
door eenen particulieren borger overgedraegen was.

Hoedaenig het lijk van een Discalse pater begraeven is buijten de stadt.
Voor 't overig is alles alhier nu gerust en het begraeven der doode buijten de stadt
gaet zonder tegenseg voort. Want op den 2 september den eersten pater van het order
- fol. 169 - van de ongeschoeijde Carmeliten, geseijt Discalsen, op de volgende wijse
is begraeven geworden: desen morgen den lijkdienst over hetzelve lijk afgesongen
zijnde, wiert hetzelve naermiddag tegens den avont gestelt in eene carosse en vervoert
naer het generael kerkhof, waer hetzelve seffens begraeven wiert. Zonder eenig ander
gevolg ofte licht gingen nevens de carosse twee fraters en vier paters volgden hetzelve
tot op het kerkhof. Alle de andere lijken worden zonder tegenseg naer het doen der
diensten, of door de lijkdraegers gedregen of met carossen, naer het generael kerkhof
vervoert, met den pelder over de kist geslaegen. Voorop gaet ten meerderen deele
een kruijs en vaenen en eenige worden zelfs met het gesang der stedeballen tot op
het kerkhof vergeselschapt. Dit alles ter kuere van die de lijken doen begraeven, door
dewelcke allen extraordinairen onkost moet betaelt worden, boven de kosten die
reets aengekondigt zijn.

De nieuwe kerk van den Duijnen wordt gewijt.
- fol. 170 - Op den 4 september is vanwegens d'orders van het Gouvernement-Generael
der Oostenrijcksche Nederlanden, 's morgens om thien uren, door zijne edele
doorlugtigste hoogweerdigheijd Felix Guillialmus Brenaert, bisschop van Brugge,
erfachtig cancelier van Vlaenderen, etc., de nieuw gebouwde kercke van den Duijne(205)
gewijt geworden met alle de formaliteijten en plichtigheden die in dusdaenige
wijdingen in gebruijk zijn. Zullende dit schoon gebouw deser abdije, waeraen nu
circa sedert derthien jaeren begonst te bouwen en den eersten steen geleijt is,
eerstdaegs voor het publik geopent worden. Des anderdaegs 's morgens is in dees
nieuw gewijde kercke door den eerweerdigsten heer Van Severen(206) de eerste lesende
misse gecelebreet, zijnde sedert ontrent vierentwintig jaeren prelaet deser abdije en
door zijne goede voorsorg dit kostelijk ende konstig werk voltrokken. Zijnde eenider
in 't grooste verlangen om aldaer de goddelijcke diensten in 't openbaer te mogen
sien verrichten, 't welk par eersten zal gedaen worden.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

70

De religeusen van 't H. Geesthuijs verplaest in de gesupprimeerde kercke
van de Jacobinerssen.
- fol. 171 - Op den 4 september zijn de religeusen van het H. Geesthuijs(207), welckers
clooster gelegen is beneden het Hoogste van Brugge, t'eijnden de straete zoo men
van het kerkhof van de parochiale kercke van St.-Salvators afkomt, verandert van
woonste in het gesupprimeerde clooster van de Jacobinerssen(208), gelegen nevens het
clooster van de Magdaleene(209); aen dese gejont en geschonken mits d'overlaetinge
van het clooster uijt welcke zij gekomen zijn door de milde gunst van Zijne Majesteijt
den keijser ende koning. Naerdat alle de muebelen en effecten verhuijst waeren, zijn
heden de religeusen en pensionarissen met fouturen, zooveel mogelijk gesloten 't
wijl dees religeusen in een gesloten slot woonen, naer hunne nieuwe woonste vervoert
geworden, alwaer zij een veel ruijmer en schoonder appartement zullen bewoonen
dan het clooster en kercke is uijt welcke zij gekomen zijn, zoo nogtans dat er aen het
couvent en kercke zeer merkweerdige onkosten zijn moeten gedaen worden om
dezelve als vóór de suppressie te - fol. 172 - herstellen, want heel de kercke
ontramponeert was, zooals den leser in 't vervolg van mijne voorige deelen t'zijnen
tijde zal aengemelt vinden.
Van des anderdaegs af is er in dees kercke naer voorgaende wijdinge door onsen
eerweerdigsten heer bisschop voor het publiek dienst gedaen geworden, hoewel de
kerk nog niet teenemael voltrokken is. Op heden saeg men ter deser gelegentheijd,
door de gebuers van verscheijde straeten daer omstreeks liggende, groote
vruegdebedrijven aenrechten en in den dag de huijsen en straeten schoon vercieren.
Des avons was de vruegt niet minder, want aldaer ook veele vruegdevieren, pektonnen
en alle bedenkelijcke illuminatiën ontsteken wierden.

Schietspel tot Jabbeke gehouden.
Op den 7 september is er binnen de parochie van Jabbeke een schietspel met de
hantboge gehouden geworden. Door hetzelve gilden zijn opgestelt geworden drij
oppervogels, bestaende den oppersten in 20 Fransche kroonen en de twee zijdevogels
ider in 10 gelijcke kroonen, bestaende de ander op te stellen vogels - fol. 173 - ider
in vijf Fransche kroonen, waervoor een pelotton van ses mannen ses gelijcke kroonen
moet betaelen; in consideratie van welcke een pelotton der zelve gilde vermag te
schieten vooruijt en twee volgens toer van loting zonder vergelt.
Op den 7 en 8 september is ook binnen de parochie van Meerender(210) een schietspel
met de hantboge gehouden geworden.
Den 7 september zijn door hetzelve gilden opgestelt geworden drij oppervogels,
bestaende den oppersten in 80 guldens, den genen geteekent No 2 in 50 guldens, No
3 in 30, No 4 in 25 en No 5 in 21 guldens, bestaende de ander op te stellen vogels
ider in 18 guldens, waervoor een pelotton van ses mannen 21 guldens moet betaelen;
in consideratie van welcke een pelotton der zelve gilde vermag te schieten vooruijt
en vier volgens toer van loting zonder vergelt.
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Den 8 september is dit schietspel hernomen geworden en den inleg van de helft
vermindert; zijnde wederom opgestelt vijf oppervogels, bestaende den oppersten in
40 guldens en de ander naer advenante als hiervoor vermelt is.
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De Nieuwe kerk van den Duijne wordt geopent, vruegdebedrijven hierom
gepleegt.
- fol. 174 - Op den 8 september 's morgens om negen uren, is tot overgroot genoegen
van alle inwoonders deser stadt Brugge de nieuwe kerkce van d'abdije van den Duijne
geopent geworden, van welckers wijding hiervoor, fol. 170, gehandelt is en in dezelve
is de eerste hoogmisse door drij heeren monikken der zelve abdije, dog zonder voorder
plichtigheijdt als naer gewoonte, gedaen geworden, tusschen welcke, gelijk ook desen
naermiddag, de nieuwe kercke door duijsenden besogt wiert. Behalvens den hoogen
autaer van marbel staet alles in dees kercke nog onvolmakt. Nog geene reliquiën,
nog sieraeten zijn in dezelve gebragt, 't welk maer zal gedaen worden als dezelve
heel zal voltrokken zijn ende nu zoo spoedig bij orders van het
Gouvernement-Generael is moeten geopent worden. Ter deser gelegentheijd is op
heden door de gebuers daer ontrent en langs de Lange Reije wonende, groote vruegt
betoont geworden; zijnde in den dag veele huijsen schoon verciert ende des avons
veele vruegdevieren, pektonnen en alle bedenkelijcke illuminatiën ontsteken
wordende.

Het garnisoen vertrekt uijt Brugge.
- fol. 175 - Op den 11 september zijn 's morgens de soldaeten van de hooftwagt deser
stadt van de Mart vertrokken en zijn heden tegens den avont met de andere van het
alhier in garnisoen liggende batalion met billanderschepen over Gend naer en
omstreeks Audernaer[d]e vertrokken, hunne waepens en krijgsvoorraedt reets daegs
tevooren vertrokken zijnde; dit tot stutting van den obstant, aldaer door d'inwoonders
van meer dan 18 parochiën voorgevallen(211), welcke geene lasten nog thienden meer
willen betaelen en swarte keijserlijcke coucardes opgestelt hebben, met duijsenden
saemen gekampeert liggende, omdieswille zij voorgeven door d'heeren Staeten hun'er
provencie verraeden te zijn die, zoo zij zeggen, nu alles naer hunnen sin hebbende,
naer den welstant van 't landt niet meer te zien en meer andere oproerige redens
voorgeven; zullende den uijtval leeren wat er van dees spoedige verplaetsing der
troupen zal geworden.

Apparentie van 't aenkomen van Fransche troupen vervalscht.
Alsnu is er door het heele Nederlandt een gerucht algemeen dat alle onse steden met
Fransche troupen zullen beleijt worden(212); - fol. 176 - eenen artikel in de Gendtsche
gasette medegedeelt, door eenen twistsoeker uijt het camp bij St.-Omer toegesonden,
heeft tot dit geseg, waervan men nu niet anders hoort, aenleijding gegeven (siet desen
artikel in 't Lovensch nieuws, fol. 192, het sevenste deel en ook in 't vervolg hoe
dezelve wedersproken wordt). Hiertoe te meerder aenleijding gegeven wordende
omdat nu alle de troupen uijt meest alle de Nederlandtsche steden ontruijmt zijn en
men daer nog bijvoegt dat dezelve naer het leger van Zijne Majesteijt zullen moeten
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tot assistent voortmarceren en dat de Fransche troupen de steden zullen moeten
bewaeren. Alle welcke van alle schijn van waerheijdt ontbloot is terwijl er noijt
gewaeg van geweest heeft.
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De vrouw van sieur Neerinks van een sevensten soon gelegen,
vruegdebedrijven gepleegt.
Op den 16 september is de vrouwe van sieur Neerinks, wonende in de
Predikheerstraete, gelegen van een sevensten soon, welk kint zeer pragtig onder het
luijden der klokken in de parochiale kercke van O.L.V. gedoopt is geworden, gelijk
ook des avons door de gebuers aldaer veele vruegdevieren en illuminatiën ontsteken
wierden.

D'abdisse van d'abdije van Spremalie wordt pligtig geïnstalleert.
- fol. 177 - Op den 21 september 's morgens om thien uren is binnen dese stadt Brugge
in 't clooster van Spremalie door den eerweerdigsten heer van Severen, prelaet van
d'abdije van den Duijnen, gedaen eene zeer pligtige misse die in volle musik
afgesongen wiert en tusschen welcke, met alle de gewonelijcke solemniteijten, als
abdisse deser vermaerde abdije geïnstalleert wiert mevrouw Tresia de Waepenaert,
zijnde de sevenendertigste die volgens de benoeming van Zijne Majesteijt den keijser
ende koning tot die weerdigheijd is verheven geworden; ter gelegentheijd van welcke
in dit clooster eene groote feest gegeven wiert. Hoe groot de vruegt in 't algemeen
binnen dese stadt wegens de gemelde installatie geweest heeft, is bijnae onseggelijk,
gemerkt de spraeke die er van over lang geweest heeft dat er geen prelaeten ofte
abdissen voor de abdijen meer zouden benoemt geweest hebben. Meer dan twintig
straeten in 't omliggende rondt het clooster waeren alle in den dag zeer konstrijk
verciert en met wimpels en vlaggen - fol. 178 - bespannen, gelijk ook alle de huijsen
met menigvuldige jaerschriften en alle bedenckelijcke versieringen opgepronkt
waeren; des avons wiert er ter deser gelegentheijd geen mindere vruegt betoont en
op alle dezelve plaetsen veele vruegdevieren, pektonnen en alle soorten van
illuminatiën ontsteken, welcke vruegdefeest desen avont grootelijcks verhindert wiert
door het gestaedig regenen, waerdoor den iver merkelijk verminderde en de wegen
langs dezelve viering, die zeer luijsterlijk zoude hebben geweest, van zeer weijnige
bewondert wierden.

Het sas en brugge buijten de Dampoorte storten op 't onvoorsiens in.
Op den 22 september tegens den avont gebuerde op 't onvoorsiens een groot ongeluk.
Want op den tijdt van minder dan vijf minuten de steenebrugge en het daer bijsijden
staende sasken teenemael instortende, staende buijten de Dampoorte(213), ende die het
water zoo van de Damsche vaert als van de vesten was afleijdende; sieur De Rijcke(214),
meester-timmerman, was just op de brugge wanneer dit ongeluk voorviel en zoude
met dezelve vergaen - fol. 179 - hebben zoo hij desen voorval niet hadde voorsien
en zig zoodaenig aen d'ijsers van de brugge liet hangen dat hij wel met dezelve
neerstorte, maer nogtans door d'aenkomende persoonen konde geredt worden, zeer
gewond zijnde en niet zonder groot perijkel van 't leven naer zijn huijs gedregen
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wordende. Heel desen nagt wiert er met meer dan hondert torsen aen dese ruïne
gewerkt en het water zoo verre mogelijk gestremt, want door den grooten stroom
van hetzelve de pakhuijsen besijden den Com groot perijkel waeren lijdende terwijl
de fondamenten, bloot liggende, in groot gevaer waeren van weg te spoelen. Seffens
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is ook de Dampoorte gesloten geworden en alle den toeweg naer dese stadt is
teenemael afgesneden zoodat men, willende in stadt komen, langs Schipsdaele en
Ezelpoorte moet rondtgaen. Eerstdaegs zullen daer houte bruggen geslaegen worden
om de menschen en waegens te konnen overgaen terwijl men dees steene brugge en
sas maer den - fol. 180 - toekomenden somer wederom zal konnen optrekken en uijt
den grondt nieuw metsen ende waertoe veel duijsenden guldens zullen moeten besteet
worden.

Eenen Franschen heer wordt jammerlijk vermoort ontrent Aerdenburg
gevonden.
Op den 25 september heeft men ontrent Aerdenbourg eenen Franschen heer gevonden,
doodt liggende besijden eenen gragt langs den publicken weg. Heden is het doodt
lichaem geschouwt geworden, bij welcke men bevonden heeft dat de kele met een
handt is toegenepen geworden en dat desen ongeluckigen bij het verliesen van zijnen
asem is overleden. Zooveel temeer vermoeden heeft men opgevat dat desen heer is
vermoordt geworden terwijl hij met eenen knegt de besonderste steden van Holandt
doorreijst hebbende tot aldaer met den zelven gekomen is; wekken knegt, zoo men
nog voorder verneemt, seffens naer die vreede daedt met een fouture, waervoor hij
eenige rijcksdaelders(215) hadde gegeven, door dese stadt Brugge doorgereden en
seffens naer Vrankrijk vertrokken is. De portraiten van desen zijn alom uijtgesonden,
tot zijn ontdekking groote moeijte aengewent wordende.

Simpele wijse op welcke de vrouw van sieur De Cam is begraeven
geworden.
- fol. 181 - Op den 30 september wiert de vrouwe van sieur De Cam(216), baes-bakker,
wonende in de Geltmuntstraete, op de volgende wijse begraeven: het lijk wiert 's
morgens om agt uren, alsof het een lijk van den gemeensten man zoude hebben
geweest, gedraegen naer de parochiale kercke van St.-Jacobs, alwaer over hetzelve
eene lesende misse afgelesen wiert, welcke geëijndigt zijnde, wiert het lijk gedraegen
tot aen de kerkduere alwaer de Miserere en Provundis(217) over hetzelve afgelesen
zijnde, dezelve kerkspligtigheden over het lijk gedaen wierden als in het begraeven
der doode in gebruijk is. Het lijk dan uijt de kercke gedregen zijnde, wiert hetzelve
door de aengestelde draegers opgenomen en gedraegen naer het generael kerkhof
buijten de Catalinepoorte; den man en kinderen in vollen rouw, gelijk ook verscheijde
gebueren, het lijk tot aldaer versellende op dezelve wijse nu alle de lijken gedregen
wordende, behalvens - fol. 182 - degene die hun met eene carosse naer het generael
of een ander kerkhof willen laeten vervoeren. Van de besonderste deser stadt begint
nu selfs de gewoonte plaets te nemen van hun met eene lesende misse te laeten
begraeven, daerna in d'eene of d'ander kercke eenen dienst volgens hunnen staet
laetende doen, gelijk van de voormelde overleden huijsvrouwe van sieur De Cam
twee daegen hiernae eenen pligtigen lijkdienst in de capelle van O.L.V. van
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Blendekens gedaen is; dus voor het kerkhof generael maer eenen gulden moetende
betaelen en de groote onkosten vermijdende die er voor de volle diensten moeten
betaelt worden.

Eindnoten:
(202) Zie hiervoor voetnoot 64 van dit deel.
(203) In het handschrift van Ledoulx werd hetzelfde voorval behandeld. Deze auteur vermeldde dat
zowel Bernard de Deurwaerder als Henricus Ysenbrandt beschuldigd werden van ‘quaet
spreecken tegen de majesteit’. Dit gebeuren moet gesitueerd worden binnen de ontwikkeling
van de Brugse democratische kern in oppositie tegen Jozef II. Advocaat H.J. Ysenbrandt en
zijn schoonbroer stadspensionaris B. de Deurwaerder waren de voornaamste leden van deze
progressieve groep. Voornamelijk intellectuelen behoorden ertoe en de invloed van de filosofen
was groot. In het werk van Y. Van den Berghe werd er de nadruk op gelegd dat Ysenbrandt
een aanhanger was van de ideeën van volkssoevereiniteit. Dit werd duidelijk a.d.h.v. het gegeven
voorbeeld, een herbergtwist waarvan rapport werd opgemaakt op 9 augustus 1788, naar alle
waarschijnlijkheid hetzelfde gebeuren dat hier door Van Walleghem werd beschreven. (S.A.B.,
P. Le Doulx - kroniek ..., o.c., Hs. 52), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl I, blz.
206-207).
(204) Bij A. Theerens werd ‘De Cantine van St.-Jacobs’ gesitueerd in de Moerstraat. De auteur
vermeldde echter dat in de loop van de jaren 1750-1850 in dezelfde straat ook de ‘Nieuwe
Cantine van St.-Jacobs’ werd opgericht. In de ‘catalogus van oude plannen en tekeningen van
Brugse huizen en gebouwen op het stadsarchief van Brugge’ vonden we de vermelding van
1755 van een herberg ‘Sint-Jacob’ in de Oude Zak gevestigd. (A. THEERENS, o.c., blz. 102),
(A. SCHOUTEET, Catalogus van oude plannen en tekeningen van Brugse huizen en gebouwen
op het stadsarchief van Brugge, in Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen, 1960, blz. 375).
(205) In 1624 verwierven de monniken van de Duinenabdij van Koksijde de abdij Ter Doest te
Lissewege en haar refuge aan de Potterierei. In 1627 kwamen deze monniken van de Orde van
Citeaux zich te Brugge vestigen. De refuge werd tussen 1628 en 1642 tot abdij omgebouwd.
In de periode 1775-1788 werd een nieuwe kerk opgetrokken. Op 6 september 1788 werd zij
door bisschop F. Brenart gewijd. Onder de Fransen (15 november 1796) werd de Duinenabdij
afgeschaft, de monniken verspreidden zich. De gebouwen werden tot nationaal goed verklaard.
Tussen 1796 en 1833 deden zij achtereenvolgens dienst als militair hospitaal, als ‘école centrale’
en als lyceum onder het Franse en als koninklijk atheneum onder het Nederlands bewind. In
1833 werd het bisschoppelijk Seminarie daar ondergebracht. (B. JANSSENS DE BISTHOVEN,
De abdij van de Duinen te Brugge, Brugge, 1963, blz. 7-8, 59), (A. DUBOIS - N.
HUYGHEBAERT, Abbaye des Dunes, à Koksijde et à Bruges, in Monasticon Belge, o.c., t.
III, vol. 2, blz. 353-445), (J.A. VAN HOUTTE, De geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 245,
370, 476), (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 531).
(206) Robert IV van Severen werd geboren te Brugge op 3 januari 1711. Hij legde zijn gelofte af in
de Duinenabdij in januari 1732 en in maart 1735 werd hij te Brugge tot priester gewijd. Kort
daarna werd hij econoom van de Duinenabdij en op 4 juni 1748 werd hij tot abt gekozen. Op
9 juni 1748 werd hij als abt officieel benoemd door de koning van Frankrijk; Vlaanderen werd
immers bezet door Lodewijk XV. Het Oostenrijkse Huis bekrachtigde deze benoeming op 28
maart 1750. Als overste was van Severen niet zo'n geslaagd figuur. Onmacht om beslissingen
te nemen en gebrek aan tact leverden hem soms moeilijkheden op met zijn ondergeschikten.
Daarentegen was hij een zeer goed administrator. Hij slaagde erin de financies van de abdij
weer aan te zuiveren, alle schulden te voldoen en zelfs de abdij te verrijken. In 1775 liet hij een
nieuwe kerk bouwen bij de abdij (zie voorgaande voetnoot). In de stad werd hij zeer gewaardeerd.
Op 13 mei 1771 werd hij verkozen als eerste afgevaardigde van de clerus in de Staten van
Vlaanderen. Hij stierf op 2 augustus 1792. (A. DUBOIS - N. HUYGHEBAERT, Abbaye des
Dunes, à Koksijde et à Bruges, in Monasticon Belge, o.c., t. III, vol. 2, blz. 439-442). Zie ook
hierboven voetnoot 205.
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(207) Het H. Geesthuis was oorspronkelijk als armeninstelling aan de St.-Salvatorsparochie verbonden.
Rond 1230-1240 werd Brugge ingedeeld in een aantal nieuwe parochies; iedere parochie richtte
haar eigen armenzorg, haar eigen H. Geesttafel in. Vanaf 1236 werd het H. Geesthuis van
St.-Salvators vermeld als stadsinrichting en werd het door de magistraat beheerd en gesteund.
Het was een tehuis voor ‘Scamele huusweeken’, oude en gebrekkige mensen. Het was
oorspronkelijk in de Goezeputstraat gelegen, die in vroegere tijd op die plaats Grote Heilige
Geeststraat heette, tegenover de nog zo geheten Kleine Heilige Geeststraat, of zoals Van
Walleghem het beschrijft ‘beneden het Hoogste van Brugge’. In 1270 werd het echter verplaatst
buiten de toenmalige stadsomheining, naast de bestaande inrichting het hospitaal van
Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie. Aanvankelijk bleven beide instellingen gescheiden, maar
daar zij in feite een gelijklopende functie hadden, werden zij vanaf 1300 als één aanzien. Het
vroegere H. Geesthuis op St.-Salvators werd omstreeks 1300 bewoond door Derde-Ordezusters
van St.-Franciscus. Hoewel zij met de oorspronkelijke werking van het H. Geesthuis niets te
maken hadden, werden zij gekend als H. Geestnonnen. Begin de 17de eeuw namen zij het habijt
van de Conceptionisten aan en werden een contemplatieve orde. Naar het einde van de 18de
eeuw toe richtten zij een pensionaat in voor meisjes van gegoede families. In september 1788
werden deze Conceptionisten overgebracht naar het afgeschafte Jacobinessenklooster. Zij
werden op 23 november 1796 verjaagd door de Fransen, maar zij zetten hun pensionaat verder
in de St.-Janstraat. (Conceptionisten of H. Geestnonnen, Parochieblad, 25-5-1958), (M.
ENGLISH, Het H. Geesthuis en de Potterie, in A.S.E.B., 81, 1938, blz. 69-90), (G. MARECHAL,
De sociale en politeke gebondenheid van het Brugse Hospitaalwezen in de Middeleeuwen, in
Standen en Landen, LXXIII, Kortrijk-Heule, 1978, blz. 41-42), (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c.,
blz. 496, 539).
(208) De Jacobinessen, zijnde de zusters Dominikanessen, hebben hun naam te danken aan het feit
dat het hoofdklooster van de Dominicanenorde gevestigd was te Parijs in de Rue St.-Jacques.
Het klooster van de Brugse zusters werd in 1284 te Assebroek gesticht onder de naam
‘Engelendale’. In 1534 kochten zij in het Clofhamerstraatje (de huidige Jacobinessenstraat) een
‘Refuge’. Gedurende de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw waren zij diverse malen
genoodzaakt naar de stad te vluchten. In 1578 werd besloten definitief naar Brugge te verhuizen.
In 1579-1580 werd begonnen met ombouwing van de Refuge tot een regulier klooster. Het
voormalige klooster te Assebroek werd door de Geuse wethouders afgebroken. Op 17 maart
1783 werd de Jacobinessenorde opgeheven. De Conceptionisten namen in het klooster hun
intrek (1788), maar zij werden op hun beurt in 1796 verjaagd door de Fransen. De gebouwen
werden als nationaal goed verkocht, een groot deel werd afgebroken zodat enkel de resten aan
de hoek van de Nieuwe Gentweg en de Jacobinessenstraat nog herinneren aan het oude klooster.
Het huidige klooster op de Vlamingdam gaat slechts terug tot 1861. De Dominicanessen kwamen
zich daar vestigen nadat hun orde te Brugge werd hersticht in 1846. (Geschiedenis van de zusters
Domikanessen Engelendale. Assebroek en Brugge, Brugge, 1979), (A. DUCLOS, Bruges ...,
o.c., blz. 496, 575), (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 368),
(Parochieblad, 10-07-1955).
(209) Het Magdalenahospitaal werd gesticht als leprozenhuis buiten de latere stadsvesting tussen de
Boeverie- en de Smedenpoort. Over de stichtingsdatum bestaat enige twijfel, we kunnen echter
aannemen dat het vóór 1227 was. In 1578-1579 (de periode van de godsdienstoorlogen) werden
de gebouwen afgebroken en de melaatsen werden overgebracht naar het Brugse Nazarethgasthuis
dat sinds circa 1330 op de Garenmarkt voor de opvang van arme reizigers en pelgrims zorgde.
In 1737 werd ook het tuchthuis naar de Garenmarkt overgebracht. De drie instellingen verenigden
zich later en met de ordonnantie van 24 januari 1752 werden de statuten van dit ‘Hôpital Général’
vastgelegd. Het stond onder toezicht van de stedelijke magistraat. De broeders en zusters moesten
naast het vervullen van hun oorspronkelijke taak (verzorging van pelgrims en leprozen), bok
instaan voor de verzorging van de opgeslotenen. De ondergebrachte armen, ouderen en
gevangenen werden ingeschakeld in het aangehechte werkhuis. In 1796 werd het geheel door
de Fransen afgeschaft. In de loop van de 19de eeuw werden de gebouwen gebruikt voor de
inrichting van een bedelaarswerkhuis. Ook de stadsmeisjesschool St.-Elisabeth werd daar
ondergebracht (1802-1884), later de Rijkskliniek voor minderjarige delinquente meisjes. Sedert
1955 is de Rijkstechnische school er gevestigd. (G. MARECHAL, De sociale en politieke
gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de Middeleeuwen, in Standen en Landen,
LXXIII, Kortrijk-Heule, 1978), (A. VANDEWALLE, Beknopte inventaris van het Stadsarchief
van Brugge, dl. I, Oud Archief, Brugge, 1979, blz. 156-157), (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c.,
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(210)
(211)

(212)

(213)

blz. 27-28, 227, 575), (J. DE SMET, Het oude Magdalena Godshuis te Brugge, in Brugsch
Handelsblad 19-01-1963). Zie ook voetnoot 91 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Hier wordt Merendree bedoeld, gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement
Gent, die in 1977 met Nevele is gefusioneerd. (H. HASQUIN, o.c., dl. I, blz. 677).
Het gaat hier over de oproer van Schorisse, ontstaan in september 1788. Vijfduizend landslieden
uit de hele streek weigerden nog langer belasting te betalen aan het bestuur van heren en baljuws
van het Land van Aalst. Volgens de rebellen hadden de heren de vorst verraden, zij verbrasten
het geld van 's keizers trouwe onderdanen die in grote armoede leefden. ‘Het ging dus in principe
om een opstand tegen de feodaliteit en het administratief juridisch combinaat der
geprivilegiëerden’ (aldus L. Dhondt). De agitatie breidde zich snel uit tot de hele kasselrij
Oudenaarde. De kasselrijdistricten van Oudenaarde en Aalst bleven de hele periode van de
Brabantse Omwenteling gekenmerkt door hun keizersgezindheid. (L. DHONDT, De
plattelandsopstand der gelijken van 1790. Bijdrage tot de kennis van de crisis van de oude
maatschappij en de politieke en ideologische geschiedenis van het platteland, in Handelingen
van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XIX, 1978, blz. 217-218. Het
vermelde artikel werd gebaseerd op: L. DHONDT, Revolutionaire bewegingen in Vlaanderen
(1780-1790). Inleiding tot de studie van de crisis van het Ancien Regime, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Gent, 1972, 3 dln.).
Het bericht waarop Van Walleghem allusie maakte verscheen naar alle waarschijnlijkheid in
de ‘Gazette van Gend’ van 25 augustus 1788. Het artikel vermeldde dat de Franse troepen,
sinds 1 september gelegerd te St.-Omer, bestonden uit 20.000 soldaten. In de ‘Gazette’ zelf
werd niet gewezen op een mogelijke inval van deze troepen, het is evenwel begrijpelijk dat er
naar aanleiding van het geciteerde artikel onrust ontstond bij de publieke opinie. (B.R.U.G.,
De Gazette van Gend, 1788, J. 1).
Deze poort die aan de noordkant van de stad uitgaf op de weg naar Koolkerke, werd reeds in
1268 vermeld. Eerst kreeg ze de naam St.-Niklaaspoort - Sint-Nikolaas is immers de

patroonheilige van Koolkerke - en pas na de 2o restauratie in 1691 werd ze Dampoort genoemd.
In 1871 werd de poort vernield. (A. DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 544).
(214) Een zekere Petrus de Rijckere werd in augustus 1771 eerste vinder, in augustus 1782 tweede
vinder van het ambacht van de timmerlieden. Voor een zekere Pr de Rijcke staat vermeld dat
hij gouverneur van de timmerlieden was op 17 augustus 1772. Over wie Van Walleghem het
hier heeft, konden we niet met zekerheid bepalen. (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste
de la loi 1762-1795).
(215) De ‘Hollandsche Rijxdaelders’ hadden in 1784 een waarde van 8 schellingen - 10 groten of 2
gulden - 13 stuivers, dit volgens de ‘Specietafel’, opgenomen in ‘Den Grooten Brugschen
Comptoir Almanach’. Er stond echter in de tabel niet bijvermeld of de waarde in courant of in
wisselgeld werd uitgedrukt. Wij nemen te mogen stellen dat het hier om wisselgeld gaat. (S.A.B.,
Almanach 1784, BIhh.).
(216) Op 30 september 1788 overleed op 44-jarige leeftijd Maria Anna Brandenberg, geboren te
Cornelis Munster, gehuwd met Ludovicus Descamps. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Algemeen Overlijdensregister 1788 - St.-Jacobsparochie, no 64).
(217) Bij een begrafenisplechtigheid dient de geestelijkheid in principe processiegewijs met kruis,
wijwater- en wierookvat en kaarsen het lijk af te halen van het sterfhuis, waar de priester het
‘De Profundis’ bidt (boetpsalm 129). Op weg naar de kerk wordt de psalm ‘Miserere’ (boetpsalm
50) gezongen onder het luiden van de klokken. Waar afhalen niet kan plaats vinden, wordt het
vervangen door inhalen aan de deur van de kerk. (De Katholieke Encyclopaedie, o.c., dl. 4, blz.
299).
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(Oktober)
Feest van de gilde der schermers pligtig geviert.
Op den 2 october om thien uren begonde het carilion op den thoren zeer konstig te
speelen wanneer de gilde der schermers in hunne gewone uniforme hunnen heer
koning ende hooftman hebben uijt[ge]haelt. Tegen den 11 uren de gilde van
St.-Sebastiaen ofte der hantboge in gewone uniforme, vliegende vaendels en gespel
op de Mart - fol. 183 - aengekomen zijnde in d'Halle is dezelve, verselt met degene
der schermers, met vollen treijn gegaen naer de kercke der eerweerde paters
Augustinen, alwaer wegens het feest van den H. engel Michaël eene pligtige misse
in volle musiek afgesongen wiert, t'eijnde van welcke den heelen treijn naer de Mart
weergekeert is. Des avons wiert er ter deser gelegentheijd in 't hof van St.-Sebastiaen
een luijsterlijcke feest gehouden, op welcke volgde eenen bal die tot den volgenden
morgen geduerde.

D'instellatie der faculteijten der rechten en medecijnen en philosophie tot
Brussel gedaen.
Op den 6 october is in de Gendtsche gasette(218) aengekondigt geworden hoe op den
2 deser tot Brussel met groote pligtigheijd de instellatie gedaen is der faculteijten
van de rechten, van de medecijnen en van de philosophie, overgebragt uijt de stadt
Loven om dezelve aldaer nu zonder tegenseg, ingevolgen de hooge bevelen van Zijne
Majesteijt den keijser ende koning, gedoceert te worden(219). Tot Loven zal nu alleen
blijven het Seminarie-Generael, 't welk ook zijnen - fol. 184 - voortgang moet nemen,
immers van alle hetwelke den leser, zoo van d'ordonantiën als andersints ten desen
opsichte gegeven, breeder op verscheijde plaetsen zal vermeit vinden in 't Lovensch
nieuws, het sevenste deel, gelijk de groote schaede die aen Loven door die verplaetsing
is toegebragt door het verlies van zoo menige opkweekelingen die nu sedert zoo
menige jaeren tot groot voordeel van d'inwoonders van die stadt aldaer gedoceert en
opgevoet waeren, die nu op eenmael alle verliesende.

Peert op St.-Cruijsparochie gestolen.
In den nagt tusschen den 9 en 10 october zijn twee peerden gestolen uijt den stal van
de weduwe Buen onder de parochie van St.-Cruijs; zijnde binnen dese stadt Brugge
d'hoedaenigheijd deser peerden bij placaete geaffixeert geworden, met belofte van
d'heeren van 't Vrije van Sluijs in Vlaenderen van eene premie van 25 rijksdaelders
voor den genen die den daeder ofte de daeders deser diefte zal konnen ontdekken,
zoodaenig dat dezelve van 't fait overtuijgt en aen de justitie overgelevert worden.
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Ordonantie van 't Brugsche Vrije waerbij het debit aen alle landtloopers
verboden wordt.
- fol. 185 - Op den 11 october is in gebanne[n] Vierschaere 's Landts van den Vrijen
afgekondigt eene zeer strenge ordonantie(220) waerbij aen alle landtlopers verboden
wordt eenige stoffe ofte ander goederen, welcke het zouden mogen wesen, te lande
te verkoopen, te presenteeren, op pene van confiscatie der zelve en als vagebonden
ende landtlopers opgebragt ende gestraft te wor-
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den. Dit om zoo verre mogelijk te voorkomen de schaede die er door die menigvuldige
landtlopers, ten meerderen deele bedriegers, zoo aen d'ingesetene der stadt Brugge
als degene van 't Landt van den Vrijen toegebragt wordt, hierdoor ook Zijne
Majesteijts regten grootelijcks gefraudeert wordende en om ook te voorkomen dat
er geen slegte en ondeugende goederen meer aen den onnooselen en goeden landtsman
zouden verkogt worden. De neeringe van de merceniers deser stadt heeft sedert lang
het grootste devoir aengewent opdat op versoek van de balieus, greffiers en
buijtewinkeliers dees ordonantie zoudt - fol. 186 - uijtgegeven geweest hebben; zulks
op hunne gepresenteerde requeste aen d'heeren van 't Brugsche Vrije verkregen
hebbende.

Troubel op den martdag wegens twee bankroutierende winckels
voorgevallen.
Heden, zijnde martdag, was er eenen grooten troubel op de Mart, ter oorsaeke van
twee bankeroutierende winckels die over noen ten profijte van de gemeene creditueren
gesloten wierden; het volk met duijsenden voor dezelve troupelende, zoodaenig dat
er om de stadtswagt moest gesonden worden om dezelve af te weeren en voorder
onheijlen te voorkomen.
Sedert eenige daegen waeren de goederen van Van Paemel, wonende van vooren
aen de Steenstraete, ook in profijte der gemeene creditueren geconfisqueert, welcken
met eenen van de susters, onlangs overleden, hadde getrouwt geweest van de twee
voormelde huijsen; zijnde d'eene de weduwe De Munck en de ander de vrouwe van
Meersman, zoodat men rekent dat het drij susters zijn die terzelvertijdt eene
aensienelijcke banquerout maeken en van welcke door 't heele landt geredeneert
wordt.

Het garnisoen keert weder naer Brugge.
- fol. 187 - Op den 14 october 's morgens om ses uren zijn binnen de stadt Brugge
met billanderschepen aengekomen het batalion soldaten, hetgoon uijt dese stadt
Brugge op den 11 der gepasseerde maendt vertrokken was naer en omstreeks
Audenaer[d]e als hiervooren, fol. 175, verhandelt is. Zoo men verneemt zijn de
troubelen aldaer ontstaen, sedert d'aenkomste der troupen, bedaert geworden en de
gemoederen gerustgestelt; zijnde des anderdaegs 's morgens de soldaeten in
d'hooftwagt naer de Mart als naer gewoonte weergekeert.

Sieur Dankaert viert zijn jubilé als vijftigjaerigen meester-zilversmit.
Heden heeft sieur Danckaert(221), wonende in de zilversmedenhuijsen(221), zijnen jubilé
geviert van den tijdt van vijftig jaeren te hebben geweest vrijen meesterzilversmit.
Des morgens om agt uren wiert ten desen eijnde in de parochiale kercke van O.L.V.
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gedaen eene lesende misse onder welcke den jubilant zijnen jubilé vierde, naer de
kercke met eene carosse waerin saeten eenige - fol. 188 - meesters-silversmeden en
op welckers kost dees pligtigheden uijtgevoert wierden, gelijk ook de kleederen
gegeven waeren die den jubilant was aenhebbende. Des avons wiert er ook in
d'hostelrije De Coorenblomme opgerecht een kostelijk avontmael waer den jubilant
en zijne familie tegenwoordig waeren en hetwelcke ook door eenige particuliere
meesters-zilversmeden bekostigt wiert.
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Nieuw venerabel door den eerweerdigsten heer bisschop aen
St.-Donaeskerk vereert.
Heden ook feestdag van den H. Donatianus, patroon der stadt Brugge, is in des zelfs
hooftkercke door onsen eerweerdigsten heer bisschop een groot vereerement gedaen
en zonder de wete van eenige heeren deser kercke heeft den heer bisschop tegens
het lof den koster naer zijn paleijs gesonden en hem doen haelen een nieuw, teenemael
van gout gesmit, venerabel(222), weerdig tusschen den 4 à 5000 guldens, met welke,
het Alderheijligste daerin geplaest zijnde, den heer bisschop het lof gedaen heeft tot
verwondering van al die er tegenwoordig waeren.

Het gebouw der Waterhalle wordt in 't Stadthuijs te koop gepresenteert
met des zelfs conditiën.
- fol. 189 - Op den 22 october is in de ledecaemer in 't Stadthuijs deser stadt Brugge
gedaen den instel van de verkoopinge van de Waterhalle, het heele gebouw verdeelt
in thien koopen volgens dat aldaer met de separatie van de koopen kan onderscheijt
worden. Alleenelijk en is maer den negensten koop, die den hoek van de Breijdelstraet
zal uijtmaeken, door den matsenaersbaes, sieur Laveijne, ingestelt op 600 guldens;
zijnde alle de andere koopen, gelijk ook het heele gebouw in cumulo, onderbleven;
gelijk ook hetzelve op den 30 deser, wanneer den absoluten toeslag moest gedaen
worden, onderbleven is, hoewel voor het heele gebouw in cumulo geboden wiert in
verscheijde oproepingen tot de somme van 450 ponden grooten wisselgelt, zoo
nogtans dat voor die somme den toeslag niet gegeven is maer zulks bij agreatie van
't gouvernement zijnde, is de verkooping onderbleven; d'heer Latruwe(223), notaris
deser stadt, hieraf den laesten verhooger zijnde. - fol. 190 - De besonderste conditiën
op welcke dit merkweerdig gebouw verkogt wiert, waeren: dat hetzelve met den 1
april aenstaende teenemael moest geplaneert zijn en het gebouw daerop te maeken
moest voltrokken zijn tegens het eijnde van 't jaer 1789. De mueren van 't gebouw
tot aen de cornisse van alle zijden een gelijk werk maekende, moeten 55 voeten hoog
zijn en 22 voeten buijten het dak, heele den grondt moet opgevolt worden en onder
dezelve moet een duire van 8 voeten vierkant gemast worden, genoegsaem bequaem
om alle de waters en onderaerdtsche servituten van de Mart af te leijden. Alle welcke
en veel andere bespreeken meer tot laste van den kooper zijnde, de gaedinge van
veele liefhebbers heeft doen verminderen en waerdoor geene koopen in 't particulier
zijn verhoogt ofte verkogt geworden(224).

Convocatiën gehouden de[r] gefalieerde boedels met den zelfs inventaris
van schulden.
Op den 24 en 25 october zijn in 't Stadthuijs deser stadt Brugge voor alle ende
generaelijk de creditueren de publicke convocatiën gehouden - fol. 191 - van de drij
falieerende winckels hiervooren, fol. 186 verhandelt, van welcke generaelijk de
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resolutiën uijtvallen zijn van alle de goederen, zoo muebele als immuebele, ten
profijte van de gemeene creditueren te verkoopen, zonder dat naer eenige
voorstellingen van de gefalieerde is gehoort geworden omdat men de schulden, te
aensienelijk zijnde, genoegsaem voorsaeg daeraen geen herstel-
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len te zijn ende omdat zulks zonder voorbeelt mag genaemt worden en dat het
mogelijcks binnen dese stadt noijt gebuert is en, 't geen den hemel mag behoeden,
dat het noijt meer gebuerde dat tegelijckertijdt van drij gesusters, van drij gelijcke
winckels, geen boogschote vaneen wonende, eene zoo aensienelijcke banqueroute
is voorgevallen, zoo zal ik hiernevens aenvoegen het import van de schulden, baeten
en cortresse, gelijk dezelve aen de gemeene creditueren zijn overgegeven worden,
zoo nogtans dat naer alle onkosten, de baeten nog veel zullen vermindert worden.
- fol. 192 Vidua De Munck.
schult

= f.44665-1-9

baeten

= 32995-2-3

cortresse

= 11669-19-6
saemen

f.44665-1-9

Van Paemel.
schult

= f.38631-9-6

baeten

= 27864-9-6

cortresse

= 10767-0-0
saemen

f.38631-9-6

Meersman.
schult

= f.35823-0-0

baeten

= 20828-0-0

cortresse

= 14995-0-0
saemen

f.35823-0-0

schuit total

baeten

cortresse

f.44665-1-9

f.32995-2-3

f.11669-19-6

38631-9-6

27864-9-6

10767-0-0

35823-0-0

20828-0-0

14995-0-0

f.119119.11.3

f.81687.11.9

f.37431.19.6

Prueve f.37431.19.6
f.119119.11.3
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De ordonantie gecesseert van 't greijs in 't gedelf der Nieuwjaerbrugge te
werpen.
- fol. 193 - Op den 28 October is binnen dese stadt Brugge bij hallegebode en
placaete(225) aengekondigt en geordoneert geworden dat het niet meer noodig zijnde
het greijs in het gedelf der Nieuwjaerbrugge te werpen. De ordonantie ten eijnde
gepubliceert, komt te cesseren. Andermael op de boete van drij ponden parasijs
geordoneert wordende eenig greijs uijt te werpen dan op differente gedestineerde en
aengewesene plaetsen buijten de stadtspoorten tot verbetering der wegen, etc., die
alle in 't besonder distinctelijk zijn aengewesen geworden. Nu is er van het groot
gebouw der Nieuwjaerbrugge geene gedagtenis meer en tot aen de nieuwe caeije
besijden ‘De Roo Steen’ is alles opgedelft. De pasagie aldaer leijdende over de
Nieuwjaerbrugge wordt gekalsijt en
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het overig is met planken afgestelt geworden om ook tegens den somer teenemael
geplaneert en gecalsijt te worden; zullende het gevolg van tijdt leeren wat er met
dees remercaber plaets zal gedaen worden.

Eindnoten:
(218) Van Walleghem heeft hier een goede weergave gegeven van het artikel in de ‘Gazette van Gend’
van 6 oktober 1788. (B.R.U.G., De Gazette van Gend, 1788, J. 1).
(219) Naar aanleiding van de oprichting van het Seminarie-Generaal te Leuven, ontstonden in de loop
van 1787-1788 tal van moeilijkheden. Na 15 januari 1788, toen bleek dat de keizer vasthield
aan zijn seminarieplannen, steeg het verzet van de universiteitsprofessoren. Dit conflict liep
begin 1788 uit op de afzetting van tal van professoren. Om de universiteit beter in het oog te
houden en de jozefististische professoren te beschermen tegen de Leuvense volkswoede werd
de hele hogeschool, met uitzondering van de faculteit der theologie en het Seminarie-Generaal
in 1788 overgebracht naar Brussel. (J. ROEGIERS, Kerk en Staat in de Oostenrijkse
Nederlanden, in N.A.G.N., dl. 9, blz. 374-375).
(220) Naar alle waarschijnlijkheid werd hier Carolus Danckaert bedoeld. In de ‘Lijste van alle de
meesters die gekomen sijn tsedert het jaer 1713 volgens de coper plaete, met de poinçoenen
van den ouden tijtel die staen vóór elckx naeme, en die van den nieuwen tijtel staen agter elckx
naeme’ werd vermeld dat hij meester werd op 29 maart 1736. (A. SCHOUTEET, De Brugse
goud- en zilversmeden onder het Ancien Regime. Hun archief. Hun merken (bijlage 1), in
A.S.E.B., XCVI, 1959, blz. 229-231).
(221) Het ambacht van de goud- en zilversmeden te Brugge was een belangrijke corporatie, die tot
het einde van het Ancien Regime bestaan heeft. De Brugse goud- en zilversmeden waren meestal
personen van aanzien. Het bezit van het ambacht was niet onbelangrijk. Tot bij haar afschaffing
(1795) bezat de corporatie drie huizen in de Hoogstraat en vijf kleinere huisjes die er achteraan
aanpaalden. De vijf kleinere huisjes waren bestemd om door de oude, behoeftige ambachtsleden
gratis bewoond te worden. Van de huizen in de Hoogstraat werd het ene, op de hoek van de
Meestraat, als ambachtshuis gebruikt, terwijl de twee andere verhuurd werden. We kunnen
veronderstellen dat meester Danckaert een van deze laatste huizen bewoonde. (A. SCHOUTEET,
Inventaris van het archief van het voormalige ambacht van de goud- en zilversmeden te Brugge
(inleiding), in A.S.E.B., LXXXIX, 1952, blz. 56-57).
(221) Het ambacht van de goud- en zilversmeden te Brugge was een belangrijke corporatie, die tot
het einde van het Ancien Regime bestaan heeft. De Brugse goud- en zilversmeden waren meestal
personen van aanzien. Het bezit van het ambacht was niet onbelangrijk. Tot bij haar afschaffing
(1795) bezat de corporatie drie huizen in de Hoogstraat en vijf kleinere huisjes die er achteraan
aanpaalden. De vijf kleinere huisjes waren bestemd om door de oude, behoeftige ambachtsleden
gratis bewoond te worden. Van de huizen in de Hoogstraat werd het ene, op de hoek van de
Meestraat, als ambachtshuis gebruikt, terwijl de twee andere verhuurd werden. We kunnen
veronderstellen dat meester Danckaert een van deze laatste huizen bewoonde. (A. SCHOUTEET,
Inventaris van het archief van het voormalige ambacht van de goud- en zilversmeden te Brugge
(inleiding), in A.S.E.B., LXXXIX, 1952, blz. 56-57).
(222) ‘Venerabel’ betekent als bijvoegelijk naamwoord ‘eerbiedwaardig’. Meestal gebruikt als onz.
zelfst. naamwoord: het Venerabel dat in de liturgische taal meestal Allerheiligste Sakrament
betekent vooral wanneer het onder de vorm van een hostie in een monstrans in de kerk op een
altaar ter verering wordt uitgesteld of in een processie op straat wordt rondgedragen ter verering
van de gelovigen. [J.G.].
(223) In de ‘Almanach’ van 1788 werd Latruwe opgenomen als ‘Procureur d'office voor de inkomende
en uijtgaende Regten’ Sinds 1771 was hij notaris te Brugge. Hij woonde rechtover het Prinsenhof.
(S.A.B., Almanakken, BIhh, 1788, blz. 168 en 1789, blz. 153).
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(224) Dit plakkaat hebben we niet teruggevonden. We konden echter wel op basis van de bestaande
literatuur betreffende de Waterhalle de gegevens van Van Walleghem controleren. Nadat in
1786 was besloten de Waterhalle af te breken, werd het bouwmateriaal voorbestemd voor de
bouw van een nieuwe kazerne op de gronden van het opgeheven Kartuizerklooster in de
Langestraat. In tegenstelling tot dit oorspronkelijke plan, werd het materiaal voorbehouden
voor de constructie die op de plaats van de Waterhalle zou worden opgetrokken. Op 24 december
1788 werd immers het ontwerp goedgekeurd voor het optrekken van het Oude
Gouvernementsgebouw. Dit neoklassieke bouwwerk brandde af in februari 1878. In 1887
werden op dezelfde plaats het nieuwe Provinciaal Gouvernement en de post gebouwd. (V.
VERMEERSCH, Brugge, duizend jaar kunst. Van Karolingisch tot neogotisch 875-1875,
Antwerpen, 1981, blz. 71), (B. BEERNAERT, De Waterhalle, in Brugge en de Zee, o.c., blz.
51). Voor een duidelijk chronologisch overzicht van de werken uitgevoerd aan de Waterhalle
verwijzen we naar de licentiaatsverhandeling van Barbara Dewitte. (B. DEWITTE, De Stedebouw
te Brugge onder Jozef II (1780-'89), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1983, blz.
100-125).
(225) Zie S.A.B.: Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 89, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 no 95.

(November)
Drij gevangene vlugten uijt de vangenisse.
- fol. 194 - Op den 1 november over den noen zijn uijt de vangenisse deser stadt drij
persoonen, aldaer in 't civile ofte voorschult(226) sittende, gevlugt. Den cipier wat
zijnde gaen slaepen en wegens het feest van Allerheijligen niemant anders 'thuijs
zijnde, hebben zij den knegt overrompelt en hem de sloters afgenomen hebbende,
hebben zij de dueren geopent en zijn alle drij weggevlugt, de sloters, buijten de duer
zijnde, aen eenen haegel hangende. Zij zijn alle drij gevlugt op het vrijdom in 't
clooster der eerweerde paters Predikheeren(227) van welcke zij als borgers van Brugge
zullen moeten gesuteneert(228) worden. Voor aensienlijcke schulden waeren de
voornoemde aldaer geapparendeert, die gevolgentlijk, indien sij van 't vrijdom niet
mogen afgehaelt worden, door de bediende van de justitie zullen moeten voldaen
worden.

De dekens vergaederen op 't Stadthuijs wegens de vraege van eene
merkelijcke lichting van geit.
Op den 5 november 's morgens om elf uren zijn generaelijk alle de dekens deser stadt
Brugge op 't collegie vergaedert om gesaementlijk met d'heeren - fol. 195 - de beste
middelen te beraemen tot de lichtinge van de groote sommen die door Zijne Majesteijt
den keijser ende koning gevraegt worden van alle de provenciën der Oostenrijcksche
Nederlanden om te voorsien in de buijtengewone onkosten die er geduerende den
oorloog van Zijne Majesteijt tegen de Turken gedaen zijn ende nog zullen gedaen
worden(229). Onse provencie van Vlaenderen ten desen opsichte eene lichtinge geit
voor geit tegens vijf ten hondert moetende doen van sesthien mael hondertduijsent
guldens wisselgelt ende waerin d'heeren Staeten reets hebben geconsenteert.

Het malderijregt der fortificatie wordt andermael aengestelt.
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Op den 8 november is om de gemelde buijtengewone intresten te verminderen binnen
de stadt Brugge bij [h]allegebode en placaete(230) aengekondigt geworden dat het recht
van de maelderije wel teenemael van d'heeren Staeten van Vlaenderen is afgeslaegen
geworden, zoo nogtans dat daeraen niet dependent is het regt van de maelderije, de
fortificatie dependerende, hetgoon in 't jaer 1702 - fol. 196 - door d'heeren Staeten
is pagte vergeven voor de somme van L.502.0. 's jaers, zoodat gevolgentlijk van nu
af geordoneert wordt dat hetzelve recht zal blijven stantgrijpen ende betaelt worden.
Nog heden naermiddag heeft men hiermede op de graenmart een begin gemakt,
drij stuijvers meer als naer gewoonte op een hoedt terwe moetende betaelt worden,
zoodat er gevolgentlijk nu niet meer dan negen stuijvers par tioet afgeschaft blijven,
hoewel tevooren door d'heeren Staeten het volle recht, zijnde twalf stuijvers,
afgeschaft waeren.
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D'aerde van de vesten verboden af te haelen.
Op den 11 november wiert ook bij hallegebode en placaete(231) aengekondigt ende
verboden van eenige aerde langs de vesten, Coupure of andere publicque plaetsen
af te haelen, op de boete van ses pondt parasijs voor elcke contraventie; zullende
degene dees boete niet konnen voldoen in egte van vangenis geapparendeert worden.
Dit om te voorkomen de schaede die er aen de vesten en aerdewegen toegebragt
wordt.

Ordonantie nopende de calvermart.
- fol. 197 - Op den 15 november is bij hallegebode en placaete(232) aengekondigt
geworden dat op de gedaene requesten van den ambachte van de vleeschhouwers
deser stadt aen 't collegie deser stadt Brugge voortaen aen niemant, wie het zij, zal
geoorloft wesen eenige kalvers vóór het begin van de mart op te koopen, naer dezelve
te vraegen of langs de wegen op 't aenkomen te besien, op de boete van ses pond
parasijs voor elcke contraventie; zullende nu voortaen één ure en half naer 't openen
der poorten van de stadt, gelijk op andere marten, een signael met eene klok of belle
gegeven worden wanneer maer alleen de mart zal beginnen en elk, wie het zij, zal
vermogen te beginnen koopen. Gelijckelijk verboden wordende aen alle mestraepers
en ander diergelijk volk van in dezelve mart te komen op voorwentsel dat hun het
stroij van de waegens toekomt, tot groote stooringe en disorder in de mart, op pene
dat degene hiertegen misdoende, zullen worden geapparendeert en beweegt in egte
van vangenisse ende aldaer - fol. 198 - te waeter en te broode volgens eijsch van de
saeke gestraft te worden.

De dieven van O.L.V.-kerk worden overgeleet.
Op den 21 november 's morgens om negen uren wierden vanuijt de vangenisse naer
't collegie overgeleet de twee kerckedieven van welcke hiervooren, fol. 120, begaen
in den nagt tusschen den 7 en 8 julij, gehandelt is. Duijsenden menschen stonden
heel desen morgen op den Burg om de dieven te sien naer de vangenis leijden en
welcke maer naer menigvuldige ondervraegingen van d'heeren wegens die diefte en
andere hun opgeleijt om twalf uren en half 's middaegs maer en zijn naer de vangenis
vergeleijt geworden, onder het geloop van zooveele menschen gelijk of dat er recht
over dese zoudt gedaen geweest hebben. De curieusheijd van veele was zooveel te
grooter omdat elk nieuwsgierig was om den dief te zien met zijne gebroke beenen,
welcke reede zoo verre herstelt waeren dat hij, dog traegsaem, langs den weg konde
gaen.
- fol. 199 - In den nagt tusschen den 24 en 25 november is door eenen of meer
dieven eene loode gote, wegende circa hondertvijftig ponden, gestolen en afgedaen,
die was liggende boven de caemer van 't vrijdom van 't clooster van de eerweerde
paters Recoletten(233) en niettegenstaende de neerstige opsoekingen worden nergens
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de dieven ontdekt, die seker dezelve zijn die nu en dan des nagts ijser ende loot
ontweeren en de gebouwen beschaedigen, zoodat het niet alleen de dieven van
O.L.V.-kercke zijn die alle die dieften geduerende eenige jaeren hebben begaen, zoo
er voorgegeven en alom geseijt wordt, maer dat er nog andere benden zijn waerdoor
die dieften worden begaen(234).

Eindnoten:
(226) Hoogstwaarschijnlijk bedoelt Van Walleghem hiermee, onder voorarrest geplaatst, in
voorhechtenis gehouden.
(227) Omstreeks 1233 vestigden de Dominikanen zich officieel te Brugge. Ze bewoonden eerst een
gebouw aan de ingang van de Langestraat. In 1234 werd met de bouw van hun klooster begonnen
op de hoek van de Langestraat en de naar hun orde genoemde Predikherenrei. Rond 1280 werd
de kerk gebouwd. In de Geuzentijd werden de gebouwen gedeeltelijk verwoest, maar in de loop
van de 17de eeuw werden ze hersteld. Bij het graven van de Coupure (1751) werd een deel van
het klooster onteigend. In 1796 werden de kloosterlingen verjaagd. Waarschijnlijk werd een
deel van het pand onmiddellijk ingenomen door de Rijkswacht, de rest van het terrein werd
verkaveld en verkocht aan particuliere personen. Tot op heden bleef deze toestand ongewijzigd.
(J.P. DE PUE, Geschiedenis van het Oud-Dominikanenklooster te Brugge, Leuven, 1981), (A.
DUCLOS, Bruges ..., o.c., blz. 563-564), (J.A. VAN HOUTTE, Geschiedenis van Brugge, o.c.,
blz. 234-235, 259, 563-564).
(228) Sustineren, susteneren, kan betekenen: 1o bekostigen (proces), 2o onderhouden, ondersteunen
(K. STALLAERT, o.c., blz. 409).
(229) De keizer had in verband met zijn oorlog tegen de Turken aan de Staten van Vlaanderen 3
miljoen gulden gevraagd. Burgemeester R. Coppieters deed belangrijke inspanningen om de
lening door de algemene vergadering van de drie banken te laten goedkeuren. Op 30 oktober
1788 bewerkte hij daarvoor persoonlijk de oudwethouders, die het eerste lid van de algemene
vergadering uitmaakten. Ook het schepencollege werd bereid gevonden deze lening zonder
voorwaarden toe te staan (4 november 1788). Zoals overeengekomen verklaarden de ambachten
bij monde van Fonteyne, deken van de wolwevers en eerste swaerdeken, dat ze zonder
voorafgaandelijke inzage de bede niet wilden goedkeuren. Dit werd door het college geweigerd.
Intussen hadden de 6 hoofdmannen, die ook in de 3de bank zetelden, de bede goedgekeurd.
Petrus Bouvy, de deken van de wolververs die sedert korte tijd in onmin was met de swaerdekens,
verklaarde de keizerlijke bede te willen goedkeuren op voorwaarde dat hij daarna de tekst ter
inzage kreeg. Daarop verklaarde burgemeester Coppieters de vergadering voor gesloten. Hij
concludeerde dat de 3de bank de bede had goedgekeurd met 7 ja-stemmen tegen 28 onthoudingen.
Hij liet de dekens dus niet de tijd om tegen te stemmen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen,
o.c., blz. 182-184).
(230) Zie S.A.B.: Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 91, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 no 96.
(231) Zie S.A.B.: Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 90 verso, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 no 96.
(232) Zie S.A.B.: Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 92 en 92vo, Plakkaten, 2o reeks, reg. 36 no 97.
Het familiemonompolie van de Brugse vleeshouwers werd vanaf de jaren '70 van de 18de eeuw
systematisch doorbroken. In 1770 werden pogingen ondernomen tot openstelling van het
ambacht, in 1771 werd bij stadsdecreet de prijs van het rundsvlees vastgesteld en op 4 april
1772 werd op keizerlijk bevel toegelaten dat iedereen tweemaal per week vlees in de stad
verkocht. Maar de vleeshouwers zouden zich nooit volledig bij deze beslissingen neerleggen.
Vanaf juni '87 eiste het ambacht met alle mogelijke argumenten en middelen de corporatieve
monopoliepo sitie weer op. (V. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., biz. 68-69, 163-164,
233), (Y. VAN DEN BERGHE, Het offensief van de steden tegen het corporatisme op het einde
van de 18de eeuw. Een voorbeeld: de vruchteloze strijd van de Brugse vleeshouwers, in Brugge
in de Revolutietijd 1770-1794, o.c., blz. 151-158).
(233) Zie hiervoor voetnoot 9 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

(234) Mogelijks kunnen de genoemde diefstallen in verband worden gebracht met de misdaden
waarvan Joannes Mourinck (alias Moninck) en Jan-Baptiste Tetaert op 8 augustus 1789 werden
beschuldigd. Zie hiervoor voetnoot 166.
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(December)
Grooten brant op Moerbrugge ontstaen.
Op den 3 december tegens den avont is beneden Moorbrugge(235), op eene korte
distantie afgelegen van de Gendsche vaert, op eene hofstede een grooten brand
ontstaen die op de volgende wijse veroorsakt wiert: eenige kinders des avons - fol.
200 - wegens het groot aenhoudende kout vriesende weder sedert den 25 november
lestleden met hun vierpot buijten speelende, hebben eenige sperken hun vermaekt
in eenen aldaer staenden tas haver. De vlammen zijn seffens door den windt daerin
geslaegen en op minder dan een halve ure tijdts zijn circa 2500 schoven haver den
roof der vlammen geworden, zoodaenig brandende dat de vlammen tot ontrent dees
stadt Brugge wierden gesien en men genoegsaeme moeijte moest aenwenden tot
behoudenis van de digt bijstaende huijsing, stallen en schuere, die alle in 't grootste
gevaer hebben geweest

Annonce tot verkoop van 't gebouw der Waterhalle.
Op den 5 december is bij placaete(236) geaffixeert en geannonceert geworden dat
degene die gaeding hebben tot het koopen van het heele gebouw van de Waterhalle
binnen veerthien daegen hunne plans versogt worden over te geven om dien terreijn,
als de besonderste plaets van de stadt zijnde, te bebouwen, gelijk ook de somme
welcke zij - fol. 201 - daervoor willen aenbieden om de plans alsdan naer 't
Gouvernement-Generael te senden; van welcke het sierelijckste zal geagriëert en
aengenomen worden onder de conditiën die aen de liefhebbers zullen vertoont worden.
Hiertoe niet meer dan veerthien daegen tijdt gegeven wordende, wanneer alle de
plans, indien er liefhebbers zijn, zullen secreet gehouden worden.

De dieven van O.L.V.-kerk in gebannen Vierschaere tot het generael
corre[c]tiehuijs verwesen.
Op den 6 december zijn in gebanne[n] Vierschaere in 't Stadthuijs deser stadt Brugge,
voor den tijdt van thien naereenvolge[nde] jaeren tot het Provencial Correctiehuijs
der stadt Gend, om aldaer geduerende dien tijdt nevens d'andere tugtelingen te
wercken, elk in 't particulier verwesen en gecondemneert geworden, Pieter Van de
Voorde, oudt circa 25 jaeren, getrouwt man, en Bernardus Torreborre, oudt circa 22
jaeren, jongman en beijde woonachtig en geboortig van dese stadt Brugge, om de
begaene kerkdiefte hiervooren, fol. 120 en op verscheijde andere plaetsen verhandelt,
welcke, als aldaer vermelt, in hunne voorgelesen criminele - fol. 202 - sententie bijnae
op den zelven zin is afgelesen geworden; hoewel men in 't generael verwagt hadde
dat dese aen meer andere dieften, hun genoegsaem door d'heeren opgeleijt, pligtig
hadden geweest, is zulks alsnu ter contrarie bevonden, gemerkt in hun verluijt hun
geene andere dieften zijn opgeleijt geworden. Den derden, die den opstoker en meest
pligtigen in die diefte geweest heeft, die zij van drij weken tevooren hadden
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voorgenomen te doen, is genaemt Monink en ook geboortig deser stadt, is als
vlugtelijk in de sentie uijt alle de landen van Zijne Majesteijt den keijser ende koning
gebannen geworden, op pene van daerin weerkeerende volgens de strenge wetten
van het recht gestraft te worden. Desen zegt men korts naer zijne vlugt op een schip
naer d'Oost-Indiën zig vrijwillig te hebben begeven.
Wegens den aenhoudenden zeer strengen vorst zal het nog eenige weken aen-
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loopen eer dat de twee voormelde gecondemneerde naer Gend zullen vertransporteert
worden. Voor seker is 't - fol. 203 - dat eerst de voorspraeke die voor de twee
gecondemneerde is gedaen veel heeft geholpen dat zij het met eene zoo lichte straffe,
geensints geëvenredigt aen hunne diefte, hebben ontstaen; het breken van de beijde
beenen van Pieter van de Voorde ende de vlugt van den derden, die als hunnen
aenstoker afgeschildert is, heeft daeraen niet minder geholpen die, als vlugtig, zig
niet verschoont heeft terwijl men in 't algemeen hadde verwagt dat die kerkdiefte
zoo licht niet ongestraft zoude geweest hebben om andere in exempel te dienen(237).

Seltsaemen voorval in de verkooping der goederen van de gefalieerde
winckels voorgevallen.
Op den 9 december gebuerde binnen dese stadt Brugge eenen voorval van de
aldergrootste seltsaemheijdt. Sedert eenige weken hadde men in een ledig huijs, in
huere aen d'heer Bouting(238), koopman in Engelsche goederen, staende in
Kuijperstraete, door de drij heeren curateurs(239) wegens de boedels van de weduwe
De Munk en Van Paemel hiervooren verhandelt, de winkelgoederen aen alle de - fol.
204 - winkeliers deser stadt Brugge te koop gepresenteert, wanneer op heden tegens
den avont desen besonderen voorval plaetse hadde: terwijl men nog besig was met
verkopen gingen twee vrouwspersoonen uijt de caemer en vielen, eer zij uijt het huijs
waeren, van hun zelven; korts hiernae onderging eene andere, sittende aen de
verkooptaefel, hetzelve nootlot en lag als overdoodt van haer zelven. Eenige minuten
hiernae bevonden hun bijnae alle die er tegenwoordig waeren in dezelve gestaetheijd,
zoo verre dat er in de zaele van hetzelve huijs tot negen ander vrouwen en dochters
hetzelve nootlot ondergingen en alle op den grondt overdoodt uijtgestrekt laegen, 't
goon het aldermedogenste schouwspel uijtmakte; dog door alle mogelijcke hulpe die
er aen dese toegebragt wiert kwaem naer ontrent een halve ure nu d'één voor en
d'ander naer verschrikt tot hun zelven - fol. 205 - zonder dat er iemant van stierf,
hoewel de verschriktheijd lang heeft bijgebleven. Niet alleen dese twalf
vrouwspersoonen hebben daer alle gelijk qualijk gelegen, maer zelfs het mannevolk
dat er tegenwoordig was moest seffens de locht kiesen, wilden zij geen diergelijk
nootlot ondergaen. Niemant van alle die er geweest hebben zijnde die niet, den eenen
meer en den anderen min, eene groote belemmering op de borst gewaer geworden
heeft, niet zonder perijkel van gelijk de vrouwspersoonen van hun zelven te vallen,
hadde elk niet seffens de locht gekosen; niet alleen alle dese hebben dus ontstelt
geweest, maer zelfs nog alle de andere die een weijnig tevooren waeren naer huijs
gegaen, die hun, thuijskomende, zeer ontstelt hebben gevonden en het meeste deel
het bedde heeft moeten kiesen. Wat nu de oorsaek van desen zoo seltsaemen voorval
geweest heeft, is voor elk een raetsel terwijl veele genoegsaem van gevoelen zijn dat
mogelijcks iemant in dit ledig huijs, waer - fol. 206 - de voorduere voor elk ongesloten
was, eene poetse zoud gespeelt hebben die elk op eene zoo Sonderlinge wijse seffens
bevangen heeft. Ik voor mij, die daeraf ook veel geweten hebbe en dit alles hebbe
bijgewoont, duncke dat zulks zoud konnen voortgekomen zijn uijt het opkomende
zeer smoordompig weder tegens den avont en uijt de warmte van 't vier dat in twee
teelen voor de koude onder de verkooptaefel waeren staende, die door de veele
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versaemelde ademen eene zoodaenige imflammatie zoud konnen veroorsakt hebben.
De teelen, gevolt met bakkerskolen, waeren klaer vuesende en die daernae ondersogt
zijnde, heeft men geen de minste rook of
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stank daerin gevonden; immers in gelijk smoordompig weder, met gelijk vuur en
koolen, hadde men nu meer dan veerthien daegen lank met die verkooping
voortgegaen zonder eenige ongemakten te ontmoeten, zoodat desen voorval
alderseltsaemst is. Nog meer te verwonderen zijnde dat verscheijde vrouwspersoonen,
- fol. 207 - die nog desen toevael in het ledig huijs ontkwaemen, wanneer de
verkooping eijndigde, met groote moeijte hebben konnen tot hun woonste geraeken
waer tot drij verscheijde ook eene lange wijle tijdts van hun zelven hebben gelegen.
Hiermede zal nu die verkooping voor eenige maenden opgeschort worden, want
niemant zoolang als er vier zoud noodig zijn daer meer zoude durven gaen. Meer als
d'helft van die goederen zijn nu reets verkogt, gelijk ook over eenige weken alle de
winkelgoederen van Meersman ten huijse van d'heer Frans Moentack zijn verkogt
geworden, alleen nogtans onder de winckeliers, op de conditiën tevooren afgelesen;
dezelve betaelbaer zijnde op ses maenden, onder verkiesing van drij parcent discompte
voor die binnen de ses weken zullen betaelen. Dit alles tot voorkoming van de totale
ruïne voor veele winckeliers, hadde die groote masse goederen moeten onder het
publik verkogt worden; zijnde maer alleen de muebels en kleenigheden van
winkelgoederen onder - fol. 208 - het publiek voor de drij dueren der gefalieerde
door den heer stokhouder verkogt geworden.

Diefte in de stedeschole en in 't huijs van sieur Christiaens begaen.
In den nagt tusschen den 11 en 12 december, is door eenige dieven eene diefte begaen
in de knegtestedeschole deser stadt, waer zij langs ‘Sulferenberg’(240) over den muer
geklommen zijnde veel graen, smedekoolen en eenige levende kiekens hebben
gestolen langs den muer waer zij overgegaen waeren.
Desen nagt is nog een andere diefte begaen in 't huijs van sieur Christiaens,
sangmeester van O.L.V.-kercke, wonende bij 't seminarie. Aldaer eene ruijte uijt den
bovenvenster opengebroken hebbende, hebben hunne handt daerdoor gesteken en
alzoo de fenteneelen(241) en den venster geopent, daeruijt den winckel ontweerende
voor circa 50 guldens gaeren en lint, hetwelcke zij alle zouden medegenomen hebben
dat erin was zoo sieur Christiaens hun niet hadde gehoort, van welcken zij ook
hoorende ontdekt te zijn, zijn seffens gevlugt, - fol. 209 - het ontweerde met haeste
medenemende. Langs den venster waerdoor zij in desen huijse gebroken waeren,
saeg sieur Christiaens twee persoonen vlugten die in 't wit gekleet waeren en welke
hij door de duijsterheijd van den nagt vermoede de soldaeten te zijn terwijl dezelve
teenemael bij hem onkenbaer waeren.

Langs de Lange Reije wordt een nieuwgeboren kindeken in eene lomme
gevonden.
Op den 13 december naermiddag wiert er in de Lange Reije, niet verre van den Berg
van Cantate(242), in eene lomme(243) in 't waeter, terwijl de waters zeer hart bevrosen
zijn, een nieuwgeboren kindeken moedernakt gesien, zoo men genoegsaem voorsag
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daer maer versch ingesmeten. Hetzelve uijt het waeter getrokken en imformatie aen
d'heeren gedaen zijnde, wiert hetzelve door eenen stedegarcon(244) in eene doos gedaen
en weggedraegen. Of dit onnoosel kindeken het H. Doopsel ontfangen heeft, is
teenemael onbekent, gelijk ook de on-
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menschte daeder of daeders, naer welcke zeer nauwe imformatie zal gedaen worden
opdat dusdaenig een grouweldaedt zoud mogen aen den dag komen.

Menige buijtenspoorigheden worden wegens den strengen winter gepleegt.
- fol. 210 - Op den 17 december, gelijk ook op eenige daegen hiernae en hiervooren,
wierden wegens den zeer strengen aenhoudenden vorst veele buijtenspoorigheden
begaen, alle te wijtloopig om afsonderlijk op te haelen. Verscheijde waegens met
hout worden van de quaetwillige en veele nootlijdende aengetast en veele ten deele
en in 't geheele gepluntert, zoo verre dat bijnae geene landtsluijden meer durven naer
de marten met hunne waegens met hout aenkomen terwijl, zoo langs de wegen als
aen d'huijsen waer het hout wordt afgelaeden, heele waegens tegelijk gepluntert
worden. Omstreeks dese stadt worden te lande heele vimmen(245) tegelijk weggehaelt
en over de vesten langs het ijs dese stadt binnengebragt. De boomen en bosschen
worden alom beschaedigt en afgekapt, zelfs veele staende langs de buijtevesten deser
stadt worden afgekapt en hoe groene die boomen ook zijn mogen, aldaer gesaegt en
naer de woonsten der quaedwillige vertransporteert. Behalvens dit alles worden fol. 211 - veele persoonen, besonder bij den avond, langs de straeten aengerand,
welcke de quaedwillige doen geven of het gelt dat zij bij hun hebben, hunne capoten(246)
of kleederen of iet anders hetgoon zij begeeren. Het bedelen publiek langs de straeten
en aen de dueren, gelijk ook het tropwijs loopen is algemeen geworden waerdoor,
zoo wegens het één als het andere, veele onheijlen veroorsakt worden; dit alles
niettegenstaende de menige en overvloedige caritaeten(247) die er zoo door de disschen
als door menigvuldige particuliere deser stadt tot onderstant der nootlijdende
genoegsaem gedaen worden(248). De quaedwilligheijd is zoo verre gekomen dat d'heeren
van 't collegie hebben in raede gevonden van, als ten tijde der tumulte op den 19
december en de volgende daegen van de bittere koude, rondt de stadt geduerig door
de heeren raeden, schaedebeletters en stadtssoldaeten te patro[u]illiëren, want zoo
men in aller haest hierin niet hadde voorsien zou der niet dan - fol. 212 - eenen
algemeenen oproer uijt voortgekomen hebben die, dat Godt behoede, door den grooten
noodt niet meer stuttelijk zoud hebben geweest. Verscheijde van de meeste oproerige
worden opgelicht en van hun bedde gehaelt zoodaenig dat men van heden af het
tropwijs loopen en publik bedelen merckelijk ziet verminderen terwijl alle bedelaers
en quaedwillige van de straeten opgelicht worden.

Eenen boer in gebannen Vierschaere tot het provencial correctiehuijs
verwesen.
Op den 20 december is in gebannen Vierschaere 's Landts van den Vrijen eenen boer,
oudt 30 jaeren, voor den tijdt van 30 naereenvolgende jaeren tot het Generael
Correctiehuijs der stadt Gend verwesen geworden om aldaer nevens d'andere
tugtelingen te wercken, dit wegens het verdreijgen en het meterdaedt in brand steken
van verscheijde landtgoederen en hoeijvimmen zoodaenig dat, hadden d'heeren niet
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genoegsaem gesien dat hij zijne sinnen was missende, hij het voorseker met eene
zoo lichte straffe niet geëvaredigt aen zijn misdaedt zoude hebben ontkomen(249).
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Ordonantie van naer 't luijden der klokke op de statsvesten niet te gaen.
- fol. 213 - Op den 20 december is ook des naermiddaegs bij trommelinge naer
voorgaende hallegebodt aengeko[ndi]gt en vernieuwt de voorgaende gegeven
ordonantie van naer 't luijden der avondklokke op de vesten te mogen gaen, tenzij
de molenaers en knegten, op de penen en amenden bij dezelve ordonantie vermelt.
Gelijckelijk ook stiptelijk verboden wordende van, zoo bij daege als bij nagte, op
het ijs der vesten te loopen, op pene dat degene daerop zullen bevonden worden,
zullen aengehouden en in egte van vangenis worden beweegt. Dit alles om zoo
verr'mogelijk te voorkomen de menige frauden die er meer als oijt gepleegt worden,
gelijk ook de onheijlen die daerdoor veroorsakt worden, want onder andere zijn dese
weke ontrent de Stroobrugge bij Eecloo(250) twee garden zoo goedt als doodtgeslaegen
door eene bende van meer dan 30 geattroppeerde blauwers omdat zij hun elk met
eenen vregt wilden aenhouden ontrent het fort van St.-Donaes(251).

Eenen blouwer genaemt Pietje Klof doodtgeslegen en ander
moetwillighe[d]en bedreven.
- fol. 214 - Bij de stadt Sluijs is eergisteren ook eenen blauwer, in de wandeling
genaemt Petje Klof, door twee garden met d'hiele van 't geweer doodtgeslaegen op
zijn hooft omdat hij hun niet wilde kenbaer maeken waer hij zijnen vregt versteken
hadde. Het was 's avons ontrent den negen uren wanneer de commissen desen aldus
onmenschelijk behandelden en zonder verder naer hem om te sien, lieten zij hem
liggen op de vaert op 't ijs waer zulks voorviel, alwaer den ongeluckigen, voorseker
magteloos, door den doodelijcken slag op zijn hooft, aldaer 's morgens door de groote
koude doodtvervrosen is gevonden. Desen is door d'heeren van 't collegie van 't Vrije
geschouwt en moordaedig om hals gebragt te zijn, gevonden; zullende naer de daeders
zeer nauwe reserve genomen worden.

Generaelen ommegang tot onderstant der nootlijdende binnen Brugge
gedaen.
Op den 22 december is door alle de heeren der gemeene armekaemer(252) deser stadt
Brugge gedaen eenen buijtengewonen en generaelen ommegang tot onderstant van
de nootlijdende van alle staeten deser stadt, - fol. 215 - want door de buijtengewone
langduerige koude den noodt en de armoede hoe langer hoe meerder wordt, niet
alleen onder de arme, maer ook onder meest alle werklieden die nu sedert meer dan
vier weken niet eenen slag hebben konnen wercken. Door de mildaedigheijd onser
inwoonders is in desen ommegang boven de seshondert ponden grooten opgehaelt,
't welk alle aen de noodtlijdende zal uijtgedeelt worden.
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Vrugtloos werk met den ijsbreker begonst.
Op den 26 december, zijnde den tweeden Kerstdag, was alles veerdig, naer eenen
doeij van twee daegen, om met den ijsbreker den Oostenschen vaert
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open te breken. Desen morgen wiert inderdaedt het werk begonst, dog eene korte
streek daermede voortgegaen zijnde, moeste het werk onverrichtersaeken gestaekt
worden, 't welk zooveel temeer ophiel omdat het desen morgen weder al toegevrosen
was dat dees twee daegen ontdoijt was geweest, tot groote schaede van de menige
koopmansgoederen die tot Oostende zijn liggende.
- fol. 216 - Op den 29 december heeft Bernardus Torreborre, gecondemneerden
tot het Provencial Correctiehuijs, als hiervooren, fol. 201, verhandelt, uijt eene
besondere gunste van d'heeren van 't collegie toegestaen, in de vangenisse gedaen
zijne Eerste Heilige Communie die hij, zoo door zijne onwefentheijd en
quaedwilligheijd als bij negligentie zijner ouders, tot nog toe niet hadde gedaen,
zoodat de beijde gecondemneerde nu maer eerstdaegs wegens den aenhoudenden
vorst naer Gend par fouture zullen vervoert Worden(253).

Grooten vorst op 't eijnde van 't jaer 1788 mitsgaeders eijnde van 't zelve
jaer 1788.
Op den 29, 30 en 31 december was geduerende dees drij daegen en nagten de koude
en den vorst zoo hevig dat verre (dat) de drij laeste daegen van 't jaer 1783 daeraen
zouden vergeleken konnen worden, geene jaeren zelfs van heel dese eeuw een
voorbeelt opleveren dat aen de koude deser daegen vergeleken heeft konnen worden.
EIJNDE
van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1788.

Eindnoten:
(235) Moerbrugge is een gehucht van Oostkamp. (J.J.V., art. Oostkamp, in Winkler Prins Encyclopedie
van Vlaanderen, Brussel, 1974, dl. 4, blz. 439).
(236) Zie hiervoor voetnoot 224 van deze uitgave.
(237) Zie hiervoor voetnoot 165. De eerste melding van de genoemde feiten gebeurde reeds op fol.
120. Verder in de tekst, fol. 216, vindt men nog enkele gegevens terug.
(238) De naam Bouting hebben wij niet teruggevonden. We vonden echter wel enkele gegevens i.v.m.
een zekere F. Boutens waardoor het niet onwaarschijnlijk leek dat door Van Walleghem deze
persoon werd bedoeld. F. Boutens komt voor op de naamlijst van de voornaamste Brugse
handelaars en nijveraars die in de bijlage van het werk van L. Teetaert werd opgenomen, hij
werd opgegeven als handelaar in katoen en wol. In 1767 werd onder de 7 hoofdmannen van de
Kamer van Koophandel eveneens een zekere Boutens vermeld. (L. TEETAERT, Bijdrage tot
de studie van de ondernemende stand te Brugge in de 18de eeuw (1740-1780), onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Leuven, 1961, blz. 214-215), (De Kamer van Koophandel te Brugge.
Oorsprong, ontstaan en oprichting, Brugge, 1967, bijvoegsel no 5).
(239) In de ‘Almanach’ van 1788 werden 2 gezworen stokhouders van de stad Brugge opgegeven,
nl. Nicolaas Deligne en Guillaume Pavot. In het stadsarchief zijn de rekeningen van deze
stokhouders bewaard. De derde stokhouder moet Bernard Verhuist zijn geweest. Hij is echter
in de lijst van stokhouders en ontvangers van 1788 niet opgenomen. Nochtans zijn er in het
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(240)

(241)
(242)

(243)
(244)

stadsarchief rekeningen van hem bewaard voor de periode 1786-1795. We weten ook dat Bernard
Verhuist op 12 december 1787 werd aangesteld in de plaats van de overleden stokhouder
Moentack (zie hiervoor voetnoot 8 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787). In de ‘Almanach’
van 1790 werd B. Verhuist wel als gezworen stokhouder van de stad Brugge opgegeven. (S.A.B.,
Almanach 1788, BIhh., blz. 175-180, 1790 - blz. 182), (A. VANDEWALLE, Beknopte Inventaris
van het Stadsarchief van Brugge, dl. I: Oud Archief, Brugge, 1979, met lijst van de stokhouders
en hun registers in bijlage 2, p. 205). Voor nadere uitleg m.b.t. de vrije stokhouders verwijzen
we hier naar voetnoot 7 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787. Deze voetnoot werd
gebaseerd op het inmiddels verschenen artikel: A. VANDEWALLE, De Stokhouders te Brugge.
Het geval Adriaenssens (1678-1694), in Gedenkboek Michiel Mispelon, Kortemark-Handzame,
1982, blz. 463-476).
‘De Sulferenberg’ was de naam van een herberg in de Katelijnestraat. Naar de naam van de
herberg werd de benaming van de nabijgelegen Assebroekstraat geleidelijk verdrongen door
Sulferenbergstraat. Na de herziening van de Brugse straatnamen in 1936 werd de spelling
Sulferbergstraat. (A. SCHOUTEET, De Straatnamen ..., o.c., blz. 209).
Fenterneel(e), vensterblind dat van binnen open- en toegaat, binnenluik. (L.-L. DE BO, o.c.,
blz. 318).
Arme Bruggelingen die dringend geld nodig hadden, konden steeds terecht in de Berg van
Charitate. In 1564 kwamen de eerste ideeën en in 1573 werd deze caritatieve instelling opgericht
door het stadsbestuur. In ruil voor panden konden daar kleine sommen (meestal tot 6 gulden)
worden geleend. Merkwaardig was wel dat deze panden tegen inlossing van de schuld werden
terugbekomen zonder dat er intrest hoefde betaald te worden. Te Brugge vond de ‘Waerachtighen
Bergh van Charitate’ na enige verhuizingen, in 1628 zijn definitieve huisvesting in het huis van
de Grote Caorsijnen, nu Lange Rei 7-11, waarvoor in 1748-53 een nieuwe, nog bewaarde,
monumentale poort werd gebouwd, met in het fronton een fraai allegorisch bas-reliëf dat de
caritas voorstelde. De Berg van Charitate is er gebleven tot zijn afschaffing in 1795. (P.
SOETAERT, De Berg van Charitate te Brugge, een stedelijke leenbank. Bijdrage tot de
geschiedenis der kredietinstellingen in de Lage Landen, Brussel, 1974), (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 74), (J.A. VAN HOUTTE, De geschiedenis van Brugge,
o.c., blz. 452-453).
Loeme, een gat, een opening in het ijs. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 643).
Het stedegarsoenschap was een officie, d.w.z. een ambt in dienst van of minstens onder controle
van de overheid, dat voor het leven werd toegekend bij schenking of verkoop. Vanaf de 14de
eeuw werd er voor Brugge melding gemaakt van de stedegarsoenen, twaalf in aantal. Zij waren
in eerste instantie boden in dienst van de magistraat. Het rondbrengen van de dagvaardingen
was één van hun belangrijkste taken. Van de 16de tot de 18de eeuw was er echter een evolutie
waar te nemen naar meer administratieve taken; een evolutie die samenhing met de steeds
voortschrijdende uitbouw van het stedelijk bestuur in die periode. De stedegarsoenen kregen
meer uiteenlopende taken te verrichten, maar onderling kwamen zij tot een specifieke
taakverdeling. Zij waren te Brugge verenigd in een ‘gezelschap’, dit stond in voor de
taakverdeling en voor een gelijke loondeling. Om tot het ‘gezelschap’ te behoren, betaalden de
stedegarsoenen intredegeld; hun lidmaatschap impliceerde in principe de erkenning van de
leiding en de bepalingen van het ‘gezelschap’. (A. VANDEWALLE, De Stedegarsoenen, boden
in dienst van de Magistraat, te Brugge in de Nieuwe Tijd, in Recht en instellingen in de Oude
Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, Liber Amicorum jan Buntinx, Leuven,
1981).
Vum(me), mijt, hoop, stapel (hout, vlas, koolzaad, strooi, enz.). (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1326).

(245)
(246) Kapoot, kapote, dit kan betekenen: 1o groote soldatenjas, groote priesterjas, 2o vrouwenjak,
bovenkleedje dalende tot den gordel, met mouwen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 492).
(247) Charitate, christelijke liefde, liefdewerk, milde gift, aalmoes. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 203).
(248) Het pauperisme was door de hele Nieuwe Tijden heen een kwaal van Europese dimensie,
waarvoor men gestaag naar hulpmiddelen zocht. Op het einde van de 18de eeuw waren te
Brugge de caritatieve instellingen goed uitgebouwd. Aan de basis lagen 7 parochiale dissen die
over grote bezittingen beschikten. Zij hadden vaste jaarlijkse inkomsten uit renten en pachten
en wisselende inkomsten zoals giften vulden deze aan. Toch kan gesteld worden dat de dissen
niet over genoeg inkomsten beschikten om iedereen voldoende te steunen. In het kader van de
rationalisering en laicisering van de armenzorg in de Zuidelijke Nederlanden in het laatste kwart
van de 18de eeuw, werd op 1 juli 1776 door enkele progressieve beheerders van de
parochiedissen met steun van het stadsbestuur de Algemene Armenkamer opgericht. Deze Jointe
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wilde geleidelijk aan de aktiviteiten van de parochiedissen overnemen. Oorspronkelijk werden
alleen zieke en invalide bedelaars gesteund, later werden ook aan ouden van dagen en blinden
vaste subsidies gegeven. De nieuwe instellingen werd een succes (Y. VAN DEN BERGHE,
De Algemene Armenkamer te Brugge (1776-1925), in Standen en Landen, LXIV, 1968, blz.
267-288), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ..., o.c., dl. I, blz. 73-74), (J.A. VAN HOUTTE,
De geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 451-452).
(249) Philippe Verfaillie, zoon van François, 38 jaar oud, geboren en wonende te Klerken,
boerenwerkman van beroep, werd op 20 december 1788 gevonnist. Drievoudige brandstichting,
dierenmishandeling en meineed werden hem ten laste gelegd. Hij werd beschouwd als een
gevaar voor de maatschappij. Hij werd tot 30 jaar opsluiting in het correctiehuis te Gent
(250)

(251)
(252)
(253)

veroordeeld. (R.A.B., Brugse Vrije - Registers, no 17037, fo 136vo-150vo).
Stroobrugge is de benaming van een wijk en een brug tussen Ede en Maldegem (K. DE FLOU,
Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den
Hoek, de graafschappen Quines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu,
deel XV, Brugge, 1934, blz. 551).
Het fort Sint-Donaas bevond zich te Lapschuere, het was gebouwd op grond van de
St.-Donaaskerk te Brugge. (K. DE FLOU, o.c., dl. IV, blz. 282).
Zie hiervoor voetnoot 248.
Zie hiervoor voetnoot 165 en nadere beschrijving van Van Walleghem op fol. 120 en fol. 201.
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Nota's bij Merckenweerdigste Voorvallen 1788
Gebruikte afkortingen:
A.S.E.B.: Annales de la Société d'Emulation de Bruges - Handelingen van het
Genootschap gesticht onder de benaming Société d'Emulation.
B.A.B.: Bisschoppelijk Archief Brugge.
B.R.U.G.: Bibliotheek Rijksuniversiteit Gent.
N.A.G.N.: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 15 dln., Bussum,
1977-1982.
O.P.B.A.: L.P. GACHARD, J. DE LE COURT, P. VERHAEGEN, Ordonnances
des Pays-Bas Autrichiens, in Recueil des anciennes ordonnances de Belgique,
3o serie, 15 dln., Brussel, 1860-1942.
R.A.B.: Rijksarchief Brugge.
S.A.B.: Stadsarchief Brugge.
S.B.B.: Stadsbibliotheek Brugge.

Op ons verzoek verleende J. Geldhof zeer bereidwillig een belangrijke bijdrage aan
het kritisch apparaat waarvoor we hem van harte danken. Hij schreef een aantal nota's
over religieuze en kerkelijke aangelegenheden. Deze nota's zijn gesigneerd (J.G.).
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Daegelijcksche gevallen 1788
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[Vervolg van het tweede deel]
Begin van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1788
Jaerschrift
hIer sIet gY Leser het sChrIkkeLIaer, zYnDe nog In 't VerVoLg
Van 't een DUYst seVenhonDert en agtentagenstIgste Iaer.
(Januari)
Levenden schel[l]evisch in de mijne verkogt.
- fol. 389 - Op den 2 januarij saeg men alhier binnen Brugge tot iders groote
verwonderinge, op de vischmart in de mijne(1) verkopen eene groote partije levende
schellevisch, desen morgen uijt zee aengebragt en alle levende als de kreften
uijtgeworpen zijnde, saeg men alle die visschen in de mijne opspringen. Nu komt
geduerende desen winter den verschen visch in groote menigte, 't welck toe te
schrijven is aen den sachten winter die tot nog toe zoo sachtelijk passeert - fol. 390
- dat men nu sedert den laesten vorst een zoo sagt en megaende weder heeft dat de
locht daegelijcks zoo warm ende soel is alsof het de maendt april ofte meij zoude
zijn, zoodat tot nog toe bijnae geene werklieden wegens het weder hun werk hebben
moeten staeken en men nu alom, evenals in den somer, siet metsen en alle ander
soorten van wereken doen. Behalvens dit alles blijft nogtans het geduerig regenende
weder bijnae alle dage en nachte continueren zoodat tot nog geene landen konnen
besaeijt worden, geene ouderlingen geheugende voor dit jaergetijde zoo seltsaem
weder geweten te hebben.

532 treckinge tot Brussel.
Op den 5 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 532ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 43, 37, 27, 29, 80.

533 treckinge tot Antwerpen, terne gevallen.
- fol. 391 - Op den 12 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de
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stadt Antwerpen geschiet de 533ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 90, 26, 20, 54 51.
Door dese treckinge is er binnen dese stadt Brugge wederom in 't comtoir van sieur
Schrijvere in 't Genthof door de nombers 51, 54, 90, eenen merckelijken terne
gevallen.

D'heer Stappens subitelijk overleden.
Op den 13 januarij stierf d'heer Stappens(2), wonende in de Vlamingstraete, op de
volgende wijse zeer subitelijk: want desen heer, mevrouw zijne dochter uijtgelaeten
en de deur agter haer gesloten hebbende, is schielijk neergevallen en gestorven, reede
teenemael doodt zijnde eer hem iemant konde ter hulpe komen zoodat hij dus
ongeluckiglijk, zonder eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe te konnen bekomen,
overleden is.

534 treckinge tot Gend.
- fol. 392 - Op den 19 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 534ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 38, 74, 4, 6, 54.

Bericht van sr. Joseph Fremaut in 't Kruijsken.
In de Gendtsche gasette van den 21 januarij heeft sieur Joseph Fremaut, wonende in
d'herberge Het Wit Kruijs binnen dese stadt Brugge(3), het volgende laeten annonceren:
dat op den 6 deser, ontrent den avont, t'zijnen huijse met peert en chaise is gearriveert
zekeren persoon, seggende genaemt te zijn Fredricus van Rijchausen, oudt circa 30
jaeren en geboortig van Weenen, alsdan komende van de stadt Gend en den welcken
naer het verblijf van drij daegen is weggegaen zonder te betaelen; zullende gemelden
herbergier het peert en de chaise teruggeven aen den genen den eijgendom der zelve
zal konnen bewijsen, naer alvooren voldaen - fol. 393 - te zijn over alle de onkosten
zoo wegens het peert als wegens de teire van den vertrokken reijser, het annonceren
in de Gendtsche gasette(4) en alle voordere onkosten die er gedaen zijn of zouden
konnen gedaen worden.

535 treckinge tot Brussel.
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Op den 26 januarij is met de gewonelijcke ceremonie geschiet den 535ste treckinge
der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der fortune getrokken
de nombers: 1, 82, 10, 22, 15; zijnde tot Brussel getrokken.
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Nopende de vasten, bulle voor 't jaer 1788.
Op den 27 januarij wiert binnen dese stadt Brugge uijtgegeven en op de predikstoelen
afgelesen de vastenbulle of herderlijcken brief voor het jaer 1788, behelsende den
inhout der zelve dese jaere niet anders als de dispensatie der toegelaete spijsen (als
het voorleden jaer, hiervooren fol. 333 vermelt, tot de woorden pastors en deservitors(5)
fol. 336). Zoodat die toelaetingen zonder ander vermaeningen uijtgegeven, hiervooren
konnen gesien worden.

Eindnoten:
(1) Zie hiervoor voetnoot 89 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(2) Zie hiervoor voetnoot 8 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(3) Zowel in de Langestraat als in de Wijngaardstraat was een herberg met deze naam gelegen.
Hier is de herberg in de Langestraat bedoeld, de herbergier was J. Vermaut. (A. THEERENS,
Op herbergbezoek te Brugge (1750-1850), onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven, 1981,
blz. 101), (S.A.B., Herbergiers, no 188).
(4) Door vergelijking met het bericht uit de ‘Gazette van Gend’ van 21 januari 1788 blijkt dat de
weergave van Van Walleghem inhoudelijk juist is, hoewel de tekst niet woordelijk werd
overgenomen. (B.R.U.G., De Gazette van Gend, 1788, J. 1).
(5) Deservitor betekent helper, assistent, in dit geval van de pastoor. (J.B. KORS, Encyclopaedisch
kerkelijk woordenboek, Bilthoven, Antwerpen, 1952, blz. 220-221).

(Februari)
Ongeluk in d'Oostenschen vaert voorgevallen.
- fol. 394 - Op den 1 februarij gebuerde 's morgens een groot ongeluk. Want eenen
boerenwaegen waeraen twee snelle peerden gespannen waeren, saemen weerdig
meer als drijhondert guldens, naer de mart deser stadt Brugge langs den Oostenschen
vaert afkomende, zoo gebuerde het dat dees peerden op 't hevigste de vlugt naemen
en naer eenen korten loop temidden in het waeter vloogen, den boerenknegt door het
spoedig afspringen nog ternouwernoodt de doodt ontkomende. De beijde peerden
die aen den waegen gespannen waeren verdronken ellendig en wierden dus met veele
moeijte doodt met den waegen uijt het water getrokken.

536 treckinge tot Antwerpen.
Op den 1 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 536ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 64, 58, 63, 82, 51.
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Andermael op den eersten sondag van carnaval gemasquert.
- fol. 395 - Op den 2 februarij, zijnde den eersten vastenavontdag, zaeg men
naermiddag eenige, dog zeer weijnige, gemasquerde langs de straeten loopen, hoewel
het sedert de verdervelijcke ingebroken gewoonte van te masqueren op de sondaegen
nog in 't geheel nogte ten deel verboden is van op de sondaegen te masqueren, zoodat
het zelfs eenider op heden verwonderde dat men zoo weijnige masquers langs de
straeten saeg loopen.
Zulks nogtans wiert op den 3 en 4 februarij, zijnde de twee vastenavontdaegen,
met alle bedenckelijcke hevigheijdt door duijsenden en duijsenden brootdronkige
voltrokken, loopende geduerende dees twee daegen langs de straeten zooveele van
alderhande soorten van masquers als men in lange jaeren geweten heeft. Zoo nogtans
dat men niet heeft vernomen dat er van eenige buijtengewone buijtenspoorigheden
of krakeelen - fol. 396 - begaen zijn(6).
Behalvens dat het geduerende dees drij daegen den maendag naermiddag zeer
hevig smoorde, was het zeer aengenaem sonneschijn en zoodaenig aengenaem en
warm weder alsof wij tegenwoordig de maendt april of meij zoude beleven, zoodat
men hierdoor ook zooveele menschen langs de straeten saeg wandelen,
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dat het kwaelijk om geloven is en alsof het in 't midden van den somer zoude hebben
geweest.

Een corporael in de veste gevonden.
Op den 3 februarij wiert ook in de veste bij de Smedepoorte in het water gesien eenen
corporael van het alhier liggende regiment, heel gekleet en die sedert seven daegen
vermist was; niemant wetende of desen ongeluckigen heeft willen deserteeren ofte
of hij bij ongeluk in het water gevallen is. Eenen put aldaer langs de veste gemakt
zijnde, wiert hij begraeven ontrent de plaetse waer hij uijt het water gehaelt was.

537 treckinge tot Gend.
- fol. 397 - Op den 9 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 537ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 67, 11, 46, 12, 54.

De masquers hernomen.
Op den 10 februarij, zijnde den eersten sondag van den vasten ende gewonelijk
genaemt ‘Grand Carnavaldag’, saeg men dese jaere de gewonelijcke verderffelijcke
wijse van te masqueren op de sondaegen met eene veel meerder hevigheijdt als de
twee voorgaende jaeren dat zulks een begin genomen heeft, hernemen. Desen
naermiddag dan van vóór den één ure was er door het loopen van duijsenden en
duijsenden gemasquerde langs de straeten deser stadt geen verschil meer alsof het
volkomentlijk vastenavontdag zoude hebben geweest, zoodaeniglijk dat men op
heden zelfs meer raere masquers vermengt met pasquillen - fol. 398 - als op de
gewonelijcke vastenavontdaegen langs de straeten heeft zien loopen,
d'aengenaemheijdt van het alsnog aenhoudende seltsaem sagt weder voor desen tijdt
van dit tegenwoordig jaergetijde hiertoe nog meerder gelegentheijdt gevende t'wijl
het heden eenen dag was alsof het in 't midden van den somer zoude geweest hebben.
Van desen dag af en geduerende eenige ander volgende daegen, was er binnen
dese stadt Brugge in d'herberge Den Oliphant op de Vischmart(7) voor den prijs van
eenen stuijver te zien een zeer seltsaem gedierte of zeevisch, zoogenaemt eene
zeerobbe, 't welck dese weke door eenige schippers van Oostende in hunne netten,
waeraen het veel schaede gedaen hadde, gevangen was. Dit seltsaem gedierte door
hun levendig behouden zijnde, sat in eene groote kuijpe met water, overtrokken met
een net t'wijl het veele magt hadde. Eten(ten)de daegelijcks inverschen visch en
besonder paling meer dan voor een gulden, waerdoor het zeer kostbaer was.
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Sr. De Boot subitelijk overleden.
- fol. 399 - In den nagt tusschen den 12 en 13 februarij stierf binnen dese stadt Brugge
zeer subitelijk sieur De Boot(8), meester-schoemaeker, wonende bij de Gaeremart.
Want den zelven des avons als naer gewoonte slaepen gegaen zijnde, vroeg ontrent
de middernagt een glas wijn. Mits den zelven zig sedert eenigen tijdt ook niet wel
bevonden hadde zulks hem gegeven zijnde, leijde(n) hij hem andermael te rust;
wordende hij den volgenden morgen met grooten schrik en verwonderinge doodt op
zijn bedde gevonden, aldus ongeluckig zonder eenige Geregten t'ontfangen of zig
zelfs te konnen helpen, gestorven zijnde.

538 treckinge tot Brussel.
Op den 16 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 538ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 79, 66, 25, 30, 49.

Een man langs de calsijdeweg van Doornijk overreden.
- fol. 400 - Op den 20 februarij gebuerde langs den calsijdeweg van Doornijk een
overgroot ongeluk. Want den knegt van den vragtwaegen van sieur Dobbelaere,
wonende binnen dese stadt Brugge, genaemt Louis, van Doornijk met eenen zeer
zwaer gelaeden waegen afkomende, is langs den weg, door welcke oorsaek weet
niemant, van zijn peert gevallen, zoodaeniglijk dat de peerden, voortsgaende, de
wielen der waegen hem zoodaenig overreden hebben dat zijn lichaem teenemael
vermorselt was en hij dus ongeluckig langs den weg is doodt gevonden geworden.

539 treckinge tot Antwerpen.
Op den 23 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 539ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 42, 88, 20, 28, 51.
Eijnde van 't tweede deel.

Eindnoten:
(6) Zie hiervoor voetnoot 23 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
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(7) We hebben wel een herberg ‘De Olifant’ teruggevonden, maar deze was in de Nieuwe Gentweg
gevestigd en niet op de Vismarkt zoals Van Walleghem vermeldde. In ‘De Olifant’ in de Nieuwe
Gentweg was de zetel van de boldersmaatschappij ondergebracht. De herberg deed tevens dienst
als stapelhuis voor vlashandelaars. (Verdwenen herbergen te Brugge, in 't Beertje, 1939, blz.
27), (A. THEERENS, Op Herbergbezoek..., o.c., blz. 98).
(8) Franciscus De Bodt, zoon van Franciscus en van Marie De Meulenaere, overleed op 81-jarige
leeftijd op 13 februari 1788. Hij werd op 15 februari begraven op de Onze-Lieve-Vrouwparochie
(S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister 1788 O.-L.-Vrouwparochie, 2o portie, no 64).
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[Derde deel]
Daegelijcksche gevallen geschiet binnen en ontrent de stadt Brugge
beginnende met de maendt maerte van 't jaer ons heeren Jesu Christi
1788 en eijndigende met de maendt februarij 1801.
Derde deel
Voorreden tot den leser.
Beminden leser, met het begin van de maendt maerte 1788 beginne ik dit derde deel
der beschrijvinge van de daegelijcksche gevallen binnen en ontrent de stadt Brugge
voorvallende. Telkens zal ik, gelijck in de voorgaende deelen, hierbij voegen de
nombers der loterije van Brussel en al hetgene ik merckensweerdig zal oordeelen
opgestelt te worden. Neemt mijnen arbeijd in dank, ende vaert wel.

Vervolg van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1788(9).
(Maart)
(1 Maerter 1788)
- fol. 1 - Op den 1 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 540ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 60, 18, 33, 15, 74.

(2 maerte 1788)
Op den 2 maerte, zijnde sondag, gebuerde binnen dese stadt Brugge op het
Pandtreijken ontrent den twalf uren voornoen een aldergrootste gevegt en wanorder.
Want een kint aldaer op een draeijbert naer eenige kleenigheijden van zoogenaemde
makerons ofte obelij voor een orjen draeijende(10), draeijde hetzelve bij geluk het getal
van twintig. Dog den meester van dat kraamken, zijnde een Waele, verstak op eene
behendige wijse het ijser en wilde aen hetzelve kint maer twee geven. Den vaeder
van - fol. 2 - hetzelve kint, zonder wete van den kraemer, daeragter staende en die
onregtveerdigheijdt ziende, trok de partije van zijn kint met regt aen en wilde hem
twintig, gelijk het hadde gewonnen, doen geven, zoodaeniglijk dat er om dese
bagatelle een zoo hevig geschil oprees dat men voor doodtslaegen bevreest was.
Want den kraemer, ziende dat hij overtuijgt was, schoot in eene zoo hevige coulere
dat hij het draeijijser nam en den vaeder van het kint in zijnen kop kante en hem eene
zeer groote wonde nevens zijn ooge, beneden zijn heerssens toebragt, zoodaeniglijk
hadde hij zijn heerssens getroffen dat hij het noijt meer zoude voorseijt hebben.
Hierop viel den vaeder den kramer toe gelijk ook zijne vrouwe, geassisteert door
eenige die het ongelijk hadden gesien, die hun zoodaenig betaelden dat, hadden zij
met hunne kassen niet seffens het haesepad gekosen, zij hun zouden omgebragt
hebben.
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(4 maerte 1788)
- fol. 3 - Op den 4 maerte gebuerde het dat joffrouw Vermoortel(11), wonende in
Bouverijstraete, op haer bedde doodt gevonden wiert. Want wanneer de dienstmaert
des morgens ging om haer op te wekken, stont zij ten uijtersten verbaest van haer
geen tael of te hooren en de gordijn van 't bedde opengeschoven hebbende, vont zij
haer doodt liggen, aldus ongeluckig zonder eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe
overleden zijnde.
Desen naermiddag stierf niet min subitelijk d'heer Brecht(12), wonende in d'Ezelstraete,
want desen heer van het lof thuijs komende, viel op 't onvoorsiens qualijk, zoodaenig
nogtans dat hij zoo verre bij zig zelven kwam dat hij met d'Heijlige Sacramenten
konde geadministreert worden, nog voor den negen uren van desen avont overlijdende,
niettegenstaende alle mogelijcke hulpe die er aengewent wiert.

(8 maerte 1788)
Op den 8 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
den 541ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 8, 57, 1, 20, 29.

(9 maerte 1788)
- fol. 4 - Op den 9 maerte wiert het bij uijtnementheijdt kout en vriesende weder.
Want den windt die nu sedert eenige daegen met eene groote hevigheijdt uijt den
westen tusschen het vallen van haegelsteenen en eenige sneeuw gewaeijt hadde, was
heden gewent naer den noorden; zoodaenig geduerende thien à elf daegen waeijende
en vriesende dat niemant bijnae geheugen heeft desen tijdt van 't jaer harder weder
geweten te hebben. Zoo nogtans dat dit weder alsnu voor den landbouw zeer
voordeelig is terwijl meest alle de landen die door het sagt droog weder dat men tot
nu toe sedert het nieuw jaer gehadt heeft maer hebben konnen besaeijt worden en
dit hart weder hoogst noodig hadden.

(15 maerte 1788)
Op den 15 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 542ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 35, 57, 22, 14, 24.

(22 maerte 1788)
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- fol. 5 - Op den 22 maerte en is als nae wekelijcksche gewoonte de keijserlijcke en
koninglijcke loterije ter oorsaek van de Heijlige ofte Goede Week niet getrokken
geworden, zoodat nu, gelijk het voorleden jaer, ter zelver gelegentheijdt ook gepleegt
is; de treckinge der nombers tot den volgenden saterdag is verschoven geworden.

(27 maerte 1788)
Op den 27 maerte gebuerden binnen dese stadt Brugge op den Com twee overgroote
ongelucken. Want op een schip aldaer twee matroosen aen het touwwerk van een
zeeschip werckende op de taefel van den mast die er aen veele van die schepen is,
zoo gebuerde het dat het houtewerk van desen taefel op 't onvoorsiens van de mast
afbrak, waerdoor dees twee matroosen een ellendig nootlot ondergingen: den eenen,
vallende op de luijken van het schip, zoodaenig gewont dat men weijnig of geene
teekens van leven aen hem meer saeg; vallende zelfs den andere nog veel ellendiger,
want - fol. 6 - desen in den val op de luijken stuijkende, viel van daer af tot in den
gront van 't schip zoodaenig dat zijn hooft vermorselt en bijnae alle zijne leden
gebroken waeren. Dees twee ongeluckige ontfingen op de teekens van leven die men
nog aen hun bespuerde met haeste de H. Olie, waernaer zij tusschen doodt en levendig
met eene sittemande(13) naer 't hospitael deser stadt de verscheijde matroosen gedregen
wierden.
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(29 maerte 1788)
Op den 29 maerte gebuerde het dat binnen dese stadt Brugge eenen fusteijnwever(14)
zeer subitelijk stierf. Want desen 's morgens op de Gaeremart eenige ketens gekogt
hebbende, ging naer zijn huijs, niet verre van dezelve mart woonende en begonde te
weven, wanneer hij tusschen het getouwe seffens nedersonk en zonder eenige
geestelijcke of tijdelijcke hulpe het tijdelijk met het eeuwig wisselde.
Op den 29 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 543ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 27, 90, 75, 52, 39.

Eindnoten:
(9) In de uitgave van het tweede deel van ‘Daegelijcksche Gevallen’ namen we de titels over uit
de inhoudstabel van het handschrift. Voor het derde deel heeft Van Walleghem echter geen
tafel meer opgemaakt, zodat vanaf hier de titels ontbreken.
(10) De Bo vermeldt een kermisspel dat met de hier gegeven beschrijving overeenkomt, nl. het
draaien om makarons. Dit draaien gebeurt op een molentje dat aan een uurwijzerplaat gelijkt,
door Van Walleghem ‘draeijbert’ genoemd. De term ‘obelij’ komt overeen met het Antwerpse
woord voor makaron ‘oblewitje’. (L.-L. DE BO, Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873, blz.
665).
(11) Op 4 maart 1788 overleed Cecilia De Rinck, weduwe Joannes van Moortel. Zij werd geboren
te Gent, werd 79 jaar oud. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen
Overlijdensregister, 1788 - St.-Salvatorsparochie, 1o portie, no 64).
(12) Dominicus Jacobus Brecht, zoon van Bernardus en Maria Theresia De Brouckere, overleed op
6 maart 1788. Hij was 53 jaar oud, gehuwd met Regina Rheder. (S.A.B., Doop-, trouw- en
begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1788 - St.-Jacobsparochie, no 64).
(13) ‘Sittemande’ hebben we niet teruggevonden. Verwijs en Verdam geven echter wel enkele
samenstellingen met ‘sitte’, zoals bijvoorbeeld ‘sittebanc’. ‘Sitte’ is afgeleid van ‘sitten’ in de
betekenis van ‘zitten’. (E. VERWIJS - J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, 's
Gravenhage, 1889, dl. VII, blz. 1169).
(14) Fustein is een half linnen - half katoenen stof, Van Dale omschrijft het als een stof met een
linnen schering en een katoenen inslag. (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal,
tiende druk, 's Gravenhage, 1976, dl. 2, blz. 695).

(April)
(1 en 2 april 1788)
- fol. 7 - In den nagt tusschen den 1 en 2 april gebuerde het dat binnen dese stadt
Brugge twee heeren capelaenen van de parochiale kerkcke van Onse-Lieve-Vrouwe
eene halve ure agter elkanderen het tijdelijk met het eeuwig wisselden, naerdat beijde
dese heeren eene langduerige siekte ende quellinge onderstaen hadden; zijnde den
eenen den eerw. heer De Meester(15), wonende bij de Castajeboomnonnen(16) en den
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anderen den eerw. heer Marannes(17), wonende bij St.-Salvatorskerkhof, welcken heer
zeer rijk van middelen is terwijl er, zoo er geseijt wordt, alleen in contante penningen
in zijn huijs bevonden zijn boven de sevenendertighondert ponden grooten. Desen
heer dus het derde part van dese en zijne ander magtige middelen tot (naerdeel)
[voordeel] der arme vrienden die er in menigte zijn, vertestamenteert hebbende.

(5 april 1788)
Op den 5 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 544ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 60, 82, 38, 88, 25.

(8 april 1788)
- fol. 8 - Op den 8 april 's avons gebuerde binnen dese stadt Brugge in een huijs
ontrent het groot vleeschhuijs(18) een groot ongeluk. Want het privaet van hetzelve
huijs geruijmt wordende, ging een jongen boer van de parochie van Oostcamp, oudt
circa twintig jaeren, langs den briel(19) hetzelve privaet in, maer tot zijn groot ongeluk
de coorde waermede hij moest opgetrokken worden tot twee verscheijde reijsen
brekende, wierp men hem eene dregne(20) naer die hij aen zijn kleeren vastgemakt
hebbende, schuerden dezelve in 't ophaelen teenemael in stukken waerom met eenen
hantboom, die ook in twee stukken brak, de voute opengeslaegen wiert, den
ongeluckigen dus doodt uijt den drek met veele moeijte getrokken wordende.

(12 april 1788)
Op den 12 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 545ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 23, 25, 6, 67, 61.

(15 april 1788)
- fol. 9 - Op den 15 april heeft men alhier binnen Brugge eenen zeer aerdigen voorval
vernomen welcke deser daegen ter parochie van Leffinge is voorgevallen. Want een
meriepeert aldaer op eene hofstede een kagtel(21) heeft voorstgebragt buijten alle den
loop der nature. Want dees beest met alle moeijte, dog met behoudenisse van de
merie, doodt afgekomen zijnde, hadde eenen geformeerden peerdenkop, dog teenemael
ijdel en zonder heerssens; bovenop dezelve stont eenen geformeerden torrekop of
zoogenaemde torretuijte(22), zoo levendig in alle zijne deelen afgebeelt dat de linten
en stricken in alle hunne deelen konden onderscheijt en weggenomen worden. Een
ront hoepelken van been hiel heel dees torremusse zoo levendig op dat dezelve
teenemael gefor-
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meert en de gedaente hadt van een torrekap(23), gelijk nu sedert lang de modejoffrouwen
draegen. - fol. 10 - Dit wonder der nature wiert geduerende eenigen tijdt voor elck
ten toon gehangen, konnende hetzelve van de duijsenden aenschouwers van verre
en naer niet genoegsaem om des zelfs seltsaemheijdt bewondert worden.

(18 april 1788)
Op den 18 april 's avons gebuerde binnen dese stadt Brugge in de Catalinestraete, in
een huijs waer een privaet geruijmt wiert, wederom een groot ongeluk. Want eenen
deser ruijmers, zijnde een getrouwt man deser stadt, willende eenen waterpot uijt het
diepste van den beer hal(l)en die er onlangs in gevallen was, wiert zoodaenig door
de kragt van den beer overwonnen dat hij nedersonk en stierf; desen ongeluckigen
dus doodt met veele moeijte uijt het privaet getrokken wordende.

(19 april 1788)
Op den 19 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
546ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 56, 22, 30, 67, 23.

(24 april 1788)
- fol. 11 - Op den 24 april begonde men binnen dese stadt Brugge op den Burg, agter
de capelle van 't Heijlig Bloedt ons Heeren Jesu Christi, op de onbebauwde plaetse
waer over eenigen tijdt verscheijde gebouwen afgebroken zijn(24), een groot houten
huijs van planken af te slaegen, om aldaer geduerende de aenstaende foire eenige
nieuwigheden te vertoonen volgens het bekomen consent van d'heeren van 't collegie.
Dit werk was inderdaedt reets half voltrokken wanneer zulks verder te voltrekken
geïnterdiceert wiert door d'heeren van het capitel der kathedraele kercke van
St.-Donaes, om te voorkomen de oneerbiedigheijdt die er aen den dierbaeren schat
van 't Heijlig Bloedt zoude gedaen worden door zulksdaenig getuijg agter dezelve
kercke te stellen en omdat de godtvrugtigheijdt die er in die daegen gepleegt wordt
daerdoor merckelijk zoude vermindert worden. Zoodat er, - fol. 12 - zoo men zegt,
consent zal gegeven worden om hetzelve naer de Mart te vertransporteeren.
Sedert maendag van dese weke wordt er in d'herberge Den Gouden Aernd in de
Steenstraete, voor een geringen prijs vertoont een meijsken van vierentwintig jaeren
oudt, geboortig van Italiën, hebbende nog zijnen vaeder, geboren zijnde den 29
december 1763, 't welk niet hooger van gestalte is dan een gemeen kint van ons landt
van drij jaren oudt; zijnde teenemael volmakt en het aensicht genoegsaem de jaeren
uijtwijsende die hetzelve wordt voorgegeven te hebben; spreekende dit wonderkint
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verscheijde taelen en doende met een uijtnemende habilheijdt veele toeren, van elk
om zijne wondere gestelte en snelheijdt bewondert wordende.

(26 april 1788)
Op den 26 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 547ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 81, 20, 17, 29, 88.

Eindnoten:
(15) Franciscus Jacobus De Meester, zoon van Antonius en Catharina De Smidt, overleed op 1 april
1788 op 66-jarige leeftijd. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraaf boeken, Al gemeen
Overlijdensregister, 1788 - Proosdij O.-L.-Vrouw, no 64).
(16) Zie hiervoor voetnoot 89 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(17) Op 1 april 1788 overleed Andreas Marannis, zoon van Franciscus en Theresia van Severen. Hij
werd te Brugge geboren, werd 78 jaar oud. Hij werd begraven in de Onze-Lieve-Vrouwkerk.
(S.A.B., Doop-, trouw-, en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1788 - Proosdij
(18)

(19)

(20)
(21)
(22)
(23)

(24)

O.-L.-Vrouw, no 64).
Vóór 1860 mocht vlees alleen in de twee vleeshuizen van de stad worden verkocht. Het
Oostvleeshuis stond op de Braamberg (de huidige Vismarkt), het Westvleeshuis op de plaats
waar men na de afbraak ervan (1819) het Simon Stevinplein heeft aangelegd. Hier werd het
Westvleeshuis bedoeld. (A. DUCLOS, Bruges. Histoire et souvenirs, Brugge, 1910, blz. 494,
581), (J.A. VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, Tielt-Bussum, 1982, blz. 147).
Voor het woord ‘briel’ hebben we twee verschillende verklaringen gevonden. De Bo omschreef
‘briel’ als verwarring (rommel), Verwijs en Verdam daarentegen als plein, plaats, markt (voor
Gent gebruikt). In de gegeven context zijn beiden mogelijk, wat Van Walleghem hier precies
bedoelde, kunnen we niet met zekerheid stellen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 185). (E. VERWIJS
- J. VERDAM, o.c., dl. I, blz. 1439).
Gezien de context kunnen we veronderstellen dat ‘dregne’ werd afgeleid van het Frans woord
‘drège’ in de betekenis van sleepnet.
Kachtel, kachsel, kassel, betekent jong veulen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 478).
Torre betekent toren, in deze context ook spits, puntig (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1172-1173).
Het woord ‘torremutse’ staat bij De Bo omschreven als torenmuts, muts die spits oprijst en
rechtstaat als een toren. Van Walleghem gebruikt ‘torrekap’ maar de woorduitleg lijkt ons
volledig in overeenstemming te zijn met de gegevens in De Bo (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1172).
In de loop van de 18de eeuw werden op de Burg te Brugge belangrijke bouwprojecten uitgevoerd,
o.a. aan het oude Steen vanaf 1782. Het Steen dat tot aan de brand van 1689 dienst deed als
gevangenis, nam een groot deel van de zuid-westzijde van de Burg in (zie ook voetnoot 37 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788). In de loop van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden
werden tegen de oostgevel van het Steen een aantal kleinere gebouwen opgetrokken: o.a. de
Criminele Griffie, het Feodaal Hof, het Huis van het Sijseelse. Na de verwoesting door de brand
van 1689 bleef het puin liggen tot in 1782 werd overgegaan tot de openbare verkoop van de
materialen.
De afbraakwerken vorderden traag. Pas in 1815 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw
gebouw op de Burg. Reeds vanaf 1837 werden nieuwe ontwerpen ingediend om de classicistische
voorgevel (vanuit estetisch oogpunt een tegenvaller) te vervangen. Pas in 1931 werden er
verbouwingen aan het rechtse gedeelte van de gevel uitgevoerd: een pseudo-gotische bakstenen
gevel werd opgetrokken. Het linkergedeelte werd een eerste maal verbouwd in 1955, een tweede
maal in 1977 tot de huidige winkelgalerij. (B. DEWITTE, De Stedebouw te Brugge onder Jozef
II (1780-'89), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1983, blz. 81-94).
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(Mei)
(3 meij 1788)
- fol. 13 - Op den 3 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 548ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 74, 62, 71, 18, 35.
Van den 3 meij af en geduerende den heele foire van desen jaere 1788 waeren der
binnen dese stadt Brugge veele vermaekelijcheden te zien op de Mart langs
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den kant van de Waterhalle(25), die tot nog toe half afgebroken staet en ten weclken
eijnde de balken die voor dit gebouw in groote menigte liggen sedert het begin der
zelver demolitie met alle mannen tegens hetzel[ve] gebouw geschoven waeren,
waeren vier verscheijde cabaenen(26) van planken afgeslegen waer daegelijckx tot laet
in den nagt de volgende besonderheden vertoont wierden; te weten in d'eerste cabaene
volgens dit uijtgegeven bericht: met permessie, heeren en dames, - fol. 14 - daer is
in dese stadt aengekomen eenen reus van buijtengewone groote, genaemt Matthias
Tonich, geboortig van Spalatro in Venetische Dalmatiën(27), hij is gekleet op zijn
Hongaers met eenen Turkschen mantel, welgestelt van lichaem, hij spreekt verscheijde
taelen; hij heeft de verwonderinge op zig getrokken van alle de heeren en dames in
alle de landen daer hij gepasseert is. Hij heeft ook d'eere gehadt van zig te doen sien
aen veele vorstelijcke hoven, te weten: Versaille, Madrid, Portugael, Turin en Napels.
Hij hoopt ook tot zig te trecken de welkueringe van alle degene die hem d'eere zullen
doen van te komen zien. Hij laet het gemeente weten dat hij hier maer eenige daegen
zal verblijven, want hij moet vertrekken nae Engelant. Men betaelt op d'eerste plaetse
eenen permissieschelling(28), op de tweede een plaquet(29); de persoonen van - fol. 15
- distinctie geven naer hun genereusheijdt; is gelogeert op de Groote Mart in de
cabaene.
In de tweede cabaene wierden vertoont verscheijde wondere gedierten, waervan het
bericht aldus uijtgegeven wiert: met toelaeting gewichtig bericht voor de naturelijcke
historie, te weten: eenen leeuw wiens kragt ontemmelijk is, maer zijne jongheijdt
geeft aen dezelve een onbegrijpelijk uijtwercksel. Eenen tijger, wonderbaer om de
schoonheijdt van zijn vel en vervaerelijk door het vuur van zijn gesicht, de sterkte
van zijne klauwen en zijn ongemeene groote ontdekken den aerdt van zulk een dier.
Een Africaensche lienne(30), gelijkformig aen het dier dat zoo groote verwoestinge
heeft veroorsakt in Geveaudan(31). Het geslagte der mandrils, worstelende met hunne
jongen en uijt hunne hollen komende - fol. 16 - om de wilde te bevegten. Dese dieren
hebben verscheijde litmaeten die overeenkomen met degene der menschen; den
besorger van den leeuw, genaemt den Oosterschen Linx. Den tiger Jeannette, man
en wijf, den vrient der joffrouwen; de baboins(32) gepaert in hun landt, zij bouwen zig
huijsen en bevechten hunne vijanden, hunne jongen op den rug draegende; den
vreeden vautour of gier, die bij de Romeijnen gebruijkt wordt om de misdaedige ter
doodt te brengen. Dese dieren konnen gesien worden in de cabaene op de Groote
Mart, van 's morgens ten 8 tot 's avons ten 10 uren. Den prijs voor d'eerste plaetse is
eenen permissieschelling en voor de tweede een plaquet. Zij zullen hier maer eenige
daegen verblijven.
In de derde en vierde cabaene, waervan niet dan berichten in 't Fransch uijtgegeven
wierden, - fol. 17 - wiert vertoont, te weten in de derde: een konstgeleert peert, 't
goon de kaert en teerlingen, alle soorten van geldt, d'uren en minuten der horlogiën
kende en met zijn poot zooveel mael op den grondt schrapte als er oogen op de kaert
of teerlingen stonden, die aen d'aenschouwers gegeven of op den grondt geworpen
wierden. Ook dede het met eene wondere snelheijdt met zijnen kop alle zulke
bewegingen in 't schudden en knikken als zijnen meester van hem begeerde; het ging
rondt en wees aen: den meesten dronkaert, de amaruesste der compagnie, wie getrouwt
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of niet getrouwt was, wie den meesten vreijde ofte welcke de meeste vreijers hadt,
plotselings voor die persoonen die het aenwees blijvende staen en tot elks groote
verwondering dat een stomme beest dus kan geleert worden, veele ander toeren
verrichtende.
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Eene geijt en eenen haes deden ook veele diergelijcke toeren, - fol. 18 - onder menige
andere den haes een canon afschietende zonder eenigsints te verschieten of van zijne
plaetse te bouseeren. Dan wiert een horlogiewerk afgewonden, waerop konstig alle
soorten van ambagten vertoont wierden.
In de vierde cabaene was er niet dan horlogiewerk te zien, maer zulkdaenige kostbaere
wondere stukken dat men daer af binnen dese stadt weijnige voorbeelden gesien
heeft. Onder ander een konstbeelt, verbeeldende een ecce homo, was bij
uijtnementheijdt konstig en bewegelijk naer het leven afgebeelt, d'oogen tot
medelijden, alsof het den lijdenden Christus zoude geweest hebben, van elk tot zig
trekkende door de bewegelijcke bewegingen van dit konstbeelt. Gelijckelijk was ook
konstig naer 't leven afgebeelt de Boetschap van d'Heijlige Maeget Maria en de
tentatiën van den H. Antonius. Dan wierden vertoont alle soorten van hoegenaemde
ambagten, - fol. 19 - alle de menige en kleene posteurkens zoo habil en konstig in
hunne werkingen zijnde dat het als ongelovelijk toescheen dat zulks door 's menschens
handen kan gemakt worden.
Naer alle dese vermaekelijckheden gingen daegelijcks, zelfs tot laet in de nagt, veele
persoonen van alle geslacht sien, temeer omdat de prijsen wanneer de foire nu wat
begonst was, verandert wierden en in ider cabaene in 't besonder alles voor eenen
stuijver vertoont wiert. Heele daegen en tot laet in den avont stonden ook duijsenden
aenschouwers op de Mart om te hooren speelen de menige musicaele instrumenten
die men voor dese cabaenen ter aenlokking van 't volk speelde, gelijk ook tot het
sien der verrichtingen die aldaer met apen en ander gedierten verricht wierden. 't
Goon nog den toeloop van menschen des middaegs en des avons vermeerderde was
een konstig marionettespel, 't goon op een theater nevens dees cabaenen geplaest
vermeerderde, t'eijnde - fol. 20 - van welk spel den heer Franchi, waervan in 't voorig
deel fol. 362 mentie gemakt is, op den zelven theater zijne waeren, aldaer ook vermelt,
verkogt.
Den heer De Vos, van welcken in 't voorig deel ook fol. 355 mentie gemakt is(33), was
ook binnen dese stadt aengekomen en hadde gelijk het voorleden jaer op het
Pandreijken eenen theater laeten stellen alwaer hij daegelijcks 's avons tot zeer laet
zijne waeren verkogt; wordende ook op desen theater veele wondere sprongen gedaen
en op de slacke coorde zonder balance gedanst. Boven dit was er ook op de
Vrijdagmart ook eenen theater geplaest waer eenen heer operateur van Middelburg
in Zeelant eenen kostbaeren balsem verkogt en alwaer ook tot 's avons laet door een
konsthervaeren jongelink met de balance en zonder, veele schoone en wondere toeren
op de stijve of gespannen koorde gedanst wierden. Boven dit alles wierden ook
daegelijcks 's avons ten vijf en ten agt uren op de Vrijdagmart in de - fol. 21 cordugarde voor een geringen prijs vertoont verscheijde Genueessche schouwdewen
ofte gesichten welcke alle, gelijk de werckende postuerkens, in d'uijterste
volmaktheijdt uijtgewerkt waeren zoodat, wegens alle het voormelde, niemant in
lange jaeren geweten heeft dat er op één tijdt zoo veele vermaekelijckheden zijn
vertoont geworden.
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(10 meij 1788)
Op den 10 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
549[ste] treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 42, 12, 11, 60, 40.

(17 meij 1788)
Op den 17 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
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geschiet de 550ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 5, 74, 71, 42, 49.
Op den 17 meij 's morgens was het redelijk aengenaem weder, behalvens dat den
kouden windt, die nu sedert meer dan drij weken - fol. 22 - met eene groote hevigheijdt
aenhout, nog geduerig continueerde; bij welk weder sedert meer dan twee maenden
eene groote droogte aenhout die veele en merckelijcke schaede aen de boomen en
landtvrugten toebrengt.
Heden morgen dan naer den elf uren veranderde dit seltsaeme weder schielijk in eene
zeer groote stormvlaege, tusschen het vallen van eene zoo groote menigte
haegelsteenen, veele de groote van marbels, in zoo groote menigte dat veele maeten
tegelijk, niettegenstaende den vehementen regen, konden opgeschept worden.
Tusschen dit seltsaem weder verhieven zig eenige schitterende donderslaegen
zoodaenig dat de heele stadt scheen te zullen vergaen, hetzelve aldus meer als een
ure geduerende. De schaede hierdoor veroorsakt, besonder aen de fruijtboomen en
vrugten, was overgroot, gelijk ook alle huijsen door den overvloet van 't waeter
waeren swemmende. Ende gelijk zulks in 't midden van den martdag voorviel, was
de schaede die elk op de marten en kraemen hierdoor leet bijnae onbeschrijvelijk.

(24 meij 1788)
- fol. 23 - Op den 24 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 551ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 67, 27, 6, 33, 36. Door dese
treckinge is er door de nombers 27, 33, 67, binnen dese stadt Brugge in 't comtoir
van sieur Schrijvere in 't Genthof een merckelijcken terne gevallen.

(26 meij 1788)
Op den 26 meij 's morgens stierf de weduwe Ballé(34), wonende in de Langestraete,
seer subitelijk. Want iemant om haer huijswerk te verrichten in haer huijs ingelaeten
hebbende, viel in den vloer seffens omver en stierf in den tijdt van een quartier eurs
zeer subitelijk, zonder met eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe te konnen versterkt
worden.
Desen naermiddag gebuerde ook binnen dese stadt Brugge een groot ongeluk. Want
eenen waegen waerop gelaeden waeren 740 vliesen vette tijdtwolle(35) voor rekening
van mijnen vaeder en broeder, van Deijnse tot binnen dese stadt aengekomen zijnde
tot - fol. 24 - voorbij het clooster van de Castanjeboomnonnen, sloeg den waegen
aldaer langs eenen kant, op een hoogte rijdende, omverr' en onder dezelve eenen
jongen van circa 12 jaeren, die van Deijnse, om naer de wolle sorg te draegen,
medegekomen was. Desen ongeluckigen jongen lag met het heel gewicht van den
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waegen op zig tusschen de menige vliesen wolle, zonder van onder dezelve te konnen
getrokken worden, 't welk een alderijselijckst gesicht uijtmakte terwijl den waegen
door d'overgroote laeding niet konde gelicht worden. Mijnen vaeder en broeder, die
ook nevens den waegen gegaen hadden, waeren door intijdts van dezelve te vlugten
nog geluckig ontkomen van onder dezelve ook versmagt(e) te worden, maer waeren
in d'uijterste verslaegentheijdt, van den eenen kant ziende den jongen overdoodt
onder den waegen liggen en van den anderen kant hun kapitael voor wolle aen den
roof van eenider geëxponeert en aen welcke door 't om stukken trecken veele schaede
konde toegebragt worden. - fol. 25 - Den korsten raedt dan was het voer wolle zoo
verre mogelijk t'ontlossen totdat den waegen eenigsints konde opgelicht worden om
den jongen daer van onder te trecken, 't welk naer
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den tijdt van circa een halve ure gelukte dat hij daervan onder konde getrokken
worden, dog aen den zelven wierden geene teekens van leven gesien totdat hij in
d'herberge genaemt Borgounje gedregen zijnde, aldaer seffens door eenige chirurghins
adergelaeten wiert en eenige trekken van leven beginde te vertoonen, waernaer hij
naer het hospitael gedregen wiert, niet zonder hope dat hij nog in 't leven zal behouden
worden. De wolle op ses andere waegens vertransporteert zijnde, bevont men, dat te
verwonderen is, aen den omgeslaegen waegen niets het minste gebroken zijnde,
behalvens d'alteratiën die mijnen vaeder en broeder hierdoor hebben geleden, de
schaede ook aenmerckelijk. Den voerman van desen waegen, die d'oorsaek van alle
de - fol. 26 - voormelde onheijlen was terwijl hij geaccordeert hadt van de wolle op
twee waegens te brengen, die nog genoeg zouden gelaeden geweest hebben, hadde
dezelve uijt eijgene baet op éénen waegen dus zelfs buijten costume gelaeden, was,
wanneer hij saeg dat den jongen onder de waegen lag, in sekere meijninge dat hij
doodt was, gelijk elk meende, met zijn peert buijten de Catalinepoorte gevlugt zoodat
hij, naerdat alles in order beschikt was om voorder sorge naer zijnen waegen te
draegen, buijten de poorte moest opgesogt worden, zeer verblijdt zijnde te hooren
dat den jongen leefde terwijl hij anders alles zoude geabbandoneert hebben en zig
voorder op de vlugt zoude begeven hebben.
Desen naermiddag was er bij drukbrieven en klinking binnen dese stadt eene venditie
van laekens, satijnen stoffen en muebelpapieren in d'herberge Het Schaek(36) buijten
de Cruijspoorte geannonceert, dog hierop door de neeringen der laekesnijders en
merceniers arrest gedaen - fol. 27 - zijnde, is de venditie niet alleen opgehouden maer
de goederen zijn naer dese stadt Brugge naer de respective kaemers der neeringen
vertransporteert, alwaer de verkopers der zelve de boeten daertoe staende hebben
moeten betaelen en hunne goederen onverkogt uijt dese stadt hebben moeten
vervoeren, zulks om te voorkomen de schaede die er door zulkdaenige verkopingen
aen de stadt toegebragt wordt.

(31 meij 1788)
Op den 31 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
552ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 9, 67, 72, 32, 68. Eijndeling is den No 9 naer eene
beproevinge van 159 treckingen, gemerkt dezelve sedert de 393[ste] treckinge niet
is getrocken geworden, uijt het radt der fortune uijtgekomen, zoodat door het lang
vertoeven van d'uijtkomst deser nomber aensienelijcke sommen op des selfs afwagting
verloren zijn.

Eindnoten:
(25) Zie hiervoor voetnoot 224 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
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(26) Een kabane of kavane is een hut uit latten en wissen gevlochten, een armoedig huisje. (L.-L.
DE BO, o.c., blz. 501).
(27) Van Walleghem bedoelt hier Spalato, of met de huidige benaming: Split, een kuststad in
Dalmatië, in de staat Joegoslavië. (Britannica Atlas, 1970, blz. 36-37).
(28) ‘Permissie’ betekent officiële geldkoers, tijdelijk hogere muntkoers. Met ‘permissiegelt’ is de
munt bedoeld die, krachtens een keizerlijke ‘permissie’, tijdelijk tegen een hogere koers mag
worden uitgegeven. (F. DEBRABANDERE, Stallaerts Glossarium van verouderde rechtstermen,
kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en Limburgse bronnen,
Handzame, 1977, dl. 3, blz. 65).
(29) Een plaquet werd ook een driestuiverstuk genoemd. Er dient echter te worden opgemerkt dat
de koers van de plaquet kon schommelen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat V. Janssens voor
de plaquet een tegenwaarde geeft van 3½ stuiver courant voor de periode 1714-1749, 2½ stuiver
courant voor de periode 1749-1755 en 3½ stuiver courant voor de periode 1755-1786. (V.
JANSSENS, Het geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden, Brussel, 1957, blz. 319-321).
(30) Met ‘lienne’ bedoelt Van Walleghem waarschijnlijk leeuwin.
(31) Hier werd waarschijnlijk Gévaudan bedoeld, de streek in het zuiden van Auvergne (Frankrijk).
(Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie in 25 delen, dl. 10, blz. 463).
(32) Gezien de context kunnen we hier stellen dat met ‘baboins’ bavianen werd bedoeld.
(33) Zie voetnoot 8 van deel 1787 ‘Daegelijcksche Gevallen’.
(34) Anna Bauwens, weduwe van Philippe Ballée werd ingeschreven in het overlijdensregister van
de St.-Annaparochie op datum van 26 mei 1788. Zij overleed op 71 jarige leeftijd. (S.A.B.,
Doop-, troüw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1788 - St.-Annaparochie, nr.
64).
(35) Vlies werd in het ‘Westvlaamsch Idioticon’ omschreven als ‘al de wol van een schaap, vacht’.
Ter verduidelijking gaf De Bo enkele voorbeelden die in overeenstemming zijn met de
omschrijving van Van Walleghem, o.a.: ‘Zijne wol bij 't vliesch verkoopen’. (L.-L. DE BO,
o.c., blz. 1336). De term ‘tijdtwolle’ hebben we evenwel niet teruggevonden. De Bo heeft in
zijn Westvlaamsch Idioticon wel de woorden ‘tiete en tijte’ opgenomen, ze worden gebruikt
om iets aan te duiden dat ‘zeer groot is in zijn slag’. Deze omschrijving kan eventueel van
toepassing zijn voor het woord ‘tijdtwolle’, het is echter niet met zekerheid uit te maken. (L.-L.
DE BO, o.c., blz. 1150).
(36) In de registers van de ‘zestendeelen’ hebben we een herberg ‘Het Schaeck’ teruggevonden.
Deze bevond zich tussen de Gentpoort en de Kruispoort. We kunnen niet met zekerheid stellen
dat het dezelfde herberg is die hier door Van Walleghem werd bedoeld. (L. GILLIODTS-VAN
SEVEREN, Les registres des ‘Zestendeelen’ ou le cadastre de la ville de Bruges de l'année
1580, in Annales de la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la
Flandre, 5o serie, 1894).

(Juni)
(1 junij 1788)
- fol 28 - Op den 1 junij, gelijk ook op den 8 en 15, dito de twee volgende
sae[ter]daegen, wiert door eenige konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge,
in het Stadthuijs tot Maele, op eenen theater rontom met planken voor d'aenschouwers
in d'opene locht afgeslaegen, speelwijs vertoont ‘Zarucma’(37), tragedie in vijf deelen,
gevolgt door ‘Den Vreijer naer de konst’(38), commedie in één deel; moetende betaelt
worden voor d'eerste plaets seven stuijvers, voor de tweede vijf stuijvers, voor de
derde een plaquet en voor de vierde vijf groote; wordende telkens naer het sluijten
van 't tonneel gegeven op de groote kamer van 't stadthuijs bal gratis voor degene
die de drij eerste plaetsen bekleet hebben.
Heden hebben hun veele persoonen deser stadt naer dit tonneelspel begeven, temeer
omdat de acteurs van de Mart hun met vollen treijn om twee uren daer
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nae toe begaeven, onder het losbranden van canons en eenige fouturen, gelijk ook
langs den weg op musicaele instrumenten gespeelt wiert.

(7 junij 1788)
- fol. 29 - Op den 7 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 553ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 66, 53, 23, 73, 42.

(9 junij 1788)
Op den 9 junij wiert in 't water aen de Binnebrugge(39) gesien een jongen van circa 8
jaeren die sedert twee daegen vermist was en die, of van de caeije gevallen, of door
het leeren swemmen in 't water verdronken was; zulks niemant sedert het missen van
desen jongen wetende; weijnige daegen passeeren der of daer verdrinken zoo in de
Coupure als in de vesten jongers van verscheijde ouderdommen, want niettegenstaende
de menige herhaelde ordonantiën op 't verbodt van 't swemmen, is zulks weder hoe
langer hoe meer toenemende.

(14 junij 1788)
Op den 14 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 554ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 80, 40, 84, 65, 3. - fol. 30 - Door de voormelde
treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije zijn er alom veele besondere en
merkweerdige prijsen gevallen. Zijnde ook binnen dese stadt Brugge, behalvens
veele merkweerdige amben, twee terne gevallen, te weten eene merkweerdige in 't
comtoir van sr. Schrijvere in 't Genthof door de nombers 65, 80, 84, en eene andere
in 't comtoir van sr. Provoost op den Anker(40) door de nombers 3, 65, 84; welke in 't
algemeen verbreijt wordt zeer merkelijk te zijn terwijl men zegt door dit gunstig
fortunelot aen eenen boer van Oostcamp tusschen de 6.000 ende 7.000 duijsent
guldens gevallen te zijn.
Heden tegens den avont gebuerde in de Lange Reije een ongeluk dat d'ergste gevolgen
zoud konnen gehadt hebben. Eenen waegen agteruijt in 't waeter afrijdende, scheelde
het weijnig of den voerder en het peert verdronken tegelijk, want de koorden
afgesneden zijnde, wierden dese bij middel van scheepsbooten niet zonder
levensgevaer uijtgetrokken en geret.

(21 junij 1788)
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- fol. 31 - Op den 21 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 555ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 90, 79, 74, 84, 86. Sedert d'oprechtinge der
keijserlijcke en koninglijcke loterije tot dees treckinge en is het nog niet gebuert dat
alle vijf de nombers dusdaenig in het hoog getal getrokken zijn, terwijl in dees
treckinge den nomber 74 den leegsten van alle vijf de nombers is; zijnde ook wederom
door dees treckinge veel merckelijcke prijsen gevallen en door de nombers 84, 86,
90 eenen merckelijcken terne binnen dese stadt Brugge in 't comtoir van sieur
Schrijvere in 't Gendhof, waer dees nombers wederom met bloemen verciert waeren;
zijnde, zoo men zegt, nog andere terne binnen dese stadt Brugge gevallen zonder dat
de nombers door de collecteurs verciert zijn geworden.

(28 junij 1788)
- fol. 32 - Op den 28 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 556ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 35, 50, 62, 75, 72.

(29 junij 1788)
Op den 29 junij wiert binnen dese stadt Brugge in 't commediehuijs, volgens
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de gewonelijcke prijsen als de commediën vertoont worden, door eenige
konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge, volgens den trant der commediën,
vertoont ‘De Weduwe van Malabar’(41), tragedie in vijf deelen, gevolgt door ‘Den
Onnooselaer betaelt het gelag’(42), commedie in één deel. Dese eerste representatie
moet zonder tegenseg aen geene der beste Fransche commediën wijken en heeft in
eenmael de toejeuging van de menige aenschouwers tot zig getrokken. Hiermede
zullen de vertooningen binnen Maele eijndigen, waer den vierden mael, behalvens
de tragedie van ‘Zarucma’, ‘Don Quichot de la Mancha’(43), commedie in drij deelen,
is gerepresenteert geworden.

(29 junij 1788)
- fol. 33 - Op den 29 junij heeft men alhier binnen Brugge tijding ontfangen hoe er
gisteren naermiddag tot Blanckenberge een alderschrikkelijckste weder plaetse gehadt
heeft, zeer gelijkformig aen het weder dat men alhier binnen Brugge in meij gehadt
heeft (ziet hiervooren, fol. 22). Dog volgens d'egte tijdingen die men heden van
geloofbaere persoonen ontfangen heeft, moet het weder nog heviger geweest hebben.
Den regen heeft zoo overvloedig geweest dat d'inwoonders hun bovenop hunne
solders moesten vertrekken, tusschen welcke zoo overgroote menigte haegelsteenen
vielen dat dese, door den windt die er zig tusschen verhief, duijsenden glaesen
verbrijselden; de steenen meestal zoo groot als bonketten(44) zijnde. Tusschen dit zoo
schrikkelijk weder verhieven zig schitterende donderslaegen en flikkerende blixems;
welk weder, meer dan een ure geduerende, alle de inwoonders van Blanckenberg
zoodaenig verschrikte dat veele meijnden dat alles ging - fol. 34 - vergaen. Zijnde
aldaer ook behalvens de schaede aen d'huijsen veroorsakt, ook veele schaede aen
d'hovingen veroorsakt geworden.

Eindnoten:
(37) ‘Zarucma’ is de vertaling van een Franse tragedie van de hand van E. CORDIER de
SAINT-FIRMIN (1730-1816). Het werd ook op andere plaatsen in de Oostenrijkse Nederlanden
in vertaling opgevoerd. Zie H.J. VIEU-KUIK en J. SMEYERS, De Letterkunde in de achttiende
eeuw in Noord en Zuid, Antwerpen, Amsterdam, 1975, blz. 344, 369. We danken prof. dr. J.
SMEYERS, autoriteit op het gebied van de Zuidnederlandse letterkunde in de 18de eeuw, voor
zijn adviezen bij het opzoeken van de door Van Walleghem besproken opera- en
toneelvoorstellingen.
(38) ‘Den Vreijer naer den Konst’ is een ons onbekende komedie.
(39) Zowel Duclos als De Flou vermelden dat in teksten van de 18de eeuw tot omstreeks het jaar
1800 ‘Binnewater’ werd geschreven i.p.v. Minnewater. Mogelijks is dit ook hier het geval
geweest. (A. DUCLOS, o.c., blz. 504-505), (E. 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, Gent-Brugge, 1914-1983, dl. 2, blz.
59).
(40) Zie voetnoot 88 van deel 1787.
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(41) ‘De Weduwe van Malabar’ is de vertaling van ‘La Veuve de Malabar’ een tragedie van de hand
van de Franse auteur A. LEMIERRE (1723-1793). Het stuk dateert uit 1770 en werd veelvuldig
opgevoerd.
(42) Het gaat hier vermoedelijk om het stuk ‘Jannot’ of ‘De Geslagene’ ook ‘Den Onnoozelen betaelt
de Boete’ van de te Gent geboren F.J. de PAUW. (H.J. VIEU-KUIK en J. SMEYERS, o.c., blz.
394).
(43) Het gaat hier waarschijnlijk om de bewerking van het meesterwerk van CERVANTES door de
Noordnederlander P. LANGENDIJCK. (H.J. VIEU-KUIK en J. SMEYERS, o.c., blz. 338, 406
en 428).
(44) En bonket of bolleket is een steenen of ijzeren bal van twee, drie of vier duim diameter, die
kinderen in verschillende spelen gebruiken. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 161-162).

(Juli)
(3 julij 1788)
Op den 3 julij stierf de vrouwe van eenen boekweijmalder, wonende bij de
Vrijdagmart, seer subitelijk; want dese, desen morgen van de mart thuijs komende
met eenige keersen die zij gekogt hadt, at eenige van dezelve op ende tusschen het
eten neersinkende, stierf zij seffens zeer ongelukkig, zonder eenige geestelijcke of
tijdelijcke hulpe te konnen toegebragt worden.
Den eerweerden heer Pavot, paster van de parochie van Wardamme, heden bij zijnen
broeder in de Steenstraete gekomen zijnde, is aldaer schielijk met eene siekte
overvallen geworden en aen dezelve, naer de H. Gerechten ontfangen te hebben,
kortswillig overleden en naer zijne parochie vervoert geworden om aldaer begraeven
te worden.

(5 julij 1788)
Op den 5 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 557ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 59, 55, 29, 72, 38.

(12 julij 1788)
- fol. 35 - Op den 12 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 558ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 72, 8, 40, 58, 64.

(13 julij 1788)
Op den 13 julij wiert binnen dese stadt Brugge andermael in 't commediehuijs, volgens
de gewonelijcke prijsen als de commediën vertoont worden, door eenige
konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge, volgens den trant der commediën,
vertoont ‘Den Deserteur’(45), groote opera in drij deelen, gevolgt door ‘Het
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Nagtgevecht’ of ‘Den Levenden Dooden’(46), opera in twee deelen. Gelijk dese actuers
met den eersten mael huner vertooning alle lof die
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men zoud konnen wenschen op zig hadden getrokken, zoo waeren er heden zooveel
menschen in 't commediehuijs vergaedert dat niemant gehuegt daer oijt een meerder
getal te hebben gesien, die alle van minst tot meest een volkomen genoegen en
overgroote toejeuging in d'uijtvoering der voormelde stukken betoonden.

(18 en 19 julij)
- fol. 36 - Op den 18 en 19 julij was het warm weder, dat men nu sedert eenige daegen
gehadt heeft, wederom op eene hevige wijse hernomen, zoodaenig dat geene
ouderlingen geheugen in lange jaeren eenen zoo warm[en] somer geweten te hebben.
Boven de uijtnemende warmte veroorsakt dit weder, door de tusschenvallende donderen blixemslaegen, op verscheijde plaetsen van 't Nederlandt veele schaede, zoo aen
de gebouwen als landtvrugten, gelijk ook verscheijde menschen door hetzelve een
alderschrikkelijckste nootlot ondergaen en door den donder en blixem ongeluckig
getroffen worden.
Op den 19 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 559ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 56, 8, 76, 4, 27.
Door dese treckinge is er door de nombers 4, 8, 56, in 't comtoir van sr. Schrijvere
in 't Gendthof binnen dese stadt Brugge eenen merckelijcken terne gevallen.

(26 julij 1788)
- fol. 37 - Op den 26 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 560ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 58, 33, 47, 63, 11.
Door dese treckinge in 't comtoir van sieur Poorter, wonende binnen dese stadt
Brugge op d'Eijermart, eene merckelijcke ambe(47) aen eene dochter gevallen zijnde,
kwaem er eene groote gedaene valschheijdt van desen collecteur aen den dag; want
de gemelde dochter met haere onderteekende reconessance om 't origineel biliet en
tegelijk om haeren gewonnen prijs gaende, wiert haer door den gemelden colecteur
aengeseijt dat eenen van haere nombers in 't hooftcomtoir tot Brussel verandert was
en gaf haer gevolgentlijk niet meer dan dertig stuijvers voor den prijs van een simpel
extrait dat hij maer voorgaf gewonnen te zijn. Dog eenen heer deser stadt zulks
genoegsaem bemerkende maer eene loosheijd van den colecteur te zijn, is derect
naer Brussel gereden naer d'heeren van de regie - fol. 38 - van de keijserlijcke en
koninglijcke loterije en eenen heer inspectuer naer dese stadt Brugge medekomende,
is er ondervonden niet eenen nomber in 't comtoir van den zelven sieur Poorter
verandert te zijn, waerom hij niet alleen aen de dochter haer gewonnen prijs heeft
moeten geven, maer bovendien eene boete bij moderatie van duijsent guldens en
bovendien het comtoir van zijne colecte hem is afgenomen en gesloten geworden.
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(30 julij 1788)
Op den 30 julij stierf binnen dese stadt Brugge zeer subitelijk zekeren man genaemt
Holvoet(48), matsenaer; want desen, desen morgen op zijn werk in een huijs in de
Vlamingstraete gekomen zijnde om te wercken, is plotselings agterover gevallen en
in den tijdt van eenige minuten gestorven, zonder eenige de minste geestelijcke of
tijdelijcke hulpe te konnen toegebragt worden.

Eindnoten:
(45) Het betreft hier een vertaling van de opera ‘Le Deserteur’ van M.J. SEDAINE (1719-1797) en
P.A. MONSIGNY (1729-1817).
(46) De opera ‘Het Nagtgevecht’ of ‘Den Levenden Dooden’ is ons niet bekend.
(47) In een getallenloterij noemt men twee naast elkaar uitgekomen nummers een ambe, drie nummers
een terne, vier nummers een quaterne. (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal,
tiende druk, 's Gravenhage, 1976, 2 dln., blz. 159, 1966, 2480). Zie ook G. BIGWOOD, La
loterie aux Pays-Bas autrichiens, in Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles,
dl. 26, 1912, blz. 53-134 en voetnoot 1 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(48) Op 30 juli 1788 overleed Franciscus Alfvoet, zoon van Willem en Alexandrina Reubens. Hij
was 63 jaar oud, was gehuwd met Joanna Vermeire. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Algemeen Overlijdensregister, 1788 - St.-Jacobsparochie, no 64).

(Augustus)
(2 augusti 1788)
Op den 2 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 561ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 66, 23, 6, 80, 67.
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(9 augusti 1788)
- fol. 39 - Op den 9 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 562ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 76, 54, 43, 49, 74.

(10 augusti 1788)
Op den 10 augusti hebben de konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge
andermael, op het versoek van eenige liefhebbers, in 't commediehuijs vertoont de
twee zelve stukken als hiervooren, fol. 32 verhandelt; zijnde dees beijde stukken
andermael met d'uijterste nauwkuerigheijd ter uijtvoer gebragt ende door een groot
getal aenschouwers verheerlijkt geworden.
Desen naermiddag wierden ook in De Kroone Imperial(49) in de Predikheerst[r]aete
voor de derde en laeste mael, voor den prijs als degene der commedie, vertoont veele
wondere konsten, zoo met gelt, horlogiën als met de kaert, die veele door een staende
beelt ter uijtvoer gebragt wierden, ten eijnde een levens gedaene beelt, wegende 126
pond, vertoont wordende, 't goon langs een koorde duijsenden toeren vertoonde.

(16 augusti 1788)
- fol. 40 - Op de 16 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 563ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 65, 66, 60, 59, 46.

(17 augusti 1788)
Op den 17 augusti is er binnen dese stadt Brugge door eenige konstminnende
tonneelspeelders in d'herberge Het Maekelaertje(50) voor d'eerste representatie vertoont
geworden: ‘Zaïre’(51), tragedie in vijf deelen, gevolgt door ‘Den Verliefden
Arlequen’(52), commedie in twee deelen; welcke beijde stukken door de gemelde
actuers met d'uijterste nauwkuerigheijd ten bijwesen van een groote menigte
aenschouwers ter uijtvoer zijn gebragt geworden, gelijk ook geduerende den
aenstaenden winter door dezelve actuers in dees herberge verscheijde andere stukken
zullen gegeven worden; zullende gelijckelijk door de actuers die tot Maele gespeelt
hebben, op een ander plaets, geduerende desen winter verscheijde stukken vertoont
worden.

(18 augusti 1788)
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- fol. 41 - Op den 18 augusti gebuerde binnen dese stadt Brugge een ongeluk 't goon
door eene groote baldaedigheijd veroorsakt wiert. Want gelijk het jaerelijcks de
gewoonte is dat op de gewesten ontrent Blendekenscapelle geduerende dees agt
daegen door de gebuers aldaer veele vruegdebedrijven gepleegt worden, zoo hadden
eenige heden naermiddag aldaer het eemerken om koning gesteken(53), tot welcken
rang eenen molenaersknegt verheven was. Nu, gelijk het de gewoonte is dat naer het
verrichten van dees exercitie den koning op eene karroijewaegen(54) naer het water
vervoert wordt, zoo dede men met desen van gelijcke, niettegenstaende zijne
weijgering terwijl hij zeijde niet te konnen swemmen. Aldus met hem bij de
Smedepoorte aen de veste gekomen zijnde, wiert de karroije met den koning in 't
water gevoert, maer hij, benouwt zijnde en daeraf vallende, sonk hij seffens - fol. 42
- naer den grondt, zoodaenig dat alle moeijte voor zijne behoudenisse moest
aengewent worden en men genoegsaem voor zijn leven bevreest was. Want hij met
de grootste moeijte uijt het water getrokken zijnde, was magteloos en bijnae zonder
leven, zijn hooft ook zeer bebloet en gewond zijnde door den val op eenen steen op
den grondt, vervolgens alle moeijte, niet zonder groot gevaer, voor zijne behoudenis
aengewent wordende.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

141

(20 augusti 1788)
Op den 20 augusti tegens den avont gebuerde een groot ongeluk. Want een peert,
gespannen aen waegen, in de Katalinestraete de vlugt nemende, zoo gebuerde het
dat de dienstmeijt van sieur Pieters in dees straet met des zelfs twee kinderen
wandelde. Dog tot haer ongeluk door het peert getroffen wordende, wiert het een
kint zeer jammerlijk doodt onder den waegen vermorselt en het ander ook zoodaenig
getroffen dat er geen leven meer aen gesien wiert. De dienstmeijt ook zoodaenig
getroffen zijnde dat er weinig hope is dat dese, zoo door den val als schrik, zal in het
leven behouden worden.

(23 augusti 1788)
- fol. 43 - Op den 23 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 564ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 41, 55, 66, 89, 79.

(24 augusti 1788)
Op den 24 augusti hebben de konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge
andermael in 't commediehuijs vertoont ‘Den Deserteur’(55), groote opera in drij deelen,
gevolgt door ‘Jae ofte Neen’(56), opera in één deel. Hoewel het eerstgemelde stuk nu
voor den tweeden mael is gerepresenteert geworden, is hetzelve zoowel als den
eersten mael aen ider zeer aengenaem geweest en met de aldergrootste toejeuging
door een groot getal aenschouwers van allen rang vereerlijkt geworden.

(30 augusti 1788)
Op den 30 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 565ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 51, 82, 84, 52, 21.
- fol. 44 - Op den 30 augusti gebuerde binnen dese stadt Brugge een groot ongeluk.
Want eenen waegen gelaeden vol smedekolen(57) de Carmesbrugge afgereden komende,
zoo gebuerde het dat eenen kooldraeger, niet rasselijk genoeg van tegens de peerden
vlugtende, door de snelheijd van het rijden, ongeluckig onder den waegen nederviel
zoodaeniglijk dat desen gelaeden waegen met de wielen dweers over zijn lichaem
reed en tot zijn ingewant vermorselt wiert. Men wendede alle moeijte aen om hem
door eenige teekens van leven, die men nog in hem zag, tot zijn zelven te brengen,
dog zulks was vrugteloos want hij korts hiernae stierf, naer alleen de H. Olie ontfangen
te hebben, niettegenstaende tot zijn redding alle devoiren gedaen wierden.
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Eindnoten:
(49) In de herberg ‘De Keizerlijke Kroon’, gelegen op de Predikherenrei, had de rederijkerskamer
‘De Drie Sanctinnen’ haar laatste vergaderplaats. (Brugsche Courant, 29-05-1948).
(50) De herberg ‘Makelaarsheester’ was in de Sint-Clarastraat gevestigd. Volgens A. Theerens was
de herbergnaam ontleend aan het feit dat de waard ook makelaar was. In het werk ‘De Kamer
van Koophandel te Brugge’ daarentegen werd erop gewezen dat de herberg deze naam kreeg
omdat hij opgetrokken werd (na 1715) op de plaats van het vroegere corporatiehuis van de
makelaars, tussen de huidige St.-Jorisstraat en St.-Clarastraat. (A. THEERENS, o.c., blz. 85),
(De Kamer van Koophandel te Brugge, Oorsprong, ontstaan en oprichting, Brugge, 1967, blz.
17).
(51) ‘Zaire’ is de vertaling van de gelijknamige tragedie van VOLTAIRE. Het stuk werd bij ons in
vertaling veelvuldig opgevoerd. (H.J. VIEU-KUIK en J. SMEYERS, o.c., blz. 344, 369, 403,
552).
(52) ‘Den Verliefden Arlequen’ was vermoedelijk een oorspronkelijke Nederlandstalige komedie.
(J. SMEYERS, De Nederlandse Letterkunde te Brussel in de 18de eeuw, in Liber Amicorum
R. HULPIAU, Gent 1978, blz. 378).
(53) Hier is het spel ‘eemersteking’ of ‘seultjesteking’ bedoeld. Dit is een soort ringsteking, gespeeld
ter gelegenheid van de kermis. De ring werd vastgemaakt aan een emmer die, met water gevuld,
tussen twee staken hing. De ringstekers moesten vanop een rijdende wagen met een lans de
ring treffen, dan viel de emmer om over de spelers, tot groot vermaak der omstaande menigte.
(L.-L. DE BO, o.c., blz. 290).
(54) Een karooie is een handkar of stootwagen op twee wielen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 495).
(55) ‘Den Deserteur’, zie voetnoot 45 van 1788 - verkort.
(56) ‘Jae ofte Neen’ is een ons onbekende opera.
(57) Smedekolen, smeêkolen zijn smidskolen, steenkolen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1044).

(September)
(6 september 1788)
Op de 6 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 566ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 68, 15, 78, 39, 53.

(13 september 1788)
- fol. 45 - Op den 13 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 567ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 23, 33, 79, 34, 85.
Op den 13 september en eenige andere volgende daegen wiert binnen dese stadt
Brugge, nu in d'een en dan in d'ander herberg, gelegen ontrent waer het martdag was,
voor den prijs van eenen stuijver vertoont eenen man van eene wonderlijcke
misgeboorte. Zoo er voorgegeven wiert en zoo de afgebeelde schilderije vertoonde,
hadde desen man, oudt circa dertig jaeren, drij handen en drij armen met welcke hij
alle beweging konde maeken. Gevolgentlijk sat desen man, die genoegsaem een
wonder der natuer verbeelde, in d'herbergen waer hij zig liet sien, boven op eene
taefel met een tapijt over zijne knie
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geslaegen; een genoegsaem getal aenschouwers verschenen zijnde, beweegde hij
zijnen voorgegeven handt - fol. 46 - en arm van onder het tapijt op zijne ander knie
rustende; met dezelve, door de mismakte teen een hand gelijckende, deed hij
zulkdaenige bewegingen alsof het eene zijner handen zoude hebben geweest, zoo
verre dat hij met dezelve verscheijde schriften mackte die hij, net afgeschreven, aen
d'omstaenders vereerde, dog hoe bedektelijk dit alles geschiede, saegen veele der
aenschouwers genoegsaem dat hij alle dese bewegingen niet met zijne derde hand,
maer alleen met zijne voet makte, die door eene misgeboorte aen eene hand
gelijckende was.

(14 september 1788)
Op den 14 september en eenige andere volgende sondaegen en maendaegen wiert
door eenige konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge, buijten de
Smedepoorte, in d'herberge genaemt Petit Paris, op een open theater, afgeslaegen
met plancken, voor een geringen prijs vertoont ‘Jezabel’(58), tragedie in vijf deelen,
die telkens door verscheijde blijspeelen gevolgt wiert en telkens door een groot getal
aenschouwers vereerlijkt wiert.

(20 september 1788)
- fol. 47 - Op den 20 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 568ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 34, 53, 39, 18, 86.

(22 september 1788)
Op den 22 september overleet binnen dese stadt Brugge sieur Du Pont, coopman van
cousen van de stadt Doornijk, alhier sedert twee daegen met zijne cousen ter
verkooping naer gewoonte aengekomen zijnde, dog bij zijn arrivement een overval
gekregen hebbende waerbij hij geduerig snikte en overgaf, tot zijn ongeluk met het
H. Sacrament des autaers niet konnende geadministeert worden, is hij op heden, naer
alleen gebicht en de H. Olie ontfangen te hebben, overleden ende twee daegen hiernae
op 't generael kerkhof, met het doen van een lesende misse, begraeven geworden.

(27 september 1788)
Op den 27 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 569ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken - fol. 48 - de nombers: 53, 3, 39, 86, 34.
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Door dese treckinge is er eene seltsamheijd te bemerken die voorseker sedert
d'oprechting deser keijserlijcke en koninglijcke loterije, nogte in eenige andere die
er oijt van desen aerd getrokken zijn, oijt plaetse gehadt heeft, te weten dat er eene
quaderne, dat is vier gelijcke nombers, als de voorgaende trecking getrokken zijn,
als zijnde de hier bovenstaende: 34, 39, 53, 86, zoodat er geen ander verschil is als
de 3 en 18 of de treckingen zouden gelijk zijn; zijnde vervolgens door dees trecking
aensienelijcke sommen verloren, temeer omdat den nomber 34 nu ook voor den
derden mael is getrokken geworden.

(28 september 1788)
Op den 28 september is door de konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge
in 't commediehuijs vertoont geworden: ‘Het Nagtgevecht’ of ‘Den Levenden
Dooden’(59), opera in twee deelen, gevolgt door ‘De Sprekende Schilderije’(60), opera
in één deel; welcke door een groot getal aenschouwers verëert en met groote exacteijt
zijn ter uijtvoer gebragt geworden.

Eindnoten:
(58) ‘Jezabel’ is een ons onbekende tragedie.
(59) ‘Het Nagtgevecht’ of ‘Den Levenden Dooden’, zie voetnoot 46 van 1788 - verkort.
(60) ‘De Sprekende Schilderije’ is de vertaling van ‘Le Tableau Parlant’ opera uit 1769 van L.
ANSEAUME (1721-1784) en de bekende Luikse komponist A. GRETRY (1741-1813). (J.
SMEYERS, o.c., blz. 378).

(Oktober)
(1 october 1788)
- fol. 49 - Op den 1 october gebuerde een groot ongeluk in de dreve leijdende van
den Com naer Schipsdaele buijten dese stadt Brugge. Want d'heer d'Hont, wonende
bij de Gaeremart, langs daer met zijne chaise gereden ko-
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mende, verselt met zijnen knegt, zoo gebuerde het dat de peerden te naer den dijk
reeden, ter oorsaek van de opgehoopte aerde die door het mergelen van den vaert
opeen gehoopt lag en gevolgentlijk seffens in het waeter liepen, zoodaenig dat den
gemelden heer en zijnen knegt in 't grootste gevaer waeren en van zeer hoog uijt de
chaise moesten springen, wilden zij hun leven redden. De beijde schoone peerden
in de strengen vernestelt zijnde, verdronken zonder de minste hulpe te konnen
bijgebragt worden, waernaer zij doodt, gelijk ook de chaise, met de grootste moeijte
uijt het water getrokken wierden.

(4 october 1788)
Op den 4 october is met de gewonelijcke ceremonie - fol. 50 - binnen de stadt Gend
geschiet de 570ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 44, 47, 76, 43, 27.

(5 october 1788)
Op den 5 october wiert in de Coupure in 't waeter verdronken gevonden sekeren man
genaemt Jansens, wonende in de straete beneden het Peerdebrugsken, die sedert
eenige daegen vermist was en welcken men genoegsaem vermoede verdronken te
zijn terwijl zijn hoedt in de St.-Annereije gevonden was. Waer ofte op hoedaenige
wijse desen ongeluckigen dus in 't (het) water gevallen is, is aen niemant bekent
terwijl hem niemant eenig geschreeuw heeft hooren maeken of weet wanneer zulks
voorgevallen is.

(8 october 1788)
Op den 8 october wiert 's morgens op zijn bedde doodt gevonden pater De Breijdel(61)
van 't order der eerweerde paters Predikheeren(62), bichtvaeder en predicant, die nogtans
's avons tevooren als naer - fol. 51 - gewoonte gesont slaepen gegaen was; zijnde dus
ongeluckig, zonder zig zelfs te konnen helpen, gestorven. Want desen morgen eenen
der broeders tot verscheijde reijsen aen zijne celle geklopt hebbende om hem te
vermaenen voor iemant die wagte van te bichten, zoo kreeg hij geene antwoorde,
waerom men op zijne celle ging sien wat er mogt schorten en hem dus als vermelt
tot grooten schrik en verwondering van 't heele couvent ongeluckig op zijn bedde
vond doodt liggen.
Sedert eenige maenden worden daegelijcks vele persoonen deser stadt overvallen
met groote canteerens(63) en vallingen die in de wandeling ‘de grijp’ genaemt wordt.
Heele menagiën tegelijk worden daeraf getroffen en hoewel er weijnige van sterven,
zijn veele daeraf zoodaenig siek en getroffen dat zij verscheijde daegen te bedde
blijven liggen.
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(11 october 1788)
Op den 11 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 571ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 56, 76, 24, 50, 28.

(18 october 1788)
- fol. 52 - Op den 18 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 572ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 44, 12, 1, 90, 46.

(19 october 1788)
Op den 19 october naermiddag om één ure, saeg men binnen dese stadt Brugge de
konstminnende tonneelspeelders, die nu geduerende eenige sondaegen en maendaegen
in d'herberge Petit Paris buijten de Smedepoorte verscheijde trueren blijspelen vertoont
hebben, als hiervooren, fol. 46 verhandelt, alle geseten op peerden en gekleet met
de spelkleederen van het stuk dat zij gingen vertoonen, de stadt rondt rijden, hun
gewone musicaele instrumenten voorop rijdende.
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Aldus met grooten treijn in de gemelde herberg gekomen zijnde, hebben zij tot
sluijting van den theater verscheijde stukken gratis vertoont, zoo nogtans dat tusschen
dezelve speelen rondtgegaen wiert om de gunst van elk der menige aenschouwers
te ontfangen.

(25 october 1788)
- fol. 53 - Op den 25 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 573ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 57, 35, 66, 40, 41.

(27 october 1788)
Op den 27 october gebuerde binnen dese stadt Brugge een groot ongeluk. Want eene
vrouwe, wonende op het kerkhof van St.-Salvators in eenen kelder, desen morgen
beneden den zelven willende treden, miste in 't stappen den trap en viel plotselings
beneden tot op den grondt; zoodaenig gestelt zijnde dat er door den harden val aen
haer geen leven meer bespuert wiert, zoodat dese ongeluckige niet anders als met de
H. Olie, meer doodt dan levendig, konde geadministeert worden, hoewel alle hulp
tot haer redding gedaen wiert.

(31 october 1788)
Op den 31 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 574ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 32, 69, 29, 43, 77.
- fol. 54 - Op den 31 October stierf een oude vrouwe van boven de 80 jaeren oudt,
wonende ten huijse van Meersman in 't Vischpaenstraeje, zeer subitelijk. Want dese
vrouw, desen avont etende, zeijde zig niet wel te bevinden, waerom zij naer weijnig
te hebben geëten zig te bedde begaf, in 't welk nouwelijcks getreden zijnde zij eenen
grooten schreeuw gaf zoodaenig dat degene van den huijse gingen sien wat er aen
haer mogte schorten, wanneer zij dezelve vonden besig met sterven. Men liep met
allen spoet om geestelijcke hulpe, dog alles was vrugteloos, zoodat dese vrouwe,
reets overleden zijnde, nog met de H. Olie ofte ander Heijlige Gerechten konde
geadmisteert worden.

Eindnoten:
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(61) Het overlijdensbericht van pater De Breijdel hebben we in de overlijdensregisters niet
teruggevonden.
(62) Zie hiervoor voetnoot 227 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(63) Met kanteerne (kanterne, kanteren) wordt een grote verkoudheid bedoeld. (L.-L. DE BO, o.c.,
blz. 489).

(November)
(8 november 1788)
Op den 8 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 575ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 73, 12, 23, 77, 85.

(15 november 1788)
- fol. 55 - Op den 15 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend, geschiet de 576ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 23, 78, 67, 64, 46.

(18 november 1788)
Op den 18 november wiert eenen man op de volgende wijse doodt gevonden. Desen
zig in eenen gragt buijten de Smedepoorte versteken hebbende tot het inbrengen van
een vragt brandewijn, met voordagt van dezelve in te blouwen, wiert hij desen morgen
teenemael versteven in den zelven gevonden, waerschijnelijk teveel van den drank
die hij bij zig hadde, gedronken hebbende. Hij wiert dus gevonden zijnde zeffens
naer d'herberge D'Hoogelaene gedregen, waer alle moeijte vrugteloos was om hem
tot het leven te brengen.

(22 november 1788)
Op den 22 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 577ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 32, 46, 39, 24, 3.

(25 november 1788)
- fol. 56 - Op den 25 november stierf eene vrouwe van ontrent negentig

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

145
jaeren, zijnde de moeder van Joannes Ketels(64), wonende op 't Boogsken, zeer
subitelijk. Want alzoo men saeg dat dese vrouwe zig desen morgen niet wel bevont,
liep men om den heer kapelaen die, bij haer gekomen zijnde, zeijde geenen noodt
van sterven te zijn en wegging, dog buijten alle verwagting nog maer eenige treden
ten huijse uijt zijnde, gaf zij haeren geest zonder eenige gerechten te ontfangen.
Eene ander oude vrouwe, wonende bij d'Eijermart, onderging daegs hiernae ook
een droevig nootlot. Die, met haere dochter wonende, liet dezelve 's avons slaepen
gaen en bleef met eenen vierpot sitten, dog de dochter wacker wordende, vont haere
moeder doodt liggen en den vierpot in stukken gebroken, mogelijcks door de felle
koude versteven zijnde.

(29 november 1788)
Op den 29 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 578ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 28, 61, 5, 78, 89.

Eindnoten:
(64) Op 5 december 1788 overleed Maria Petronella de Mey, vrouw van Joannes Ketels, ze werd
begraven op 7 december op de O.-L.-Vrouwparochie. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Algemeen Overlijdensregister, 1788 - O.-L.-Vrouwparochie, 3o portie, nr. 64).

(December)
(1, 2 en 3 december 1788)
- fol. 57 - Op den 1, 2 en 3 december sneeuwde het geduerende dees drij daegen en
nagten zeer hevig en bijnaer zonder ophouden, zoodat de sneeuw ten allen kant bij
uijtnementheijd hoog was liggende. Sedert den 25 november laestleden hadde men
een alderkoutste vriesende weder gehadt, tusschen het waeijen van eenen fellen
windt; dog alzoo men nu in 't algemeen meijnde met het vallen van de gemelde
menigte sneeuw dat het weder, nog vroeg op 't saisoen zijnde, in doijweder zoude
verandert hebben, zoo was men in 't algemeen in die meijning bedrogen zooals ik
voor het naegeslagt in een dagverhael zal gaen aenmelden; zulks weerdig zijnde te
worden vereeuwigt, gemerkt geene jaeren van heel dees loopende eeuw zoo harden
en strengen winter hebben voortsgebragt, nogte niemant geheugt oijt harder te hebben
weten vriesen ende meer sneeuw te hebben weten - fol. 58 - vallen. Naer het vallen
dan van de menigte sneeuw op de voorseijde drij daegen ende nagten, volgde een
alderstrengsten vorst ende koude, andermael verselt met fellen windt, dusdaenig dat
alle vaerden ende waeters onbevaerbaer wierden ende van nu af den koophandel in
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't generael gestremt lag; van nu af vielen bijnae alle werklieden uijt het werk en de
armoede van de armen en gemeenen werkman begonst overgroot te worden. Het was
deser daegen zoo kout dat eenen stadtssoldaet, komende van de wagt aen de
Dampoorte, ontrent de parochiale kercke van St.-Gillis gekomen zijnde, op 't
onvoorsiens nedersonk ende stierf, zonder eenige hulpe te konnen toegebragt worden,
de koude waerschijnelijk aen zijn hert geslaegen zijnde.

(6 december 1788)
Op den 6 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 579ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 37, 66, 43, 85, 2.

(10 december 1788)
- fol. 59 - Op den 10 december scheen het tot heden zeer hart vriesende weder in doij
te zullen veranderen terwijl den windt gevallen ende het weder versoelt was, dog des
avons hernam andermael den vorst tot den 12 december, wanneer het tegens den
avont in sneeuw veranderde die geduerende desen nagt meer dan een voet hoog viel.

(13 december 1788)
Den 13 's morgens, zijnde martdag, verhief zig eenen zeer dompigen ende dikken
smoor, tusschen welke den bremel(65) als sneeuw zeer dik viel, zoodaenig dat alle
menschen langs de straeten gaende en de goederen van de winckels ten
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toog liggende als gepoijeert ende zoo wit als duijven waeren, waeruijt het volgende
weder volgde met eene zoodaenige hevigheijdt dat den voorigen vorst daeraen geen
gelijckenis hadde.
Op den 13 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet - fol. 60 - de 580ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 80, 15, 21, 71, 62.
Op den 13 december tegens den avont klaerde het smoorweder zeer helder op ende
den vorst, tusschen het waeijen van eenen alderkoutsten noordenwindt, verhief zig
zoodaenig dat niemant meer konde in 't werk blijven, van welk ambagt het mogte
wesen.

(15 december 1788)
Op den 15 december is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
Schouwburg deser stadt Brugge in 't commediehuijs vertoont geworden ‘Den
Weldaedigen Zwitser’(66), groote opera in drij deelen, gevolgt door ‘Den Kuijper’(67),
opera in één deel, door d'heer Neijts(68); welcke stukken niettegenstaende de
aenhoudende koude zonder voorbeelt met veele aenschouwers zijn vereerlijkt
geworden.

(18 december 1788)
Tot den 18 december 's avons continueerde de - fol. 61 - voormelde vorst met
d'uijterste hevigheijd, wanneer het weder des avons andermael in sneeuw veranderde
die geduerende desen nagt weder zeer hoog viel.

(19 december 1788)
Den 19 scheen het andermael tusschen het continueren en vallen van veel sneeuw te
zullen doijen en alle de huijsen, besonder die van arduijn, waeren teenemael wit
uijtgeslaegen; zelfs begonden de goten te lopen, dog des anderdaegs 's morgens den
20 was alles andermael, dat gedoijt was, zeer hart toegevrosen, desen heelen dag en
nagt hevig smorende.

(20 december 1788)
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Op den 20 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 581ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 73, 27, 66, 13, 19.

(21 december 1788)
Op den 21 december aensaeg men 's morgens het doeijweder als voor seker aen
terwijl het hart begonde te regenen, die nogtans met sneeuw en haegel verselt was,
't welk dus tot des avont continueerde, dog met het opkomen van - fol. 62 - de maen
andermael in vorst veranderde tot den 23 december, wanneer den windt zig des
naermiddaegs naer den suijden wendede, zoodaenig kout zijnde als het nog geweest
hadde; dog den 24 's morgens om 4 uren veranderde buijten verwagting het weder
in een swaeren regen, die met een gewenschten doij continueerde tot den 25 's avons,
den eersten kerstdag, tot 's nagts ontrent 12 uren, wanneer weder alle hope verijdelt
was, het weder andermael opklaerende en zoo hevig begonde te vriesen dat tot het
eijnde van dit jaer geene jaeren vergeleken konnen worden.

(26 december 1788)
Op den 26 december is door de Vlaemsche tonneelspeelders in 't commediehuijs
vertoont geworden ‘Den Deserteur’(69), groote opera in drij deelen, gevolgt door ‘Jae
ofte Neen’(70), opera in één deel en met een groot getal aenschouwers vereerlijkt
geworden.

(27 december 1788)
Op den 27 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
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geschiet de 582ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 89, 37, 76, 66, 32.
Eijnde van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi, 1788.

Eindnoten:
(65) Bremmel (brimmel, brummel) wordt door De Bo omschreven als bevroren mist die aan de
takken van de bomen hangt, rijm. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 187).
(66) ‘Den Weldaedigen Zwitser’ is een ons onbekende opera.
(67) ‘Den Kuijper’ is de vertaling van een Franse opera van AUDINOT en de vermaarde komponist
van Henegouwse afkomst F.J. GOSSEC (1734-1829). Deze opera werd door J.F. CAMMAERT
vertaald en in Brussel opgevoerd. Betreft het hier een vertaling van J. NEYTS of bedoelt Van
Walleghem dat Neyts bij de opvoering betrokken was? (J. SMEYERS, o.c., blz. 380).
(68) Jacob Toussaint Neyts (1727-1794) was de leider van een operagroep die de Nederlanden
afreisde en uitsluitend Nederlandstalige voorstellingen verzorgde. In 1756 ging te Brugge het
eerste optreden van zijn groep door in de schouwburg de Drie Sanctinnen. Meestal liet J.T.
Neyts zijn Nederlandse bewerkingen van moderne Franse werken opvoeren. Hij ging door als
een verwoed aanhanger van de Franse revolutionaire ideeën. Reeds in 1772 trok hij zich uit de
operawereld terug, nadat hij verantwoordelijk werd gesteld voor de brand in de opera van
Amsterdam. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de
Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1795), Brussel, 1972, dl. I, blz. 121). Zie ook M. SABBE,
L. MONTEYNE, Th. COOPMAN, Het Vlaamsch Toneel inzonderheid in de 19de eeuw, Brussel,
1927, blz. 41-42).
(69) ‘Den Deserteur’ zie voetnoot 45 van 1788 - verkort.
(70) ‘Jae ofte Neen’, zie voetnoot 56 van 1788 - verkort.
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Registers 1788

(1)

1. Zakenregister
Aanhouding 13de dl. 473, 14de dl. 3, 27, 51, 100, 114, 123, 140, 194, 196, 197,
213.
Abdis van Spermalie 14de dl. 177.
Abt van Sint-Andries 14de dl. 63.
Academie
- van Brugge 14de dl. 62, 63, 76, 162.
- van Gent 14de dl. 64.
Ankerplaats 14de dl. 95.
(Verkort) 3de dl. 30.
Armenkamer 14de dl. 214.
Arts 14de dl. 39, 50, 123, 125.
(Verkort) 3de dl. 25.
Augustijnencollege 14de dl. 136.
Bakker 14de dl. 181.
Balie (Ter) 14de dl. 137.
Baljuw 14de dl. 185.
Barge naar Gent 14de dl. 6.
Beenhouwersstraat 14de dl. 53.
Begrafenis 13de dl. 443-444, 447-448, 453-455, 465-466, 14de dl. 130-131,
141-143, 147-148, 168-169, 181-182.
Beiaard 13de dl. 475, 14de dl. 20, 31, 32, 34, 43, 64, 76, 136, 149, 182.
Belasting 13de dl. 461, 14de dl. 56, 85, 175, 195.
Berechting
- galg 13de dl. 440, 14de dl. 5, 101, 146.
- schavot 14de dl. 5, 101, 102, 139, 157.
- schimpstraf 14de dl. 27.
- verbanning 14de dl. 101, 158, 202.
- zweepslagen 14de dl. 5, 6, 101, 157.
Berg van Charitate 14de dl. 209.
Beursplein 13de dl. 455, 14de dl. 48.
Bisschop 13de dl. 470, 14de dl. 9, 14, 31, 32, 48, 69, 72, 91, 139, 167, 170, 172,
188.
Blauwverver 14de dl. 59, 213, 214.
(1) De registers vallen uiteen in een zaken-, personen en plaatsnamenregister. Bij de trefwoorden,
die alfabetisch gerangschikt staan, verwijzen we naar de eigenlijke folio's van het handschrift.
Deze zijn aangebracht tussen 2 streepjes in de tekst. Zoals in de uitgave van 1787 werden
niet meer gebruikte woorden cursief gedrukt en bedoelen we met de vermelding ‘Verkort’
de ‘Daegelijcksche gevallen’. Het zakenregister bevat naast politieke en religieuze instellingen,
officiën, ambachten, enz., ook alle voorkomende straat- en plaatsnamen binnen Brugge. In
dit register werden de Brugse parochies afzonderlijk geklasseerd. Voor het personenregister
willen we nog duidelijk stellen dat we de gecorrigeerde namen opgenomen hebben.
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Boekweitmaalder (Verkort) 3de dl. 34.
Boeveriestraat (Verkort) 3de dl. 3.
Boogsken 14de dl. 94.
(Verkort) 3de dl. 56.
Breidelstraat 14de dl. 189.
Brouwerij de Gaepaert 14de dl. 53.
Brugse kerken en kloosters
- Apostolinnen 14de dl. 114.
- Augustijnen
- kerk 13de dl. 447, 14de dl. 183.
- klooster 14de dl. 48, 51.
-

Discalsen 14de dl. 169.
- kerk 14de dl. 34.

-

Duinenabdij 14de dl. 170, 174, 177.
Eekhoutabdij 13de dl. 447.
Engels klooster 14de dl. 119.
Jacobinessen 14de dl. 171.
- kerk 14de dl. 172.
- klooster 14de dl. 171.

-

Kapucijnen
- kerk 14de dl. 28.

-

Kapucinessen 14de dl. 143.
Karmelieten 14de dl. 169.
Kastanjeboomnonnen
- klooster (Verkort) 3de dl. 7, 24.

-

Onze-Lieve-Vrouw 14de dl. 46, 65, 119, 120, 124, 142, 160, 176,
187, 199.
(Verkort) 3de dl. 7.
Predikheren (Verkort) 3de dl. 50.
- klooster 14de dl. 194.

-

-

Recoletten 14de dl. 199.
Rijke Klaren 14de dl. 35, 52.
Sint-Andries (abdij van) 14de dl. 63.
Sint-Anna 14de dl. 132, 144.
Sint-Donaas 13de dl. 465, 14de dl. 31, 46, 54, 141.
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-

(Verkort) 3de dl. 11.
Sint-Gillis 14de dl. 67, 167.
(Verkort) 3de dl. 58.
Sint-Jacob 13de dl. 443, 453, 14de dl. 45, 50, 57, 65, 146, 149, 181.
Sint-Katelijne 14de dl. 160.
Sint-Salvator 14de dl. 28, 171.
Sint-Walburga 14de dl. 65.
Spermalie 14de dl. 53, 84, 177.
Theresianen 14de dl. 114.

Brugse Vrije 13de dl. 443, 458, 14de dl. 5, 6, 20, 101, 165, 185, 212.
Burg 14de dl. 31, 54, 59, 85, 198.
(Verkort) 3de dl. 11.
Burgemeester en Schepenen van Brugge 13de dl. 439, 441, 442, 451, 458, 459,
460, 473, 14de dl. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 35, 36, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56,
90, 92, 106, 107, 109, 110, 123, 124, 125, 126, 130, 140, 142, 155, 161, 194,
197, 198, 202, 209, 211.
(Verkort) 3de dl. 11.
Burgemeester en Schepenen van Brugse Vrije 14de dl. 5, 6, 17, 18, 19, 31, 40,
92, 100, 102, 145, 158, 165, 186, 212, 214, 216.
Burgemeester en Schepenen van Brussel 13de dl. 435, 456.
Burgemeester en Schepenen van Sluis 14de dl. 184.
Burgemeester van de Commune van Brugge 14de dl. 19, 91, 95.
Burgemeester van de Commune van Brugse Vrije 13de dl. 443.
Burgerwacht 13de dl. 440, 441, 442, 14de dl. 56, 68.
Carmersbrug (Verkort) 3 de dl. 44.
Cocarden 14de dl. 175.
Commis 13de dl. 473, 14de dl. 29, 214.
Commissaris 13de dl. 435, 456, 458, 459.
Comptoir (Verkort) 2de dl. 391, 3de dl. 23, 30, 31, 36, 37, 38.
Coupure 13de dl. 473, 14de dl. 70, 141, 196.
(Verkort) 3de dl. 29, 50.
Coupurebrug 13de dl. 474.
Curator 14de dl. 203.
Dampoort 14de dl. 178, 179.
(Verkort) 3de dl. 58.
Damse vaart 14de dl. 178.
Deken van Sint-Donaas 14de dl. 10.
Dekens van de Ambachten 13de dl. 441, 458, 459, 14 de dl. 194.
Dijver 14de dl. 106.
Edellieden 13de dl. 444, 448, 14de dl. 65, 95, 118, 136, 137.
Edict (keizerlijke) 13de dl. 445, 14de dl. 28, 42, 67, 112, 130, 167, 168.
Eiermarkt 14de dl. 33, 109.
(Verkort) 3de dl. 37, 56.
Eijerkutser 14de dl. 102.
Ezelbrug 14de dl. 49.
Ezelpoort 14de dl. 60, 179.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

Ezelstraat 14de dl. 114.
(Verkort) 3de dl. 3.
Faillisement 13de dl. 439.
Fiscaal 13de dl. 470, 14de dl. 153, 168.
Fort van Sint-Donaas 14de dl. 213.
Fusteinwever (Verkort) 3de dl. 6.
Ganzeplaats 14de dl. 114.
Garenmarkt (Verkort) 2de dl. 399, 3de dl. 6, 49.
Gazette van Gend 13de dl. 461, 474, 14de dl. 43, 47, 61, 78, 80, 84, 138, 176,
183.
(Verkort) 2de dl. 392, 393.
Gedicht 13de dl. 476.
Geldmuntstraat 13de dl. 453, 14de dl. 181.
Generaal kerkhof 13de dl. 444, 14de dl. 141, 142, 143, 147, 169, 181, 182.
(Verkort) 3de dl. 47.
Genezer (Verkort) 3de dl. 20.
Genthof (Verkort) 2de dl. 391, 3de dl. 23, 30, 31, 36.
Gentpoort 14de dl. 40, 163.
Gentpoortstraat 14de dl. 94.
Gentse vaart 14de dl. 199.
Gevangenisbewaarder 14de dl. 194.
Gevangenis van Brugge 13de dl. 473, 14de dl. 3, 53, 54, 55, 59, 79, 83, 100,
102, 107, 113, 124, 125, 126, 140, 194, 198.
Gevangenis van Kortrijk 14de dl. 51.
Gilde 13de dl. 448, 14de dl. 58.
Gouvernement-Generaal 13de dl. 441, 470, 14de dl. 19, 25, 130, 163, 170, 174,
189, 201.
Groentenhandelaar 13de dl. 441.
Grote Markt 13de dl. 440, 442, 447, 449, 14de dl. 33, 37, 54, 57, 60, 67, 68,
69, 73, 75, 86, 108, 135, 149, 152, 153, 175, 182, 183, 186, 187, 190.
(Verkort) 3de dl. 12, 13, 15, 16, 19, 28.
Hallegebod 13de dl. 451, 14de dl. 29, 47, 56, 85, 90, 107, 109, 130, 155, 161,
193, 195, 196, 197, 213.
Hallegebodhuizeken 13de dl. 449.
Hallen 13de dl. 440, 441, 442, 447, 449, 14de dl. 22, 73, 76, 183.
Halletoren 14de dl. 34, 76, 118, 149, 182.
Handbogenhof (Sint-Sebastiaansgilde) 14de dl. 76, 77.
Handelaar in tweedehandse klederen 14de dl. 108.
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Heilige Bloedkapel (Verkort) 3de dl. 11.
Herbergen 14de dl. 44, 155.
- Den Anker 14de dl. 95.
- Borgounje (Verkort) 3de dl. 25.
- Bremen 14de dl. 49.
- De Fortune 14de dl. 115.
- Den Gouden Aernd (Verkort) 3de dl. 12.
- D'Hoogelaene (Verkort) 3de dl. 55.
- De Kroone Imperial (Verkort) 3de dl. 39.
- Het Maekelaertje (Verkort) 3de dl. 40.
- Den Oliphant (Verkort) 2de dl. 398.
- Het Papegaijken 14de dl. 50.
- Petit Paris (Verkort) 3de dl. 46, 52.
- De Roose 14de dl. 163.
- Het Schaek (Verkort) 3de dl. 26.
- Sint-Jacobs 14de dl. 168.
- Sulferberg 14de dl. 208.
- Het Wit Kruis (Verkort) 2de dl. 392.
Herbergier 14de dl. 30, 156.
(Verkort) 2de dl. 392.
Hoofdman 14de dl. 20.
Hoofdman van de Schermers 13de dl. 447, 448, 14de dl. 72, 75, 76, 77, 182.
Hoofdwacht 13de dl. 442, 14de dl. 60, 67, 135, 152, 175, 187.
Hoogbaljuw 13de dl. 458, 14de dl. 18, 20.
Hoogste van Brugge 14de dl. 171.
Hotel De Koornblomme 13de dl. 475, 14de dl. 188.
Hovenier 14de dl. 147.
Intendantie 14de dl. 163.
Jongensschool 13de dl. 443, 14de dl. 208.
Kamer van Koophandel 13de dl. 439, 440.
Kanon 14de dl. 21, 32, 37, 43, 52, 57, 64, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 95, 150, 167.
(Verkort) 3de dl. 28.
Kanselier 14de dl. 9, 170.
Kanunnik 13de dl. 465, 466, 14de dl. 141.
Kapel
- Blindekens 14de dl. 119, 160, 167, 182.
(Verkort) 3de dl. 41.
- Onze-Lieve-Vrouw 14de dl. 92, 139.
Kapelaan 14de dl. 38.
(Verkort) 3de dl. 7, 56.
Kapitel van Sint-Donaas 14de dl. 10, 92.
(Verkort) 3de dl. 11.
Katelijnepoort 13de dl. 443, 14de dl. 181.
(Verkort) 3de dl. 26.
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Katelijnestraat 14de dl. 143.
(Verkort) 3de dl. 10, 42.
Katoendrukkerij 14de dl. 35-38, 43-45, 52.
Keizer 13de dl. 435, 456, 14de dl. 8, 17, 28, 30, 66, 70, 84, 114, 130, 171, 183,
185, 195, 202.
Kentekens 14de dl. 57, 58, 74, 75, 89.
Kerk van Oostkamp 13de dl. 443.
Kerkhoven
- Onze-Lieve-Vrouw 14de dl. 120.
- Oostkamp 13de dl. 443.
- Sint-Andries 14de dl. 40.
- Sint-Anna 14de dl. 124.
- Sint-Kruis 13de dl. 465, 466, 14de dl. 141.
- Sint-Salvator 14de dl. 171.
(Verkort) 3de dl. 7, 53.
Kermis 14de dl. 42, 61, 71.
(Verkort) 3de dl. 11, 13, 19.
Kermisattrakties (Verkort) 3de dl. 12, 14, 15-21, 39, 45-46.
Ketellapper 14de dl. 108.
Kleerkoper 14de dl. 108.
Kleermaker 14de dl. 53.
Klein-Eekhoutstraatje 14de dl. 125.
Klimaat 13de dl. 444, 455, 14de dl. 91-92, 96, 128-130, 178, 200, 202, 206,
210, 215.
(Verkort) 2de dl. 390, 396, 398, 3de dl. 4, 21-23, 33-34, 36, 57-58, 59, 60, 61,
62.
Klokken 13de dl. 453, 475, 14de dl. 32, 42, 82, 155, 156, 176, 197, 213.
Kom (de) 14de dl. 159, 179.
(Verkort) 3de dl. 5, 49.
Komeet 13de dl. 468.
Koning van een Schuttersgilde 14de dl. 166.
(Verkort) 3de dl. 41.
Koningsbrug 14de dl. 90.
Koning van de Schermers 13de dl. 447, 448, 14de dl. 73, 182.
Kooldrager (Verkort) 3de dl. 44.
't Kraanreitje 14de dl. 90.
Kruispoort 13de dl. 465, 14de dl. 115, 152.
(Verkort) 3de dl. 26.
Kuipershuis 14de dl. 76.
Kuipersstraat 14de dl. 203.
Lakensnijder (Verkort) 3de dl. 26.
Landhuis van het Brugse Vrije 14de dl. 5, 22, 97, 101, 163.
Langerei 14de dl. 109, 174, 209.
(Verkort) 3de dl. 30.
Langestraat (Verkort) 3de dl. 23.
Loodgieter 14de dl. 108.
Loterij 13de dl. 435-439, 456-458, 460-461, 462-464, 466-467, 469, 472-473,
475, 14de dl. 7-8, 14-17, 22-24.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

(Verkort) 2de dl. 390, 391, 392, 393, 394, 397, 399, 3de dl. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 13, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62.
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Magdaleenen Steenweg (Brussel) 14de dl. 82.
Markten
- botermarkt 14de dl. 102.
- graanmarkt 14de dl. 196.
- kalvermarkt 14de dl. 197.
- paardenmarkt 14de dl. 140.
- vismarkt (Verkort) 2de dl. 389.
Markt van Brussel 14de dl. 139.
Maskeren 13de dl. 451, 452, 455.
(Verkort) 2de dl. 395, 397.
Mercenier 14de dl. 185.
(Verkort) 3de dl. 26.
Mestraper 14de dl. 197.
Metselaar 14de dl. 189.
(Verkort) 3de dl. 38.
Minnewater (Verkort) 3de dl. 29.
Molenaar 14de dl. 213.
(Verkort) 3de dl. 41.
Molen 14de dl. 85.
Nieuwe Kaai 14de dl. 193.
Nieuwjaarsbrug 14de dl. 89, 162, 193.
Notaris 14de dl. 189.
Octrooi 14de dl. 47.
Oorlogen 14de dl. 8, 195.
Oostendse vaart 14de dl. 39, 159, 215.
(Verkort) 2de dl. 394.
Oproer 13de dl. 441, 444, 450, 452, 14de dl. 25, 66, 134-135, 141, 146-148,
153-154, 175, 187, 211, 212.
(Verkort) 3de dl.2.
Ordonnantie 13de dl. 444, 445, 449, 451, 14de dl. 11, 47, 78, 85, 107, 109, 110,
130, 132, 134, 155, 184, 185, 193, 213.
(Verkort) 3de dl. 29.
Oudhof (Sint-Jorisgilde) 14de dl. 49, 75, 148, 149, 183.
Paardenbrug (Verkort) 3de dl. 50.
Pandreitje (Verkort) 3de dl. 1, 20.
Pastoor.
- Assebroek 14de dl. 38.
- Oedelem 14de dl. 40.
- Onze-Lieve-Vrouw 13de dl. 474.
- Sint-Jacob 13de dl. 453, 14de dl. 46.
- Sint-Kruis 13de dl. 465.
- Waardamme (Verkort) 3de dl. 34.
Patriot 14de dl. 74, 75.
Pektonnen 14de dl. 21, 38, 95, 96, 137, 172, 174, 178.
Plaatsnijder 14de dl. 36.
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Plakkaat 13de dl. 449, 451, 14de dl. 5, 29, 47, 56, 85, 90, 100, 107, 109, 130,
155, 161, 184, 193, 195, 196, 197, 200.
Posterijen 14de dl. 118.
Predikherenstraat 14de dl. 105, 176.
(Verkort) 3de dl. 39.
Prelaat 13de dl. 447, 14de dl. 170, 177.
President
- van de academie 14de dl. 63.
- van het seminarie 13de dl. 465, 466.
Privileges 13de dl. 459.
Processies
- van Blindekens 14de dl. 160, 168.
- van de H. Drievuldigheid 14de dl. 67.
- van de H. Macharius 14de dl. 54.
- van het H. Sacrament 14de dl. 69, 79.
- van O.-L.-V. van de Zeven Weeën 14de dl. 27-28.
- van de Pelgrims 14de dl. 38.
- van de Recoletten 14de dl. 111-112.
- van Sint-Anna 14de dl. 144.
- van Sint-Gillis 14de dl. 167.
Prondelaer 14de dl. 108.
Provinciaal Correctiehuis te Gent 13de dl. 474, 14de dl. 6, 27, 51, 55, 201, 212,
216.
Pruikenmaker 14de dl. 53.
Publieke opinie 13de dl. 441, 444, 446, 14de dl. 66, 187.
Raadspensionaris 14de dl. 18, 20, 168.
Raadsheren (stadsraden) 13de dl. 452, 14de dl. 114, 163, 211.
Raamstraat 14de dl. 113, 147.
Rechtbank van Eerste Aanleg 14de dl. 163.
Religieus leven 13de dl. 443-444, 445, 446, 447-448, 452-455, 465-466,
470-471, 14de dl. 8-14, 26, 27-29, 34, 38, 42, 54, 61-62, 65-67, 69-72, 79, 84,
91-92, 111-112, 114, 119, 138-139, 144, 160, 167, 214-215, 216.
(Verkort) 2de dl. 393, 3de dl. 5, 11.
Religieuzen van het H. Geesthuis 14de dl. 171.
Schaedebeletter 13de dl. 452, 14de dl. 114, 211, 213, 214.
Scheepsdale (Verkort) 3de dl. 49.
Scheepsdalebrug 14de dl. 159.
Schermers 13de dl. 447, 448, 449, 14de dl. 73, 74, 182, 183.
Scherprechter 14de dl. 5, 139, 157, 158.
Schimpschrift 14de dl. 78, 134, 139.
(Verkort) 2de dl. 397.
Schipper (Verkort) 2de dl. 398.
Schoenmaker (Verkort) 2de dl. 399.
Schoorsteenveger 14de dl. 33.
Schout 14de dl. 63, 95, 168.
Schouwburg 13de dl. 449, 455, 14de dl. 76.
(Verkort) 3de dl. 28, 32, 35, 39, 40, 43, 46, 48, 52, 60, 62.
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Schouwspelen (Verkort) 3de dl. 12, 14-21, 39, 45-46.
Schuttersgilde
- van Aalst 14de dl. 148, 149, 150, 151.
- van Aalter 14de dl. 166.
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van Adegem 14de dl. 104, 112-113.
van Gistel 14de dl. 92.
van Handzame 14de dl. 144.
van Ieper 14de dl. 88.
van Ingelmunster 14de dl. 113.
van Jabbeke 14de dl. 172.
van Kortrijk 14de dl. 87, 148, 149, 150, 151.
van Merendree 14de dl. 173.
van Middelburg 14de dl. 104.
van Nieuwpoort 14de dl. 116, 117.
van Oostende 14de dl. 166.
van Oostkamp 14de dl. 115, 116.
van Oudenaarde 14de dl. 148, 149, 150, 151.
van Oudenburg 14de dl. 133.
van Poperinge 14de dl. 86.
van Roesbrugge 14de dl. 60, 61.
van Ruiselede 14de dl. 93.
van Sint-Kruis 14de dl. 103, 104.
van Sint-Lauwreins 14de dl. 104.
van Tielt 14de dl. 127.
van Torhout 14de dl. 151.
van Watervliet 14de dl. 104.
van Zwevezele 14de dl. 83.

Seminarie-Generaal
- Leuven 13de dl. 471, 14de dl. 66, 138, 139, 183.
- Luxemburg 14de dl. 66.
Seminaries 13de dl. 446, 470, 471, 14de dl. 26, 153.
Seminarie van Brugge 13de dl. 465, 466, 469, 14de dl. 208.
Sint-Amandstraat 14de dl. 149.
Sint-Annarei 14de dl. 102.
(Verkort) 3de dl. 50.
Sinte-Clarastraat 14de dl. 38.
Sint-Jansstraat 14de dl. 72.
Sint-Jorisgilde 14de dl. 57, 75, 150.
Sint-Sebastiaansgilde 14de dl. 73, 74, 88, 89, 182.
Sleutelbrug 14de dl. 94.
Smid 14de dl. 107, 187, 188.
Smedenpoort 14de dl. 32, 34.
(Verkort) 2de dl. 396, 3de dl. 41, 46, 52, 55.
Snaggaardstraat 14de dl. 132.
Speelman 14de dl. 94.
Stadhuis
- van Brugge 14de dl. 17, 18, 22, 27, 110, 111, 157, 189, 190, 201.
- van Brussel 13de dl. 435, 456, 14de dl. 7.
- van Male (Verkort) 3de dl. 28.
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Stadspoorten 13de dl. 462, 14de dl. 29, 30, 85, 193, 197.
Stadssoldaten 13de dl. 441, 442, 449, 452, 14de dl. 31, 56, 59, 123, 211.
(Verkort) 3de dl. 58.
Stadswacht 14de dl. 59, 102, 107, 123, 140, 186, 187.
Stadswallen 13de dl. 473, 14de dl. 85, 86, 178, 196, 210, 213.
(Verkort) 2de dl. 396, 3de dl. 29, 41.
Staten van Brabant 14de dl. 66, 139.
Staten van 't Nederlandt 13de dl. 461, 14de dl. 70, 80, 175, 195, 196.
Staten van Vlaanderen 14de dl. 195.
Stedeballen 13de dl. 453, 454, 465, 14de dl. 169.
Steenstraat 14de dl. 109, 186.
(Verkort) 3de dl. 12, 34.
Stokerij 14de dl. 145.
Stokhouder 14de dl. 208.
Strobrug 14de dl. 213.
Soldaten in dienst van het Oostenrijks regime 13de dl. 441, 442, 14de dl. 31,
67-68, 69, 70, 75, 80, 81, 82, 89, 152, 153, 175, 176, 187.
(Verkort) 2de dl. 396.
Timmerman 14de dl. 29, 34, 48, 178.
Toneel 13de dl. 449, 450.
(Verkort) 3de dl. 28, 32, 35, 39, 40, 43, 46, 48, 52, 60, 62.
Toneelspeelders der Vlaemsche Schouwburg
(Verkort) 3de dl. 28, 32, 35, 39, 40, 43, 46, 48, 52, 60, 62.
Tresorier van de stad 13de dl. 439, 14de dl. 20, 185.
Trommel 13de dl. 447, 451, 14de dl. 37, 47, 56, 85, 90, 107, 155, 213.
Tuchthuis Magdalena 14de dl. 171.
Vastenavond 13de dl. 451, 452, 455.
(Verkort) 2de dl. 395.
Verlichting 14de dl. 21, 38, 44, 52, 64, 77, 95, 96, 109, 137, 138, 172, 174, 176,
178.
Verzoekschrift 14de dl. 139, 197.
Veversvesken 14de dl. 159.
Vierschaar 14de dl. 6, 20, 101, 185, 201, 212.
Vismarkt 14de dl. 54, 111.
(Verkort) 2de dl. 389.
Visspaanstraat (Verkort) 3de dl. 54.
Vlaemschen Indicateur 13de dl. 446.
Vlaggen 13de dl. 447, 453, 454, 465, 14de dl. 21, 36, 38, 44, 64, 69, 95, 147,
169, 177, 182.
Vlamingstraat 13de dl. 443, 447, 14de dl. 73, 75.
(Verkort) 2de dl. 391, 3de dl. 38.
Vleeshouwer 14de dl. 197.
Vondelingen 14de dl. 46-47, 124, 209.
Vonnis 14de dl. 1-6, 97-102.
Vreugdevuren 14de dl. 21, 38, 95, 96, 112, 137, 160, 172, 174, 176, 178.
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Vrijdagmarkt 13de dl. 442, 14de dl. 152.
(Verkort) 3de dl. 20, 34.
Vuurpijlen 14de dl. 21, 77, 90.
Waterhalle 13de dl. 449, 14de dl. 189, 200.
(Verkort) 3de dl. 13.
Wekelijks Nieuws uijt Loven 13de dl. 445, 446, 450, 462, 14de dl. 8, 25, 47, 64,
78, 80, 82, 84, 138, 154, 176, 184.
Weverij-Ververij 14de dl. 34-38, 43-45, 52.
Woensdagmarkt 14de dl. 95.
Wollewever 13de dl. 441.
Zangmeester van Onze-Lieve-Vrouwkerk 14de dl. 208.

2. Plaatsnamenregister
Aalst 14de dl. 81, 148, 149, 150, 151.
Aalter 14de dl. 166.
Aardenburg 14de dl. 180.
Aarsele 14de dl. 1, 5.
Adegem 14de dl. 104, 112.
Amsterdam 14de dl. 128.
Antwerpen 14de dl. 139, 152.
(Verkort) 2de dl. 391, 194, 400, 3de dl. 4, 8, 13, 23, 29, 34, 37, 40, 44, 47, 52,
54, 56, 61.
Ardooie 14de dl. 2.
Assebroek 14de dl. 38, 68.
Blankenberge (Verkort) 3de dl. 33.
Brabant 14de dl. 78, 139.
Brugge 13de dl. 439, 441, 442, 443, 447, 449, 451, 453, 455, 458, 465, 468,
469, 475, 14de dl. 1, 3, 8, 9, 14, 17, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 47, 56,
58, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 94, 95, 97, 100, 102,
103, 104, 107, 109, 111, 118, 120, 130, 132, 134, 135, 136, 143, 146, 148, 150,
151, 152, 155, 157, 158, 159, 161, 163, 170, 171, 174, 175, 177, 180, 184, 185,
187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 197, 200, 201, 203, 204, 214.
(Verkort) 2de dl. 389, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 400, 3de dl. 1, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 52, 53, 60.
Brussel 13de dl. 435, 450, 456, 470, 14de dl. 68, 69, 70, 78, 80, 81, 82, 138,
183.
(Verkort) 2de dl. 390, 393, 399, 3de dl. 3, 7, 12, 21, 29, 32, 36, 37, 39, 43, 47,
51, 53, 55, 59.
Dalmatië (Verkort) 3de dl. 14.
Deinze (Verkort) 3de dl. 23, 24.
Doornik (Verkort) 2de dl. 400, 3de dl. 47.
Douaï 14de dl. 97, 101.
Duinkerke 14de dl. 97, 101.
Eeklo 14de dl. 213.
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Engeland 14de dl. 118.
(Verkort) 3de dl. 14.
Frankrijk 14de dl. 145, 180.
Gent 13de dl. 446, 474, 14de dl. 1, 5, 6, 27, 51, 55, 64, 69, 95, 118, 175, 201,
202, 212, 216.
(Verkort) 2de dl. 392, 397, 3de dl. 1, 6, 10, 21, 27, 31, 35, 38, 43, 45, 50, 53,
55, 58, 62.
Gévaudan (Verkort) 3de dl. 15.
Gistel 14de dl. 79, 83, 92, 130.
Handzame 14de dl. 144.
Harelbeke 14de dl. 128, 129.
Ieper 14de dl. 88.
Ingelmunster 14de dl. 113.
Italië (Verkort) 3de dl. 12.
Jabbeke 14de dl. 172.
Kaprijke 14de dl. 163.
Kortrijk 14de dl. 51, 87, 88, 128, 129, 148, 149, 150, 151.
Leffinge (Verkort) 3de dl. 9.
Leuven 13de dl. 445, 446, 469, 470, 471, 14de dl. 24, 25, 66, 138, 183, 184.
Limburg 14de dl. 139.
Londen 14de dl. 139, 157.
Luxemburg 13de dl. 462, 14de dl. 66.
Madrid (Verkort) 3de dl. 14.
Male (Verkort) 3de dl. 28, 32, 40.
Merendree 14de dl. 173.
Middelburg 14de dl. 104.
(Verkort) 3de dl. 20.
Moerbrugge 14de dl. 199.
Napels (Verkort) 3de dl. 14.
Nederland 14de dl. 99, 180.
Nederlanden 13de dl. 445, 446, 461, 462, 468, 470, 471, 476, 14 de dl. 8, 9, 10,
17, 26, 30, 42, 47, 65, 70, 84, 101, 118, 119, 130, 138, 154, 157, 170, 177, 186,
196, 202.
(Verkort) 3de dl. 36.
Nieuwenhove 13de dl. 443, 447.
Nieuwpoort 14de dl. 116, 117.
Oedelem 14de dl. 40.
Oostende 14de dl. 111, 112, 133, 166, 215.
(Verkort) 2de dl. 398.
Oost-Indië 14de dl. 202.
Oostkamp 13de dl. 443, 444, 14de dl. 115.
(Verkort) 3de dl. 8, 30.
Oudenaarde 14de dl. 148, 149, 150, 151, 175, 187.
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Oudenburg 14de dl. 1, 5, 133.
Parijs 13de dl. 468.
Poperinge 14de dl. 86.
Portugal (Verkort) 3de dl. 14.
Roesbrugge 14de dl. 60, 61.
Rozebeke 14de dl. 129.
Ruiselede 14de dl. 93.
Sint-Andries 14de dl. 40, 63.
Sint-Kruis 13de dl. 465, 466, 14de dl. 103, 104, 141, 184.
Sint-Laureins 14de dl. 97, 104.
Sint-Omaars 14de dl. 176.
Sluis 14de dl. 100, 184, 214.
Spalato (Verkort) 3de dl. 14.
Steenbrugge 14de dl. 145.
Tielt 14de dl. 127.
Torhout 14de dl. 151, 165.
Turijn (Verkort) 3de dl. 14.
Varsenare 13de dl. 453, 454.
Versailles (Verkort) 3de dl. 14.
Vlaanderen 14de dl. 9, 87, 100, 104, 170, 184, 195.
Waardamme (Verkort) 3de dl. 34.
Watervliet 14de dl. 104.
Wenen 13de dl. 470.
(Verkort) 2de dl. 392.
Wingene 14de dl. 2, 3.
Wontergem 14de dl. 1, 3, 4, 5.
Zeeland (Verkort) 3de dl. 20.
Zomergem 13de dl. 474.
Zwevezele 14de dl. 83.

3. Personenregister
Abraham 14de dl. 132.
Alfvoet, Franciscus (Verkort) 3de dl. 38.
Ballée, weduwe (Verkort) 3de dl. 23.
Beirens 14de dl. 109.
Bettens, Joannes Josephus 14de dl. 141.
Bouting 14de dl. 203.
Bral, Maria-Theresia 13de dl. 474.
Brecht, Dominicus-Jacobus (Verkort) 3de dl. 3.
Breijdel 14de dl. 109.
Brenart, Felix Guilelmus Antonius (bisschop van Brugge) 13de dl. 470, 14de
dl. 9, 14, 31, 32, 48, 69, 72, 91, 167, 170, 172, 188.
Buen, weduwe 14de dl. 184.
Cardoen, Stephanus 13de dl. 474.
Christiaens 14de dl. 208, 209.
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Constenobel 14de dl. 53.
Coppieters, Robert-François-Gislain 14de dl. 19.
Danckaert, Carolus 14de dl. 187.
de Blaere 13de dl. 455.
de Bodt (Verkort) 2de dl. 399.
de Breijdel (Verkort) 3de dl. 50.
de Clercq, A.L. 14de dl. 44.
de Deurwaerder, B. 14de dl. 18, 168.
de Grijse 14de dl. 14.
de Heere 14de dl. 95.
d'Hont (Verkort) 3de dl. 49.
de Latour 14de dl. 118.
de l'Espee, Pierre-Jacques 13de dl. 453.
de Limpens, J. 13de dl. 458.
de Meester, Franciscus-Jacobus (Verkort) 3de dl. 7.
de Mol 14de dl. 40.
de Munck, weduwe 14de dl. 186, 192, 203.
de Neve, weduwe, 14de dl. 145.
de Peneranda, Antoine 14de dl. 20.
de Rijcke 14de dl. 178.
de Rudder 13de dl. 475.
Descamps, Ludovicus 14de dl. 181, 182.
de Stappens 13de dl. 443, 447, 14de dl. 72.
(Verkort) 2de dl. 391.
de Thiennes de Rhumbeke, Chrétien 13de dl. 458.
de Vos (Verkort) 3de dl. 20.
de Wapenaert, Theresia 14de dl. 84, 177.
Dobbelaere (Verkort) 2de dl. 400.
Du Pont (Verkort) 3de dl. 47.
Elewaut, Maurus 14de dl. 63.
Fevey, Cornelis 14de dl. 97, 98, 99, 100.
Fonteijne, Francois 13de dl. 441.
Franchi (Verkort) 3de dl. 20.
Ghuijse 14de dl. 104, 109.
Hertebout 14de dl. 33.
Jansens (Verkort) 3de dl. 50.
Jozef II 13de dl. 435, 444, 445, 456, 471, 476, 14de dl. 8, 9, 17, 28, 29, 30, 31,
32, 42, 47, 66, 67, 70, 78, 80, 84, 85, 90, 100, 101, 112, 114, 130, 132, 134,
138, 139, 167, 168, 171, 176, 177, 183, 184, 185, 195, 202.
Katarina II 14de dl. 8.
Ketels, Joannes (Verkort) 3de dl. 56.
Latruwe 14de dl. 189.
Laveijne Cornelis 14de dl. 97, 98, 99, 100, 189.
Loseran 14de dl. 38.
Maes 14de dl. 113.
Marannis (Verkort) 3de dl. 7.
Maria-Christina 13de dl. 470, 14de dl. 66, 80, 82.
Meersman 14de dl. 186, 192, 207.
(Verkort) 2de dl. 54.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1788

Meert, F. 14de dl. 43, 44.
Minnecré 14de dl. 94.
Moentack, Frans 14de dl. 207.
Mollo 14de dl. 49.
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Mourinck, Joannes 14de dl. 126, 202.
Neerinks 14de dl. 176.
Neijts (Verkort) 3de dl. 60.
Pardo de Frémicourt, Ignace-Joseph 14de dl. 19, 72.
Pavot (Verkort) 3de dl. 34.
Pieters (Verkort) 3de dl. 42.
Poorter (Verkort) 3de dl. 37, 38.
Presie, Emanuel 13de dl. 447.
Provoost (Verkort) 3de dl. 30.
Rapaert 14de dl. 35, 43.
Schrijvers (Verkort) 2de dl. 391, 3de dl. 23, 30, 31, 36.
Siboons, Petrus Jacobus 13de dl. 465.
Simon de Ville, François-Xavier 14de dl. 63, 95, 168.
Steijaert 14de dl. 104, 105, 107, 126, 127.
Stobbelaere, Judocus 14de dl. 97.
Struijvelt, Batista 13de dl. 474.
Suerens 14de dl. 106.
Talder 14de dl. 102.
Tonich, Mathias (Verkort) 3de dl. 14.
Torreborre, Bernardus 14de dl. 125, 201, 216.
van Caloen, François-Joseph-Albert 14de dl. 137.
van Caloen, Jean-Adrien-Joseph 14de dl. 19.
van der Zulle, Joannes 14de dl. 46.
van de Voorde, Bonifacius 14de dl. 122, 201, 203.
van Hoonacker 14de dl. 146.
van Leempoel 14de dl. 25.
van Moortel, Cecilia (Verkort) 3de dl. 3.
van Oije 14de dl. 109.
van Paemel 14de dl. 186, 192, 203.
van Rijchausen, Fredricus (Verkort) 2de dl. 392.
van Saksen-Teschen, Albert Casimir 13de dl. 470, 14de dl. 66, 80, 82.
van Severen, Robert IV 14de dl. 170, 177.
van Walleghem, Bernardus (Verkort) 3de dl. 23, 24, 25.
van Walleghem, Joseph sr. (Verkort) 3de dl. 23, 24, 25.
van Zuijlen 14de dl. 118.
Veranneman de Watervliet 14de dl. 72.
Verleije 14de dl. 48, 49, 50.
Vermaut, Joseph (Verkort) 2de dl. 392.
Vermeire 14de dl. 137.
Vermeulen, Bernardus 14de dl. 1, 2, 3, 5.
Walwein, Charles 13de dl. 439.
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