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Inleiding
Wat gebeurde er in Brugge tijdens het magische jaar 1789(1)? Van Walleghem
verschaft er ons natuurlijk maar een gedeeltelijk antwoord op. Hij beschreef in zijn
twee gelijklopende kronieken ‘Merckenweerdigste voorvallen’ en ‘Daegelijcksche
gevallen’ alleen maar wat hij zelf belangrijk achtte en gaf uiteraard alléén maar die
informatie waar hij zelf kon over beschikken. Als mercenier had hij geen toegang
tot hogere milieus en wat in die kringen gebeurde, vernemen we dan ook niet in zijn
kronieken.
Toch is zijn relaas boeiend. De lezer wordt gekonfronteerd met de bijzonder strenge
winter 1788-1789. Er werd jacht gemaakt op wolven en kraaien in het Brugse Vrije.
De armen en werklozen hadden het erg te verduren: graan en brandhout werden
schaars en dus onbetaalbaar en hierdoor ontstonden relletjes op de Brugse markten.
Aangrijpend is het verhaal van de arme schoolmeester Duijsburg die naast zijn vrouw
doodvroor in zijn bed. De armen leden koude en honger maar ondertussen
weerklonken de vrolijke belletjes van de prachtige sleden van de talrijke Brugse
aristokraten.
Van Walleghem was op zijn best in het beschrijven van het straatleven. Ook in
1789 waren er te Brugge talrijke optochten van de schuttersgilden. De voornaamste
attraktie van het jaar, de Meifoor, werd ook uitvoerig beschreven. Van Walleghem
was gelukkig er aan toe te voegen dat er niets vertoond werd ‘tegenstrijdig aen de
goede seden’. Ook de talrijke ‘operateurs’ die ter gelegenheid van de Meifoor te
Brugge neerstreken werden getypeerd.
Als een onbewuste flamingant beschreef Van Walleghem ook fier het groeiend
succes van de ‘tonneelspeelders der Vlaemsche Schouwburg binnen de stadt Brugge’
die uitsluitend in het Nederlands speelden. Dit gebeuren werd vooral toegejuicht
door de steeds zelfbewuster wordende middenstanders, waartoe de kroniekschrijver
ook behoorde, die fransonkundig waren maar buitengewoon nieuwsgierig naar toneel,
literatuur en de nieuwe ideeën van de 18de eeuw. In deze sociale groep zou het
flamingantisme wortel schieten.
In het straatleven speelden religieuse taferelen uiteraard een grote rol. Van
Walleghem was er bijzonder in geïnteresseerd. Beeldend is zijn beschrijving van de
Oostkampse boer die op 12 mei vanuit Oostkamp op handen en blote knieën naar de
H. Bloedkapel kroop. ‘Verscheijde wijven met besems en borstels (liepen) hem
geduerig al vaegen voor, 't goon den kruijpenden wel eenig soulaers van geen glas
of andere materiën te ontmoeten toebragt maer van den andere kant hem zeer
belemmerde door het stof dat geduerig als eenen rook hem ontmoetede’. Een bijzonder
helder en aangrijpend beeld uit het ancien régime.
De openbare executies op de Burg behoorden natuurlijk ook tot het straatleven.
Zeldzaam is de beschrijving van de executie op 14 februari van de moordenaar
Amandus Goudenijs die bij verstek ter dood veroordeeld werd en wiens geschilderd
portret werd opgehangen. Kleine misdadigers zoals kruimeldieven werden
tentoongesteld en gegeseld. Een ander macaber schouwspel was het uit de Reie
opvissen van de vele zelfmoordenaars zoals de ongelukkige, door haar minnaar
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verlaten, Anna Verschaeve en de aan de loterij verslaafde meester-kuiper Muijtenaere.
Via de Gazette van Gend vernam Van Walleghem het wereldnieuws en ook de
verbijsterende gebeurtenissen in Frankrijk. Maar ook in Brugge gromde de revolutie(2).
Een opstandelingenleger opereerde vanuit Luik en de Verenigde Provinciën en in
november kwam zowat het gehele land in opstand tegen Jozef II. Ook Van Walleghem
evolueerde van ‘fijge’ tot ‘waeren vaederlander’ en beschreef de opkomst van het
patriottisme te Brugge. Uit andere bronnen is natuurlijk reeds een en ander bekend
over deze belangrijke politieke gebeurtenissen. Van Walleghem is de eerste die ons
een gedetailleerd verslag levert over de gebeurtenissen rond de machtswisseling te
Brugge (13 tot 17 november) en het bestormen en de overgave van het Oostenrijks
garnisoen (17 november). Opvallend en tot heden onbekend is de grote rol gespeeld
door landmeter Jacques Donche. Volgens Van Walleghem kwam hij met een legertje
van 70 mannen vanuit Sluis in de nacht van 14 november Brugge binnengevallen.
Het relaas van de daaropvolgende gebeurtenissen is volstrekt uniek en zal tot de
klassieke bladzijden van de Brugse geschiedschrijving blijven behoren, zoals zijn
verhaal over de hongeropstootjes in 1787. Deze bladzijden verantwoorden m.i. in
ruime mate de uitgave van de bron.
De uitgave van 1789 is het werk van een 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 en drukproeven. Met
een nieuwe ploeg bereiden we nu de uitgave van het revolutiejaar 1790 voor dat we
medio 1985 hopen te publiceren. Ook voor deel 1789 stond hoofdarchivaris dr. A.
Vandewalle in voor de administratieve leiding en was zoals steeds een hartelijk
gastheer.
Prof. dr. Yvan Van den Berghe
8 mei 1984

Eindnoten:
(1) Voor gegevens over Jozef van Walleghem en zijn handschriften verwijzen we naar de editie
van 1787 en 1788 die te Brugge in 1982 en 1984 verschenen.
(2) Voor een analyse van Brugge tijdens de Brabantse Omwenteling verwijzen we naar Y. Van
den Berghe, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd
(1780-1794), Brugge 1972.
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[Vervolg van het veertiende deel]
Begin van 't jaer ons Heeren Jesu Christi 1789
Jaerschrift
't VeertIenste DeeL VerVoLgt hIer nU kLaer 't besChrYf In het
eenDUYst seVenhonDert en negenentagentIgste Iaer.
(Januari)
De vrouw van sieur Outryve aengerant en 't huijs van d'heer Kerkhove
en andere worden bestolen.
- fol. 217 - Op den 1 januarij 's morgens, de weduwe van sr. Outryve, wonende op
de Gaeremart, naer de parochie van St.-Cruijs, naer eenen haerer vrienden gaende,
wiert een korte streek buijten de poorten zijnde op 't onvoorsiens door eenen
quadwilligen aengerand en agterovergetrokken en schoon zij overgroot gewelt mackte,
trok den zelven haar met groote kragt het goude kruijs van haeren hals en zoude haer
nog grooter gewelt hebben aengedaen zoo er geen volk hadde toegekomen.
Gisteravont is ook langs de straeten deser stadt sieur Coene door vier moetwillige
overweldigt die hem het gelt dat - fol. 218 - hij bij zig hadde, bestaende in vijfthien
pondt groote om ergens te gaen betaelen, hebben afgenomen, onder verdreijging van
hem het leven te benemen zoo hij seffens niet al zoude gegeven hebben dat hij bij
zig hadde.
Geleden twee nagten is er eene zeer groote diefte begaen in het huijs van sieur
Kerkhove, advocaet, wonende in de St.-Jacobsstraete(1), alwaer eenen of meer dieven
langs den venster beneden met braeke ingekomen zijnde, het comtoir en de aldaer
staende kasse hebben opengebroken en ontweert boven de duijsent ponden grooten
in verscheijde speciën van gelde, (eenen kostbaeren diamanten ring, nevens het gelt
liggende, hebben de dieven niet medegenomen maer laeten liggen) en zijn aldus door
de poorte die zij hebben ontgrendelt, weggegaen; uijt welcke, zoo wegens het één
als het ander, men vermoedt dat het bekende dieven moeten zijn die de - fol. 219 conduite van het huijs ken-
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nen en die den ring hebben laeten liggen omdat dese kennelijk en het gelt ten allen
tijde onkennelijk zijnde, hunne zeer strafbaere en groote diefte noijt zoud aen den
dag komen.
Den nagt vóór het begaen deser diefte was er nog eene andere begaen met zeer
merckelijcke braeken in het clooster van d'abdije van St.-Trudo(2) alwaer de dieven
over den zoogenaemden Fredemuer(3) geklommen zijnde, hebben ontweert verscheijde
soorten van huijsraedt als koper, tin, serveeten en laekens, 't goon zij ten meerderen
deel uijt den kueken gestolen hebbende, door hun weder over den zelven muer is
weggedraegen geworden.

Den ontfang van de derde loterij in classen geopent.
Heden, den eersten januarij, is geopent den ontfang van de derde keijserlijcke en
koninglijcke loterije in ses classen van f. 3168000 Brabants loopende geld, ingestelt
in de Oostenrijcksche Nederlanden bij opene brieven van Zijne Majesteijt den keijser
ende koning van den 5 september - fol. 220 - 1785, ingeschreven in de rekenkaemer.
Dese loterije is van 40000 bilietten, 21000 prijsen en 322 premiën en zal met de
treckinge van d'eerste classe op den 9 maerte toekomende begonst worden, wanneer
van ses tot ses weken de voorde classen zullen vervolgt worden. D'uijtlegging en de
voorwaerden deser loterije den leser zien kan in 't Lovensch nieuwsbladt, het sevenste
deel, fol. 390 tot 398, van welcke treckingen t'zijne tijde naeder zal gehandelt
worden(4).

Den uijtvoer der graenen verboden; het nieuwsbladt uijt Loven onderblijft
en d'aenteekening der Gensche Gasetten begint met het jaer 1789.
Op den 5 januarij is in de tweede Gasette van Gend wegens de dierte der
levensmiddelen en strengheijd der tegenwoordige jaergetijden bekent gemakt, hoe
den uijtvoer der graenen en van alle levensmiddelen van d'eerste nootsaekelijc[k]heijd
naer buijten 's landts verboden is(5) (ziet diesaengaende dezelve II Gasette van Gend),
want gelijk met het eijnde van 't gepasseerde jaer, wegens de weijnige liefhebbers,
d'uijtgaeve van 't Wekelijcks Nieuws uijt Loven(6) onderblijft - fol. 221 - en binnen
dees Stadt Brugge niet meer uijtgegeven wordt, zoo zal ik met het begin van dit jaer
1789 eene versaemeling van alle de Gasetten van Gend(7) die tweemael ter week
worden uijtgegeven tesaemen voegen in welcke men (gelijkerwijs men in 't Lovensch
nieuwsbladt heeft konnen sien tot het eijnde van 't gepasseerde jaer) bondig zal bijeen
versaemelt vinden: alle de keijserlijcke en koninglijcke edicten, alle de gevolgen van
den tegenwoordigen oorloog tusschen de drij keijserlijcke hoven van Weenen,
Petresburg en Constantinopelen(8), gelijk ook van alle de andere hoven van Europa,
alle de gevolgen en ruïnen die den grooten vorst van desen winter heeft voortgebragt;
met één woort men zal daer in 't kort aengemelt vinden alle de besonderste voorvallen
van Europa die van gasette tot gasette zullen konnen gesien worden.
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Aenmerkingen op d'overgroote vorst en koude.
Op den 6, 7 en 8 januarij was het zoo kout dat alle de koude van de voorgaende
daegen, - fol. 222 - hoe buijtengewonelijk dezelve ook geweest heeft, daeraen
geensints vergeleken kan worden. Den windt waeijde geduerende dees drij daegen
en nagten uijt den noortoosten zoo hevig dat de zee zelfs tot meer dan vier uren verre
is bevrosen geworden. De ijsscholven zoodaenig opgehoopt zijnde dat de
coopmanschap en scheepvaert van alle zijden is gestremt geworden en geen
paquetbooten meer konnen overvaeren (siet hiervan de gasetten op verscheijde
plaetsen, besonder uijt Oostende waer men het groot overset te voet kan overgaen,
zoodat den vorst die men geduerende dees drij daegen gehadt heeft verre is
overtreffende alle de koude winters deser eeuw en geene daeraen konnen vergeleken
worden). Nu begint den noodt algemeen te worden: het hout en de smedekolen
beginnen alom te manqueeren, gelijk ook alle eetwaeren van d'eerste
nootsaekelijckheijd, meest ook alle gronsels hoe diep dezelve ook in - fol. 223 kelders gedekt liggen, vervrosen zijnde zoodat den noodt, zoo voor menschen als
beesten, hoe langer hoe meer toeneemt en men alom niet dan bittere klagten van
armoede en gebrek aen alles is hoorende. Den noodt van waeter op meest alle plaetsen
vermeerdert nog meer de ellenden, zoo verre dat op verscheijde plaetsen het waeter
zeer dier verkogt wordt. Te lande wordt hetzelve bij streeken tot twee en drij uren
verre gehaelt. Die nergens geen konnen bekomen verhelpen hun met sneeuw en
ijsscholen bij het vier te smelten. Immers van dese nooden en nog duijsende andere
meer is er niemant die leeft die daeraf een voorbeelt geweten heeft(9). Sedert eenige
daegen wordt er daegelijcks op de kost van eenige particuliere deser stadt in de
capelle van O.-L.-V. van Blendekens(10) gedaen eene pligtige misse en lof om van
den hemel af te smeeken dat dit ongehoort weder haest eenen anderen keer zoud
mogen nemen en dat de landtvrugten zouden mogen behouden worden.

De knegten van 't timmerliedenambagt bekomen van 't gouvernement de
vermeerdering van dagloon.
- fol. 224 - Op den 8 januarij is vanwegens d'edele heeren van 't collegie deser stadt
Brugge bij hallegebode en placaete aengekondigt geworden hoe wegens het ambagt
van de timmerlieden, uijt besondere orders van 't Gouvernement-Generael, de
ordonantie, uijtgegeven ten jaere 1760(11), in volkomen opschorting gehouden wordt
als aen hetzelve ambagt zulks maer tot wederroepens toegestaen zijnde, behelsende
dat ider knegt, 't zij inboorling of vremde, onder hetzelve ambagt werkende, van nu
af zal genieten zijn vollen dagloon zonder daeraf, sedert het jaer 1760 in gebruijk,
te moeten missen, te weten de vrije knegten deser stadt eenen stuijver en d'onvrije
twee stuijvers daegs van hunnen gewonen dagloon, 't welk jaerelijcks voor het ambagt
van de timmerlieden eene somme van ontrent vierhondert ponden grooten was
opbrengende. Meest alle de timmerliedenknegten deser stadt waeren bij het aflesen
van dees ordonantie tegenwoordig en zeer verheugt over die verkregen gunste van
- fol. 225 - 't Gouvernement-Generael, 't goon nog meer hadde gebleken wanneer
voorleden sondagnaermiddag hunne gedeputeerde knegten, die ten desen eijnde
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waeren in persoons naer Brussel gegaen en met de gunste voormelt waeren
aengekomen, zij van meer dan hondert en vijftig knegten wierden tegengegaen om
hun onder groote toejeugingen veele geluks te wenschen. Desen bekomen
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zegenpral heeft nogtans aen die knegten veel onkost en arbeijt veroorsaekt, dog door
hunne groote unie en door hun groot getal zij[n] de kosten door hun met elk een
kleen konnen gedaen worden(12).

Onsen eerweerdigen heer bisschop en andere persoonen begeven hun naer
Blankenberg om de bevrosen zee te zien.
Desen naermiddag is onsen eerweerdigsten heer bisschop, gelijk ook veele andere
persoonen deser stadt Brugge, zoo edele als onedele, naer Blankenberg gereden om
aldaer met verwondering te zien de ijsbergen van zeewaeter zoo verr' zulks d'oogen
in zee konden bestrekken; bijnae ongelovelijk zijnde wat al vremde fijguren, zoo
van menschen als beesten, - fol. 226 - de bevrosene zee heeft uijtgeworpen en die
zelfs de grootste konstenaers, hoe vernuft zij ook zouden mogen wesen, geensints
zouden konnen naermaeken. Niet alleen naer Blanckenberg, maer naer verscheijde
andere plaetsen omstreeks de zee, zoo naer Oostende als andere, zijn er deser daegen
duijsenden menschen gegaen die alom hetzelve hebben gesien en alom als een wonder
der natuer fijguren van ijs hebben gesien van alle gedaenten en bewondert hebben
de ongelovelijcke aeneengevrosen ijsscholven die de zee meer dan vier uren verre
onbevaerbaer mackte.

Pligtigheden door de timmerliedenknegten bedreven wegens hun verkregen
vollen dagloon.
Op den 11 januarij 's morgens om thien uren begonde het carilion op den thoren zeer
konstig te spelen en om 11 uren wiert in de parochiale kercke van St.-Walburge
gedaen eene zeer pligtige misse in volle musiek gevolgt door den Te Deum
Laudamus(13) om den hemel te danken over de verkregen gunst van de
timmerliedenknegten, hiervooren verhandelt, waer zij alle tegenwoordig waeren; des
avons onder hun een luijsterlijcke feest in d'herberg Den Arend(14) gegeven wordende.

Tweede generaele collectie gedaen; bericht vanwegens d'armekamer
uijtgegeven.
- fol. 227 - Op den 12 januarij wiert vanwegens de gemeene armekaemer deser stadt
Brugge(15) door de heele stadt gedaen een tweede generaele collectie tot onderstand
van alle arme, want den noodt niet alleen onder de arme maer onder meest alle
werklieden zoo groot is dat indien er niet genoegsaem in voorsien geweest hadde,
veele eerlijcke herten van honger en koude zouden moeten hebben vergaen terwijl
het vriesende weder vermengt met zeer veele sneeuw nog is aenhoudende. Om eenider
meer tot mildaedigheijd te bewegen is aen meest alle de borgers en welhebbende
deser stadt eenige daegen vóór 't doen van de generaele collectie een gedrukt briefken
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thuijs gesonden, de copie van welcke hier van woort tot woort, zooals ik hetzelve
hebbe ontfangen, voor een gedenkenis is volgende: de gemeene armekamer,
betrouwende op de
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mildaedigheijd der welhebbende ingesetene deser stadt, heeft besloten de nu
meermaels erhaelde - fol. 228 - brooddeelingen door geheel de stadt voor alle arme
wekelijckx eens of meermaels te continueren zoolange de praemende
nootsaekelijckheijd, veroorsakt door de felle en langduerige koude, het zal
vereijsschen, waertoe een tweede extraordinaire collectie zal gedaen worden
naestkomenden maendag den 12 januarij 1789, tot welcke uli milde caritate ter liefde
Godts en ten behoeve van uwen evenmensch ootmoedelijk worden versogt. Den
noodt praemt, Godt gebied, de christelijcke liefde verplicht, de rechte reden verbind,
het eijgengevoelen vermaend meer als oijt dat in dese omstandigheden al wie heeft
overvloediglijk moet geven en die weijnig heeft boven zijn redelijk onderhout ook
van dit weijnig met liefde moet geven. Dat dan eeniegelijk op den eersten dag der
weke bij zig zelven wat weglegge, vergaederende ten dien eijnde 't gene hij kan; zoo
zal uwe overvloedigheid 't gebrek der arme vervollen, - fol. 229 - u hier gratie
verwerven en segen en hiernaer eene zoo overvloedige vergeldinge dat zij in weerde
het hondert voor één oneijndelijk zal overtreffen. Zoo wegens de voormelde
aenwakkering als wegens den zeer praemenden noodt is er in desen generaelen
ommegang door de geheele stadt wederom eene aensienelijcke somme voor de arme
ontfangen die aen dezelve bij buerten uijtgedeelt wordt.

Den langduerigen vorst verandert in doeijweder.
In den nagt tusschen den 13 en 14 januarij is eijndeling het koutvriesende weder
zonder voorbeelt in een zeer gewenscht doeijweder verandert die, godtdank, met den
besten uijtval zijnen voortgang genomen heeft, tot desen nagt sedert den 25 november
van 't gepasseerde jaer met d'uijterste strengigheijd geduert hebbende; van welcke
den leser een bondig dagverhael zal vinden in 't derde deel van mijne ‘Daegelijcksche
Gevallen’ binnen en ontrent de stadt Brugge, van fol. 57 - fol. 230 - tot fol. 70, alwaer
daegelijcks vermelt staet hoe dit seltsaemig weder tot heden zijnen voortgang genomen
heeft.

Eenen boer tot het Provencial Correctiehuijs in gebannen Vierschaere
verwesen.
Op den 17 januarij is in gebannen Vierschaere 's Landts van den Vrijen gecondemneert
eenen boer van Leffinge, genaemt Van Houtte, voor drij naereenvolgende jaeren tot
het Generael Correctiehuijs van Gend(16) om aldaer nevens d'andere tugtelingen te
wercken; ende dit wegens dat hij wettelijk was overtuijgt geworden van te hebben
begaen verscheijde kleene huijsdieften, van te hebben geschreven tot verscheijde
brandbrieven en van sedert lang te hebben verkeert met een ondeugend vrouwspersoon
met welcke hij zelfs ettelijcken tijdt gewoont hadde. Desen was zoo vermeten van
op 't aflesen van verscheijde pointen van zijn relaes van in 't openbaer te zeggen dat
het onwaer was dat men aflas; daer naer niet gehoort wordende, zal hij tot Gend wel
de waerheijd gedenken(17).
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Den ijsbreker wordt door de waters getrokken.
- fol. 231 - Op den 19 januarij 's morgens om agt uren is wegens het aenhoudende
gewenscht doeijweder den ijsbreker, waeraen sesthien peerden gespannen waeren,
van Schipsdaele vertrokken om den vaert van Oostende te openen; zijnde heden ook
eenen anderen vertrokken, bespannen met gelijcke peerden, om den vaert van Gend
te openen. Zoodat op den 23 januarij tegens den avond naer bijnaer ongelovelijcke
gedaene moeijte den ijsbreker van Oostende maer op Schipsdaele weder gearriveert
is en met welcke men des anderendaegs heele den dag besig geweest heeft om het
waeter van Schipsdaele tot aen den Com(18) en den Com tot aen het Sas(19) binnen dese
stadt open te breken, waer tegen den avond den ijsbreker bleef liggen. Heden is ook
den ijsbreker van Gend ontrent de Catalinepoorte aengekomen en des anderendaegs
den 24 januarij is de bargie van Gend, naer nu meer dan ses weken stil gelegen te
hebben, afgevaeren, door de menige ijsscholven nogtans merckelijk beschaedigt
wordende.

Feest van de gilde der hantboge geviert; groote moeijte om den ijsbreker
door de waters te trecken.
- fol. 232 - Op den 25 januarij 's morgens om elf uren zijn d'heeren schotters der
handtboge(20), verselt door degene der schermers(21) die hun haer hunnen hove hadden
ingehaelt, in hunne gewone uniforme, gespel en vliegende vaendels naer de H.
Bloetcapelle aengekomen alwaer wegens hunnen feestdag van den H. Sebastiaen
eene pligtige misse door hunnen heer proost in volle musiek afgesongen wiert, t'eijnde
van welcke zij elk met gelijcken treijn naer hunnen hove weergekeert zijn. Desen
avond wiert er ter deser gelegentheijd een pragtig feest en bal gegeven die tot 's
morgens geduerde en waer de confraters van de twee gemelde gildens tegenwoordig
waeren.
Heden naermiddag om één ure heeft men met groot gewelt van peerden, met de
ijsbrekers van den Com en van de Catalinepoorte beginnen af te komen tot het openen
van de waters deser stadt en van de Coupure, 't goon niet dan met d'uijterste moeijte
geschiede, want schoon het nu met den besten uijtval reets twalf daegen gedoeijt
heeft, was het - fol. 233 - ijs nog meer als een halven voet dik, waeruijt men kan
afmeten hoedaenig het moet gevrosen hebben ende gelijk het heden sondag was,
wanneer dit werk met d'uijterste moeijte door de stadt verricht wiert, waeren der
bijnaer bij ontelbaere menschen langs de waters deser stadt om zulks te sien verrichten
ende met welk gewelt zulks was toegaende; tegens den avont den ijsbreker van de
Catalinepoorte tot aen de Predikheersbrugge en den genen van den Com tot aen den
Molenbrugge gekomen zijnde, konde wegens den vallenden avond het werk niet heel
voltrokken worden; liggende tot op den 26 januarij 's morgens dit endeken
onopengebroken, wanneer hetzelve desen morgen voltrokken wiert, wanneer den
ijsbreker andermael, dog met mindere moeijte, door den Com en Oostensche vaert
getrokken wiert om eene meerder opening te maeken opdat eerstdaegs d'Oostensche
barge zal konnen vaeren, de menige verwagte zeeschepen in den Kom aenkomen en
den koophandel gaen herleven.
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Begin der demolite van de Stadtswaterhalle.
- fol. 234 - Op den 26 januarij heeft men binnen dese stadt Brugge een begin gemakt
met het demolieren en afbreken van de half afgebrokene Waterhalle van welcke men
sedert den 9 junij 1787 (siet het derthienste deel, fol. 136) tot nog toe niet het
alderminste hadde vermogen af te breken en welk werk sedert alsdan, om redens
aldaer vermelt, op 't onvoorsiens gestaekt wiert(22). Naer verscheijde herhaelde
presentatiën als hiervooren verhandelt, zoo van verkoop als instel, is het verdemolieren
van heel dit groot gebouw bij consent van het Gouvernement-Generael gelaeten aen
vier geünieerde baesen deser stadt Brugge, ten weten: sr. Dumortier,
meester-timmerman(23); sr. Sassenbrouk, plafonneur(24); sr. Brulois, steenhouwer(25);
en sr. Engelet, matsenaer(26). Heele het gebouw zal door dese zoo haest mogelijk
worden geplaneert(27) en op den zelven grondt zal volgens het plan door hun
aengeboden een alderschoonste gebouw gemakt worden, bestaende in een gelijk
werk van twintig huijsen die conforme hunne teekening moeten gemakt worden(28).

Joffrouw Anna Verschaeve wordt doodt uijt het waeter getrokken.
- fol. 235 - Op den 30 januarij 's morgens tusschen seven en agt uren wiert er binnen
dese stadt Brugge in 't water gesien een mantel van eene kappe, welcke door twee
schippers aen den kant getrokken zijnde, saeg men dezelve een vrouwspersoon te
zijn, dog wanneer dezelve uijt het water getrokken was, geduerde het méér dan een
halve ure eer dat dezelve van iemant herkent wiert. Eijndeling bevont men dees de
dochter te zijn van sr. Verschaeve, wonende bij de Vrijdagmart, genaemt Anna
Verschaeve(29). Dese ongeluckige was daegs hiervooren ontrent den vier uren 's
middaegs met groote woorden uijt het huijs van haeren vaeder gegaen, haeren mantel
aenhebbende dog zonder kappe op haer hooft, gelijk zij uijt het water getrokken is.
Niemant gevolgentlijk wetende of dese in het water gevallen, gesmeten of zelfs
ingegaen is; het laeste waerschijnelijk het sekerste zijnde, gemerkt dese - fol. 236 dochter hadde gestaen om voor vast te trouwen met eenen kleermaeker welckers
familie hem zulks volkomentlijk hadden ontraeden en zij gevolgentlijk van desen
teenemael verlaeten was en zij het in haer hooft gesteken hadde. Van dese nogtans
worden meer andere dingen verbreijt en niemant kan eventwel met sekerheijd
ontdekken op hoedaenige wijse dese ongeluckige aen haer eijnde gekomen is. Daeraf
temeer alom gesproken wordende omdat haeren vaeder desen morgen, op 't collegie
ontboden zijnde, langs den weg is van schult vastgenomen en in egte van vangenis
beweegt geworden alwaer hij van het weggaen van zijne dochter uijt zijn huijs en
van haer gedrag rekening en bewijs zal moeten geven. Ontrent den noen van desen
morgen door d'heeren geschouwt zijnde, is zij naer het hospitael gedraegen om van
daer op 't generael kerkhof(30) begraeven te worden.
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Eindnoten:
(1) Het betreft hier Van den Kerckhove, wonende in de St. Jacobstraat, die werd opgenomen in de
lijst van advocaten van de Almanach van 1789. We weten niet met zekerheid of het dezelfde
persoon betreft die vanaf de eerste Franse bezetting politiek actief werd. We vonden immers
een zekere E. Van den Kerckhove, eveneens advocaat, terug in de Revolutionaire Schaduwwet
(juli 1792) en als vertegenwoordiger van het Brugse Vrije (28 december 1792). Hij bleef politiek
betrokken in het Brugse Vrije onder de tweede Oostenrijkse restauratie als schepen in de Wet
van 27 mei 1793. Het is ook van belang zijn lidmaatschap van de Jacobijnse Club hier te
vermelden en de opmerking in het werk van Prof. Y. Van den Berghe die E. Van den Kerckhove
identificeerde als een niet-adelijke grootgrondbezitter. (S.A.B., Den Grooten Brugschen Comptoir
Almanach voor het Jaer 1789, tot Brugge, by Joseph de Busscher, blz. 152), (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd
(1780-1794), Pro Civitate, 1972, dl. II, blz. 54-55, 166, 169, 188-189).
(2) Sinds het begin van de 12 de eeuw bestond te Odegem (tussen Steenbrugge en Oostkamp) een
priorij St.-Trudo van de Benedictijnenabdij St.-Maarten te Doornik. Na het vertrek van de
Benedictijnen vestigden de vrouwelijke kloosterlingen uit de Eekhoutabdij zich daar. Zij
behoorden tot de Orde van Reguliere Kanunnikessen van St.-Augustinus. In de Geuzentijd
kregen de zusters het moeilijk, in 1578 waren zij genoodzaakt zich op de Garenmarkt te Brugge
te gaan vestigen. Zij hadden er de Refuge van de Gentse St.-Baafsabdij opgekocht (1566).
Onder Jozef II werd het klooster niet opgeheven, onder de Fransen echter wel. In 1816 werd
het klooster hersticht, in 1954 verhuisde de orde naar het kasteel van Male, de vroegere residentie
van de graven van Vlaanderen. (K. VAN WONTERGHEM, Abbaye de Saint-Trond à Odegem,
Bruges et Male, in Monasticon Belge, dl. III, vol. 4, blz. 1033-1035), (A. VIANE, Het
Sint-Trudoklooster te Brugge (1550-1600), in Biekorf, LIV, 1953).
(3) Hier werd naar alle waarschijnlijkheid ‘Frerenmuer’ bedoeld. Frerenmuer was de oude benaming
voor de huidige Gevangstraat. De Frerenmuer was de straat aan de voorzijde van het vroegere
Minderbroederklooster en van het Stadspand, omdat het klooster van de Freren (de Brugse
benaming voor Minderbroeders) daar met een muur was afgesloten. Op de plaats van het klooster
en het Stadspand werd in 1828 de gevangenis van Brugge opgericht. Naar aanleiding van deze
oprichting verdween de benaming ‘Frerenmuer’ (de muur van de Freren was intussen al gesloopt)
en ze werd vervangen door de benaming Gevangstraat. (A. SCHOUTEET, De straatnamen van
Brugge..., o.c., blz. 68), (A. DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 571).
(4) Zie hiervoor voetnoot 1 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788. Net als bij de uitgave 1788
hebben we ook nu de uitgebreide lijsten van loterijnummers niet opgenomen.
(5) Voor een korte bespreking van de gevoerde graanpolitiek, zie voetnoot 187 ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788.
(6) Zie hiervoor voetnoot 21 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(7) Voor de uitgave van 1788 hebben we alle berichten uit de ‘Gazette van Gent’ gecontroleerd.
Voor de uitgave van 1789 is dit niet meer gebeurd en dit om twee redenen. Van Walleghem
gaf veel meer, maar wel kortere en minder belangrijke berichten uit de krant door, in het kader
van dit B.T.K.-projekt was het onmogelijk hier telkens dieper op in te gaan. Bovendien is uit
onze opzoekingen m.b.t. 1788 gebleken dat de auteur de informatie vrij nauwkeurig weergaf.
(8) Zie hiervoor voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(9) We willen hier de aandacht vestigen op de zeer strenge winter 1788-89. Een harde winter had
vaak een verminderde graanproduktie en dus verhoogde graanprijzen voor gevolg, problemen
waarmee het gros van de bevolking werd geconfronteerd. In de loop van de geschiedenis heeft
deze toestand vaak aanleiding gegeven tot politieke moeilijkheden, relletjes en zelfs oproer en
opstand. Een mogelijke relatie tussen de winter 1788-1789 en de houding van de volksmassa
in de politieke moeilijkheden rond de Brabantse Omwenteling is dus niet uitgesloten.
(10) Zie hiervoor voetnoot 163 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(11) De keizerlijke ordonnantie van 1 september 1760 schafte te Brugge een aantal specifieke
voordelen voor de ambachtsknechten af. Het werd aan de Brugse ambachten verboden nog
nieuwe vrije knechten aan te werven. Bovendien mochten de meesters naar willekeur vreemden
en personen die geen leertijd hadden doorlopen tewerk stellen. Per onvrije knecht moesten ze
echter 1 stuiver per dag aan de kas van het ambacht afstaan. Maar dit geld werd van het loon
van de knechten afgehouden. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 76-77),
(J.P. GACHARD, J. DE LE COURT, P. VERHAEGEN, Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens,
in Recueil des anciennes ordonnances de Belgiques, 3o serie, dl. VIII, blz. 389-390).
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(12) Een uitvoerige beschrijving van deze actie van timmerlieden vindt men terug bij Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I. Zie ook A. VAN DE VELDE, De ambachten van de
timmerlieden en de schrijnwerkers te Brugge, hun wetten, hun geschillen en hun gewrochten
van de XIVe tot de XIXe eeuw, Gent, 1909.
(13) Het ‘Te Deum’ is een feestelijk lof- en danklied in de Westerse liturgie. ‘Laudamus’ werd
(gezien de context) waarschijnlijk afgeleid van ‘Laudes’, in de betekenis van liturgisch recitatief
gezang, bestaande uit een reeks acclamaties (zegewensen, gebedsuitroepen, aanroepingen van
Christus en de heiligen) die bij bepaalde feestelijke gelegenheden werden gezongen ter ere van
de vorst, op feestdagen ter ere van de paus of de bisschop. (Liturgisch Woordenboek, Roermond
1958-1962, kol. 1440, 2649-2651).
(14) Op de Muntplaats was er een herberg ‘De Gouden Arend’ genaamd. (A. THEERENS, Op
herbergbezoek te Brugge (1750-1850), Leuven, 1981, blz. 99).
(15) Voor de oprichting van de Algemene Armenkamer van Brugge en haar functie zie voetnoot
248 van deel 1788 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
(16) Zie hiervoor voetnoot 40 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(17) Op 17 januari 1789 werd Pieter Verhaeghe (en niet een zekere Van Houtte zoals Van Walleghem
vermeldt) veroordeeld tot 3 jaar opsluiting in het Provinciaal Correctiehuis van Gent. Hij werd
gestraft om het begaan van diverse kleine diefstallen, geuite bedreigingen, het zenden van

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

(24)

(25)

brandbrieven en het plegen van overspel. (R.A.B., Brugse Vrije, Crimboucken, No17037, fol.
151-155).
Informatie over de Handelskom vindt men in voetnoot 191 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1788.
Hier ging het naar alle waarschijnlijkheid over het sas, de sluis aan de Dampoort.
Zie hiervoor voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Zie hiervoor voetnoot 15 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Voor de Waterhalle, zie voetnoot 224 van de uitgave 1788.
Hubertus Dumortier, voetnoot 78 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787. Voor de
aanbestedingsprocedure zie: B. DEWITTE, De stedebouw te Brugge onder Jozef II (1780-'89),
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1983.
In ieder geval was de ambachtsman Sassenbrouck bij de afbraakwerken van 1789 aan de Brugse
Waterhalle betrokken. We hebben deze persoon evenwel niet teruggevonden in de lijst van
wetsvernieuwingen van de Brugse ambachten, dit in tegenstelling tot de 3 andere betrokken
personen. (B. DEWITTE, De stedebouw..., o.c.).
Pieter Brulois, steenhouwer, werd op 22 augustus 1780 aangeduid als gouverneur van het
ambacht van de metselaars. Na de wetsvernieuwingen van 21 augustus 1781, 20 augustus 1782
en 18 augustus 1789 was hij vinder in de Eed van zijn ambacht. (S.A.B., Wetsvernieuwingen,

pf. 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 165vo-167).
(26) Het was Angelus Lingelet die als metselaar betrokken was bij de aanbesteding van de
afbraakwerken aan de Waterhalle. Angelus Lingelet was vinder in de Eed van 18 augustus 1789,
in 1791 was hij gouverneur van het ambacht van de metselaars en in 1772 en 1773 opnieuw

(27)

(28)

(29)

(30)

vinder. (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 167-167ve), (B.
DEWITTE, De stedebouw te Brugge..., o.c.).
Komt van het werkwoord ‘plannen’ d.w.z. met de plaan afsnijden en effenstrijken (fr. aplanir).
De plaan (plane) was het houten plankje om steenmortel effen te strijken. (L.L. DE BO,
Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873, blz. 867).
In de licentiaatsverhandeling van B. Dewitte werden genoemde plannen opgenomen en
besproken: zie B. DEWITTE, De stedebouw te Brugge onder Jozef II (1780-'89), onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Leuven, 1983).
Anna Verschaeve hebben we niet teruggevonden in het Algemeen Overlijdensregister van 1789.
Dit kan te verklaren zijn door het feit dat hier duidelijk sprake was van zelfmoord. Personen
die zelfmoord pleegden, konden immers in het Ancien Regime niet kerkelijk begraven worden,
zij werden dan ook niet geregistreerd.
Zie hiervoor voetnoot 15 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.

(Februari)
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Voorsegging van een pater in 't licht verschenen.
- fol. 237 - In 't begin van de maendt februarij wiert binnen dese stadt Brugge in de
boekdrukkerije van sr. Joseph Bogaert in St.-Jacobsstraet(31) voor
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den prijs van vijf groote verkogt een bericht van agt bladzijden in octavo, 't goon de
grootste oplettendheijd verdient, getitelt: ‘Wonderbaere teekenen gesien in groot
Rusland en in St.-Petersbourg, den 8 april 1788’(32). Die wonderbaere teekenen, zoo
dezelve aldaer zouden verschenen zijn, in 't zelve konstig afgeprent staende. Het
verschijnen van dese teekenen zoude volgens de voorsegging van eenen pater van 't
order van den H. Franciscus tot Buda(33) voorseijt zijn in 't jaer 1614, den 4 maerte,
gelijk ook veele merckweerdige staetsgevallen en welk weder het geduerende de
jaeren 1787, 1788 en 1789 zal maeken, hoe den oorlog in 't jaer 1790 zal eijndigen
en hoe alsdan vele ellenden in Europa zullen ontstaen die maer eerst in 't jaer 1800
zullen eijndigen en meer andere voorseggingen, onnoodig hier te melden gemerkt
den leser dezelve op 't eijnde van dit deel, volgens d'uijtgaeve, zal aengemelt - fol.
238 - vinden, die voor het toekomende tot een bewijs zal dienen of die voorsegging,
waeraf ons den hemel behoede, zal uijtvallen zooals dezelve voorseijt is. Aen
d'egtheijd der zelve nogtans twijffelt men in 't algemeen, temeer omdat men tot nog
toe in geene nieuwsblaederen iet het minste van het verschijnen van die teekenen in
de locht heeft vernomen, daer zulks aldaer reets sedert april zoude voorgevallen zijn.
Men gelooft temeer zulks uijt boetsugt van den drukker gedrukt te zijn omdat hij
d'uijtgaeve noijt heeft geannonceert en omdat hij zelfs het verkopen van die berichten
is verboden geworden. Wel is waer dat hetvoorseijde tot hier zoo is uijt[ge]vallen
als er in de voorsegging opgeheldert staet, maer hoe licht is het niet, voor mij zulks
laetende zoo het is, door de drukpers op te helderen hetgoon men reets oogblijkelijk
heeft sien gebueren en voorvallen.

Brant in 't huijs van sieur Verleije op de Mart ontstaen, dog tijdig geblust.
Op den 1 februarij 's morgens om seven uren wiert men op de Mart een grooten rook
gewaer die voort - fol. 239 - was komende uijt de schouwe van sr. Verleije,
koperslaeger op de Mart(34) en waer den brant in het ontsteken van 't vier was
ingeslaegen. Geduerende meer dan drij quartier eurs zaeg men de vlamme zeer hoog
buijten dezelve vliegen, in groot perijkel der huijsingen, met een zoo hevigen rook
dat men nauwelijcks op de Mart malkander konde sien; door de groote devoiren
nogtans die er aengewent wierden, zonder groote schaede, den brant in die schouwe
in den tijdt van ontrent een ure geblust wordende.

Een gedeelte der Waterhalle wordt door den windt met een swaeren slag
afgeworpen.
Op den 4 februarij 's avons tusschen seven en agt uren waeijde het met eenen
westenwindt volle storm, wanneer op 't onvoorsiens van de Waterhalle, die men
besig met planeeren is, een groot gedeelte van de kepering en swaere balken afbrak,
gelijk ook een gedeelte van den muer, waerdoor merckelijcke schaede veroorsakt
wiert terwijl het meederendeel van de kepers en balken teenemael vermorselt waeren.
Den slag door desen toeval veroorsakt was zoo groot dat dezelve bijnaer, - fol. 240
- hoe groot den windt ook was, door de
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heele stadt gehoort wiert tot aen de poorten, waerdoor veele die ten uijtkant waeren
wonende zeer bedugt waeren waer het ongeluk mogt voorgevallen zijn. Alle de
ontrentwonende gebuers kwaemen op 't hooren van dien slag uijt hunne huijsen,
meijnende dat er een heel huijs omgevlogen was, zoo nogtans dat niemant, vernomen
hebbende waer het ongeluk was voorgevallen, ontrent de Waterhalle dorst gaen
omdat men van dezelve, door het lang ontdekt staen, nog voor meerdere ongelukken
bedugt was.

De Staeten van Brabant en Henegauw in d'ongenade van Z.M. vervallen
en ander seltsaemheden.
Op den 5 februarij heeft men tot elks overgroote verwondering in de XI Gasette van
Gend vernomen twee keijserlijcke en koninglijcke eijgenhandige geteekende brieven
van Zijne Majesteijt den keijser ende koning in date den 7 januarij 1789 voor de
Staeten van Brabant en Henegauw, welcke twee provenciën, zoo men aldaer bondig
vermelt vint, teenemael in d'ongenaede van Zijne Majesteijt vervallen zijn, zoo
wegens hunne gedaene weijgering der gewone subsidiën als andere - fol. 241 - pointen
van welcke eene volkomen weijgering gedaen was. Zijne Majesteijt berispt daerin
het lasterlijk gedrag voor zijn gesag van die heeren Staeten en herroept tegelijk alle
de consessiën waervan hij de goedertierentheijd gehadt heeft aen die provenciën te
doen, gelijk ook de vergetentheijd van alle hetgene dat er in de laeste beroerten is
voorgevallen(35). Hierop hebben d'heeren Staeten seffens een smeekschrift aen Zijne
Majesteijt den keijser door het Gouvernement-Generael gesonden, van wie het nu
de bevelen afwagt. Immers alles, zoo men uijtdrukkelijk in den wonderbaeren inhout
van die gasette zien kan, tot welcke den leser oversende, gelijk ook voor 't gevolg
voor alle wonderbaere gevallen voordat de meijning van Zijne Majesteijt voor die
provenciën zoo duijdelijk aen het Neerlands volk bekent gemakt was, hoorde men
zeer verscheijdentlijk spreken van de meijninge van Zijne Majesteijt ten opsicht van
die provenciën en van de beroerten die aldaer reets voorgevallen zijn en stonden te
ontstaen. Nu moet men niet meer raeden welk hiervan d'oorsaek geweest is.
- fol. 242 - Op den 10 februarij is 's middaegs door onsen eerweerdigsten heer
bisschop, den eerweerden en edelen heer baron de Vicq, deken der kathedraele kercke
van St.-Donaes(36) deser stadt Brugge, met de laeste Heijlige Sacramenten
geadministeert geworden, de pligtigheijd geassisteert wordende door eenige heeren
kanonikken der zelve kercke. Den eerweerden heer deken voornoemt besit reets een
zeer hoogen ouderdom, sedert eenige jaeren in de kerk niet meer konnende
verschijnen. Zoo men verneemt is zijne siekte, waervan hij nu sedert eenige daegen
getroffen is, zeer gevaerelijk, zoodat men voor zijne lange behoudenis grootelijckx
verlegen is.

Rechtveerdige justitie gedaen voor 't Landthuijs van den Vrijen binnen
de stadt Brugge, op den 14 februarij 1789.
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Omdieswille dat gij, Amandus Goudenijs, soon van Joannes, oudt 23 jaeren, geboortig
en lest gewoont hebbende ter parochie van Ardoije, kleermaeker van
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stijle, of zoo gij andersints met naem of toenaem - fol. 243 - moogt wesen genaemt,
alhier absent, u zoo verre hebt vervoordert van tegens alle geestelijcke en weerelijcke
wetten uwen evenmensch om 't leven te brengen en daertoe te gebruijken scherp ofte
gewelt.
Wan of t'uwen laste volkomentlijk is gebleken dat gij, Amandus Goudenijs, tot
alle dies hebt bestaen, want op den 12 meij lestleden des avons in d'herberge De
Barrière op Ardoije sittende drincken, hebt gij aldaer groot dispuijt gemakt, tot zoo
verre dat gij in de presentie van den weert en van d'andere omstaenders met eene
groote boosaerdigheijd u van beijde zijden snijdende luijkermes(37) hebt getrokken
en geopent onder verdreijging van eenige te doorsteken. Den weert desen uwen
boosen handel bespuert hebbende, heeft u met hulp van eenige andere het huijs
uijtgedreven, dog in hetzelve dan wedergekeert zijnde zonder de wete van iemant,
hebt gij u verborgen in den gang van den zelven huijse om uwen opgesetten
moordenlust - fol. 244 - ter uijtvoer te brengen, wanneer korts daernae naer agter
gekomen is eenen ongeluckigen, genaemt Ludovicus Van Acker, met welcken gij
zelfs geen het minste verschil hadde gehadt en die het slagoffer van uwe
boosaerdigheijd geworden is. Want den zelven aenkomende, hebt gij hem verraerelijk
aengevallen en met u geseijt luijkermes van den onderbuijk af tot ontrent het hert
met eene snede open gesneden, zoodaenig dat hem het ingewant zeer verre was
uijthangende en hij in onmagt agterover gevallen is, eenige uren naer het ontfangen
van desen boosaerdigen en moordaedigen steek met veele pijne en smerte stervende.
Nauwelijcks hadde gij, Amandus Goudenijs, dees moordaedigheijd begaen of hebt
u begeven op de vlugt, zoo men bij genoegsaeme opsoekingen heeft vernomen, naer
Vranrijk, terwijl gij nog overtuijgt zijt van langs den weg in eene herberg,
waerschijnelijk met hetzelve luijkermes, aen eenen man met wie gij ook krakeel
mackte - fol. 245 - van eene moordaedige steek dweers door het aensicht te hebben
toegebragt waeraf hij, niet zonder perijkel van 't leven, groote ongemakken behouden
heeft. Van daer voortgevlugt zijnde, heeft men niettegenstaende alle gedaene devoiren
u persoons niet konnen ontdekken nog agterhaelen waer gij voorder gevlugt zijt.
Van alle welcke moordaedige faiten, zoo bij wettelijcke genomen imformatiën in
uwe absentie, 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 crimineelen
heesch t'uwen laste gemakt ende beleden, condemneeren, zoo sij condemneren bij
desen, u, Amandus Goudenijs, soon van Joannes, oudt 23 jaeren, geboortig en lest
gewoont hebbende ter parochie van Ardoije, kleermaeker van stijle, of zoo gij
andersints met naem of toenaem moogt wesen genaemt, alhier absent, - fol. 246 van voor den Landthuijse van den Vrijen door den scherprechter in portraite te worden
gehangen aen eene galge totdat gij, naederhand ontdekt wordende, volgens den heesch
van uw moordaedig fait zult worden gestraft. Confisqueerende alle uwe goederen
aen degene die toebehooren de rechten en wijsen van justitie alvooren gededuceert.
Aldus gedaen in gebannen Vierschaere 's Landts van den Vrijen op den 14 februarij
1789 en ten zelven daege geëxecuteert.
Het portrait van den gemelden vlugtelijnk was zoo correct naer 't leven afgeschildert
dat men geen verschil saeg of den persoon zoud self in wesen opgehangen geweest
hebben en onder hetzelve stond in groote letteren de volgende woorden gedrukt:
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Amandus Goudenijs, soon van Joannes, oudt 23 jaeren, over moordaedig om hals
gebragt te hebben Ludovicus Van Acker tot Ardoije. Op
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de borst van het gehangen portrait was ook afgeschildert het luijkermes waermede
hij de moordaedigheijd begaen hadde(38).

Goederen in 't H. Geesthuijs verkogt.
- fol. 247 - Op den 20 februarij 's morgens om thien uren is vanwegen Jor. Joseph
Van Zuijlen van Nijevelt(39), administrateur van de goederen der gewesen Jacobinerssen
binnen Brugge, in het gewesen klooster van het H. Geesthuijs(40), wegens de
vermangelinge voor het gemelt Jacobinerssenclooster ten profijte van Zijne Majesteijt
den keijser ende koning, verkogt geworden(41) eene klokke wegende circa 150 pond,
eenige honderd ponden loot, bestaende in verscheijde buijsen, alsook eenige koopen
deugdelijcke oude deelen: planken, stijlen, deuren, etc., t'elcks gerief. De gemelde
goederen wierden verkogt met contante penningen onder bespreek dat gene 14 daegen
zouden wagten van te betaelen, wisselgelt voor courant zouden moeten geven(42). Op
de voorplaetse, gelijk in de kercke, stonden dezelve goederen te koop zoodat die
kerkcke nu ook teenemael van alle haere sieraeten ontruijmt is en gelijk het gebouw
eerstdaegs te koop zal gepresenteert worden.

Eenen soldaet brengt zig zelven om hals.
- fol. 248 - Op den 27 februarij heeft zig binnen dese stadt Brugge in 't kwartier
militair langs de Lange Reije eenen soldaet op de volgende wijse zelfs van 't leven
berooft. Desen zijne fusiek met eenen kogel met koelen moedt gelaeden hebbende,
heeft dezelve gestelt op zijnen buijk en op zigzelfs gelosbrant zoodaenig dat den
kogel door zijnen buijk naer boven dweers nevens het hert doorgevlogen is en hij in
onmagt agterover gevallen is en eenige uren daernaer zonder bij zig zelven te komen
het tijdelijk met het eeuwig verwisselt heeft. Desen moetwilligen was mogelijckx
den dienst moede 't welk hem, zoo men presumeert, beweegt heeft om zig zelven
dus ongeluckig het leven te benemen zonder dat iemant zulks van hem verwagt
hadde.

Eindnoten:
(31) Op literair vlak werd het Brugge van het einde van de 18de eeuw gekenmerkt door een stijgend
aantal lezers en een stijgend aantal drukkers en boekenverkopers. Joseph Bogaert behoorde tot
de groep van de belangrijkste drukkers. Hij begon zijn activiteit vanaf 1754. In 1785 was hij
gevestigd nabij de Academie (huidige Rijksarchief), in 1790 in de St.-Jacobsstraat en in 1793
op de Grote Markt. In de periode van de Brabantse Omwenteling kwam hij als democratisch
geïnspireerd progressief drukker en boekenverkoper ten volle tot ontplooing. Hij was het die
in juli 1787 het manifest van het ‘Corps Patriotique’, ‘De Bruggelingen uijt hunne sluijmering
ontwaekt’ (zie hiervoor voetnoot 94 van deel 1787) drukte. Hij was het ook die in mei 1788 op
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de Grote Markt het ‘Cabinet Littéraire’ stichtte. Deze leesclub was voor iedereen toegankelijk,
mits betaling van 7 stuivers per dag of 1 gouden Louis per jaar. Dit cabinet bevatte een grote
bibliotheek, daar waren een dertigtal periodieken ter beschikking. Onder de Franse overheersing
bracht hij het ‘Vaderlands Nieuws-blad’ (21 december 1792 - 22 maart 1793) op de markt. Dit
in het Nederlands opgestelde blad was vooral bedoeld voor de kleine burgerij, de kleine renteniers
en de gegoede ambachtslui. Het was van clubbistische strekking (Bogaert was immers lid van
de Jacobijnse Club) en de Fransen gunstig gezind. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen ...,
o.c., dl. I, blz. 108-109, 115, 126-132, 196-199, 288), (Y. VAN DEN BERGHE, Het Vaderlands
Nieuws-blad (1792-1793), in: Brugge in de Revolutietijd (1770-1794), o.c., blz. 15-19), (A.
VISART DE BOCARME, Recherches sur les imprimeurs Brugeois, Brugge, 1928, blz. 60).
(32) Over dit genoemde drukwerk hebben we niets teruggevonden.
(33) Daar ‘Buda’ als plaatsbepaling werd gebruikt, kunnen we veronderstellen dat hier ‘Boedapest’
werd bedoeld, deze verklaring lijkt te passen in de gegeven context.
(34) We vonden een zekere Joannes Verleye terug als vinder in de Eed van het ambacht van de
smeden, 24 november 1770, 28 november 1775, 24 november 1786. Naast de naam werd telkens
de vermelding ‘Cooper let’ opgenomen, we kunnen dus vrijwel zeker zijn dat dit de persoon
was die hier door Van Walleghem werd bedoeld. (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste
(35)

(36)

(37)
(38)
(39)

(40)
(41)
(42)

de la loi 1762-1795, fol, 195-197ve).
In de brief van 7 januari 1789 verklaarde Jozef II zich niet langer gebonden aan de privilegies
van Brabant en Henegouwen en aan de Blijde Inkomst. Dit was de reactie op het feit dat op 18
november 1788 de Staten van Henegouwen en op 29 november 1788 de Staten van Vlaanderen
de door de keizer gevraagde subsidies hadden geweigerd. Von Trautmansdorff had via gunsten
en bedreigingen nog een meerderheid ten gunste van de subsidies kunnen afdwingen in de eerste
twee Staten van Brabant. Omdat het verzet was uitgegaan van de Brusselse ambachten poogde
Jozef II hen uit te schakelen via hervorming van de derde stand naar Vlaams model. De kleine
steden en het platteland kregen in april 1789 hun vertegenwoordiging in de derde stand van
Brabant terug. (S. TASSIER, Les Démocrates Belges..., o.c., blz. 88), (A. BORGNET, Histoire
des Belges..., o.c., blz. 94-98), (P. VERHAEGEN, Journal d'événements divers et remarquables
(1767-1797) rédigé par R. Coppieters, Bourgmestre de Bruges et Député des Etats de Flandre,
Brugge, 1907, blz. 142), (L. DHONT, Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de
Zuidelijke Nederlanden, in: A.G.N., dl. 9, blz. 146), (S.A.B., Kroniek P. Ledoulx, Hs. 52).
Baron Joannes-Baptistus de Vicq was dekaan in O.L.V.-kerk te Dendermonde en werd op 24
oktober 1738 tot deken van de Sint-Donaaskathedraal verkozen. (B.A.B., fiches Janssens de
Bisthoven).
Zie hiervoor voetnoot 45 van ‘Merkenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Deze rechtszaak hebben we niet teruggevonden in de ‘Crimboucken’ van het Brugse Vrije.
Van Walleghem heeft het hier hoogstwaarschijnlijk over Joseph-François-Ghislain van Zuylen
van Nyevelt. Hij werd geboren te Brugge in 1740. Hij werd diverse malen aangesteld als schepen
van het Brugse Vrije, dit was o.a. het geval op 11 juli 1789 ter vervanging van Walwein (zie
hiervoor verder fol. 357 en voetnoot 187). Hij was ook wisselbaar schepen in de Wet van het
Brugse Vrije van 1787 en van 13 januari 1792. Hij werd aangesteld als administrateur van de
kerkgoederen (21 april 1783); het was in die functie dat hij instond voor de verkoop van de
goederen van het H. Geesthuis. Hij huwde met Isabelle-Josephine de Waepenaert (1773); samen
hadden ze vijf kinderen. Joseph van Zuylen van Nyevelt overleed op 15 oktober 1824. (J.
GAILLIARD, Bruges et le Franc..., o.c., dl. VI, 134-135), (L. VANRENYNGHE DE VOXVRIE,
Descendance de Jean-Bernard van Zuylen van Nyevelt (1721-1791) et d'Isabelle du Bois
(1730-1804), Brugge, 1964, blz. 37), (P. VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 33, 151), (Y. VAN
DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 164-165).
Zie hiervoor voetnoot 207 van deel 1788 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
Zie hiervoor voetnoot 208 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Zie hiervoor voetnoot 82 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.

(Maart)
De masquers op de sondaegen toegelaeten; biddag in St.-Annekercke
gehouden.
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Op den 1 maerte, eersten sondag van den vasten, heeft de verdervelijcke gewoonte,
welcke gepasseerden sondag een begin genomen hadde, van te masqueren op de
sondaegen meer als oijt zijnen voortgang genomen en heden van naer den noen - fol.
249 - saeg men duijsenden masquers langs de straeten als dol en verwoed loopen, 't
goon tot 's avons laet meer als oijt continueerde. Nu is die verdervelijcke gewoonte,
tot schande van 't Christendom binnen dese stadt Brugge, zoo verre ingewortelt dat
er nu aen de vastenavonddaegen op de sondaegen geen verschil meer is, zoo verre
dat desen avont de publicke redoute in 't commediehuijs ook gehouden is en alom
in d'herbergen, als op vastenavonddag in gebruijk, openbaere ballen gehouden zijn.
Wel is waer dat zulks geensints door d'ordonantie, als naer gewoonte voor de
vastenavonddaegen
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uijtgegeven door d'heeren van 't collegie deser stadt(43), geensints verboden is waerdoor
de baldaedigheden, die men zegt nu in alle de steden van 't Nederlandt zoo in gebruijk
te zijn, met zooveel te meerder vrijheijd gepleegt worden. Om de straffen zooveel
mogelijk van den hemel af te keeren door de sonden die op dees daegen gepleegt
worden is in de parochiale kercke van St.-Anne ten desen eijnde - fol. 250 - voor
d'eerste mael de volgende pligtigheijd gehouden: desen morgen om ses uren wiert
op den hoogen autaer aldaer het Heijlig der Heijligen tot 's avons ter aenbidding
uijtgestelt. Des morgens om negen uren wiert er gepredikt waerop de pligtige
hoogmisse volgde, 's Middaegs om vier uren wiert er andermael gepredikt waerop
een solemneel(44) lof volgde. Den feestdag, nieuwelijcks ingestelt, eijndigende met
de benedictie(45) van 't Alderheijligste. Onsen eerweerdigen heer bisschop heeft verleent
veertig daegen aflaet aen alle degene die, in staet van gratie zijnde, ten desen daege
de gemelde kercke zullen besoeken om dus den toeloop van 't volk tot die aenbidding
meer aen te moedigen. Dese pligtigheijd was eenige daegen tevooren aengekondigt
door een placaet aen meest alle kerkdueren aengeplakt op forme van eene bulle(46),
vol zijnde van goede vermaeningen waerin besonderlijk de schromelijcheijd der
sonde en de straffen waermede de landen gestraft en nog gedreijgt worden, aengemelt
wierden.

Sieur Van Gierdegom verdroncken in 't waeter gevonden.
- fol. 251 - Op den 4 maerte 's morgens gebuerde binnen dese stadt Brugge een
alderbeklaegelijcksten voorval, want sieur Van Gierdegom, meester-tapitsier(47),
wonende bij d'Academie deser stadt(48), om agt en half uren van desen morgen uijt
zijn huijs gegaen zijnde, heeft de bargie van Gend(49) zien vertrecken, waernaer hij
gegaen is in 't huijs van den portier aen de Catalinepoorte en een glas brandewijn
gedroncken heeft, waemaer hij de veste, leijdende naer het Minnewaeter, opgegaen
is zonder dat hem iemant meer gesien heeft. Ontrent thien en half uren ging eene
vrouwe, wonende beneden de veste in de baracken, waeter uijt de veste scheppen
wanneer zij met grooten schrik eenen man niet verre in 't waeter saeg liggen, 't welk
aenstonts rugbaer wiert en men seffens met de grootste verbaestheijd saeg dat het
was den voormelden sieur Van Gierdegom die maer kortswillig konde overleden
zijn terwijl zijn lichaem nog warm en niet - fol. 252 - teenemael stijf was. Zulks was
aenstonts rugbaer door de geheele stadt en de menige die desen ongeluckigen nog
desen morgen hadden gesien, konden die daedt niet genoegsaem bewonderen. Het
lijk door d'heeren geschouwt zijnde, wiert naer het huijs van den overleden gedraegen
en des anderdaegs 's avons op 't generael kerkhof begraeven. Wat desen ongeluckigen
beweegt heeft om zig zelven, als verhaelt is, moetwillig om het leven te brengen zoo
men in 't generael presumeert terwijl het waer hij verdroncken is geene gangbaere
plaets was nog geensints zijnen weg, weet niemant behalvens dat men verbreijt dat
d'overlast van schulden hem tot die daedt hebben beweegt en men zegt dat naer het
vertrekken van 't lijk uijt zijn huijs zijne goederen voor de crediteurs door verscheijde
procureurs aengeslegen en verbuert zijn geworden.
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Sieur Muijtenaere wordt vermist.
Sedert saterdagmorgen den 28 lestleden wordt ook vermist sieur Muijtenaere,
meester-kuijper(50), wonende in de Vlamingstraete binnen dese stadt Brugge, van
welcken men tot nog toe niet het minste - fol. 253 - heeft vernomen. In 't algemeen
presumeert men ook dat desen ergers verdroncken of aen een ander ongeval gekomen
is schoon het nogtans zoude konnen gebueren dat hij om redens aen hem bekent dese
stadt verlaeten heeft en ergens zonder iemants wete naer eene ander plaets vertrokken
is, 't welk het gevolg van tijdt zal leeren wat er ook van desen geworden is, zijne
afwesentheijd zooveel temeer verwondert wordende omdat men door hem zelfs alle
zijne affairens, gelijk zijnen boek, vereffent vint; ondertusschen zijne vrouwe en
zijne seven kinderen, gelijk ook zijne familie, in de meeste ongerustheijd laetende
als teenemael onseker waer hij verbleven is.

Depêches aen de bisschoppen nopende het Seminarie-Generael toegesonden
en aen de Staeten van Brabant.
Op den 5 maerte heeft men in de XIX Gasette van Gend vernomen verscheijde
depêches, toegesonden aen de bisschoppen, prelaeten en visitatores-generaels der
Nederlanden, alle betreckelijk tot de uijtvoering van het edict van den 16 October
1786, behelsende de uijtvoering van het Seminarie-Generael tot Loven(51); den
volkomen wil van Zijne Majesteijt den - fol. 254 - keijser ende koning zijnde dat alle
de theologanten zonder uijtneming, zoo van alle de bisdommen als cloosters, naer
Loven gesonden worden op de swaere penen aldaer vermelt, tot welckers wonderen
inhout den leser oversende, gelijk ook aldaer tot eene depêche van den keijser en
koning aen de Staeten van Braband, geteekent door Zijne Majesteijt den 15 februarij
1789 en waerbij de strenge dispositiën van Zijne Majesteijt, hiervooren fol. 240
verhandelt, tot'er tijdt wat versagt worden voor Braband, zooals den leser in die
gasette ook zien kan(52).

Groot disorder door twee commisen veroorsakt.
Op den 9 maerte 's morgens tusschen agt en negen uren gebuerde binnen dese stadt
Brugge een zeer groot disorder. Want twee commisen(53) langs den Fredemuer(54) de
vregt van eenige blouwers(55) willende afnemen, wierden door dezelve niet alleen
hunne sabers afgenomen maer ook bijnae tot'er doodt toe gewond, d'oore van den
eenen ook teenemael afgekapt wordende en niet zonder groot perijkel van 't leven
aengenaeijt wordende. Naer dese moetwillige, die gevlugt zijn, zal er zeer nauwe
reserve genomen worden(56).

Eerste trecking van de derde loterije in ses classen tot Brussel gehouden.
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- fol. 255 - Op den 9, 10 en 11 maerte is binnen de stadt Brussel op de groote saele
van 't Stadthuijs gehouden de eerste treckinge van de derde loterije in ses classen,
ingestelt in de Oostenrijcksche Nederlanden bij opene brieven
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van Zijne Majesteijt den keijser ende koning van den 5 september 1786, ter presentie
van den keijserlijcken en koninglijcken toesiender en twee heeren schepenen der
stadt Brussel. - fol. 255-258 -

Ordonantie nopende het mestraepen.
Op den 11 maerte is binnen de stadt Brugge vanwegens d'heeren van 't collegie de
volgende ordonantie bij hallegebode, placaete en trommeling bekent gemakt(57): dat
d'Heere en Wet, vernomen hebbende dat niettegenstaende de voorgaende gegeven
ordonantiën, vede jongelingen en kloeke persoonen hun daegelijcks geneiren met
mest te - fol. 259 - raepen waerdoor zij vernegligeeren van een ambagt te leeren of
op andere behoorlijcke manieren aen den kost te komen, om welcke te voorkomen,
inherende de voorgaende ordonantiën ten desen opsigt gegeven, door d'heeren is
verboden geworden van niemant, wie het zal mogen wesen, meer zal toegelaeten
zijn naer den eersten dag van de maendt april toekomende mest langs de straeten te
raepen, tenzij voorsien zijnde van een behoorlijk consent van den heer pastor of
dischmeester huner parochie, dat maer en mogen gegeven worden aen oude persoonen
ofte die tot wercken onbequaem zijn, welck consent alle die zullen mest raepen
hetzelve ten alle tijde zullen moeten bij hun hebben en toonen t'elke reijse dat zij
naer hetzelve zullen worden gevraegt, op pene dat degene die zouden bestaen mest
te raepen zonder dat zij van hetzelve voorsien zijn zullen aengehouden, in vangenisse
beweegt en arbitrairelijk gestraft worden. Van nu af aen alle jonkheijd en bequaeme
persoonen geboden - fol. 260 - wordende hun te begeven tot het eene ofte andere
ambagt. Verders aen alle die met behoorlijk consent zullen mest raepen wel stiptelijk
verboden wordende van eenige aerde van de stadtsvesten, rampaerden(58), huijsingen
of publicke wegen af te haelen waerdoor dezelve grootelijcks worden beschaedigt,
op dezelve penen als hiervooren vermelt zijn(59).

Ordonantie nopende het greijs in de Waterhalle.
Op den 14 maerte is bij hallegebode en placaete(60) door d'heeren van 't collegie deser
stadt Brugge geordoneert en geboden dat er tot het opdelven van het waeter, gelegen
onder de Stadtswaterhalle, volgens 't consent van 't Gouvernement-Generael, eene
groote partije materie noodig is en gevolgentlijk van nu af geboden wordt tot
wederroepens dat alle greijs(61) en diergelijcke materiën die men gewoon is naer
buijten of elders te vervoeren, moet gebragt worden vóór de Waterhalle, ter plaetse
door d'ingenieurs aen te wijsen om afgesmeten te worden en te dienen tot d'opdelving
van het waeter, op pene van drij pond parasijs voor ider karre of voer dat den voerman
elders zoud bestaen te - fol. 261 - vervoeren, ten waere hij voorsien waere van een
schriftelijk consent van den eijgenaer van 't greijs die hetzelve tot zijn eijgen gebruijk
elders mogt noodig hebben.
Nu gaet men met alle vlijt voort met het verdemolieren van dezelve Waterhalle,
alle het hout en balken die sedert dat men daeraen begonst heeft voor dezelve verbreet
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gelegen hadden, worden nu zeer hoog opeengeleijt en over dezelve zal een dak
geslaegen worden om dezelve te konnen droogen, want alle hetzelve hout sedert dat
het aldaer heeft gelegen meer bedorven en gerot is als met
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hondert jaeren op het gebouw gedekt te staen. Van ten halven den Steenput op de
Mart(62) tot aen het eijnde van de Waterhalle aen 't Wisselbrugken(63) wordt een weeg
van planken tot verre op de Mart afgeslaegen waerdoor de Mart zeer verkleent wordt
en de plaetse voor den martdag zeer wordt vermindert, dusdaenig dat men in 't
algemeen bevreest is dat op de martdaegen alle de kraemen op de Mart niet en zullen
konnen blijven staen - fol. 262 - en dus eene omwentling in de marten nopende de
plaetsen zal moeten gedaen worden.
Nu is men ook besig met de generaele verhuijsinge van alle de comtoiren die onder
de Waterhalle geplaest zijn en die nu in d'Halle langs den kant van de Wollestraete
worden geplaest(64), die aldaer met schoone vensters geplaest en met groote kost reets
sedert een langen tijdt half volmakt hadden gestaen en nu seffens zijn moeten
voltrokken worden.

Decreet nopende het Recolectenorder.
Op den 16 maerte heeft men in de XXII Gasette van Gend vernomen een keijserlijk
en koninglijk decreet van 21 artikelen aengaende de leden van het Recolectenorder(65)
tot uijtvoering en vernieuwing van het edict van den 28 november 1781 nopende de
bijeenroeping van een algemeene congregatie van hetzelve order tot Brussel tegens
den 4 meij aenstaende, gelijk ook nopende de visiten van den visitator-generael(66)
en verscheijde andere voorwerpen alhier te lang [om] te melden en die door den leser
in de gemelde gasette ten allen tijde konnen gesien worden(67).

Naemdag van den keijser pligtig geviert, dog de misse door den heer
bisschop niet afgesongen.
- fol. 263 - Op den 19 maerte, naemdag van den grooten Joseph, onsen keijser ende
koning, begonde 's morgens om thien uren het carillon op den thoren zeer konstig te
spelen; om elf uren verscheenen in de cathedraele kercke van St.-Donaes in den
choor d'heeren van d'agbaere collegiën deser stadt en 's Landts van den Vreijen, gelijk
ook in de voorkerk alle de oversten en soldaeten van het alhier in besetting liggende
garnisoen, ten bijwesen van alle welcke eene pligtige misse in volle musiek door den
heer kanonink De Pauw wiert afgesongen, 't eijnde welcke volgde de Te Deum
Laudamus onder het luijden van alle de klokken der zelve kercke. Geduerende den
godtsdienst stont een detachement in de waepens uijtgelesen militaire op den Burg,
gelijk ook de stadtssoldaeten deser stadt die naer elkanderen een drijvoudige salvo
uijt de musquetterije gaeven. Des avons om agt uren speelde het carilion tot den
negen uren wanneer de gewone eerecanonschuten op de veste gelosbrant wierden.
Geduerende den godtsdienst was onsen eerweerdigsten heer bisschop present in den
choor, zoo nogtans dat door hem als naer - fol. 264 - gewoonte de misse niet
afgesongen wiert. Den gewonen troon nogtans, wanneer door den heer bisschop de
misse afgesongen wordt, was gestelt en geduerende de misse sat den heer bisschop
met alle de gewone heeren assistenten in gewoon pontificael gewaet op den throon
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eveneens als door hem de misse zoude hebben afgesongen geweest, 't welck aen elk
aldervremst voortkwam dat door den heer bisschop als naer gewoonte wanneer hij
in stadt is de misse niet is
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afgesongen geworden. D'oorsaeke deser wordt van veele zeer verscheijdentlijk
opgegeven en sommige zeggen dat een lichte onpasselijckheijd van onsen
eerweerdigsten heer bisschop hiertoe aenleijding gegeven heeft, andere nogtans zijn
van gevoelen dat een groot hertzeer waermede onsen eerweerdigsten heer bisschop
nu getroffen is hiervan de besondere oorsaek zoude zijn, gemerkt men in 't algemeen
zegt dat de gesaementlijcke bisschoppen nog geene theologanten naer Loven in 't
Seminarie-Generael hebben gesonden, maer elk in 't besonder een eigenhandigen
brief naer Zijne Majesteijt den keijser ende koning hebben gesonden(68) waerbij zij fol. 265 - nog blijven smeeken dat die gewichtige uijtvoering zoud mogen onderblijven
ende tot welstant van de religie, zoo men zegt, niet alleen het tijdelijk dat zij besitten
maer zelfs hun lijf en bloet willen te pande te stellen. Zoo en nog veele meer is 't
gespreek van menige wegens die gewichtige invooring, dog alzoo ik diesaengaende
nog met geene sekerheijd kan melden zal ik vooralsnu diesaengaende niet verder
handelen tot'er tijdt dat men diesaengaende de volkomen sekerheijd zal vernomen
hebben(69).

Premie nopende het ontdekken der wolven door het collegie 's Landts van
den Vrijen belooft.
Op den 21 maerte is er vanwegens d'heeren van 't collegie 's Landts van den Vrijen,
zoo binnen dese stadt Brugge als op alle de parochiën 's Landts van den Vrijen, eene
bekentmaekinge gedaen waerbij belooft wordt eene premie van hondert en
vijfentwin[tig] guldens voor den genen die eenen wolf of wolvinne zal hebben gebust,
zoodaenig dat den bosch waerin dezelve hun bevinden seffens met genoegsaeme
manschap zal konnen ontset ende die gevangen worden. Want er sedert eenige weken
door de wolven, waerschijnelijk in de felle koude - fol. 266 - op 't Landt van 't
Brugsche Vrije overgekomen, groote verwoestingen en verschueringen, zoo van het
hoornvee, schaepen als andere beesten worden aengerecht zoodaenig dat de schaepen
van nevens de zijde der schaepers worden genomen en men voor een grootere
verwoestinge bevreest is zoo dezelve niet haest, gelijk ook hunne jongen, ontdekt
en gedoodt worden(70).

De processie van O.-L.-V.-Bootschap niet omgedregen.
Op den 25 maerte, feestdag van O.-L.-V.-Bootschap en wiert, als het voorleden jaer,
geene processie vanuijt de kercke van St.-Salvators omgedregen zoodat zulks heden
andermael toeging alsof het noijt gepleegt en hadde geweest(71(.

Het doodt lichaem van eenen commis geschouwt.
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Heden is door d'heeren van 't collegie der stadt Brugge geschouwt geworden het
doodt lichaem van den eenen der commisen of garden, sedert gisteren overleden aen
de wonden die hij in de worstelinge, hiervooren fol. 254 verhandelt, hadde bekomen,
hoewel er nogtans wel eenen toeval van siekte zoud konnen bijgevallen zijn; zijnde
den overleden genaemt Bogaerts(72) en binnen dese stadt Brugge woonachtig. Eenen
der daeders is gevlugt op het vrijdom van de eerw. paters Recoletten(73) - fol. 267 om zig wegens die faitelijckheijd te
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konnen verontschuldigen zoo d'edele heeren geen genoegsaeme redens vinden om
hem van hetzelve te haelen. Den anderen zegt men gevlugt dog reets agterhaelt te
zijn. Wat hieraf zij zal het gevolg van tijdt leeren, gelijk ook of zij van de
faitelijckheden zullen overtuij[g]t en tot straffe verwesen worden.

Eenige worden van hun bedde gelicht.
In den nagt tusschen den 26 en 27 maerte zijn verscheijde persoonen deser stadt,
ontrent de knegtestedeschole(74) wonende, van hun bedde, op bevel van d'heeren van
't collegie, gehaelt en in egte van vangenis beweegt geworden als pligtig betegen
zijnde van dese weke eene merckelijcke diefte aen de stedeschole langs Sulferenberg(75)
te hebben begaen en aldaer te hebben ontweert eene loode gote van tusschen drij à
vierhondert ponden swaer die zij afgedaen en medegenomen hebben. Dat er eenige
deser opgehaelde genoegsaem pligtig moeten zijn, blijkt uijt de vreese die eenen der
zelve betoont heeft wanneer d'heeren aenkwaemen om hem te apparendeeren terwijl
hij in het - fol. 268 - swijnekot vlugtede en van daer door verscheijde doornehaegen,
zoodaenig dat hij, gelijk hij in zijn hemd was, zeer gewond en gequest wiert. Eenige
uren tevooren hadden eenige van dese in d'herberge Het Bargeken bij de Walplaetse
geweest en gelijk d'heeren meijnden dat daer nog eenige hun'er complicen(76) waeren,
hebben zij tot verscheijde mael op de duere geklopt en alzoo degene van den huijse
zulks niet hoorden, hebben zij de duere ingestoot wanneer zij aldaer alles in rust
vonden slaepen, zoo den man, vrouw en kinderen en hun vervolgens een grooten
schrik en vrees aengejaegt hebben.

Een voer busschen wordt op de Vrijdagmart geplondert; groote dierte
van 't branthout.
Op den 28 maerte wiert op de Vrijdagmart door het armgemeente een heel voer eijken
busschen gepluntert en van den waegen weggenomen, want dese den boer een
plaquet(77) voor zijne busschen hebbende gepresenteert die hij niet en wilde laeten,
zijn dus seer stoutelijk met hun geldt en busschen tesaem doorgegaen. De groote
dierte van 't hout is hieraf de besondere oorsaek, want door den lang aenhoudenden
winter het hout uijtnemende dier is en d'eijken busschen tot vijf stuijvers en meer op
de marten daegelijks verkogt worden.

Het lijk van d'heer canonik Van Tienevelt wordt tot St.-Cruijs begraeven.
- fol. 269 - Op den 31 maerte 's morgens om elf uren wiert het lijk van d'heer canonink
en archidiaken, Antonius van Tienevelt, van de cathedraele kercke van St.-Donaes(78),
oudt 85 jaeren ende woonachtig op den Dijver, met groote pligtigheijd gedregen naer
de cathedraele kercke alwaer eenen pligtigen lijkdienst over het lijk afgesongen
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zijnde, hetzelve wiert gestelt in eene carosse ende vervoert tot aen de Cruijspoorte
onder het singen van de Miserere(79) door de stedeballen(80) die het lijk met hunne
waschlichten tot aen de poorte verselden. Dese het lijk aen de poorte verlaetende,
wiert hetzelve, vervolgens alleen
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van de vrienden in eene caros gevolgt wordende, vervoert tot op het kerkhof van
St.-Cruijs waer het seffens door den heer pastor begraeven wiert. Op gelijcken voet
worden nu zonder tegenseg meest alle de lijken der groote begraeven, of naer het
generael - fol. 270 - kerkhof, of naer d'een of d'ander buijteparochie t'hun'er kuese
vervoert wordende.

Eindnoten:
(43) Dit hallegebod werd ieder jaar hernomen naar aanleiding van carnaval. In de bewaarde reeks
hallegeboden van 1789 konden we het vermelde stuk niet terugvinden. Zie hiervoor ook voetnoot
23 van deel 1788.
(44) ‘Solemneel’ werd uitgelegd in voetnoot 97 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(45) Zie noot 107 van deel 1788 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
(46) Op 16 februari 1789 werd de bisschoppelijke vastenbrief uitgegeven. Daarin werden de
bepalingen m.b.t. de toegelaten spijzen, de verplichte gebeden en uit te delen aalmoezen voor
de gelovigen opgesomd. Gegevens i.v.m. de hierboven genoemde biddag werden er niet in
opgenomen. (B.A.B., Acta Episcoporum Brugensium, nr. 78 (1 december 1788 - 24 augustus
1790), fd. 18-19 /ingebonden document).
(47) Ludovicus van Gierdegon (56 jaar) werd op 5 maart 1789 begraven op het generaal kerkhof.
In het parochieregister werd hij ingeschreven onder de Onze-Lieve-Vrouwparochie 1o portie.
(S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1789, O.L.
Vrouwparochie (1o portie), no 65).
(48) Zie voor een korte geschiedenis van de Brugse Academie voetnoot 102 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788.
(49) In de Nieuwe Tijden was de ‘barge’ of trekschuit het personenvervoermiddel bij uitstek. Te
Brugge werkten de bargediensten vanaf 1623, er was een dagelijkse verbinding Brugge-Oostende
en een verbinding Brugge-Gent. Het traject Brugge-Gent werd in ongeveer 8 uur afgelegd. De
barge voor Gent vertrok aanvankelijk bij het Minnewater, vanaf 1784 echter vanaf het speciaal
opgerichte gebouw aan de Katelijnepoort. In 1838, met de aanleg van een spoorverbinding,
werden de bargediensten afgeschaft. (J. D'UDEKEM D'ACOZ, De Barge Brugge-Gent, in
Brugge en de Zee. Van Bryggia tot Zeebrugge, Antwerpen, 1982, blz. 96-97), (J. VAN HOUTTE,
De geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 426-427, 485).
(50) Hier werd Alexander de Mijttenaere bedoeld. Hij werd op het generaal kerkhof begraven op
10 april 1789. Hij was gehuwd met Isabelle Verburgh en was 54 jaar oud. We vonden deze
gegevens terug in het parochieregister van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, 1o portie. (S.A.B.,
Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1789, O.L. Vrouwparochie
(1o portie), no 65).
(51) Zie O.P.B.A., 3o serie, dl. 12, blz. 544.
In 1789 was het probleem van het Algemeen Seminarie nog steeds hangend. Op 23 en 24
februari ontvingen de bisschoppen en abten een nieuw bevel. De aartsbisschop diende naar
Leuven te gaan om de zuiverheid van de leer te controleren, de theologanten moesten door hun
bisschoppen naar het Seminarie Generaal naar Leuven gestuurd worden. (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 154), (A. BORGNET, Histoire des Belges, o.c., dl. I,
blz. 72-73, 88-89, 98). Voor nadere uitleg m.b.t. het Seminarie-Generaal zie ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ deel 1788, voetnoot 63.
(52) De ordonnantie van 12 februari 1789 bekrachtigde, zoals Van Walleghem vermeldde, het edict
van 16 oktober 1786 m.b.t. het Seminarie-Generaal te Leuven (zie hierboven). Dezelfde
ordonnantie bekrachtigde evenwel ook het edict van 16 juni 1786 dat specifiek handelde over
de opleiding binnen hetzelfde seminarie. Van Walleghem heeft dit niet vermeld, toch moeten
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we stellen dat zijn inhoudsweergave volledig overeenkomt met de bepalingen van de genoemde
(53)

ordonnantie (O.P.B.A., 3o serie, dl. 12, blz. 519-520) en (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. '243).
De term ‘commis’ werd algemeen gebruikt om een ambtenaar van financiën aan te duiden. De
hogere ambtenaren werden ieder jaar in de Almanach opgenomen (zie S.A.B., Almanach BI
hh. 1789, blz. 159-160). Hier gaat het evenwel over lagere ambtenaren, meer bepaald degenen
die instonden voor de ontvangst van de inkomende en uitgaande rechten van de stad.
Zie hiervoor hoger voetnoot 3.
Zie hiervoor voetnoot 38 van deel 1788 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
Zie hiervoor verder fol. 420-421 en voetnoot 251 van dit deel.

(54)
(55)
(56)
(57) Zie S.A.B., Hallegeboden, 1786-1793, fol. 96vo-97. Niet teruggevonden in de Plakkaatboeken.
(58) Rampaard betekende vest, wal (fr. rempart). (L.-L. DE BO, o.c., blz. 911).
(59) In de 18de eeuw waren onder de grote groep armen mensen te onderscheiden die fysisch
voldoende sterk stonden, maar toch niet tegen het leven gewapend waren omdat zij de kans niet
hadden gehad een vak aan te leren. Een groot deel van de jeugd kreeg geen beroepsopleiding
omdat de ambachten op het einde van de 18de eeuw slechts een gering aantal leerjongens
aannamen. Vele armen werden ‘mestraeper’, ze verzamelden straatvuil dat ze opstapelden en
verkochten. In 1775 trachtten 586 Brugse families met de schamele inkomsten van ‘mestraepen’
aan de kost te komen. De stadsmest werd gebruikt in de intensieve landbouw die typisch was
voor Vlaanderen op het einde van de 18de eeuw. De vermelde maatregel tegen het ‘mestraepen’
kaderde volkomen in de sociale politiek van de Oostenrijkse Nederlanden. Op het einde van
de 18de eeuw werd de armenzorg op een nieuwe manier aangepakt. Tegen de bedelarij werd
door F.J. Taintenier een rationele bestrijdingstechniek ontworpen (1774-1775). Niet-valieden
konden bijstand genieten, maar de valieden moesten tewerkgesteld worden, bedelen was
verboden. Reeds op 27 juni 1776 werd te Brugge een verbod op de bedelarij en het geven van
aalmoezen uitgevaardigd, tegelijk werd het ‘mestraepen’ alleen nog aan de ouden van dagen
toegestaan, mits de toestemming van de dismeester van de parochie. (Y. VAN DEN BERGHE,
De Algemene Armenkamer te Brugge (1776-1925), een poging tot rationaliseren en laîciseren
van de armenzorg, in: Brugge in de Revolutietijd (1770-1794), o.c., blz. 83-85, 90), (P.
LINDEMANS, Geschiedenis van de landbouw in België, dl. I, Antwerpen, 1952, blz. 57-59),
(P. BONENFANT, Le problème du pourperisme en Belgique à la fin de l'Ancien Régime,
Brussel, 1934, blz. 315-354).
(60) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 97-97vo, S.A.B., Plakkaten, reg. 36, nr. 98.
(61) Voor woorduitleg zie voetnoot 195 van deel 1788.
(62) Op de Markt aan de kant van de Waterhalle bevond zich een stenen waterput, versierd met
zeven beeldjes. Een afbeelding ervan is te zien op een 18de eeuws schilderij dat mag
toegeschreven worden aan J. van Meuninxhove en een gezicht op de Grote Markt van noord
naar zuid weergeeft. Dit schilderij wordt bewaard in het Groeningemuseum, gecatalogeerd
onder nr. 105. (G. MICHIELS, Iconografie der stad Brugge, dl. I, Brugge, 1964, blz. 55).
(63) De Wisselbrug, ook Sint-Pietersbrug genoemd, was de brug over de Reie die ten noorden van
de voormalige Waterhalle was gelegen, aan het begin van de huidige Philipstockstraat. Met het
slopen van de Waterhalle en het dempen van de Reien verdween deze brug. De naam Wisselbrug
is afgeleid van het feit dat daar een wisselbureau was gevestigd. (J.A. VAN HOUTTE, De
geschiedenis van Brugge..., o.c., blz. 261, 220), (A. DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 434, 517).
(64) Op de eerste verdieping van de Waterhalle, aan de zijde van de Wisselbrug (de noordzijde) was
het ‘comptoir van het stadspontgeld’ ondergebracht (zie verder voetnoot 133). (B. DEWITTE,
De Stedebouw..., o.c.).
(65) Zie hiervoor ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ deel 1787, voetnoot 9 en deel 1788, voetnoot
158.
(66) Hier werd waarschijnlijk ‘visitator’ bedoeld, degene die visiteert. De ‘visitatie’ (= bezoek) was
het ambtelijk in te stellen onderzoek van de deken naar de toestand van een parochie in zijn
dekanaat, van een bisschoppelijk gedelegeerde naar de toestand van een klooster, van reguliere
oversten naar de toestand in hun onderhorige kloosters of missiegebieden, enz. (J.B. KORS,
Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek, Bilthoven-Antwerpen, 1952, blz. 953).
(67) Hier werd het keizerlijk decreet van 16 februari 1789 bedoeld. Het was, zoals Van Walleghem
stelde, de uitvoering en hernieuwing van het edict van 28 november 1781 m.b.t. het
Recolettenorder. De ordonnantie van 1781 verklaarde ieder religieuze orde, gevestigd in de
Nederlanden, onafhankelijk van om het even welke buitenlandse hogere orde. De ordonnantie
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legde tevens de bestuurlijke organisatie van de congregaties vast. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13,
blz. 243-244), (O.P.B.A., 3o serie, dl. 12, blz. 92-96).
(68) Op 24 februari 1789 kregen de aartsbisschop van Mechelen en alle bisschoppen het keizerlijk
bevel om hun theologanten tegen 15 maart naar het Seminaire-Generaal van Leuven te sturen.
De bisschoppen weigerden dit bevel op te volgen. Zoals van Walleghem vermeldde, schreven
zij elk een brief aan de keizer om hun houding te verantwoorden. In de kroniek van P. Ledoulx
die in het stadsarchief te Brugge wordt bewaard, zijn enkele van deze brieven overgeschreven,
nl. een brief van de aartsbisschop, van de bisschoppen van Brugge, Namen, Antwerpen en leper.
Volgens P. Ledoulx waren dit de personen, samen met de bisschop van Roermond die standvastig
weigerden theologanten naar Leuven te sturen. De bisschop van Doornik daarentegen was
‘overhellende naar het hof’, terwijl de bisschop van Gent de beslissing overliet aan de
seminaristen zelf. (S.A.B., Kroniek P. Ledoulx, o.c., Hs. 52), (B.A.B., Acta Episcoporum
Brugensium, fol. 21-21vo en ingebonden document). We verwijzen in dit verband ook naar de
biografische studies m.b.t. Mgr. de Franckenberg en Mgr. de Nelis, resp. aartsbisschop en
bisschop van Antwerpen, hevige tegenstanders van de kerkelijke hervormingen van Jozef II.
Zie hiervoor: C. DE CLERCQ, Joannes Henricus, graaf de Franckenberg, in Nationaal
Biografisch Woordenboek, Brussel, 1977, dl. 7, kol. 283-289 en W.J. PRICE,
Cornelis-Franciscus de Nelis, in Nationaal Biografisch Woordenboek, o.c., dl. 4, blz. 609-625.
(69) De keizerlijke politiek op kerkelijk vlak kende uiteraard veel weerstand bij de clerus. Vooral
het Algemeen Seminarie was het mikpunt van de aanvallen, te Brugge was bisschop F. Brenart
een felle tegenstander. Nochtans was er sinds de komst van d'Alton en het aanstellen van een
royalistische magistraat op 7 maart 1788 weinig te merken van een rechtstreekse actie van de
Brugse geestelijken. De vrees voor hardhandige repressie belette hen een spectaculaire actie te
voeren, men ging echter wel over tot lijdzaam verzet. Prof. Y. Van den Berghe merkte op dat
deze tactiek van lijdzaam verzet goed tot uiting kwam tijdens de maand mei van 1789. Wij
menen echter ook hier in de genoemde context een voorbeeld te zien van verzef of minstens
een uiting van ongenoegen van de bisschop tegenover de keizer. (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 202-205). De mis en het Te Deum, afgezongen naar aanleiding
van de naamdag van de keizer werd vermeld in B.A.B., Acta Episcoporum Brugensium, nr. 78,
fol. 26vo-27.
(70) Voor het jaar 1789 zijn de resolutieboeken van het Brugse Vrije niet bewaard gebleven. Het
hiaat zou kunnen opgevuld worden met twee bundels resoluties die in het stadsarchief van
Brugge onder het Fonds van Caloen bewaard worden, deze hebben betrekking op de periode
1777-1793. We hebben deze documenten geraadpleegd, maar zij zijn ons slechts van weinig
nut geweest: slechts enkele resoluties werden opgenomen. De hierboven vermelde ordonnantie
m.b.t. het voorkomen van wolven in het Brugse Vrije (21 maart 1789) hebben we niet
teruggevonden.
(71( Zie hiervoor voetnoot 64 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(72) Joannes Boogaert werd in het overlijdensregister van de St.-Annaparochie opgetekend op datum
van 24 maart 1789, hij was 59 jaar toen hij overleed. (S.A.B., Doop-, trouwen begraafboeken,
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Algemeen Overlijdensregister, 1789 St.-Annaparochie, no 65).
Van Walleghem heeft het hier duidelijk over het religieus asielrecht. Zie hiervoor voetnoot 84
van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Met de ‘knechtestedeschole’ werd de Bogardenschool bedoeld. Zie hiervoor voetnoot 9 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Zie hiervoor voetnoot 240 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Hier werd het Franse woord ‘complice’, d.i. medeplichtige, overgenomen.
Een plaquet van een driestuiverstuk, voor de muntwaarde zie voetnoot 29 van ‘Daegelijcksche
Gevallen’ 1788.
Op 29 maart 1789 overleed Antonius van Thienevelt op 83-jarige leeftijd. Hij werd op het
kerkhof van St.-Kruis begraven, de dienst had plaats in St.-Donaas. Van Thienenvelt was
kanunnik en aartsdiaken van de St.-Donaaskathedraal. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Algemeen Overlijdensregister 1789 - St.-Donaas, nr. 65), (B.A.B., Acta capitularia 1788-1793,

fol. 83vo).
(79) Psalm 50, ‘Miserere’ is een van de zeven boetepsalmen. Zie hiervoor voetnoot 14 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(80) Zie voetnoot 17 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787 m.b.t. de term ‘stedeballen’ en
voetnoot 9 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 m.b.t. de Bogardenschool.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

(April)
Twee persoonen worden overgeleet.
Op den 3 april van 's morgens ten negen uren en half tot naer den twalf uren zijn
vanuijt de vangenisse naer het collegie overgeleet om gehoort te worden twee
persoonen, den eenen in de wandeling genaemt ‘de Slunse’, voor de begaene lootdiefte
aen de stedeschole hiervooren fol. 267 vermelt, onder den toeloop van duijsenden
menschen. Zoo men in 't algemeen zegt, zijn dese aen nog meer andere dijeverijen
plichtig temeer omdat sij reets hebben bekent den derden dief van het fait aen
O.-L.-V.-kercke begaen, genaemt Monink, hun daerin medegeholpen heeft en die
volgens sententie crimineel vlugtig is bedegen geworden en zig nogtans
vagabonneerende binnen de stadt Brugge ophout, tot ontdekking van welcken alle
devoiren door d'heeren zullen verdobbelt worden.

Geen processie op Palmsondag omgedregen.
- fol. 271 - Op den 5 april, Palmsondag, wiert des naermiddaegs vanuijt de collegiale
kercke van St.-Salvators geene processie omgedregen evenals of zulks noijt en hadde
gepleegt geweest en alsof het geen Palmsondag zoude hebben geweest, tot overgroote
schaede nogtans, zoo ik op andere jaeren hebbe aengetoont, voor d'ingesetene deser
stadt. Het mirakeleus beelt van O.-L.-V. van de Seven Ween, dat men jaerelijcks
gewoon was voorgaenden vrijdag processiewijs naer de kerke van St.-Salvators te
draegen, wordt nu des avons vanuijt de kercke der eerw. paters Capucinen(81) naer
dees kerke gedraegen en aldaer geduerende dees drij daegen ter aenbidding van 't
volk geëxponeert staende, wordt hetzelve wederom des avons zonder eenige verder
pligtigheijd vanuijt de kercke van St.-Salvators naer de kerke der eerw. paters
Capucinen gedraegen, zoo nogtans dat als naer oude gewoonte de goddelijcke diensten
in de kerke van St.-Salvators geduerende dees drij daegen gepleegt worden.

Decreet nopende de aflossing der cheijnsen en een nopende 't
Recolettenorder.
- fol. 272 - Op den 6 april heeft men in de XXVIII gasette vernomen eene ordonantie
van Z.M. den keijser voor de aflossinge der ceijnzen, renten en jaerelijcksche
prestatiën die men aen de domeijnen schuldig is(82); een decreet, additioneel aen
hetgene van den 16 februarij, raekende het order der Recolletten(83) ende een circulairen
brief tot bevoordering der papierfabricke(84).
In de Nederlanden ook verneemt men uijt Weenen hoe Z.M. den keijser sedert
eenige daegen het bedde hout, klaegende van hertkloppinge, afgematheijd en
kortborstigheijd gevolgt van koortse, alle welcke doodelijcke kwaelen die de
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dierbaere daegen van Z.M. zouden konnen verkorten onder het publick nu sedert
eenigen tijdt nu zoodaenig verspreijt worden alsof Zijne Majesteijt reets zoud het
tijdelijk met het eeuwig verwisselt hebben; onder veele reets zoo verre gesproken
wordende dat zulks in 't hof van Weenen, alleen om de veele aenbelangende
staetssaeken en den oorloog tegens de Turken(85), geheijm wordt gehouden; zullende
de gevolgen leeren hoedaenig die geruchten zullen eijndigen.

Sr. Muijtenaere wordt in 't water gevonden.
- fol. 273 - Op den 10 april naermiddag ontrent den één uren wiert sieur Muijtenaere(86),
van welcke hiervooren fol. 252 gehandelt is, op de volgende wijse in 't water
gevonden: eenen visscher beneden de Minnebrugge visschende, haperde zijn net aen
de kleederen van desen ongeluckigen zoodaenig dat hij ontdekte daer eenen persoon
verdronken te zijn en meer volk bijgeropen hebbende, ging men sien wie het mogte
wesen, wanneer men met groote verwonderinge bevont dat het den ongeluckigen
vermisten was die tegens eene piloot(87) beneden de brugge was recht staende in 't
water, zijn lichaem en kleederen reede zeer verrot zijnde; het doode lichaem uijt het
water getrokken zijnde, wiert hetzelve gedregen in eene bleekerije daerontrent en
desen naermiddag door d'heeren van 't collegie geschouwt zijnde seffens gekist en
nog desen avont, wegens den grooten stank die het doode lichaem van zig gaf, op 't
generael kerkhof begraeven, door den langen tijdt dat het in 't water gelegen - fol.
274 - hadde. Nu blijft er weijnig twijffel over, dog wenschelijk waere het dat het
anders waere of desen ellendigen is ook, gelijk sieur Van Gierdegom(88), hiervooren
fol. 251 verhandelt, eenige daegen naer hem gedaen heeft, op weijnig distantie van
dezelve plaetse, moetwillig ende met opgesetten sin in 't waeter gegaen en dus ellendig
verdronken. Het vermoeden diesaengaende is zooveel te grooter omdat d'affairens
van beijde hunne huijsen zeer verwert staen en hunne schulden zeer groot zijn, die
men in 't algemeen zegt veroorsakt te zijn door hun overvloedig speelen in de loterijen
in welcke zij saemen geünieert waeren en aensienelijcke sommen verloren hebben.
Droevige exempels aen welcke alle groote speelders en tuijsschers(89) hun behoorden
te spiegelen en te wenschen waere het dat eenider zig aen hun droevig [lot]
spiegelende eenen afkeer mogte krijgen van in eenige hoegenaemde speelen meer
dan hun vermogen te verspeelen, dan zoude men de landen zien bloeijen, den
koophandel herleven en menige huijsen een vasten stant sien blijven behouden.

Ordonantie nopende het dooden der kraeijen.
- fol. 275 - Op den 11 april wiert door d'heeren van 't collegie van 't Brugsche Vrije
bekent gemakt eene advertentie waerbij, om de menige kraeijen die de landen zeer
beschaedigen, belooft wordt eene premie van drij groote(90) voor elke te dooden craeije
ende eene van drij oorden(91) voor elk te dooden craeijjong die door d'hooftmans(92)
van alle parochiën seffens aen de dooders der zelve op 't brengen van elke craeijkop
zal worden betaelt. Gelijckelijk zijn de premiën voor het dooden der wolven
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verdobbelt geworden, want dese, zoowel als de craeijen, groote verwoestingen op 't
lant aenrechten terwijl men het getal
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der zelve nog meer zegt te vermeerderen ende reets eenige wolven tot ontrent de
poorten deser stadt zijn gesien geworden(93).

Eene vrouw wordt door een jongen op (Thourhout) [Oudenburg]
doodtgeschoten.
Op den 13 april heeft men alhier vernomen hoe de gepasseerde weke tot Oudenburg
eenen jongen, oudt 17 jaeren, eene vrouwe, genaemt Marij van Thournout, met een
gelaeden fusieke van over zijn duer dweers op 't aenkomen door haeren mondt en
aensicht doodtgeschoten heeft. Desen zegt men - fol. 276 - op 't vrijdom van d'abdije
aldaer gevlugt te zijn ende reets van daer in andere kleederen vertransporteert te zijn;
zulks genoegsaem voor een ongeluk opgegeven zijnde, hoewel in 't algemeen geseijt
wordt dat desen moetwilligen zulks met opgesetten zin gedaen heeft

Het gerugt verspreijt van een buijtengewone graenmart te houden; door
de dierte van 't graen en hout vreest men voor oproerigheden.
Op den 15 april naermiddag vergaederden bij hoopen gemeene persoonen op de Mart
omdat de spraeke langs verscheijde kleene gewesten deser stadt verbreijt was dat er
heden ging graenemart gehouden worden, van welcke geenen schijn van waerheijd
zijnde ider met zijnen sak moest vertrecken gelijk hij gekomen was. Zulks
voortkomende omdat op den gepasseerden martdag bij honderden geen graen hadden
konnen bekomen en de rogge boven de drij guldens de maete verkogt was zoodaenig
dat er bijnae eenen oproer plaetse hadde die nog gelukkig door de goede voorsorg
gestut wiert(94).
Heden op de Woensdagmart waeren der niet meer dan ses à seven sakken aerdappels,
die boven de 12 schellingen de sak verkogt wierden en om - fol. 277 - welcke te
bekomen hevige debatten en gevegten onstonden. Tusschen d'hevige dierte van alle
hoegenaemde eetwaeren, wekkers schaersheijd veroorsakt is door den gepasseerden
harden en langduerigen winter zonder voorbeelt, neemt het hout in dierte nog boven
alles uijt en weijnig daegen passeeren der dat men op d'houtmart geene plunderingen
teweeg siet, want de busschen meer dan vijf stuijvers verkogt wordende en al het
ander hout naer advenante, vergaederen daegelijcks tropwijs bij honderden gemeene
persoonen op d'houtmart die de boeren bedwingen het hout te geven voor vier stuijvers
en min of verdreijgen van alles te plonderen, met welke op verscheijde daegen reets
een begin gemakt wordt en veele sonder betaelen met het hout wegloopen, zoodaenig
dat er de stadtswagt bijnae daegelijks moet order instellen en 't gelt voor de boeren
die hun hout, of zij willen of niet, moeten laeten voor dat zij begeeren, moeten
ontfangen om niet - fol. 278 - teenemael door het woedende grouw(95) overrompelt
te worden en om eventwel iet van hunne waeren te ontfangen, uijt alle welcke, zoo
er geen ander order in gestelt wort, zal voortkomen dat de buijtelieden zoodaenig
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van de marten zullen verschuijt worden dat zij geene waeren meer zullen ter mart
brengen ende uijt alle welcke men d'ergste gevolgen te verwagten heeft.
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Voorsorgen wegens den uijtvoer der graenen.
Op den 16 april heeft men in de XXXI gasette vernomen een edict van Z.M. den
keijser van 27 artikelen voorschrijvende de sorgen om te beletten den uijtvoer van
de graenen en meelen(96). Zoo men uijt Weenen verneemt is de gesontheijd van Z.M.
den keijser sedert eenige daegen veel gebetert ende dat Z.M. reets zijn appartement
verlaeten heeft.

Voorsorgen op de graenemart genomen.
Op den 18 april de graenen alhier in de mart weder seer schaers en dier zijnde, den
prijs nog meer verhoogende, wierden van alle zijden alle voorsorgen genomen om
den oproer waervoor men bevreest is zoo verre mogelijk te voorkomen.

Tweede trecking van de derde loterij in classen.
- fol. 279 - Op den 20, 21 en 22 april is binnen de stadt Brussel op de groote saele
van het Stadthuijs gehouden de tweede treckinge van de derde loterije in ses classen,
ingestelt in de Oostenrijcksche Nederlanden bij opene brieven van Z.M. den keijser
ende koning van den 5 september 1785, ter presentie van den keijserlijk en
koninglijcken toesiender en van twee heeren schepenen der stadt Brussel. - fol. 279
- 282 -

Disorder voorgevallen op d'houtmart.
Op den 24 april was er andermael een groot disorder op de houtmart terwijl de menige
geattroppeerde niet meer dan 7 groote(97) voor ider busch van een gelaeden voer van
100 wilden geven en die den boer niet minder dan vijf stuijvers wilde laeten. De
buijtenspoorigheijd ging zoo verre dat de saemengerotte weder de busschen van den
waegen beginden te nemen en den boer niet meer gevende, saeg desen zig gedwongen,
wilde hij iet ontfangen, de busschen voor 7 groote te laeten. Hierop was
d'overrompeling zoo groot dat, hadde den heer raedt Gasbeke(98) daer niet tusschen
gekomen, den boer d'helft van - fol. 283 - 't gelt van zijn voer hout niet en zoude
ontfangen hebben, want desen heer, busch voor busch van den waegen doende
aflossen, gaf geene uijt voordat de 7 groote daervan betaelt was zoodat desen tewegen
oproer hiermede weder andermael geluckig gestut wiert. Zeer veele nogtans en
konden van dees hondert busschen geen hebben en moesten zonder doorgaan, temeer
omdat door de meer herhaelde moetwilligheden bijnae geene boeren meer met hun
hout ter mart komen.
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Kerkwijdingen sondaegs naer Beloken Paesschen gehouden.
Op den 25 april 's avons van seven tot agt uren hoorde men alle de klokken deser
stadt luijden voor de generaele kerkwijdingen van de geheele stadt die
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volgens het edict van Z.M. de keijser ten allen jaere op den sondag naer Beloken
Paesschen door heel het Nederlandt moeten geviert worden(99). Dan hoorde men
verders het luijden van alle de klokken buijtengewonelijk tot den negen uren
continueeren ende dit voor den truerigen ingestelden biddag van welcke de melding
hiernaer is volgende.

Biddag gehouden wegens d'aengekomen maeren dat Z.M. den keijser met
de laeste H. Geregten is geadministeert; bulle diesaengaende.
- fol. 284 - Op den 26 april 's morgens om elf uren wiert in alle de kercken deser
stadt Brugge en de geheele uijtgestrektheijd van het bischdom gedaen eene zeer
pligtige misse met het exponeeren ter aenbidding van het Heijlig der Heijligen ende
wel besonderlijk in de cathedraele kercke van St.-Donaes waer de misse in 't violet(100)
en in volle musiek door eenen heer canonink afgesongen wiert ter presentie van
onsen eerweerdigsten heer bisschop, van d'edele heeren van de beijde agtbaere
collegiën, van d'oversten en alle de soldaeten van het alhier in garnisoen liggende
regement, ten eijnde om den hemel te bewegen dat den almogenden Godt de dierbaere
daegen van Josephus den II, keijser ende koning, zoud gelieven te verlangen die,
getroffen met een gevaerelijcke doodelijcke siekte, den 16 deser alle de geregten van
onse Moeder de Heijlige Kercke heeft ontfangen ende op 't ontfangen van welcke
droeve tijding het heele Nederlandt als met eenen blixemslag is getroffen geworden,
siende eenen - fol. 285 - zoo wijtberoemden en verlichten vorst getroffen met eene
gevaerlijcke siekte die hem, dat den hemel mag behoeden, reets maer aen 't begin
zijner regeering den dierbaeren loop zijns levens, in 't bloeijen zijner jaeren, zoud
konnen afsnijden. Desen generaelen biddag is bekent gemakt door eene kleijne bulle
door onsen eerweerdigsten heer bisschop uijtgegeven, luijdende als volgt: Felix
Guillialmus Brenaert, bisschop van Brugge(101), erfachtig cancelier van Vlaenderen,
etc., etc.
Aen alle die dese zullen sien ofte hooren lesen, saligheijd in den Heere. Alsoo wij
bij dépêche van den 23 april 1789 van 't Gouvernement-Generael(102) gelast zijn
geworden van algemeene gebeden in te stellen door heel ons bischdom, ten eijnde
den almogenden Godt de dierbaere daegen zoud mogen verlangen van Zijne Majesteijt
den keijser ende koning, Opperheer van 't leven, die met eene gevaerelijcke - fol.
286 - doodelijcke siekte is getroffen en die den 16 deser met alle de gerechten van
onse Moeder de Heijlige Kercke is geadministreet geworden; zoo is 't dat wij bij
advijs van het kapitel onser cathedraele hebben geordoneert de volgende algemeene
gebeden door geheel ons bischdom: sondag den 26 deser zal er in onse cathedraele,
beijde collegiale, parochiale en voorder cloosters deser stadt, gelijk ook in alle degene
van het platlandt onser bischdom gedaen worden eene solemneele misse Pro Infirmo(103)
met het uijtstellen van 't Alderheijligste; zullende van desen dag af in alle andere
missen Tam Publicis quam Privatis moeten gelesen worden de collecte pro informo(104)
en in alle de loven gesongen worden den 45 splm. deus Nosterre fagium et Virtus(105)
en de collecte pro infirmo met de VV en RR(106) daertoe dienende en dit zoolang totdat
den hemel Zijne Majesteijt met een gewenschte hersteltenis zal gelieven te segenen.
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- fol. 287 - Middelertijdt vermaenen wij alle pastors onser bischdom van hunne
deocesaenen op te wek-
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ken om hunne gebeden met de onse te vervoegen en dezelve door goede wercken te
verdobbelen opdat den almogenden Godt de dierbaere daegen van den monarch
zoude gelieven te verlangen. Aldus gegeven in ons bisschoppelijk paleijs, den 25
april, 1789.
† Felix Guillialmus, bisschop van Brugge
Locus + Sigilli, ter ordonantie van zijne doorlugtigste hoogweerdigheijd
voornoemt(107).
De Grijse loco secretaris(108).

Toeloop in de nieuwe kerk van den Duijnen.
Heden den 26 april wierden in alle de kercken deser stadt ende van het plattelandt,
niettegenstaende d'instelling van den voormelden truerigen biddag, de kerkwijdingen
volgens het keijserlijk en koninglijk edict met allen luijster geviert op zoodaenige
wijse dat op alle de parochiën te lande kerremissen informa worden gehouden die
alom ‘Keijsers kerremis’ genaemt - fol. 288 - wordt, zoo nogtans dat de kerremissen
die de boeren gewoon zijn te vieren hierom niet onderblijven(109). Den toeloop was
heden in alle de kercken zooveel te grooter omdat het just desen dag is dat den
voormelden pligtigen biddag tot behoudenis van het dierbaer leven van Z.M. den
keijser is begonst ende door welcke souveraine magt dit edict en de menigvuldige
andere zijn uijtgegeven geworden.
Heden ook feestdag van den saeligen Idesbaldus was er meer als oijt grooten
toeloop naer de nieuwe kercke van d'abdije van den Duijne waer het ongeschonden
lichaem van desen saeligen miraekelueselijk in eene looden kist wordt bewaert ende
nu besijden den choor voor den zijdtsautaer ter inkomen al den rechten kant geplaest
is(110). Het konstig en schoon gebouw deser kercke wordt alsnu met veele cieraeden
verciert en onder ander met een marbelen doxal en autaeren, staende op gelijcke
pilaeren en nu wordt er een begin gemakt met d'oude kerke, voorhovende de straete,
af te breken ende te planeeren.

Toestant der siekte van Z.M. den keijser, naerder berichten diesaengaende.
- fol. 289 - Op den 27 april heeft men in de XXXIV gasette vernomen den egten
toestant wegens de onpasselijkheijd van Z.M. den keijser, te weten sedert den 13 tot
den 17 deser, in welcken tijdt aen den monarch op den 16 deser de Heijlige
Sacramenten zijn toegedient geworden ten bijwesen van een groot getal persoonen
van den eersten rang en van een groote menigte volks. Dese gasette vermelt ook den
pligtigen biddag die ten desen eijnde binnen Gend door den eerweerdigsten heer
bisschop aldaer is ingestelt geworden. Eene tweede estafette tot Brussel aengekomen,
vermelt een dagverhael van de siekte des keijsers en stelt de gemoederen van alle
weldunkende onderdaenen een weijnig geruster. Hiermede vervallen nu alle de
openbaere gespreeken dat Z.M. reets sedert ettelijcken tijdt zoud overleden zijn en
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waervan zooveele luegenen verbreijt zijn dat ik zoude schaemen daermede mijne
schriften te bekladden(111).
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Misse in 't clooster der eerw. paters Predikheeren gedaen.
Op den 28 april is ook, ten eijnde voorschreven, - fol. 290 - binnen dese stadt Brugge
in de kercke der eerweerde paters Predikheeren(112) 's morgens om negen uren gedaen
eene zeer pligtige misse met het exponeren van 't Alderheijligste ten koste van het
alhier in garnisoen liggende regement, waer alle de oversten en soldaeten
tegenwoordig waeren ten eijnde ook opdat den hemel de dierbaere daegen van den
souvereijn zoude gelieven te verlangen.

(30 april 1789)
Op den 30 april heeft men in de volgende gasette vernomen twee naerdere berichten
uijt Brussel, gedagteekent den 28 april, nopende den toestant van Z.M. den keijser,
waerdoor de gemoederen hoe langer hoe geruster worden gestelt terwijl men zig van
nu af mag vleijen dat Z.M. in volkomen beternisse treed (ziet diesaengaende ook de
hofberichten uijt Weenen van den 18 deser die met degene van Brussel zijn
overeenkomende), zoo verre dat men in dezelve zegt dat Z.M. buijten gevaer is en
dat de schouwspeelen die verboden waeren aldaer weder zullen toegelaeten worden.

Eindnoten:
(81) Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ deel 1787, voetnoot 37 en deel 1788, voetnoot 65.
(82) Hiermee werd de keizerlijke ordonnantie van 16 maart 1789 bedoeld. Deze was een aansporing
tot aflossing van de cijnsen, renten en jaarlijkse prestaties, schuldig aan de domeinen. (O.P.B.A.,
3o serie, dl. 13, blz. 250-251), (S.A.B., Hallegeboden, 1786-1793, fol. 125vo), (S.A.B., Plakkaten,
reg. 33, no 106-107).
(83) De bepalingen van de ordonnantie van 16 februari 1789 i.v.m. het Recolettenorder (zie hierboven
voetnoot 66) werden hernomen in de ordonnantie van 27 maart 1789. (O.P.B.A., 3o serie, dl.
(84)

(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

13, blz. 253-254), (S.A.B., Plakkaten, reg. 33, no 108).
Enkel voor de jaren '60 van de 18de eeuw hebben we gegevens teruggevonden m.b.t. de
papiernijverheid te Brugge. We weten dat Pierre Caulnier zich als fabrikant van speelkaarten
te Brugge vestigde in 1761 en dat John Woudehouse dat deed in 1768. (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 50).
Zie hiervoor voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Zie hierboven voetnoot 50.
Hier werd naar alle waarschijnlijkheid het woord ‘piloor-pilare-pilaer’ bedoeld, in de betekenis
van pilaar, pijler, zuil, paal. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. VI, blz. 341).
Zie hierboven voetnoot 47.
‘Tuysschers’ werd afgeleid van het Westvlaamse werkwoord ‘tuischen’, d.i. spelen om geld.
(L.-L. DE BO, o.c., blz. 1195).
In de Nieuwe Tijden was de gulden of florijn de meest gebruikte munteenheid (naast de pond
parisis, de pont tournais en de pond groten). Eén gulden was 20 stuivers of 40 groten waard.
De premie die in de genoemde ordonnantie werd opgegeven werd in groten uitgedrukt (de
auteur gebruikte de term ‘groote’). Zie ook voetnoot 82 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1788.
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(91) Zie hierboven voetnoot 90.
(92) Over het bestuur en de machtsstructuur binnen het Brugse Vrije zijn we niet goed ingelicht.
Het is evenwel mogelijk de taak van de hoofdman van de parochie te omschrijven op basis van
de gegevens die voor de stad Brugge voorhanden zijn. Brugge was verdeeld in 6 secties, aan
het hoofd van elk ‘zestendeel’ stond een hoofdman. Hij had de militaire leiding over de
krijgsmacht binnen zijn gebied. In woelige tijden stond hij als eerste ordehandhaver in voor de
wachten en voor de bewaking van de vestingen en de stadspoorten. (J. VAN HOUTTE, De
geschiedenis van Brugge..., o.c., blz. 122, 310).
(93) Genoemd decreet hebben we niet teruggevonden. Zie ook voetnoot 70.
(94) Omdat in de Nieuwe Tijden de laagste lagen van de bevolking zeer heterogeen waren
samengesteld, was een gezamelijk verzet, bijv. aangaande looneisen, praktisch uitgesloten. Eén
belang hadden ze echter wel gemeen: hun levensstandaard werd gedetermineerd door de
graanprijzen. Op dit specifieke gebied waren dan ook gemeenschappelijke acties mogelijk. De
overheid besefte dit maar al te goed, er werden dan ook vaak maatregelen uitgevaardigd om
rellen te voorkomen, de beschrijving van Van Walleghem is hiervoor een treffend voorbeeld.
De volksmassa reageerde in de eerste plaats als consument, daarom probeerde het stadsbestuur
telkens te hoge graanprijzen te doen dalen. We moeten hier ook vermelden dat de massa het
als haar recht zag te protesteren wanneer de prijzen te hoog waren. Naar alle waarschijnlijkheid
betrof het niet alléén de graanprijzen, maar ook de prijzen van andere levensnoodzakelijke
consumptiegoederen, zoals bijv. hout, zie hiervoor verder fol. 277-278. (Y. VAN DEN BERGHE,
De sociale en politieke reacties van de Brugse volksmassa op het einde van het Ancien Regime
(1770-1794) in: Brugge in de Revolutietijd (1770-1794,)..., o.c., blz. 123-124).
(95) ‘Grouw’, ‘grou’, werd in het Middelnederlands als bijvoeglijk naamwoord gebruikt in deze
betekenis van grauw. Het werd evenwel ook als zelfstandig naamwoord gebruikt in de betekenis
van de laagste lagen van de bevolking, de mindere standen. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c.,
dl. 2, blz. 2110-2111).
(96) Het gaat hier om de ordonnantie van 4 april 1789 die enkele maatregelen bevatte om de export
van graan en meel te voorkomen. De maatregelen waren vooral van toepassing voor de
grensgebieden. Voor alle vervoer naar deze gebieden was toestemming vereist. Enkel graan
voor consumptie was toegelaten en de hoeveelheden waren vastgesteld. De plaatselijke magistraat
moest toezicht uitoefenen op de markten, op de opslagplaatsen en op de molens en moest
bovendien de consumptie van de bevolking regelen door het aanleggen van lijsten met het
toegestane verbruik per gezin. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 255-259), (S.A.B., Hallegeboden,
(97)
(98)

(99)
(100)
(101)
(102)

(103)

1786-1793, fol. 98-101vo), (S.A.B., Plakkaten, reg. 33, nr. 109-110).
Zie hierboven voetnoot 90.
Het gaat hier over Jean-Antoine van Zuylen van Nyvelt de Gaesbeke (hij liet zich kortweg
Gaesbeke noemen). Hij werd geboren in september 1748. Hij was de zoon van Jacques-Antoine,
schepen van het Brugse Vrije (1748-1775) en Marie-Claire de la Coste. In 1775 huwde hij met
Isabelle-Jacqueline Wybo, ze hadden samen 2 kinderen. Tussen april 1773 en maart 1788 was
hij Raad in de Wet van Brugge. Tijdens de Brabantse Omwenteling vervulde hij geen openbare
ambten. Vanaf 1792 werd hij opnieuw actief in de Brugse politiek. Zo werd hij op 10 juli 1792
genoemd als burgemeester van de courpse in de Revolutionaire Schaduwwet en hij was vijfde
schepen in de Wet van 16 december 1792. Hij was een sterke aanhanger van de Franse ideeën,
de Franse instellingen en de Franse constitutie. Hij was lid van de Société Littéraire (1786-1795)
vanaf 1792 en in 1793 werd hij voorzitter van de Jacobijnse club (1792-1793). Tijdens de
Tweede Oostenrijkse Restauratie vluchtte hij met de Fransen mee. Hij overleed te Rijsel op 12
oktober 1797. (J. GAILLIARD, Bruges et Ie Franc..., o.c., dl. 6, blz. 135-137), (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 260, 263, 300, 306-307, 310, 314, 337, 380 en dl. II,
blz. 12, 177, 180).
Zie hiervoor voetnoot 64 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
‘In 't violet’ werd waarschijnlijk de betekenis van plechtig, ingetogen gebruikt.
Zie over F.G. Brenart voetnoot 2 van deel 1787 ‘daegelijksche gevallen’.
Op vraag van de aartshertogen (brief van 23 april 1789) werd door bisschop F. Brenart op 25
april een algemene biddag afgekondigd ter intentie van de keizer die op dat ogenblik zwaar
ziek was. (B.A.B., Acta Episcoporum, nr. 78, fol. 40-41 / ingebonden document).
Een specifieke uitleg voor mis ‘pro infirmo’ hebben we niet teruggevonden. In het Liturgisch
Woordenboek werd echter wel de term ‘officium de infirmis’ opgenomen. De gegeven uitleg
werd geplaatst binnen het kader van de ziekenliturgie, de definitie: een votiefofficie voor zieken
dat vespers, metten en een mis omvat. Deze uitleg lijkt in de gegeven context van toepassing,
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(104)
(105)
(106)

(107)
(108)

(109)
(110)

(111)

(112)

het bisschoppelijk besluit werd immers uitgegeven naar aanleiding van de ziekte van Jozef II.
(Liturgisch Woordenboek, Roermond, 1958-62, kol. 1056 en 2987-2988).
Voor collecte zie voetnoot 50 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788, voor pro infirmo zie
hierboven noot 103.
Psalm 45 is de psalm ‘Deus est nobis refugium et robur’, dit betekent: ‘God is onze toevlucht
en onze kracht’. Zie hiervoor 1788, voetnoot 51.
‘V’ staat voor versiculus, ‘R’ voor responsorium, d.i. voor- en nazang. ‘Versiculus et responsium’
is de naam van een min of meer zelfstandig deel van het kerkelijk gebedsofficie. Zie hiervoor
voetnoot 51 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Zie: B.A.B., Acta Episcoporum, nr. 78, fol. 40-41).
Enkele korte biografische gegevens rond de figuur van J.F. De Gryse, secretaris van bisschop
Brenart (later ook vicaris-generaal) vinden we o.a. terug in: A. DECOENE, nog over ‘den Eed’
en Vicaris Generaal J.F. De Gryse, in Biekorf, 34, 1928, blz. 34-42.
Zie hiervoor voetnoot 64 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
In de nieuwe kerk van de Duinenabdij te Brugge was er inderdaad zoals Van Walleghem
vermeldde, in de rechterzijbeuk een altaar toegewijd aan de Zalige Idesbald. In de marmeren
sarcofaag onder het altaarblad werd zijn reliek bewaard. Dit bleef zo tot mei 1796, toen werd
n.a.v. de Franse bezetting de reliek in veiligheid gebracht. Tussen 1831 en 1833 behoorde de
reliek toe aan de zusters van de Potterie, maar in 1833 werd hij teruggeplaatst naast het altaar
in de kerk van de voormalige Duinenabdij, waar toen reeds het bisschoppelijk seminarie was
gevestigd. Omtrent de figuur van Idesbald van der Gracht, vierde abt van de Duinenabdij, bestaat
nog onzekerheid. Hij stierf vermoedelijk in 1167, hij werd begraven nabij het oude klooster te
Koksijde. In 1623 werd zijn lichaam intact opgegraven. Niettegenstaande het feit dat dit fenomeen
niets miraculeus inhield, maar gewoon samenging met de samenstelling van de zanderige bodem
werd dit het signaal voor een steeds meer beklemtoonde cultus die op 10 juli 1894 door Rome
officieel werd erkend (B. JANSSENS DE BISTHOVEN, De abdij van de Duinen te Brugge,
Brugge, 1969, blz. 60), (A. DUCLOS - N. HUYGHEBAERT, Abbaye des Dunes à Koksijde
et à Bruges, in Monasticon Belge, o.c., dl. III, vol. 2, blz. 377-379), (J. DE CUYPER, Idesbald
van der Gracht, (Heilige van onzen Stam), Brugge-Brussel, 1946).
De eerste tekenen van de verzwakking in de gezondsheidstoestand van keizer Jozef II werden
merkbaar tijdens de oorlog tegen de Turken, een oorlog die zijn gezondheid volledig heeft
ondermijnd. Hij was genoodzaakt om zich op 8 december 1788 terug te trekken uit het leger
en naar Wenen terug te keren. Na een jaar van ziekte stierf hij aan waterzucht te Wenen op 20
februari 1790. (Biographie Nationale, dl. 10, kol. 541-551).
Voetnoot 227 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 handelt over de Predikheren of de
paters Dominikanen.

(Mei)
Twee jonge dochters worden uijt Sluijs opgebragt wegens het verleeden
van eenen soldaet.
- fol. 291 - Op den 2 meij 's morgens heel vroeg zijn alhier binnen Brugge vanuijt
Sluijs in Vlaenderen aengebragt en aldaer geapparendeert twee jonge dochters deser
stadt Brugge, wonende bij hunnen vaeder in d'Oliestraete en die sedert lang een
ondeugende leven hadden geleeft, ter oorsaeke dat zij eenige daegen geleden twee
soldaeten van het alhier in garnisoen liggende regement hebben verleijt en door hun
toedoen uijt de stadt vertransporteert, want dese het goedt van hunnen vaeder in zijn
afwesentheijd beleent hebbende, hebben met dit gelt op de Mart schipperskleederen
gekogt en die de soldaeten aengedaen hebbende, laetende hunne montuering in hun
huijs liggen, zijn zij met dezelve, geseten in eene chaise die zij ook hadden gehuert,
langs de Dampoorte, zonder verkent te worden, uijt de stadt vertrokken naer Sluijs,
van waer de soldaeten reets par schepe naer de West-Indiën afgeseijlt - fol. 292 zijn. Dees twee dochters tot Sluijs geapparendeert zijnde, zijn alhier in egte van
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vangenis beweegt geworden; zullende zij mogen van gelukkig spreeken indien zij
het met een tugthuijs voor lange jaeren ontkomen, want men zegt dat den colonel
van het regement over hun het hoogste recht voor het weglichten der twee mannen
is afeijsschende.

Hoedaenig het H. Bloetfeest is geviert en hoe de godtvrugtigheijd
vermindert.
Op den 4 en 5 meij, geviert wordende den pligtigen feestdag het H. Bloedt ons Heeren
en vervolgens Brugsche kerremis, is alles geduerende dees twee daegen ter uijtvoer
gebragt gelijk op de twee voorgaende jaeren (siet hiervooren, fol. 61), dus vrugteloos
zulks andermael te verhandelen. Het onderblijven van het gaen der ommegangen 's
morgens door de geestelijckheijd blijft continueren zoodat er geen anderen ommegang
gegaen wordt dan de H. Bloedtprocessie,
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waerdoor men den ijver der borgers in 't gaen der zelve hoe langer hoe meer ziet
verflouwen ende verminderen.

Bericht wegens den toestant van de siekte des keijsers.
- fol. 293 - Op den 4 meij heeft men in de XXXVI gasette vernomen uijt Weenen
dat de gesontheijd des keijsers van dag tot dag betert en dat reets de openbaere
gebeden opgehouden en de schouwspeelen en ander vermaekelijckheden zijn
toegelaeten, gelijk ook hoe den barbier die Z.M. den keijser sedert zijne laeste
onpasselijckheijd naer gewoonte heeft geschoren met vier souverairen(113) is beloont
geworden.

Beroerten in Vrankrijk voorgevallen.
Uijt Parijs verneemt men ook van den 30 april hoe aldaer, gelijk in veele ander steden
van Vrankerijk veele beroerten en tumulten zijn voorgevallen, zoo wegens de dierte
der levensmiddelen als andere oorsaeken, tot zoo verre dat de militaire is genootsakt
geworden van vuur te geven waerdoor veele gewont en gedoodt zijn en andere
gevangen (siet verders den inhout der gasette).
Op den 7 meij heeft men in de volgende gasette vernomen dat de beternisse des
keijsers geduerig aenhout, dat Z.M. de gewonelijcke - fol. 294 - staetssaeken hervat
en zig den eersten deser naer Luxemburg zal begeven om een gesondere locht te
scheppen.
Uijt Parijs verneemt [men] hoe twee plonderaers zijn opgehangen en verscheijde
andere seer merkweerdige omstandigheden wegens de ongehoorde plonderinge in
het huijs van d'heer Reveillon begaen, gelijk ook wegens een zeer groote en stoute
diefte die aldaer in de kasse d'escompte(114) met eene groote listigheijd en behendigheijd
begaen is.

Geen processie op Machariusdag omgedregen.
Op den 10 meij en is vanuijt de kathedraele kereke van St.-Donaes wegens het feest
van den H. Macharius, besonderen patroon tegens de peste, geene processie rondt
de Mart en Philipstokstraet omgedregen maer alleen naer het afsingen der pligtige
misse rondt de kereke en ommegang met de Heijlige Reliquiën zoodat men dees
processie, gelijk alle ander, volkomentlijk ziet onderblijven(115).

Edict van 't vergeven der beneficiën.
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- fol. 295 - Op den 11 meij heeft men in de XXXVIII gasette vernomen een keijserlijk
en koninglijk edict van vijf artikelen nopende het vergeven van beneficiën belast
met zielsorge die ook zullen mogen vergeven worden aen de leden van de afgeschafte
cloosters, gelijk ook aen degene der Jeusuïten(116).
Men verneemt uijt Weenen dat Zijne Majesteijt den keijser van dag tot dag in
gesontheijd toeneemt en dat Zijne Majesteijt zig in zijn appartement aen
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d'opene vensters heeft laeten sien, gelijk ook het defentif verbintenistractaet tusschen
de hoven van Weenen, Petersburg, Versailles en Madrid, gelijk ook het vervolg van
des zelfs wonderbaeren inhout in de volgende gasette kan gesien worden.

Eenen boer van Oostcamp komt al kruijpende voor d'Heijlig Bloetcappelle.
Op den 12 meij 's morgens tusschen ses en seven uren kwam alhier binnen Brugge
aen de Catalinepoorte eenen boer van Oostcamp in eenen wonderen toestant aen.
Desen sedert eenigen tijdt - fol. 296 - wegens eene pijne in de zijde en ander
onpasselijkheijd die hem zeer quelde, belooft hebbende van uijt zijn huijs, dat nog
circa een quartier eurs voorder als de voornoemde kercke was staende, tot aen de
capelle van 't H. Bloet binnen de stadt Brugge op zijne handen en bloote kniën te
kruijpen opdat Godt hem van zijne quellingen, die hem tot alle werk onbequaem
maekten, zoude mogen ontslaegen hebben. Den voorigen avont ontrent den thien
uren dus het volbrengen van die swaere belofte ondernomen hebbende, was als
vermelt met groote moeijte 's morgens tusschen ses en seven uren aen de
Catalinepoorte aengekomen. Daer was het dat honderden menschen terstont rond
hem vergaederden en ververschingen toebragten als onmogelijk agtende dat hij nu,
naer zoolang kruijpen langs de calsije deser stadt, zijne belofte zoud hebben konnen
volbrengen. Dus nauwelijcks in de stadt gekomen zijnde, liepen verscheijde wijven
- fol. 297 - met besems en borstels hem geduerig al vaegen voor, 't goon den
kruijpenden wel eenig soulaers van geen glas of andere materiën te ontmoeten
toebragt, maer van den andere kant hem zeer belemmerde door het stof dat geduerig
als eenen rook hem ontmoetede. Dus onder den toeloop van bijnaer ontelbaere
menschen met de grootste moeijte ontrent den thien uren en half van desen morgen
aen de trappen van d'Heijlig Bloetcapelle aenkomende waer hij zig nauwelijcks meer
konnende rechten, eventwel nog een Kruijsgebet met zijne armen wijt open en geknielt
op zijne kniën las, dus niet zonder verkrankinge van zijne leden, dees swaere belofte,
aen welke hij boven de twalf uren hadde besig geweest, volbragt hebbende. Opgestaen
zijnde en nog eenige ververschingen toegebragt zijnde, wiert hij geleijt naer eene
herberge alwaer zijne handen en kniën, die doorwont waeren, door eenen chirurgijn
verbonden ende vermakt wierden(117).

D'heer Marant, proost van O.-L.-V., overleden.
- fol. 298 - Heden, den 12 meij 's morgens, korts naer agt uren is in den Heere
ontslaepen den eerweerden heer Baltazar Marant, proost van de collegiale kercke
van O.-L.-V. binnen de stadt Brugge ende actuelen primarius van d'heeren Staeten
van Vlaenderen(118) die binnen dese stadt als proost der zelve kercke zijnen pligtigen
intrede gedaen heeft op den 13 augusti 1777 (ziet diesaengaende de beschrijvinge
van mijn eerste deel, fol. 153). Desen heer was sedert lang met eene quinende siekte
overvallen, zoo nogtans dat hij langs den huijse opging en nog gisteren naermiddag

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

in zijnen hof gewandelt heeft dog desen nagt met eene schielijcke apoplexie en
Ietersie(119) overvallen zijnde, heeft
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heden tot elk verwondering zeer kortswillig het tijdelijk met het eeuwig verwisselt.
Daegs naer het overlijden van desen heer lag het lijk van 's morgens tot 's avons op
eene verheven tombe voor elk ten toon; 's morgens verscheijde missen in de capelle
nevens de caemer zijnde gelesen wordende waer in dezelve - fol. 299 - kaemer konstig
naer 't leven afgeschildert staen alle de portraiten van de heeren proosten die sedert
hun begin de kercke van O.-L.-V. hebben bestiert. Duijsenden menschen hun heden
daer nae toe begevende om het lijk van den heer proost, gelijk ook de rarijteijten
aldaer zijnde, te besigtigen.

Een kint bij St.-Salvatorskerk gevonden.
Op den 13 meij 's morgens vroeg wiert door eenen voorbijgaenden man gevonden
een jong geboren kindeken, schoon in witte luijeren en doekkens gewonden, liggende
op de zulle van het huijs bewoont bij Pieter Koeke bij St.-Salvatorskerkhof. Den
vinder droeg hetzelve naer 't huijs van den heer pastor Kokelaere(120) met den brief
daerbij gevonden welcke onder andere in bijnae onleesbaere letteren geschreven
behelsde: dat men wel deugdelijk moet sorgen voor eene goede opvoeding van 't
kint, 't goon reets eenige daegen oudt, dog het H. Doopsel nog niet en hadde
ontfangen, uijt welcke men vermoed dat het geen van de minste soort daer te
vondeling hebben geleijt en naer 't - fol. 300 - ondersoek van den vaeder of moeder
van 't kint dat heden het H. Doopsel ontfangen heeft, groote devoiren zullen aengewent
worden(121).

Den heer proost wordt op eene wondere wijse begraeven.
Op den 14 meij wiert het lijk van den overleden eerweerden heer proost op de
volgende zeer vremde wijse ter aerden bestelt: hetzelve desen morgen om seven uren
vanuijt het huijs der Proosdije in eene carosse gestelt zijnde, wiert hetzelve recht,
zonder eenige verdere pligtigheijd dan eenige carossen met de vrienden die het lijk
volgden, vervoert buijten de Smedepoorte naer de parochie van Jabbeke waer desen
heer vóór het bekomen der proosdije hadde geweest; alwaer gekomen zijnde eenige
boeren het lijk met licht inhaelden en aldaer eenen pligtigen lijkdienst afgesongen
wiert naer welke het lijk door den heer pastor aldaer op het kerkhof begraeven wiert.
Dees vremde wijse van begraeven van welcke men nog geene voorbeelden gesien
heeft dus, wegens den uijtersten wil van desen heer die ook in zijn leven de pragt
der - fol. 301 - weijreltsche ijdelheden niet veel ter herten getrokken hadde, dit alles
ter uijtvoer gebragt wordende.
Heden, feestdag van den H. Bonifacius en wiert vanuijt de collegiale kercke van
O.-L.-V. geene processie met der zelver H. Reliquiën omgedregen dan alleen rond
de kercke, welcke men nogtans jaerelijcks rond een groot deel der parochie, als
patroon der zelve, hadde gewoon geweest om te draegen.
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Lijkdienst in O.-L.-V.-kerk verricht.
Op den 15 meij 's morgens om elf uren wierf in de kercke van O.-L.-V., wegens het
afsterven van des zelfs heer proost, gedaen eenen zeer pligtigen lijkdienst waer
d'heeren van den choor van St.-Salvators, informa d'heeren van d'abdije van den
Eechoute, gelijk des zelfs heer prelaet(122) ende den heer prelaet van d'abdije van
St.-Andries tegenwoordig waeren. Den proostelijcken stoel in den choor was konstrijk
met swart laeken omhangen. Voor alle de arme van dezelve parochie was den vollen
disch gedekt, 't eijnde den dienst die tot den één uren deurde, elk een broot aen d'arme
gegeven wordende.

Toestant van de siekte des keijsers.
- fol. 302 - Op den 18 meij heeft men in de XL gasette vernomen hoe Z.M. den keijser
bij aenhoudentheijd de ezellinnemelk neemt en zig daermede zeer wel bevint. Dog
een postschriptum uijt Weenen melt dat Z.M. wederom door eenen toeval van koortse
is aengetast geworden.

Leening van graen aen Vranrijk en ander omstandigheden.
Uijt Brussel verneemt men eene toelaetinge in leeninge voor eenige weken aen
Vrankrijk voor de kasselrije van Rijssel van 2000 sakken graen, Gendsche maete,
die seffens zullen te retour gesonden worden zoo haest de verwagte schepen uijt
Engelandt aenkomen. Zoo nogtans dat het publicq versekert wordt dat door die
leening voor korte weken, den prijs der graenen niet zal verhoogen.
Uijt Warschau in Polen verneemt men eenige besonderheden van saemensweeringen
waerdoor onder ander besloten was tot Luko(123) van op Goeden Vrijdag alle de
Christenen te vermoorden, maer vierentwintig van de belhamels gevangen zijnde,
heeft men hun de handen afgekapt en zijn daernae opgehangen geworden.

Ordonantiën nopende d'ambagten der timmerlieden en nopende hetgone
der smeden.
- fol. 303 - Op den 20 meij is vanwegens d'heeren van 't collegie bij hallegebode en
placaete aengekondigt geworden dat op de mondelinge klagten gedaen door
verscheijde meesters van het geünieert ambagt van de timmerlieden en schrijnwerckers
hoe veele vrije baesen van hun ambagt hun bemoijen van d'onvrije knegten(124) op
hunnen priveelen naem het geheele jaer door te laeten wercken waerdoor hetzelve
ambagt zoodaenig wordt verkrenkt dat veele meesters hun zonder werk bevinden,
zooals genoegsaem door de mondelinge aenklaegers is aengetoont geworden, om
welk schaedelijk gebruijk te voorkomen wel stiptelijk verboden wordt aen alle
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meesters eenig werk in d'huijsen der knegten op hunnen naem te laeten maeken,
nemaer alleen in hunne gewone werkwinkels of op de publieke wercken alleen werk
te geven tenzij voor den gewonen dagloon, op pene van 60 pond parasijse voor
d'eerste
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reijse, het sluijten van hunnen winckel voor drij maenden voor de tweede - fol. 304
- reijse en voor altijdt indien zulks voor de derde mael voorvalt. Geene knegten op
hun eijgen priveel vermogende te wercken tenzij alleen die den vollen vrijdom zullen
hebben betaelt.

(22 meij 1789)
Op den 22 meij is ook bij hallegebode en placaete vanwegens d'heeren van 't collegie
afgekondigt dat op de klagten gedaen door het ambagt van de smeden verscheijde
ordonantiën ter zelver voordeel worden vernieuwt; zullende van nu voortaen alle
ijserwerk, ook competerende de neeringe van de merceniers, komende van den
vremden, zoo in manden, kuijpen, standen als andere ambalagie, uijtgenomen den
lauteren transit, in plaets als voorheen in 't Craeneweeghuijs(125) vooralsnu moeten
worden vertransporteert worden in 't magasijn nevens stadtspondgelt in de
Corduaniersstraet(126) om de fraude daervan te voorkomen, en niet mogen gelost
worden tenzij naer een bekomen recue van de deken der smeden of zijnen
gecommitteerden, op de boete van 25 guldens voor elcke contraventie(127).

Een jongman wordt voor 't Vrije gegeesselt.
- fol. 305 - Op den 23 meij is wegens sententie crimineel van d'edele heeren van 't
Brugsche Vrije voor des zelfs Landthuijs binnen de stadt Brugge door den
scherprechter op een schavot met roeden gegeesselt eenen jongman, oudt 22 jaeren,
geboortig van Ruijmbeke; ontfangende 125 slaegen ende voor ses agtereenvolgende
jaeren tot het Generael Correctiehuijs der stadt Gend verwesen zijnde, omdieswille
dat hij wettelijk is overtuijgt geworden van op verscheijde parochiën van 't Brugsche
Vrije te hebben begaen verscheijde dieften en veele moetwilligheden en voor vechten
in verscheijde herbergen en andere plaetsen, van welcke crimineele sententie, alzoo
mij den tijdt ontbroken heeft om dezelve te konnen aenhooren, geene naedere
omstandigheden hebbe konnen vernemen(128).

D'abdisse van St.-Trudo geïnstalleert.
Op den 24 meij is met d'uijterste pligtigheijd binnen de stadt Brugge in d'abdije van
St.-Trudo geïnstaleert geworden door onsen eerweerdigsten heer bisschop, 's morgens
om thien uren, onder - fol. 306 - het afsingen van eene zeer pligtige misse, de
eerweerde vrouw Anna Hennesseij, vrouwe van Oedeghem(129), etc., als 30ste abdisse
der zelve abdije, reets sedert de maendt augusti 1788 benoemt tot die weerdigheijd
door Z.M. den keijser ende koning (siet het Lovens nieuwsbladt, het 7 deel, fol. 139).
Hoe aengenaem die benoeming aen d'inwoonders deser stadt was, bleek genoegsaem
uijt de menige vruegdebedrijven die men ten desen eijnde in alle de groote en kleene
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straeten rond d'abdije van St.-Trudo saeg aenrechten, de huijsen en straeten in den
dag bij uijtnementheijd zoo schoon verciert zijnde als men in lang binnen dese stadt
heeft gesien. Des avons ook langs alle kanten menigvuldige vruegdevieren, pektonnen
en alle bedenkelijcke illuminatiën die den helderen avont vercierden, ontsteken
wordende.
Heden 's avons om agt uren het lijk van d'heer Cornelis(130) in de Beenhouwers-
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straet par carosse naer St.-Michielskerkhof vervoert wordende, waeren der meer dan
40 boeren elk met een brandende torse die het lijk verselden en die door den overleden
elk met seven guldens bestelt waeren.

Depêche aen de Staeten van Vlaenderen.
- fol. 307 - Op den 25 meij heeft men in de XLII gasette vernomen het translaet van
eene dephêche, toegesonden vanwegens den koninglijcken gouvernementsraedt der
Nederlanden aen d'heeren Staeten van Vlaenderen ten voordeele van die in de voorige
lichtingen hun gelt tegens drij ten hondert hebben aengeleijt en hetzelve nu op de
ondersprokene conditiën tegens vier ten hondert herkentenissen zullen bekomen,
breeder te zien volgens dezelve dephêche.

Toestant des keijsers.
Uijt Weenen verneemt men hoe de koorstse van Z.M. den keijser aenhout, dat den
hoest wederom zeer hevig is opgekomen en dat den monarch zoo sterk sweet dat hij
's nagts ten minsten drijmael van lijnwaet moet veranderen. Immers dat men wederom
niet buijten ongerustheijd is voor zijne hooge behoudenis.

Den Turkschen keijser overleden.
Uijt Constantinopelen heeft men vernomen dat Achmet den IV, Turschen sultan(131),
den 7 april 's morgens om twee uren is overleden, zoo men vermoedt aen eene
onnaturelijcke doodt. Dat den prins - fol. 308 - Selim den III(132), broederssoon, hem
op den throon opgevolgt is, die men verneemt te zijn eenen oorloogsugtigen en
werksaemen prins en eenige andere merkweerdige omstandigheden.
Op den 28 meij heeft men in de volgende gasette vernomen dat den toestant des
keijsers sedert het afsenden der laeste maeren wederom veel gebetert is waermede
d'ongerustheijd voor zijne behoudenis wederom een weijnig verdwijnt.
Uijt Parijs verneemt men dat twee van de oproermaekers zijn opgehangen, vijf andere
die aen paelen gebonden en gebrantmert het recht hebben moeten aensien en voor
eeuwig naer de galeijen gesonden zijn, verwagtende veel ander nog hunne straffe.
Den heer Lamoignon is aldaer ongeluckig aen zijne doodt gekomen en twee
aensienelijcke banquerouten zijn er voorgevallen.

Eenen Franschman wort tentoongestelt.
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Op den 30 meij is van 's morgens naer den elf uren tot den één uren vóór 't Stadthuijs
der stadt - fol. 309 - Brugge tentoongestelt eenen Franschman,
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zijnde schipstimmerman van stijle en die, over eenige daegen binnen de stadt Brugge
gearriveert zijnde, grootelijcks verdagt is ten huijse van joffrouw Floré in de
Pottemaekersstraete eene merckelijcke diefte, zoo van juweelen als ander effecten
te hebben begaen; dus tentoongestelt wordende om te ondervinden of er geene meerder
beswaernis t'zijnen opsicht zal aen den dag komen(133).

Eindnoten:
(113) Zie hiervoor voetnoot 101 van deel 1788, ‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
(114) Over het feit hebben we geen specifieke gegevens teruggevonden, waarschijnlijk is een
raadpleging van de betreffende ‘Gazette van Gent’ in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit
Gent hiervoor de enige uitweg.
(115) Uitleg over de processie van St.-Macharius vindt men in voetnoot 92 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788.
(116) De ordonnantie van 27 april 1789 was een aanvulling en correctie op het edict van 16 juni 1786.
Op 27 april 1789 werd duidelijk gesteld dat bij de toekenning van een beneficie de goedkeuring
van de bisschop van het bisdom waar het beneficie zich bevond, noodzakelijk was. Beneficie
kunnen we omschrijven als een kerkelijk ambt waaraan het recht op stoffelijke voordelen of
inkomsten verbonden is. Inkomsten onder vorm van het vruchtgebruik van onroerende goederen,
jaarlijkse en vaste renten, offeranden, enz., inkomsten die de pastoor toebehoorden. In principe
behoort het recht tot begiftiging toe aan de paus en de bisschoppen. Jozef II doorbrak dit principe
met de ordonnantie van 16 juni 1786, in 1789 kwam hij gedeeltelijk terug op z'n besluit door
de beklemtoning van de bisschoppelijke functie in de begiftiging van een beneficie (27 april
1789) (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 271-272), (S.A.B., Hallegeboden, 1786-1793, fol.

(117)

(118)

(119)
(120)

101vo-102vo), (S.A.B., Plakkaten, reg. 33 nr. 112-113), (De Katholieke Encyclopaedie,
Amsterdam-Antwerpen, 1950, dl. 4, kol. 553).
Joseph van Walleghem riep met zijn uitvoerige beschrijving, een typisch beeld op van de
volksdevoties en van de religieuze praktijken die het leven van de 18de eeuwse mens kleurden.
Zie hiervoor ook H. STALPAERT, Volkskunde van Brugge, Brugge, 1974, blz. 177-227).
In de ‘Almanach’ van 1789 werd Augustinus Baltazar Marant, proost van O.-L.-Vrouw en
wonende in de Proosdij, nog aangeduid als primarius voor de stad Brugge bij de Staten van
Vlaanderen. Pas in de ‘Almanach’ van 1790 werd Elewaut als primarius opgenomen. In 1789
was Leonardus Donatianus Arents, kanunnik van de kathedraal van St.-Donaas, secundarius
bij de Staten van Vlaanderen. (S.A.B., Almanakken, B.I. hh 1789, blz. 134 en hh 1790, blz.
134). De primarius is de eerste afgevaardigde, de secundarius de tweede afgevaardigde van de
geestelijkheid bij de Staten van Vlaanderen. Zie hiervoor o.a. M. CLOET, Het streven van de
geestelijkheid naar gelijkberechtiging met de Vier Leden van Vlaanderen (1591, 1598), in
Standen en Landen, LVIII, 1972, blz. 1-60 en J. DHONDT, Over standenvertegenwoordiging
in de Staten van Vlaanderen, in Nederlandse Historiebladen, 3, 1940-1941, blz. 311-326.
Zie woorduitleg voetnoten 86 en 87 van deel 1788 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
In 1789 was Ignatius van Coquelaere inderdaad pastoor van de Brugse O.-L.-Vrouwparochie,

2o portie. (S.A.B., Almanach, BI hh 1789, blz. 107).
(121) Zie hiervoor voetnoot 80 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(122) Vanaf 1776 was Emmanuel II Prisie (1737-1803) prelaat van de Eekhoutabdij. Hij werd
verschillende malen aangeduid als afgevaardigde van de clerus in de Staten van Vlaanderen,
o.a. in 1783, 1784 en 1788. Het was onder zijn beheer dat de abdij op 14 november 1796 werd
opgeheven. Voor verdere biografische gegevens m.b.t. deze persoon verwijzen we naar N.
HUYGHEBAERT, Abbaye de Saint-Barthélemy de l'Eeckhout à Bruges, in Monasticon Belge,
o.c., dl. III, vol. 3, blz. 798-800.
(123) Hier werd naar alle waarschijnlijkheid de Poolse plaats Luków bedoeld.
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(124) Tot 1 september 1760 bestond in de ambachten het systeem van vrije knechten. Een vrije knecht
was iemand die de voorziene leertijd had doorgemaakt en tegen betaling van de vereiste som
in zijn ambacht was ingeschreven. Hij bleef echter als knecht voor een meester werken omdat
hij niet in staat was, bijvoorbeeld sociaal of financieel, om het meesterschap te verwerven. Hij
bevond zich wel in een vrij bevoorrechte positie, er werden hem immers leidinggevende functies
toevertrouwd en hij werd ook nooit afgedankt. Met het decreet van 1 september 1760 veranderde
de situatie. De Brugse ambachtsmeesters mochten naast de vrije ook onvrije knechten (niet
ingeschreven in het ambacht) in dienst nemen en voortaan werden geen vrije knechten meer in
het ambacht ingeschreven. Het systeem van bevoordeelde vrije knechten werd dus afgeschaft
in alle ambachten, met uitzondering evenwel van het ambacht van de scheepstimmerlieden. (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 66-67).
(125) Vanaf het einde van de 15de eeuw waren er te Brugge 4 weeghuizen waar de kooplieden terecht
konden. Een ervan was het ‘Craneweeghuijs’, gelegen aan de kraan op de Kraanplaats. De 3
andere bevonden zich aan de Sint-Jansbrug, aan de huidige Sint-Jansplaats en in de Engelsestraat.
In deze weeghuizen werden de inen uitgaande handelswaren gewogen. Per gewicht werden
tolrechten geheven op de goederen. Deze tol diende te worden betaald in de Grote Tol, aan de
Sint-Jansbrug gelegen. In dit gebouw is thans de Stadsbibliotheek ondergebracht. (A. VAN
HOUTTE, Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 198-200), (A. DUCLOS, Bruges..., o c., blz. 40,
519).
(126) Het pondgelt was het recht dat door de stad geheven werd op de inkomende koopwaren. De
belasting werd berekend op basis van de geldwaarde of op basis van het gewicht, de omvang
of het aantal van de goederen. Het pondgelt was een stedelijke belasting, de creatie van
belastingen die uitsluitend voor de stad bestemd waren, dateert uit de 12de-13de eeuw. Onder
Maria-Theresia waren er zes categorieën goederen waarop het pondgelt geheven werd: 1. hout,
brandhout, houtskool en bouwmaterialen; 2. stoffen, pelsen en leer; 3. vis; 4. tabak; 5. thee en
koffie; 6. honing. Dezelfde structuur bleef tot aan de Brabantse omwenteling behouden. (P.
BOGAERTS - V. DELJOUTTE, Notice historique sur les impots communaux de Bruges, depuis
leur origine jusqu'en 1974, Brussel, 1846).
(127) Zie S.A.B., Hallegeboden, 1786-1793, fol. 103-104 en fol. 170vo. Niet opgenomen in de
Plakkaten. Tijdens de Revolutie, op 14 juli 1790, werd opnieuw een hallegebod uitgevaardigd
op verzoek van en ten voordele van het ambacht van de smeden. Dit kaderde in de reeks eisen
van de ambachten om hun oude voorrechten te herstellen. Voor het hallegebod van 1790 werd
een gelijkaardige reden opgegeven als hoger door Van Walleghem voor 1789 werd gedaan: de
smeden voelden zich tekort gedaan omdat vreemdelingen afgewerkte metalen produkten in de
stad kwamen verkopen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijen..., o.c., dl. I, blz. 232-233).
(128) Het was Jacobus Cuveele, afkomstig van Lendelede, die op 23 mei 1789 op het schavot voor
het Landhuis van het Vrije werd geplaatst en veroordeeld werd tot 6 jaar opsluiting in het
Provinciaal Correctiehuis van Gent. Het gebruiken van geweld tegen personen, diefstallen en
‘andere moetwilligheden’ werden hem ten laste gelegd. (R.A.B., Brugse Vrije, Crimboucken,
no 17037, fol. 174vo-182).
(129) Anna Carolina Hennessy werd geboren te Roeselare in 1743. Zij trad in de abdij in 1765. Op
24 augustus 1784 werd zij door bisschop F. Brenart en door G.J. Limpens als abdis van het
Sint-Trudo-abdij aangesteld. Pas op 1 augustus 1788 werd de aanstelling door Jozef II
bekrachtigd en op 24 mei 1789 werd Anna Hennessy door de bisschop gewijd. Zij werd abdis
onder moeilijke omstandigheden. Onder Jozef II werd haar abdij wel niet afgeschaft, maar
psychisch kregen de kloosterlingen het hard te verduren en vooral door de kracht van de abdis
werd de crisis overwonnen. Onder de Franse bezetting werd vooral de financiële uitbuiting
ondraaglijk. Op 1 november 1796 werd het klooster officieel opgeheven. De zusters verspreidden
zich. A. Hennessy ondernam nog pogingen om goederen van haar abdij terug te kopen, dit
mislukte echter. Zij overleed op 4 mei 1798 op 55 jarige leeftijd te St.-Gillis. (Kr. VAN
WONTERGHEM, Abbaye de Saint-Trond à Odegem, Bruges et Male, in: Monasticon Belge,
t. III, vol. 4, blz. 1059-1062).
(130) Zie S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister 1789 - St. Jacob,
nr.65.
(131) Het Ottomaanse Rijk werd tussen 1774 en 1789 bestuurd door sultan Abdülhamit I en niet door
Achmet IV zoals Van Walleghem vermeldde. Het was een zwakke leider, onder zijn ambtsperiode
brokkelde het Rijk verder af, vooral door de interne moeilijkheden en door de oorlog tegen
Rusland en Oostenrijk (zie hiervoor voetnoot nr. 48 van 1788). (The New Encyclopaedia
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Britannica, dl. 13, blz. 784), (Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, dl. 1, blz. 167 en dl.
18, blz. 220-221).
(132) Selim III volgde in 1789 zijn oom Abdülhamit I op als sultan van het Ottomaanse Rijk. Hij gaat
door als de moderne hervormer. Onder zijn bestuur werd het leger gemoderniseerd naar Europees
model, dit was nodig in de oorlog tegen Oostenrijk en Rusland. Bovendien werd de administratie
gerationaliseerd. In de regeringsperiode van Selim III werd het Ottomaans isolement voor het
eerst doorbroken, het was de aanzet tot de algemene hervormingen van de 19de eeuw. (The
New Encyclopaedia Britannica, dl. 13, blz. 784), (Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie,
dl. 21, blz. 436).
(133) Voor nadere informatie omtrent deze persoon zie verder fol. 320-326 en voetnoot 145.

(Juni)
Derde trecking van de derde loterij in classen.
Op den 2, 3 en 4 junij is binnen de stadt Brussel op de groote saele van het Stadthuijs
gehouden de derde treckinge van de derde loterije in ses classen, ingestelt in de
Oostenrijcksche Nederlanden bij opene brieven van Zijne Majesteijt den keijser ende
koning van den 5 september 1785, ter presentie van den keijserlijk en koninglijcken
- fol. 310 - toesiender ende van twee heeren schepenen der stadt Brussel. - fol. 310-314
-

D'heer Lauwereijns, hooftman van de gilde van St.-Jooris, overleden.
- fol. 315 - Op den 3 junij naermiddag is binnen de stadt Brugge overleden mijnheer
Charles Lauwereijns, heere van Roosendaele(134), etc., hooftman de[r] keijserlijcke
en koninglijcke hooftgilde van den edelen ridder St.-Jooris, onderhouden in den
‘Ouden Hove’ binnen de stadt Brugge(135) en is op den 5 daernaer op de volgende
wijse zeer pligtig begraeven geworden: naerdat het lijk desen naermiddag voor elk
tentoon op eene pragtige wijse in baere gestaen hadde, wiert hetzelve 's avons om
ses uren op de volgende wijse ter aerden bestelt: verscheijde vaenen gingen voorop,
nevens hetzelve de heeren van den choor van de parochiale kercke van St.-Jacobs,
gelijk ook alle de stedeballen deser stadt met brandende flambeeuwen verciert. Met
de waepens agter het lijk volgden d'heeren vrienden, alle den edeldom deser stadt,
gelijk ook alle de heeren schotters van de gilde van St.-Jooris in hunne gewone
uniforme; aldus de lijckspligtigheden in de kercke van St.-Jacobs afgesongen - fol.
316 - zijnde, wiert het lijk gestelt in eene carosse en vervolgt door d'heeren vrienden,
edeldom en de heeren schotters, vervoert langs de Steenstraete onder het geduerig
singen van alle de stedeballen langs den weg tot aen de Smedepoorte, waer gekomen
zijnde d'heeren vrienden hun plaetsten in eenige carossen en verscheijde torsen het
lijk versellende, wiert vervoert langs St.-Michiels, omdieswille dat de brugge aen
Steenbrugge afgebroken is om vermaekt te worden, tot op de parochie van Oostcamp
waer het lijk, door menige parochianen der zelve parochie ingehaelt zijnde, desen
avont door den heer pastor aldaer op het kerkhof begraeven wiert.

Ordonantie nopende de linwaetmart.
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Op den 5 junij is bij hallegebode en placaete vanwegens d'heeren van 't collegie der
stadt Brugge aengekondigt geworden dat op de klagten gedaen aen d'heeren van 't
collegie der stadt Brugge door de leden der vrije laekenhalle hoe de marten der
grouwe linwaeten, dewelcke de favorabelste - fol. 317 - van de
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gansche provencie plagt te zijn, teenemael teniet gaet ende vervalt door het opkoopen
der linwaeten op de martdaegen door de zoogenaemde voortverkopers ofte kutsers(136)
het van nu voortaen aen geene der zelve meer zal geoorloft zijn [op] de mart te komen,
tenzij naer het luijden van de tweede poijse, veele min handt aen een stuk te slaen
ofte naer den prijs der linwaeten te vraegen, op pene van te vervallen voor elcke
contraventie in eene boete van 50 pond parasijse, te verdeelen d'helft aen den
aenbrenger en d'andere helft aen den gemeenen armen; zullende op gelijcke boete
geene kutsers daegs vóór de martdag aen eenige boeren mogen vraegen naer den
prijs van hunne stukken, veele min afkoopen, nemaer zullen de boeren die op den
volgenden martdag alle moeten op de mart ter publicke verkoopplaets bewegen(137).

(7 junij 1789)
Op den 7 junij, feestdag van de H. Drijvuldigheijd en is vanuijt de parochiale kercke
van St.-Gillis des naermiddaegs geene processie omgedregen - fol. 318 - dan alleen
des avons naer het lof; de generaele absolutie nogtans is naer de plichtige hoogmisse,
gelijk ook agter het lof als naer gewoonte gegeven geworden. Met het supprimeeren
van dese, gelijk alle d'ander processiën, schijnt er van desen feestdag op
St.-Gillisparochie, die alle jaere als eenen fermelen kerremisdag was, geene gedagtenis
meer te zijn terwijl t'elken jaere aldaer de huijsen en straeten verciert en verscheijde
autaeren gestelt wierden.

Toestant des keijsers; premie voor 't inbrengen der graenen belooft; de
graenbrandewijnstokerijen verboden.
Op den 8 junij heeft men in de XLVI gasette vernomen dat den toestant van Z.M.
den keijser wederom verergert is, dat de koortse en bloedtspouwingen zig andermael
hebben veropenbaert. Door het Gouvernement-Generael der Nederlanden is eene
premie belooft voor die graenen langs Lillo(138), etc., in dese landen zullen inbrengen(139),
gelijk ook is eene stricte ordonantie bekent gemakt om alle plonderingen en tumulten
te voorkomen(140), gelijk ook een verbodt van graenbrandewijn - fol. 319 - in de
Nederlanden te stooken op verbuerte van den halm(141) en andere swaere penen(142);
met het aenkondigen van welk verbodt den graenbrandewijn seffens binnen de stadt
Brugge zeer in prijs verhoogt is en van 20 stuijvers reets tot 28 stuijvers in prijs
verhoogt is geworden.

Lijkdienst in St.-Jacobskercke gedaen.
Op den 8 junij wiert in de parochiale kercke van St.-Jacobs 's morgens om elf uren
gedaen eenen zeer pligtigen lijkdienst wegens het afsterven van d'heer Lauwereijns,
waer d'heeren vrienden, alle den edeldom deser stadt en de confraters van de gilde
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in hunne uniforme tegenwoordig waeren. Den volgenden dag 's morgens om negen
uren zijn alle dezelve heeren, gelijk degene van de gilde van St.-Jooris, gereden met
carossen en fouturen naer de parochie van Oostcamp alwaer om thien uren ter zelve
intentie eenen pligtigen lijkdienst in de parochiale kercke aldaer, door den heer pastor,
afgesongen wiert.
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Rechtveerdige justitie gedaen voor het Stadthuijs der stadt Brugge op
den 13 junij 1789.
- fol. 320 - Omdieswille dat gij, Henrij Hensenrij, soon van Charles, oudt 32 jaeren,
geboortig twee mijlen van Parijs in Vrankerijk, timmerman en scheepwerker van
stijle, ofte zoo gij andersints met naem of toenaem moogt wesen genaemt, u zoo
verre hebt vervoordert van op den 18 meij lestleden, binnen de stadt Brugge
aengekomen zijnde, 's morgens tusschen ses en seven uren eene duere in een huijs
in de Pottemaekersstraet, bewoont bij joffrouw Floré, hebt vinden openstaen en den
zelven huijse ingetreden zijnde gij hebt bestaen langs den gang te gaen tot op den
hof alwaer, zoo gij zegt, een venster te hebben vinden openstaen van de agterkaemer
komende op den hof en door dezelve gekropen zijnde gij van de aldaer staende taefel
hebt ontweert een catoene jak ende rock en eene gelijcke schorte, een paer - fol. 321
- diamante ooringen aen welcke twee fijne peerlen waeren hangende en een paer
schoenen onder de taefel vindende staen waerin waeren een paer silvere gespen, hebt
gij dezelve daer uijt ontweert en de schoenen laeten staen. Dus met dees effecten
wederom den venster uijtgekropen zijnde en degene van den huijse hoorende spreeken,
zijt gij gegaen naer de agterpoorte die gij poogde te openen, dog dezelve met twee
grendels en slot gesloten vindende, zijt gij zonder ontdekt te worden langs den gang
het huijs uijtgegaen; hebbende gij u, desen morgen de gestolen effecten altijdt bij u
hebbende, begeven door verscheijde straeten totdat gij gekomen zijt in d'herberge
Den Kleenen Wolf, regt over het comtoir principael van Zijne Majesteijt(143) ende u
gestolen effecten aldaer nedergeleijt hebbende, hebt gevraegt naer eenen kleerkoper
om dezelve te verkopen zoo gij voorgaf uijt armoede; dog dezelve aen degene van
- fol. 322 - het huijs te koop presenteerende, hebt gij voor de catoene schorte gevraegt
20 schellingen wisselgelt, dog u 2 schellingen geboden zijnde, hebt den koop voor
5 plaketten toegeslaegen; voor de jak ende rock 27 schellingen wisselgelt vraegende,
hebt die gelaeten voor 5 schellingen; voor de zilvere gespen een croonstuk vraegende,
hebt die gelaeten voor 7 schellingen wisselgelt zooals u geboden wiert en die 14
schellingen in zilver weerdig waeren; voor d'ooringen die tot 10 pondt, veerthien
schellingen wisselgelt weerdig waeren, hebt gij drij croonstukken geëijscht zonder
dat gij dezelve aldaer bij gebrek van gelt hebt konnen verkopen. Hiermede d'eene
straet uijt- en d'andere ingaende zonder, zoo gij zegt, te weten langs waer, hebt gij
eene vrouw aen haere deur vinden sitten en aen dezelve gevraegt naer eenen juwelier,
die u vraegende wat gij te koop hadt haer d'ooringen hebt getoont en tot 7 croonen
- fol. 323 - daervan eijsschende, dog dese vrouw, zoo gij zegt, aan u onbekent, gelijk
ook de straet, u voor dezelve 3 croonen biedende, hebt gij den koop toegeslaegen
zonder dat men tot nog toe heeft konnen agterhaelen aen wie gij dezelve hebt verkogt.
Met het ontfangen gelt nog eenige daegen in dese stadt verbleven hebbende, zijt gij
op eenen avont gegaen naer Schipsdaele in meijning van des anderendaegs naer
Oostende te vertrekken en in d'herberge genaemt Oostende blijvende logeren, hebt
gij 's morgens, opstaende, van den boort van de schouwe ontweert een gelaeden
pistole, waerschijnelijk tot eenig quaedt voornemen, waermede gij op sondag den
24 meij in plaets van naer Oostende te gaen andermael naer de stadt Brugge zijt
weergekeert, op welcken dag d'eene herberg uijt en d'andere in gesworven hebbende
des avons zijt gekomen in d'herberge Den Groenen Leeuw in de Spangjaersstraete
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ende aldaer tot laet in - fol. 324 - den nagt verblijvende, hebt gij groote carelle en
rusie gemakt, tot zoo verre dat gij uwe
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gelaeden pistole uijt uwen sak hebt getrokken en daermede eenige verdreegingen
hebt gedaen, waerom om de borgerlijcke wagt gegaen zijnde, zijt gij van dezelve
vastgenomen, in d'handen van welcke nauwelijcks zijnde gij aen hun langs den weg
de begaene dieverijen hebt bekent gemakt en desen nagt in de borgerlijcke wagt(144)
bewaert wordende, zijt gij des anderdaegs beweegt in egte van vangenisse; zijnde
gij nog grootelijcks verdagt van geduerende u vagabonneerende en gauwdievende
leven nog andere strafbaere faiten te hebben begaen.
Van alle welke geduerende uwe detentie, zoo bij wettelijcke genomen informatiën,
uwe eijgene bekentenissen, als andersints, 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 - fol. 325 - der stadt Brugge, gesien hebbende
den schriftelijcken crimineelen heersch t'uwen laste gemakt ende beleden,
condemneeren, zoo sij condemneeren bij desen, u, Henrij Hensenrij, soon van Charles,
oudt 32 jaeren, geboortig twee mijlen van Parijs in Vrankrijk, timmerman en
schipwercker van stijle, ofte zoo gij andersints met naem ofte toenaem moogt wesen
genaemt, alhier present, van gebragt te worden op een schavot vóór het Stadthuijs
der stadt Brugge en aldaer ter discretie van schepenen door den scherprechter met
roeden te worden gegeesselt, dies t'eijnden voor altijdt uijt het keijserlijk en koninglijk
gebiedt gebannen te worden. Aldus gedaen in gebannen Vierschaere in 't Stadhuijs
der stadt Brugge, op den 13 junij 1789 en ten zelven daege geëxecuteert(145).
Desen geëxecuteerden is den zelven persoon die op den 30 meij, als hiervooren
fol. 308 aengewesen, vóór 't Stadthuijs tentoon gestaen heeft en die - fol. 326 ontfangende heden voor zijne begaene faiten 75 slaegen, vehement geschreeuw in
de Fransche taele onder het ontfangen der zelve mackte, zeer gewillig naer het
ontfangen der zelve met gevouwen handen aen d'heeren vergiffenis vraegende; daegs
hiernae ook tot buijten de poorten deser stadt vergeleijt wordende.

Ordonantie nopende de grootbrouwers.
Heden, den 13 junij, wiert bij hallegebode en placaete vanwegens d'heeren van 't
collegie deser stadt bekent gemakt eene zeer strenge ordonantie nopende de
grootbrouwers deser stadt Brugge tot voorkoming van alle de rechten der bieren, als
wegens de fraudeleuse vermindering der fustagiën(146) tot groot naedeel van
d'ingesetene deser stadt; om alle welcke te voorkomen geene brouwers meer vier
onder den ketel en zullen vermogen te steken vóór ten comtoire te hebben afgehaelt
een schriftelijk biliet inhoudende hoeveel tonnen zij van de te brouwen brouwte fol. 327 - zullen trecken, telkens op de boete van 100 guldens; zullende gelijckelijk
vier uren naerdat het bier zal getont worden, moeten inkennis doen om de(s) tonnen
te worden gesteken en om te konnen sien de groote der fustagiën en of er volgens
het eerste inken geen meer tonnen en zullen getrokken zijn, om dus alle schaede
wegens de rechten en het verminderen der fustagiën, die aen 't publicq zeer naedeelig
zoude konnen worden, op alle mogelijcke devoiren te voorkomen(147).
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Geene processiën op den sondag onder 't H. Sacramentfeest omgedregen.
Op den 14 junij, sondag, geviert wordende onder d'octave van het H. Sacrament(148)
en zijn vanuijt geene parochiale kercken deser stadt eenige processiën omgedregen
evenals of zulks noijt en was gepleegt geweest, zoodat desen dag, die weijnige jaeren
geleden wegens de zoogenaemde ‘kleene kerremis’ met zooveel luijster plagt geviert
te worden, zoo wegens het oprechten der menige autaeren, het vercieren der huijsen
en straeten, als andersints, heden zoo stil is doorgebragt alsof zulks noijt - fol. 328 en waere gepleegt geweest. Het draegen van de processiën op alle daegen van d' H.
Sacramentoctave door de cloosters, gelijk over jaer elk op zijnen toer, onderblijft
ook teenemael, behalvens nogtans dat gepasseerden vrijdagnaermiddag de processie
langs de Ganseplaetse, als over jaer, door de eerweerde paters Predikheeren op hun
eijgen priveel, zonder consent, is omgedregen geworden, waerom seffens door onsen
eerweerdigsten heer bisschop naer alle d'andere cloosters contre-orders zijn gesonden
van geene processiën, tenzij rondt de kerk en panden, om te draegen.
Op H. Sacramentdag nogtans is met allen luijster de gewone processie als naer
gewoonte omgedraegen en den goddelijcken segen over de vendels van Z.M. den
keijser ende koning, op de Mart in de waepens staende, gegeven geworden(149).

De Schotters der hantboge komen van Thourhout.
Op den 15 junij zijn d'heeren Schotters van de hantboge(150) deser stadt Brugge tegens
den avont met grooten treijn in verscheijde fouturen alhier - fol. 329 - aengekomen
van de groote schie[t]feest gisteren en heden binnen de stadt Thourhout gehouden
(ziet den inhout der zelve in de XV Gasette van Gend van den 19 februarij lestleden)
en die voorseker de luijsterlijckste geweest is van alle de schietfeesten die er
geduerende desen somer in Vlaenderen gehouden zijn. In dese schietfeest heeft de
gilde van Brugge gewonnen eenen opperzijdevogel behalvens elf mindere vogels,
gelijk ook d'eeremadalie van de meeste vogelen te hebben op de persse gestelt. De
gilde van Jabbeke heeft in dees schietfeest gewonnen twee opperzijdevogelen, vijf
mindere ende bij loting den oppervogel; aen de gilde van Honschote is toegewesen
d'eeremadalie, gelijk ook degene van verstgelegen gekomen te zijn.

Arrivement en vertrek van hunne koninglijcke hoogheden binnen Brugge.
Op den 16 junij 's middaegs tusschen 12 en 1 uren zijn met de bargie van Gend,
bespannen met sesthien peerden, binnen de mueren - fol. 330 - der stadt Brugge
aengekomen hunne koninglijcke hoogheden de gouverneurs-generaels der
Nederlanden, verselt door de gravinne d'Esterhazij en door den generael De
Kempele(151). Het doorluchtig geselschap aen 't sas in de Coupure aengekomen zijnde,
wiert verwellekomt door onsen eerweerdigsten heer bisschop, besonderste heeren
van 't collegie en d'overste der militaire, die hun alle
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op de bargie begeven hebbende, de stadt met het doorluchtig geselschap doorgevaeren
zijn, alle de bruggen tevooren gedraeijt zijnde. Aen 't sas bij den Com gekomen
zijnde, naem elk in 't besonder zijn afscheijt van hunne koninglijcke hoogheden,
waermede de bargie onder den toeloop van duijsenden menschen door den Com zeer
snellelijk voortvaerde in d'Oostensche vaert en vervolgens naer de stadt Oostende,
alwaer het doorluchtig geselschap vóór den avont aengekomen zijnde, den nagt
doorgebragt - fol. 331 - heeft ende des anderdaegs de besonderste merkweerdigheden
aldaer besichtigt hebbende langs het strange(152) par fouture gereden zijn naer
Blankenberge, alwaer in den naermiddag aengekomen zijnde het doorluchtig
geselschap een pragtig middagmael genomen heeft, waernae tusschen vijf en ses
uren andermael langs de Ezelpoorte binnen de stadt Brugge aengekomen zijn; dog
binnen dese stadt in d'Ezelstraete aengekomen zijnde, ontmoete het doorluchtig
geselschap de processie uijt de parochiale kercke van St.-Jacobs die heden naermiddag
uijt alle de parochiale kercken deser stadt tot slot van d'octave van 't H. Sacrament
omgedregen wordt. Hunne koninglijcke hoogheden en voorder geselschap stapten
terstont uijt hunne rijdcoetse en agtervolgden tevoet de processie tot in de kercke der
eerweerde paters Discalsen(153) waer hun zoo haest doenelijk elk eenen stoel toegebragt
wiert ende daer zoolang vertoefden - fol. 332 - totdat de benedictie met het
Alderheijligste gegeven was, aldaer vertoevende totdat de processie uijt de straete
teenemael vertrokken was. Het rijtuijg dat zij ter deser gelegentheijd eene straet
hadden doen omrijden weder toegekomen zijnde, stapten zij in hetzelve ende aen 't
Hof van Commercie aengekomen zijnde, wierden ses andere peerden aen het rijtuijg
gespannen middelertijdt dat alle d'oversten der militaire die aldaer in afwagting
gestaen hadden een teermoedig afscheijt van het doorluchtig geselschap nam, zonder
dat iemant uijt het rijtuijg aftrad. Zoo ras de peerden aengespannen waeren, reed het
rijtuijg in post door de stadt en Cruijspoorte langs den calsijdeweg naer de stadt Gend
waer hunne koninglijcke hoogheden nog desen avont laet aengekomen zijn en dus,
dat te verwonderen is, zonder binnen de stadt Brugge bij iemant eenig verblijf
genomen te hebben dezelve onder de toejeuging van veele inwoonders verlaeten
hebben.

Z.M. den keijser mat hoe langer hoe meer af.
- fol. 333 - Op den 18 junij heeft men in de XLIX gasette vernomen hoe Zijne
Majesteijt den keijser hoe langer hoe meer oogblijkelijk in kragten afmat, dat Z.M.
wederom het gebruijk van de ezelinnemelk heeft hernomen die hij hadt verlaeten en
dat de geneesheeren, naer alvooren alle de middelen van de konste uijtgeput te hebben,
zeggen dat men de nature alleen moet laeten wercken zoodat men wegens dien
toestant van Z.M. in de grootste ongerustigheijd is.

Besonderheden der reijse van hunne koninglijcke hoogheden.
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Men verneemt uijt Gend d'omstandigheden van de reijse van hunne koninglijcke
hoogheden, gelijk ook des zelfs verrichtingen aldaer, met eenige ander besonderheden
van hunne reijse naer verscheijde andere plaetsen in de Nederlanden.
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Monink, derden dief van O.-L.-V.-kerk, ontdekt.
Op den 20 junij 's morgens wiert naer lange devoiren en opsoekingen ontdekt in het
huijs van zijnen broeder bij Sulferenberg, den derden dief van de begaene diefte van
O.-L.-V.-kercke genaemt Monink, begaen in den nagt tusschen - fol. 334 - den 7 en
8 julij 1788 (siet hiervooren, fol. 120)(154) en bij sententie crimineel uijt de landen van
Z.M. den keijser ende koning gebannen als vlugtig bedegen zijnde (siet verders
hiervooren fol. 202, waer vermelt staet dat desen zig korts naer zijne vlugt op een
schip naer d'Oost-Indiën hadde begeven, dog onwaer is geweest en zulks alleen dus
door het publicq ver[s]preijt wiert). Desen is heden in egte van vangenisse beweegt
geworden, grootelijcks verdagt zijnde van nog veele andere dieften binnen dese stadt
Brugge sedert zijne stoute wederkomst van zijne vlugt te hebben begaen, zoo van
het loot onlangs aen de stedeschole gestolen, waervan hij reets pligtig betegen is. In
zijn huijs en steenput zijn door d'heeren reets veel huijssoekingen gedaen en veele
effecten aldaer bevonden die naer 't collegie beweegt zijn en hij daeraf nauwkuerig
afwijs zal moeten doen en seker veel door hem zal aen den dag komen.

De Staeten van Brabant en Henegauw worden afgeschaft; kaemers van
den Grooten Raedt tot Brussel op te rechten en andere seltsaemheden.
- fol. 335 - Op den 22 junij heeft men in de L gasette vernomen eene zeer stricte
ordonantie van Z.M. den keijser ende koning van den 18 deser van agt artikelen
waerdoor de Staeten van Braband voor hunne aenhoudende ongehoorsaemheijd,
weijgering der subsidiën ende vermeten onderhandelingen teenemael, gelijk de
Staeten van Henegauw, worden afgeschaft ende vernietigt, gelijk ook voor dese
provencie den heelen inhout der Blijde Inkomste herropen, afgeschaft ende vernietigt
is geworden(155); zullende seffens alle des zelfs bediende hunnen eed moeten afleggen
en eenen nieuwen van getrouwigheijd moeten sweeren aen 't Gouvernement-Generael
van Z.M. den keijser ende koning willen zij hunne bedieningen blijven behouden,
den wonderbaeren inhout verders te zien zijnde in de gemelde stricte ordonantie.
Eene andere verklaeringe des keijsers van drij artikelen behelst dat er - fol. 336 eerstdaegs binnen de stadt Brussel zullen opgerecht worden twee kaemers van den
Grooten Raedt die de justitie zullen bedienen voor de provencie van Brabant(156).
Nopende den toestant des keijsers verneemt men van den 10 deser uijt Weenen nog
zeer onaengenaeme tijdingen: dat Z.M., meijnende naer de misse te gaen, met eene
flouwte is overvallen waerop een aenhoudende koorstse gevolgt is.
Uijt verscheijde plaetsen van Duijstlandt en Holant ontfangt men zeer onaengenaeme
tijdingen van wolkbrueken en groeve haegelbuijen die groote overstroomingen
veroorsakt en veel schaede aen de velden toegebragt hebben.
Zoo men alhier binnen Brugge nu verders uijt Brabant verneemt, zijn er bij het
scheijden van de leste vergaederinge van d'heeren Staeten, die alles bleeven weijgeren,
eenige bij den kop gevat en in de boeijen geslaegen, terwijl het meest alle de andere
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met loosheijd ontvlugt zijn; uijt welcke gebeurtenis men nog meerder gevolgen te
verwagten heeft.
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Ordonantie waerbij alle geschot verboden wordt.
- fol. 337 - Op den 24 junij is vanwegens d'heeren van 't collegie deser stadt Brugge
bij hallegebode en placaete stiptelijk als meermaels verboden alle geschot bij den
dag ofte des avons binnen de stadt Brugge zoo met canons, kaemers(157), kruijperkens(158)
ofte fuseijen ende alle andere materiën welkdaenig die zouden mogen wesen, ten
waere in besloten hoven ende met voorig bekomen consent van d'heeren van 't collegie
alles, op de boete van 10 pond parasijse voor elcke contraventie; zullende de ouders
dezelve voor hunne kinderen moeten instaen(159).
Heden, feestdag van den H. Joannes Babtista, welck geschot t'elcken jaere op desen
dag meest plagt plaetse te hebben 's avons aen de menige vruegdevieren die in menigte
plagten ontsteken te worden en worden vooralsnu wegens de volkomen afschaffing
van desen feestdag weijnig of geen vruegdevieren meer ontsteken en desen nagt is
zoo gerust afgelopen alsof zulks nimmermeer was gepleegt geweest(160).

Aenbelangende pointen ter beraetslaeginge van Brabant; belastingen voor
des zelfs getrouwe on[der]daenen afgeschaft en ander aenbelangende
stukken.
- fol. 338 - Op den 25 junij heeft men in de LI gasette vernomen de vier aenbelangende
pointen die ter beraetslaeginge door Z.M. den keijser ende koning aen d'heeren
Staeten van Brabant zijn voorgestelt geworden en aen welckers vervollinge Z.M.
hadt vastgehegt de handhaevinge van de oude consistutie deser provencie, hoe de
heeren Staeten, hunne toestemminge in die schikkinge geweijgert hebbende op
voorwensel dat hunnen eedt hun zulks belette, zijn als voorgaendelijk gemelt
afgeschaft, vernietigt en den heelen inhout der Blijde Inkomste herropen geworden.
Alsmede is in het licht gekomen eene verklaeringe des keijsers van den 19 deser
waerbij onder andere reets eenige belastingen voor de getrouwe onderdaenen van
Brabant worden afgeschaft(161). Verders nog een alderaenbelangenste stuk van Z.M.
den keijser ende koning (wiens gesontheijdtsgesteltenisse volgens de tijding uijt
Weenen nog altijdt even wankelbaer is) en waerbij Z.M. in oneijndige uijtdrukkingen,
die het - fol. 339 - hardste gemoed moesten bewegen, zegt dat hij, naer een langduerige
vergetentheijd van het voorgevallene in Braband geduerende eene reeks van twee
jaeren door welcke zijn geheijligden persoon zoo vreedelijk is gequest geweest, zig
eijndeling gedwongen heeft gevonden zijn souvereijn gesag in alle volheijd te
hervatten, dog dat Zijne Majesteijt nog met genoegen de hand zal toereijken aen
degene van zijn getrouwe onderdaenen die, weggesleept door den stroom van een
ongeluckig misverstant, hunne plicht t'zijnen opsicht hebben ontkent ende welcke
nu met vertrouwen ende rechtsinnigheijd hunnen toevlugt zullen nemen tot zijne
goedertierentheijd ende goetheijd; vervattende dit zoo seltsaem stuk nog menige
andere dringende uijtdrukkingen van Z.M., vervolt met eene ongronderelijcke
wijsheijd, langmoedigheijd en goedertierentheijd, tot welckers inhout, als weerdig
voor 't naegeslacht te worden vereeuwigt, den leser oversende om hetzelve in - fol.
340 - alle zijne deelen te doorgronden(162).
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Zoo men verders tot nog toe uijt Brabant verneemt, loopen alle die merkweerdige
veranderingen daer gerustelijk af zonder eenige saemenrottingen of oproerigheden
te ontmoeten, daer nogtans twee jaeren geleden, zooals men in mijne voorige deelen
zien kan, zulkdaenige wanorders, zelfs om mindere oorsaeken, binnen de Nederlanden
hebben plaetse gehadt.

Geene processie op St.-Pietersdag omgedregen.
Op den 29 junij, feestdag van den H. Petrus en Paulus, en is als naer jaerelijcksche
gewoonte vanuijt de kercke der eerweerde paters Recoletten wegens desen feestdag
geene processie rondt de Vischmart en ander straeten omgedregen evenals of zulks
noijt en was gepleegt geweest.

Een Jode wordt van de peerdemart van Thourhout voor [het] begaen
eener diefte ingebragt.
Heden tegen den avont zijn van Thourhout, waer het peerdemart hadde geweest,
binnen Brugge aengebragt en in egte van vangenis beweegt drij Joden van natie die
aldaer hadden dreijgen te stelen eene borse waerin waeren 70 guineen(163), zoo nogtans
dat zij betrapt wierden wanneer eenen deser de borse in den sak vast hadde om die
met behendigheijd te ontroven(164).

Wondere begraeving van d'heer Kuekelink.
- fol. 341 - Op den 30 junij wiert het lijk van sieur Frans Kuekelink(165), jongman,
wonende in St.-Jansstraete, op de volgende wondere wijse begraeven; zijnde den
zelven over twee daegen zeer ellendig gestorven naer veele tormenten(166) te hebben
geleden ende die naer zijne doodt geopereert zijnde, bevonden wiert alle des zelfs
ingewant teenemael verrot ende bedorven te zijn. Vóór het lijk gingen eenige vaenen,
nevens hetzelve d'heeren van den choor van de parochiale kercke van St.-Walburge
en eenige stedeballen met waschlicht, gelijk ook 24 oude mannen, elk met eenen
roosencrans in d'hant al lesen die volgens den uijtersten wil van den overleden elk
met een broot van 7 stuijvers en twee schillingen wisselgelt in gelde bestelt waeren.
Het lijk wiert gedregen door de leden van den ambagte van de wollewevers van
welcke den overleden oudt-deken was en gevolgt door de biddende orders en grooten
rouw zijner familie. Aldus in de kerk gekomen zijnde, wiert eenen plichtigen lijkdienst
- fol. 342 - afgesongen tusschen de truermusiek van meer dan 50 musicanten op den
doxal; 't eijnde van welcke het lijk in den zelven toestant, behalvens het versellen
van d'heeren van den choor en biddende orders, naer het generael kerkhof gedregen
ende begraeven wiert.
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Een paruquier tot Brussel gerabrakt.
Zoo men uijt Brussel verneemt is op het eijnde deser maendt junij aldaer eenen
paruquier op een houte kruijs leden en letten gebroken en tot' er doodt gera-
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brakt geworden voor het begaen van de volgende zeer grouwsaeme moordaedigheijd:
eenen jongen, oudt circa elf jaeren en die bij hem was werckende, hadde eenig
drinkgelt gewonnen en leijde hetzelve zonder iemants weet op vijf nombers in de
loterij. De fortuijn was hem tot zijnen ondergang gunstig en alle vijf zijne geraeden
nombers wierden uijt het radt der fortune getrokken zoodat hem eene merkweerdige
prijs gevallen was. Den jongen alle vijf zijn verkosen nombers uijtgetrokken siende,
was bij uijtnementheijd - fol. 343 - verstelt en zoo verheugt dat hij seffens liep naer
zijnnen meester, zulks vertelde en het lotbiliet toonde. Den baetsugtigen meester
bedagt aenstonts hem het biliet te ontweldigen en gebood den jongen naer den kelder
te gaen om een kanne bier te tappen om, zoo hij zeijde, d'alteratie af te spoelen. Den
ongeluckigen gehoorsaemde tot zijn ondergang, want den ontmenschten meester
hem in den kelder naevolgende, sneed hem met een mes den hals af, nam den dooden
het lotbiliet af en begraefde hem onder eenige steenen in den kelder. Naer de begaene
moort ging hij met [het] winnende biliet om den prijs, dog den colecteur den jongen
kennende die het lot hadde gewonnen, wilde hem den prijs niet betaelen voordat den
zelven te voorschijn zoude komen. Den jongen wiert vermist en den heelen handel
ontdekt; het huijs van den moorder wiert ontset en het vermoorde lichaem van den
jongen, onder eenige steenen gedolven, deerlijk vermoort gevonden.

Eindnoten:
(134) Charles-Pierre Joseph Lauwereyns-de Diepenhede, heer van Roosendaele, Zuytcote..., overleed
op 65-jarige leeftijd te Brugge op 3 juni 1789, hij werd begraven op het kerkhof van Oostkamp.
Hij was de zoon van Charles-Joseph en van Thérèse-Gertrude de la Villette de Zuytcote, was
gehuwd met Marie-Caroline vander Haghen de Zillebeke. Zijn politieke loopbaan begon hij als
Raad op 4 maart 1752. Tussen 4 februari 1754 en 7 maart 1788 was hij schepen. In het culturele
leven van de Brugse hogere kringen vervulde Lauwereyns-de Diepenhede eveneens een
belangrijke rol. Hij was o.a. grootmeester van de Brugse loge ‘La Parfaite Egalité de Bruges’
(1770), medestichter van de ‘Société Littéraire’ (1786) en hoofdman van de St.-Jorisgilde
(1769-1789). (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc..., o.c., dl. 3, blz. 417-423), (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 127, 129 en dl. II, blz. 8-9, 170, 174), (A. VAN
HOUTRYVE, De Brugse Kruisbooggilde van Sint-Joris, Handzame, 1968, blz. 203), (S.A.B.,
Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1789 - St.-Jacob, nr. 65).
(135) Voor de St.-Jorisgilde zie voetnoot 54 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(136) Een ‘kuts’, ‘kutser’ was iemand die op de markt kwam of te lande rondging om diverse goederen
in grote hoeveelheden aan te kopen en dan verder te verkopen (fr. revendeur). (L.-L. DE BO,
o.c., blz. 589).
(137) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 104-104vo, S.A.B., Plakkaten, 3 juni 1789, reg. 36,
nr. 100.
(138) Lillo is een voormalige gemeente in de provincie Antwerpen, ze werd in 1958 opgenomen door
Antwerpen in het kader van de havenuitbreiding. Het dorp moest plaats maken voor het
Kanaaldok. Op het einde van de 16de eeuw had Lillo een belangrijke militaire betekenis. Op
initiatief van Willem van Oranje werd daar immers het Fort van Lillo opgericht ter verdediging
van Antwerpen (1584). Het stond rechtover het Fort Liefkenshoek (zie verder voetnoot 506),
maar aan de andere oever van de Schelde. Beide forten waren na de Vrede van Münster aan de
Verenigde Provinciën toegewezen, de sluiting van de Schelde was daardoor mogelijk. In 1785
kreeg Jozef II de forten in handen. (Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen, Brussel, 1974,
dl. 4, blz. 186-187).
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(139) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 104vo-105, S.A.B., Plakkaten, 6 juni 1789, reg. 36,
nr. 101.
(140) De ordonnantie van 3 juni 1789 werd uitgevaardigd naar aanleiding van de berichten dat in
enkele steden van de Nederlanden huizen werden geplunderd omwille van de duurte van de
granen. De ordonnantie moest een aanmoediging voor de graaninvoer zijn en ook verdere
plunderingen verhinderen. Om de invoer aan te moedigen werd een premiestelsel ingevoerd:
per last rogge werd een premie van 45 florijnen toegekend; op die manier hoopte men de prijzen
te drukken. Om plunderingen tegen te gaan werden zware straffen vooropgesteld: de doodstraf
voor de overvallers en plunderaars van graantransporten en van huizen, winkels en
opslagplaatsen; geseling en 10 jaar opsluiting voor onruststokers. De ordehandhavers werden
erop gewezen voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen en dag en nacht patrouilles uit te
sturen naar het platteland. Bovendien werd uitdrukkelijk gesteld dat de bestraffing vlug en
efficiënt diende te gebeuren. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 294-295), (S.A.B., Hallegeboden
1786-1793, fol. 105-106), (S.A.B., Plakkaten, 3 juni 1789, reg. 33, nr. 116).
(141) Halm, alm, alme, alaam, d.i. werktuig. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 46-47).
(142) Wegens de felle stijging van de graanprijzen en om het opkopen van graan tegen te gaan werd
de distillatie van brandewijn verboden door de ordonnantie van 5 juni 1789. Overtredingen op
deze maatregel worden bestraft met de inbeslagname van het materiaal, vermeerderd met een
geldboete van 200 kronen voor de eerste overtreding, 400 kronen voor de tweede overtreding
en een willekeurige som vanaf de derde overtreding. (O.P.B.A. 3o serie, dl. 13, blz. 297-298),
(S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 106vo-107), (S.A.B., Plakkaten, 5 juni 1789, reg. 29,
nr. 74).
(143) Het ‘comtoir principal van Zijne Majesteit’ was het kantoor waar de belastingen (zowel directe
als indirecte) geheven door de centrale overheid, toekwamen. Het basiswerk voor de kennis
van het belastingsstelsel in de Oostenrijkse Nederlanden, in G. BIGWOOD, Les impots généraux
dans les Pays-Bas Autrichiens. Etude historique de législation financière, Leuven, 1900.
(144) Voor informatie over de Burgerwacht zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ van deel 1787,
voetnoot 80 en van deel 1788, voetnoot 7.
(145) In tegenstelling tot wat Van Walleghem schreef, was het Carolus Fromentain die op 12 juni
1789 voor het gerecht werd gebracht. Hij werd geboren te Argenteuil, was 31 jaar, ongehuwd,
timmerman en ‘schipwerker’ van beroep. Op 23 mei kwam hij aan te Brugge, in de
Pottenmakersstraat beging hij de eerste diefstal. De beschrijving van Van Walleghem is volkomen
in overeenstemming met het verslag van het gebeuren in het Verluydboek. Ook zijn opsomming
van de gestolen goederen klopt, met uitzondering evenwel van één kledingstuk. De verkoop
van de goederen gebeurde zoals Van Walleghem het beschreef. Voor de opgenoemde feiten
kreeg Fromentain de straf van 25 jaar verbanning uit de Nederlanden. (S.A.B., Kriminele
Rechtspraak, Verluydenboek 1727-1795, no 192, fol. 10-12).
(146) In het Middelnederlands woordenboek werden de woorden ‘fustalie’ en ‘fusten’ opgenomen.
Zij werden omschreven als respectievelijk vaatwerk voor wijn en tonnen. Deze woorden, net
als het door Van Walleghem gebruikte ‘fustagie’ zijn naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van
het Franse ‘futaille’. (E. VERWIJS, J. VERDAM, o.c., dl. II, blz. 857).
(147) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 106-106vo, S.A.B., Plakkaten 10 juni 1789, reg. 36,
nr. 102.
(148) Zie hiervoor voetnoot 120 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(149) Zie hiervoor voetnoot 64 van deel 1788.
(150) De leden van de St.-Sebastiaansgilde werden ook ‘confraters van de handboog’ genoemd. Zie
hiervoor voetnoot 133 van deel 1788 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’).
(151) Dit korte bezoek aan Brugge werd ook door R. Coppieters vermeld. Onder het hoog gezelschap
bevonden zich inderdaad de beide landvoogden, princes Esterhazy en M. de Kempelen. (P.
VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 149). Voor gegevens m.b.t. de landvoogden Albert Casimir
en Maria Christina verwijzen we hier naar voetnoten 56 en 117 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1787. Princes Esterhazy hebben we niet nader kunnen identificeren. We kunnen
echter wel veronderstellen dat zij behoorde tot de oude, zeer rijke Hongaarse familie Esterhazy
waarvan bekend is dat zij zeer in de gunst van de koninklijke familie stond omdat zij veel had
bijgedragen tot de vestiging van de Habsburgse dynastie in Hongarije (zie hiervoor M.
MOURRE, Dictionnaire Encyclopédique d'histoire, Parijs, 1978, blz. 1647). Over de figuur
van M. de Kempelen hebben we geen gegevens teruggevonden.
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(152) ‘Strange’ werd door L. De Bo gedetineerd als ‘het strand van de zee’. (L.-L. De Bo o.c., blz.
1111).
(153) Voor de Discalsen of Ongeschoeide Karmelieten zie voetnoot 69 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788.
(154) Nadere informatie betreffende de misdaad en de rechtszaak waarbij Joannes Mourinck, alias
Moninck, betrokken werd, vindt men onder ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788, voetnoten
166 en 234.
(155) Op 18 juni 1789 werd de keizerlijke ordonnantie uitgevaardigd die de vroegere toegevingen,
verleend aan de provincie Brabant, herriep. Als reden werd het gedrag van de Staten van Brabant
opgegeven De besluiten van 7 januari en van 15 februari 1789 waren een eerste waarschuwing
geweest, er werd echter niet op ingegaan (zie hiervoor voetnoot 35). De ordonnantie bepaalde
dat alle toegevingen, alle privilegies en de Bijde Inkomst werd opgeheven. De deputatie van
de Staten van Brabant werd afgeschaft. De ontvangers en andere functionarissen mochten in
dienst blijven mits eedaflegging aan de keizer. De belastingen moesten zonder uitstel betaald
worden. De Raad van Brabant werd tevens wegens de ongehoorzaamheid en de moeilijkheden
van 1787, opgeheven. Brabant verloor zijn eigen juridische macht en werd onder de bevoegdheid
van de Grote Raad van Mechelen geplaatst. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 302-305), (S.A.B.,
Plakkaten, 18 juni 1789, reg. 33, nr. 121 en 122).
(156) Het betreft hier de ordonnantie van 18 juni 1789, in feite de uitwerking van de artikels 5 en 6
van de vorige ordonnantie, m.b.t. administratie van de rechtspraak in de provincie Brabant. De
justitie binnen Brabant werd overgedragen aan de Grote Raad van Mechelen. In Brussel werden
daarom twee Kamers van de Grote Raad opgericht die dezelfde functie vervulden als de
opgeheven Raad van Brabant. Het personeel werd overgenomen, maar mits het afleggen van
(157)

(158)
(159)
(160)

(161)

de eed van trouw aan de keizer. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 305).
De Bo als verklaring van kamer: korte loop van een geweer die men in de grond plant of in een
blok hout bevestigt en losbrandt. De kamers worden vaak vervaardigd uit oude geweerlopen
die gedeeltelijk werden verkort. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 486).
Het woord ‘kruijperkens’ hebben we niet teruggevonden. Gezien de context lijkt een vergelijking
met de huidige ‘voetzoekers’ ons niet onwaarschijnlijk.
We hebben het betreffende hallegebod en plakkaat niet teruggevonden.
Hier werden de St.-Jansvuren bedoeld. Gedurende de hele 18de eeuw bleef dit oude volksgebruik
van toepassing. Op de feestdag van de Heilige Joannes-Baptist, 24 juni, werden houtvuren
aangelegd waarin allerlei onbruikbare voorwerpen werden gegooid. Dit gebeurde op openbare
plaatsen in de steden en dorpen, het aanwezige volk zong en danste rond het vuur om gezuiverd
te worden van ‘kwade humeuren’ en bevrijd te blijven van alle ziekten. Vooral op het platteland
was er nog een tweede gebruik levendig: er trokken stoeten door de velden met strofakkels en
toortsen van dennehout, daarmee wilde men de voorspraak van de Heilige Joannes bekomen
om Gods zegen over de vruchten af te smeken. (V. VANDE VELDE, Feesten van het kerkelijk
jaar en hunne volksgebruiken, Brugge, 1929, blz. 128-130).
Op 19 juni 1789 werd inderdaad een keizerlijke verklaring uitgegeven waarin werd benadrukt
dat alle middelen zouden worden aangewend om de bevolking van Brabant te verlichten van
enkele provinciale lasten. Belastingen zoals de beden, de twintigste penning en andere inkomsten
zouden verder berekend worden op basis van het vorig jaar. De rechten op het slachten en het

malen, die vooral zwaar wogen op de plattelandsbewoners, werden afgeschaft. (O.P.B.A., 3o
serie, dl. 13, blz. 305-306).
(162) Op 20 juni 1789 werd te Brussel een keizerlijk manifest uitgegeven m.b.t. het strenge optreden
van de keizer in de Nederlanden. Daarin werd, zoals Van Walleghem vermeldde, benadrukt
dat de keizer steeds gehandeld heeft met de intentie de noden van het volk te verlichten. Steeds
werden zijn goede bedoelingen in twijfel getrokken. Twee jaar lang heerste onrust in een deel
van zijn provincies, vooral in Brabant. De keizer probeerde het wederzijds vertrouwen te
herstellen, maar de Staten gingen op de verzoeningspogingen niet in. Op 20 juni dekreteerde
hij dan ook dat de oude constituties werden opgeheven. Hij bevestigde zijn autoriteit, maar hij
wees er echter op dat aan de eigendomsrechten en de individuele vrijheid van zijn onderdanen
niet zouden geraakt worden. (O.P.B.A. 3o serie, dl. 13, blz. 306-307).
(163) Voor de waarde van de Engelse Guinée zie voetnoot 180 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1788.
(164) De rechtszaak die normaliter op de genoemde arrestatie volgde, hebben we niet teruggevonden.
We dienen er evenwel op te wijzen dat de ‘Crimboucken’ van het Brugse Vrije een hiaat vertonen
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vanaf 23 mei 1789. Nochtans waren het precies deze ‘Crimboucken’ die we als bron voor de
criminele rechtspraak binnen het Brugse Vrije gebruikten omdat ze de neerslag waren van zowel
de ondervraging van de beschuldigden als van het uitgesproken vonnis. (R.A.B., Brugse Vrije,
Crimboucken, no 1737).
(165) Franciscus Keuckelinck overleed op 27 juni en werd begraven op 30 juni in de St.-Walburgakerk.
Hij was 47 jaar oud. We vonden Franciscus Keuckelinck terug in de Eed van het ambacht van
de wolwevers, als vinder na de wetsvernieuwingen van 1769, 1770, 1773 en 1783, als deken
na de wetsvernieuwingen van 1772, 1776 en 1786. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Algemeen Overlijdensregister, 1789, St.-Walburga, nr. 65), (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf.
142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 263 vo-264 vo).
(166) Torment (franse tourment), d.i., pijn, grote kwelling. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1172).

(Juli)
D'heer prelaet van St.-Andries tot primarius van de Leden verkosen en
d'heer Aernts continueert.
- fol. 344 - Op den 1 julij is tot primarius voor de stadt Brugge van d'heeren Staeten
van Vlaenderen verkozen, wegens het afsterven van den heer proost van
O.-L.-V.-kercke(167), den zeer eerweerden heer prelaet van d'abdije van St.-Andries
bij Brugge(168) ende tot secondarius den eerweerden heer Aernts(169), continueerende
zijne plaets als voorgaendelijk tot elks volkomen genoegen, want nauwelijcks waeren
de eenpaerige voijsen in 't bischdom tot die verkiesing naergesien ende zulks aen 't
publick geuijt of men saeg alom waer desen heer in de Geltmuntstraet is wonende
de huijsen vercieren en de straeten met wimpels en vlaggen bespannen, gelijk ook
gedaen wiert tot aen de Smedeen Boverijpoort en menige andere omliggende straeten
voor den heer prelaet van St.-Andries die daer ontrent zijne gewone refugie binnen
de stadt Brugge(170) is houdende. Alle dees plaetsen des avons wierden ook bij
uijtnementheijd verlicht, de huijsen en straeten met alle bedenkelijcke illuminatiën
verciert, - fol. 345 - alle de boomen ook rondt de Vrijdagmart met duijsenden
lanteerenkens omhangen en afgespannen zijnde. In de Geltmuntstraete, in 't huijs
van sieur Smidt, stont den wijn van eere met, konstige illuminatiën, zilverwerk en
veele andere vercieringen opgepronkt zijnde ende waeraen de nieuw verkoren heeren
des avons aldaer passeerende, gelijk ook aen veele andere, den eerewijn gepresenteert
wiert. Recht over het huijs van sieur Smidt wiert in een ander huijs geduerende den
heelen nagt met opene vensters zeer konstig op alle soorten van instrumenten gespeelt
zoodat dit alles, gelijk de beijde verre verspreijde vieringen als ineen versaemelt,
een aengenaem gesicht uijtmackte ende uijt alle het genoegsaem bleek hoe aengenaem
die verkiesingen van de benoemde heeren aen 't publicq waeren.

(2 julij 1789)
Op den 2 julij 's morgens om thien uren is Moninck, van welcken hiervooren
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fol. 333 is - fol. 346 - verhandelt, tot naer den twalf vanuijt de vangenisse naer 't
collegie overgeleet geworden onder den toeloop van bijnae eene ontelbaere menigte
volks om hem te zien, gelijk ook nog eenen anderen man, bijgenaemt ‘De Slunse’,
geapparendeert voor het helpen stelen van het loot aen de stedeschole en die reets
opentlijk bekent heeft dat den zelven Monink en andere complicen hem tot het begaen
van die diefte hebben medegeholpen, zoodat men vreest dat er nog andere zullen
opgelicht worden(171).

Diefte tot Mariakercke begaen.
Op den 4 julij heeft men alhier binnen Brugge voor vast vernomen hoe geduerende
dees weeke tot Mariakercke in 't noorden eene zeer groote diefte met drij braeken
begaen is en hoe aldaer eenen man, oudt circa 60 jaeren en op welcken alle suspicie
is, heeft ontweert uijt den huijse van eene hofstede tot ontrent sevenhondert pond
groote in specie, te weten: ontrent 300 - fol. 347 - Fransche kroonen(172) in zilvere en
het andere in goude speciën; tot ontdekking van den daeder door d'heeren van 't
Brugsche Vrije alle mogelijcke devoiren aengewent wordende.

Toestant des keijsers.
Op den 6 julij heeft men in de LIV gasette vernomen hoe de gesontheijdsgesteltenisse
van Z.M. den keijser nog altijdt even wanke[l]baer is en dat Z.M. opnieuws door de
koorste is aengetast geworden.

Rust tot Parijs gestoort.
Uijt Parijs verneemt men hoe de algemeene rust aldaer wederom is gestoort geworden
en hoe meer als 6000 luijden met stokken en hantwerckersgereetschap de deuren der
gevangenis hebben ingeslaegen en alle degene die voor de saeke des volks gevangen
sitten in vrijheijd hebben gestelt ende meer andere verregaende buijtenspoorigheden
hebben bedreven(173).
Men verneemt ook de wonderbaere levenswijse van Selim den III, Turschen sultan,
zedert zijne komste tot den throon, gelijk ook hoe de Turken den tegenwoordigen
oorloog met alle kragt willen voorsetten(174).

Eene nonne in 't H. Geesthuijs viert haeren jubilé.
- fol. 348 - Op den 7 julij heeft in 't couvent van de Apostolinnen in d'Ezelstraet, in
't gesupprimeert clooster van de Theresianen(175), waer tot nog toe geenen dienst voor
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het publicq gedaen wordt, eene joffrouw geviert haeren vollen jubilé van eene
vijftigjaerige professie, onder het afsingen van een pligtige misse in volle musiek in
dezelve kercke. Ter gelegentheijd van welcke op heden in d'Ezelstraet en andere
omliggende straeten d'huijsen en straeten met vercieringen, wimpels en vlaggen
bespannen en des avons met alle bedenkelijcke illuminatiën schoon verciert ende
verlicht wierden.
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Verkooping van der zelver oude clooster.
Heden is in 't verlaeten clooster van 't H. Geesthuijs(176), staende 't eijnde 't
Heijliggeeststraetje zoo men van St.-Salvatorskerkhof afkomt, gedaen den absoluten
toeslag van des zelfs gebouw, verdeelt in twee partijen; zijnde den eersten koop
verbleven voor f. 4650 en de tweede voor f. 1350 courant en breeder volgens
d'annonce zooals in de L Gasette van Gend van den 22 junij kan gesien worden.

Brant ten huijse van d'heer Van Heule ontstaen.
- fol. 349 - Op den 8 julij over den noen ontstont er schielijk brant in 't huijs van
d'heer Van Heule, wonende bij St.-Walburgkercke op den hoek van d'Engelsche
straete, want in de schouwe in den kueken, die zeer vervuijlt was, door de domestiquen
te groot vier gemakt wordende, sloeg de vlam in dezelve, welcke zig zoo geweldig
boven d'huijsinge verhief dat eenige klokken geklipt en men voor den volkomen
ondergang van het huijs bevreest was, dog bij geluk in vollen dag en genoegsaeme
werkluijden en veele menschen bij der handt zijnde, wiert den brant naer circa een
ure met de meeste hevigheijd te hebben gebrant met alle mogelijk devoir geblust
zonder merckelijcke schaede aen d'huijsinge te hebben toegebragt.

Ordonantie nopende de merceniers en laekesnijders.
Op den 9 julij is bij hallegebode en placaete vanwegens d'heeren van 't collegie der
stadt Brugge bekent gemakt dat op de klagten gedaen door de vrije neeringen van
de merceniers en de - fol. 350 - laekesnijders deser stadt hoe tot presuditie der zelve
neeringen ende van het stadtspondtgeldt sedert de demolitie van de Waterhalle, waer
stadtsmagasijn gehouden wiert (tot d'opbouwing van welcke men nu reets verre
gevoordert is), menige kooplieden hun met hunne goederen begeven in particuliere
huijsen en herbergen en hunne goederen aldaer niet alleen koopmanschewijse, maer
tot groote schaede der zelve neeringen het heele jaer door aen particuliere in cleen
debit(177) verkopen, tot zeer merckelijcke schaede van de supposten van dezelve
neeringen. Zoo is 't dat er door dese is geordoneert geworden aen alle kooplieden
komende met hunne goederen naer de stadt, gelijk ook aen degene van de vrije foire
die hun overblijvende goederen binnen de stadt zullen laeten, te vertransporteeren
in een huijs in de Corduaniersstraete nevens het magasijn van stadtspondtgelt om
dezelve hunne goederen aldaer - fol. 351 - alleene aen de supposten van de vrije
neeringen te verkopen, op pene als naer rechte en bij voorgaende hallegeboden
gepubliceert. D'uijtvoering deser nogtans ten koste van de vrije neeringen ende met
consent van 't collegie gedaen wordende(178).
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Eenen soldaet brengt een vrouwspersoon op eene moordaedige wijse om
hals.
Heden den 9 julij naermiddag tusschen ses en seven uren gebuerde binnen dese stadt
Brugge eene grouwsaeme moordaedigheijd die voor 't naegeslagt
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't versteenste gemoedt zal tot medelijden bewegen ende doen sidderen en beven.
Eenige soldaeten desen naermiddag tusschen vijf en ses uren hebbende sitten drincken
in een herberg genaemt Het Hof van Weenen, staende op de Waegenmaekersplaets
dicht aen de Cruijspoorte, was er eenen deser, genaemt Le Clercq, geboortig van
Brugge, die de weerdinne wilde gelt afperssen, dog tot zijn oogwit niet konnende
geraeken ging hij met d'ander heenen; dog hij dezelve hebbende laeten hunnen gang
gaen, keerde hij alleen korts daernae naer hetzelve huijs wederom met opgesetten fol. 352 - moordaedigen wil van de weerdinne om hals te helpen. Hiertoe hadde den
ontmenschten in zijnen neusdoek gewonden een calsijdesteen en trad alzoo den huijse
binnen. Daer heeft hij d'ongeluckige aengerant ende mogelijcks in den kueken gewelf
aengedaen om haer te doen toestaen 't goon hij begeerde; zulks wordt ge(s)presumeert
omdieswille dat haere tuijte(179) naer d'ontdekking van de moort op de taefel is
gevonden geworden en waeruijt men genoegsaem dunken kan dat hij van boven
tegen haer moet geworstelt hebben, dog hoe zulks geschiet is ofte niet is het evenwel
zeker dat hij haer tot in den kelder beweegt of gesmeten hebbende, haer aldaer zoo
met eene steene kanne als met den voormelden calsijdesteen zeer veele jammerlijcke
slaegen heeft toegebragt zoodaenig dat zij in haer bloet versmagt ende haer hooft
teenemael vermorselt was; ook blijkende dat d'ongeluckige haer tegens hem heeft
verweert, gemerkt zij doodt met haere patoefel in d'hant is gevonden geworden. Naer
't begaen - fol. 353 - van dese grouwsaeme moordaedigheijd heeft den moorder haer
ontweert tot twintig schellingen wisselgelt en eenige stuijvers, eenige bergbriefkens(180)
en twee kleene loterijbriefkens, welcke bij zijn ontdekking in 't stroij van zijn bedde
zijn gevonden geworden ende waermede hij, zeer bebloet zijnde, naer den
Poermolen(181) is gegaen, waer gekomen zijnde hij zijn bebloede kleederen voor een
plaquet heeft laeten uijtwasschen, voorgevende dat dezelve waeren bebloet door eene
koe die hij bij eenen zijner vrienden hadde helpen slagten en waermede hij is gaen
slaepen. Daer verliep ontrent één eure naerdat de moort was begaen zonder dat iemant
zulks gewaer wiert, gemerkt hij de deure hadde laeten openstaen; dog eenen soldaet
voor zijnen meester naer dezelve herberg om een flessche bier gesonden wordende,
ontdekte heel den handel. Hij klopte geduerig, maer niemant kwam te voorschijn,
totdat eijndeling een vrouw, daerontrent wonende en die in dees herberg somwijl
diende, op zijn geduerig kloppen toekwam in - fol. 354 - meijning dat de vrouw was
uijtgegaen en naer den kelder ging om voor hem een flessche bier te haelen. Maer
hoe verwondert was sij, siende dees vrouw, als verhaelt, dus jammerlijk in den kelder
in haer bloedt versmagt liggen. Zulks was haest door het heele gebuert rugbaer en
in den eersten oogenblik meende men zulks een ongeluk te zijn en dat dees vrouw
dus jammerlijk doodt van de trappen gevallen was, maer haest kwam den heelen
handel aen den dag. Den soldaet die bebloet in 't kwartier gekomen was en op zijn
bedde lag, wiert bij den kop gevat en in de boeijen geslaegen ende naerdat hij nog
desen nagt door den krijgsraedt gehoort was in 't prison beweegt. Desen nagt was
het collegie deser stadt ook zeer lang vergaedert en des anderdaegs wierden veele
van de gebuers, ontrent het huijs van d'ongeluckige vermoorde wonende, vermaent
om den heelen handel te ontdekken ende het gedrag deser vrouw, die voorseker geen
van de heerlijckste huijsen gehouden hadde, te vernemen en welcke maer sedert circa
- fol. 355 - thien weken binnen dese stadt van degene van Gend is komen woonen
ende waer haeren man en dochter tot nog toe zijn wonende; geensints te twijffelen
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zijnde of den slagoffer deser onmenschelijcke moordaedigheijd zal op de moorder
met eene harde justitie bestraft worden(182).
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Ordonantie van 't Vrije nopende de graenen.
Op den 11 julij is vanwegens d'orders van 't collegie van 't Brugsche Vrije de volgende
ordonantie bekentgemakt: dat d'edele heeren, ondervindende dat de graenen hoe
langer hoe meer zoodaenig in prijs rijsen dat den gemeenen man met zijn
gewonelijcken dagloon nauwelijcks zijn behoorlijk onderhout kan bekomen, om in
welcke aengelegentheijd van d'eerste nootsaekelijckheijd op 't stiptelijckste te
voorsien, geordoneert is geworden geene graenen uijt den Lande van den Vrijen
meer te vertransporteren tenzij op de gewone martdaegen naer Brugge, Oostende en
Nieuport, op pene van te vervallen in eene boete van 30 pond parasijse boven arbitraire
correctie, naer d'extincheijd van - fol. 356 - het cas, voor elken sak graen die zij
anders zullen vertransporteren 't zij par waegen of andersints, tot'er tijdt dat er
inspectie zal genomen zijn van de kwantiteijt graen die hun nog te lande bevint ende
totdat den toekomenden ougst zal geschoren zijn; belastende alle balieus, officieren,
souvereijnsgasten(183) en alle ander bediende van den Lande van den Vrijen in dese
saeke van de grootste aengelegentheijd nauwkuerig agt te nemen en alle graenen,
anders vertransporteert wordende, aen te houden(184). Niet zonder dringende redens
en is heden dees ordonantie door d'heeren van 't Brugsche Vrije afgekondigt, want
de schaersheijd van graenen boven de dierte zeer begint toe te nemen, zoo verre dat
verscheijde bakerijen binnen dese stadt zonder broot zijn bij faute van geen graen
meer te konnen bekomen. De terwe is heden op de mart boven de 20 schellingen en
de rogge boven de 12 schellingen de maete verkogt(185), zoo weijnig zijnde dat nog
veele zonder backte te - fol. 357 - konnen bekomen van de mart zijn moeten
vertrekken. Alle welcke de grootste murmuratie onder het gemeente veroorsakt, zoo
verre dat men, ten waere de strenge bevelen van Z.M. den keijser genoegsaem ontsien
worden, men binnen dese stadt voorseker groote oproerigheden zoud zien plegen.

D'heer Van Zuijlen wordt schepenen van Brugge.
Heden heeft d'heer Van Zuijlen de Nieuvelt(186), administrateur der gesupprimeerde
cloosters, zijnen eedt als schepenen van 't collegie deser stadt Brugge afgeleijt(187),
wonende in 't nieuw gebouwt huijs waer d'oude kerk van St.-Walburga gestaen heeft
en van welcke nu geen gedagtenis meer overig is. Ontrent het huijs waer den heer
schepenen is wonende, gelijk in veel omliggende straeten, wierden in den dag veele
wimpels en vlaggen gespannen, de huijsen en straeten des avons ook konstig verlicht
en geïllumineert wordende.
Heden tegens den avont is het lijk van d'ongelukkige vermoorde vrouw, naer veel
herhaelde gedaene schouwingen, naer de parochiale - fol. 358 - kercke van St.-Anne
gedraegen, waer de lijkspligtigheden over hetzelve afgelesen zijnde, het lijk tot op
het generael kerkhof is gedregen en aldaer begraeven geworden.

Toestant des keijsers.
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Op den 13 julij heeft men in de LVI gasette vernomen dat de omstandigheden
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van de siekte des keijsers nog niet gebetert zijn, welcke ook aen d'ongeregeltheijd
van 't jaergetijde toegeschreven wordt.

Mildaedigheijd van den koning van Vranrijk en ander besonderheden.
Uijt Parijs verneemt men eene groote mildaedigheijd van den koning ten opsicht van
de overgroote dierte der graenen, gelijk ook hoe te Lijons groote plonderingen plaetse
hebben gehadt waerbij vier van de muijtmaekers gedoodt en eenige andere gequest
zijn geworden.
Uijt Oostende verneemt men ook eenen droeven voorval den 10 deser aldaer
voorgevallen, alwaer in een Toscaensch schip brant is ontstaen in den bereijden
salpeter alwaer eenige tonnen poer zijn gesp[r]ongen, verscheijde menschen het leven
hebben verloren ende het schip den roof der vlammen is geworden.

Vierde trecking van derde loterij in classen.
- fol. 359 - Op den 13, 14 en 15 julij is binnen de stadt Brussel op de groote saele
van het Stadthuijs gehouden de vierde treckinge van de derde loterije in ses classen,
ingestelt in de Oostenrijcksche Nederlanden bij opene brieven van Zijne Majesteijt
den keijser ende koning van den 5 september 1785, ter presentie van den keijserlijk
en koninglijcken toesiender ende van twee heeren schepenen der stadt Brussel. - fol.
359-364 -

Eenen soldaet verkleet in een vrouwspersoon ingebragt.
- fol. 364 - Op den 14 julij tegens den avont wiert door de souvereijnsgasten van 't
Brugsche Vrije binnen de stadt Brugge ingebragt eenen soldaet die gekleet in een
vrouwspersoon gedeserteert was, zeer netjens, zoo met vrouweschoenen als coijfure,
gemonteert zijnde. Desen wiert in egte van vangenis beweegt tot'er tijdt dat hij aen
't collegie-militair zal overgelevert worden. Sedert eenigen tijdt deserteeren meer als
oijt veele soldaeten op alle bedenckelijcke manieren, zoodat men weijnig weken siet
passeren dat er niet verscheijde, zoo met den stok als het loopen door de wissen,
veele toeren op en neer, ter justitie gebragt worden.

Ordonantie nopende de graenen.
Op den 15 julij is vanwegens d'heeren van 't collegie der stadt Brugge bij hallegebode
en placaete aengekondigt geworden dat d'edele heeren, ondervindende - fol. 365 dat den prijs der graenen nog geduerig is rijsende ende dat niettegenstaende de voorige
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ordonantiën nog veele frauden geschieden in 't vertransporteren der graenen buijten
de stadt, om welcke te voorkomen geordoneert wordt geene terwe of rogge, 't zij
meel of in graenen, buijten de stadt te

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

53
vertransporteren, 't zij te lijve, waegen of schepe, tenzij alvooren te hebben afgehaelt
een schriftelijk consent bij d'heer Van Overlope, deken van de koornmart, zonder
welk alle graenen uijt de stadt vertransporteert wordende door de soldaeten der
borgerlijcke wagt, staende aen de stadtspoorten, zullen aengehouden ende verbuert
worden(188).

Ordonantie nopende het houden der vergaederingen door de heeren
swaerdekens van Brugge.
Op den 16 julij is vanwegens het decreet van Z.M. den keijser ende koning van den
30 junij 1789 door d'heeren van 't collegie der stadt Brugge bij hallegebode en placaete
bekent gemakt de volgende ordonantie nopende de swaerdekens der stadt Brugge
tot het houden van hunne vergaederingen, - fol. 366 - zijnde van seven artikelen ende
van den volgenden hooftsaekelijcken inhout: dat de negen swaerdekens der stadt
Brugge voortaen geene vergaederingen ofte bijeenkomsten meer en zullen vermogen
te houden tenzij dat den heer borgmeester van den Courpse ofte eenen heer raedt in
zijne plaetse als president in hunne vergaedering zal presideeren, dat er geene
vergaederingen zullen vermogen gehouden te worden tenzij dat de swaerdekens van
den heer borgmeester zullen hebben bekomen het noodig consent, aen den zelven
tevooren bekent maekende de materie van hunne te houden vergaederinge en vraegen
dag, ure ende plaetse waer zij de vergaedering zullen houden. Indien den heer
borgmeester niet geraedig vint de vergaerdering toe te staen en indien de
swa[e]rdekens hun zouden denken daerin benaedeelt te vinden, zullen zij hun
vermogen te begeven tot het magistraet om hunne - fol. 367 - rechtmaetige klagten
over de weijgering aen 't collegie aen te klaegen. De heeren swaerdekens zullen
vermogen, met consent nogtans van den heer borgmeester, in hunne vergaedering
toe te laeten eenige onderhoorige dekens, indien de materie zulks is vereijsschende.
Naerdat de vergaedering op den voet als boven gehouden, zal gesloten zijn, zal elken
deken vermogen uijt dezelve eene nota te nemen wegens de saeken die er zullen
verhandelt zijn om dezelve aen de supposten van hun ambagt en onderhoorige dekens
mede te deelen. De dekens zullen nogtans vermogen zoo dickwils met de supposten
van hun ambagt te vergaederen als zij zullen in raede vinden ofte als d'affairens van
hun ambagt zulks zullen vereijsschen. De swaerdekens en subalterne dekens zullen
zoo dickwils als zij wegens eenige affairens vanwegens Z.M. den keijser ende koning
ofte het magistraet regardeerende zullen geropen worden, als naer oude costume, op
't collegie - fol. 368 - moeten compareren om gesaementlijk te beraemen op de
middelen die zouden konnen voordeelig zijn; zullende alle andere vergaederingen
door de swaerdekens gehouden onwettig en van geender weerde wesen en de daeders
arbitrairelijk worden vervolgt als oproermaekers en stoorders van de gemeene ruste(189).
Tot nog toe hebben de heeren swaerdekens sedert twee jaeren, te weten sedert het
ontstaen van de oproerigheden binnen dese stadt welcke door hun en de
gesaementlijcke borgers geluckig is gestut geworden, gehouden een wekelijcks
commité, te weten alle maendagnaermiddag of meermaels als d'affairens zulks waeren
vereijsschende(190). Nu blijkt uijt de voorige ordonantie dat die vergaederingen als
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teenemael gesupprimeert zijn en dese is nog eene van de belooningen die de borgers
voor alle
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hunne gedaene devoiren van d'heeren van 't collegie hebben bekomen, maer te dugten
is het dat d'oproerigheden, dat Godt behoede, nog eens hervat wordende, het meeste
deel der borgers zal in hunne huijsen blijven(191).

Toestant van de siekte des keijsers; schrikkelijk onweder.
- fol. 369 - Op den 16 julij heeft men in de LVII gasette vernomen dat het in 't begin
deser maendt (junij) [julij] met de gesontheijdsgesteltenis van Z.M. den keijser zeer
slecht heeft geweest maer dat het een weijnig beter gaet, gelijk ook hoe een
schrikkelijk onweder veele schaede heeft gedaen in de legerplaetse van den baron
De Laudon, waer onder andere ongelucken veel tenten in den grondt geslaegen en
eenige persoonen gequest zijn, gelijk veele besonderheden wegens den oorloog tegens
de Turken. Uijt Parijs verneemt men ook veele besonderheden die aldaer zijn ontstaen
sedert dat de vergaering van de Staeten-Generael zijnen aenvang genomen heeft.

D'heer Necker moet Vranrijk verlaeten.
Den heer Necker, voornaemsten minister van Vrankrijk(192), heeft eenen brief van den
koning ontfangen waerbij hem bevolen wordt het rijk te verlaeten. D'hooftstadt van
Parijs was den 13 deser in de grootste ontsteltenisse en den weg van daer naer
Versailles was vervolt met troupen, - fol. 370 - kanons en ander oorloogsgetuijg.

Ordonantie wegens 't beschaedigen der dreve buijten de Catalinepoorte.
Op den 18 julij is bij hallegebode en placaete vanwegens d'heeren van 't collegie der
stadt Brugge aengekondigt dat op de klagten gedaen door veele notable ingesetene
der stadt Brugge hoe de wandeling langs de dreve buijten de St.-Catharinepoorte,
onlangs tot genoegen van het publicq en met veel kost gemakt, grootelijcks
beschaedigt wordt ende waeruijt ook menige ongelucken zouden konnen resulteeren
door het spelen met bollen langs dezelve dreve; zoo is 't dat er door d'heeren van 't
collegie is verboden geworden van langs den calsijdeweg der zelve dreve te speelen
met bollen ofte langs dezelve wandeling, op pene van te vervallen in eene boete van
drij guldens voor elcke contraventie en confiscatie der bollen, zonder aensien aen
wie dezelve toebehooren; zullende op de paelen, 't eijnde de dreve staende, copie
deser geaffixeert worden(193).

Den vragtwaegen van Dixmude aengerant en bestolen.
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- fol. 371 - Op den 19 julij den ordinairen vregtwaegen, aen welcke gespannen was
eene karre, als naer gewoonte naer de feest van Dixmude rijdende, gelaeden met
veele koopmansgoederen, is, ontrent halfwege gekomen zijnde,
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eene mande van de karre, agter den waegen gespannen zijnde, afgesneden in welcke
waeren voor circa 50 pondt groote wisselgelt, groote en kleene manshoeden,
toebehoorende aen sieur Boudewijn, hoedemaeker, wonende bij De Gaepaert binnen
dese stadt en wiens vrouw zig ook op den waegen bevont. Wat verder gereden zijnde,
wiert de begaene diefte door den voerman ontdekt en seffens naer de naeste herberg
terugkeerende, wiert er eene premie gestelt voor den genen de mande zoud konnen
ontdekken, welcke tegens den avont gevonden wiert in een naebij gelegen bosch,
reets losgedaen en eenige hoeden daeruijt genomen zijnde; bij dezelve zijnde eenen
jongelink van Egteghem, oudt circa - fol. 372 - 18 jaeren, genaemt Pieter van
Thournout en welken voorgaf de mande langs den weg te hebben gevonden, dog zoo
men presumeert door den zelven afgesneden te zijn terwijl d'eene oore van de mande
ook teenemael doorgesneden was, gelijk ook de strengen waermede dezelve hadde
gebonden geweest. Dese faitelijckheijd is seffens door den voerman aen d'heeren
van 't Brugsche Vrije overgegeven, van welcke door d'heeren de nauwste inspectie
zal genomen worden.

Geen processie op 't H. Schapulierfeest omgedregen.
Heden, feestdag van O.-L.-V. van 't H. Schapulier en is vanuijt de kercke der
eerweerde paters Carmeliten(194) geene processie omgedregen dan alleen rondt den
pand, even alsof zulks noijt was gepleegt geweest, daer nogtans jaerelijcks dese
processie rondt een groot gedeelte van de stadt, onder het oprechten van verscheijde
autaeren, zoo luijsterlijk plagt omgedraegen te worden.

De schotters der hantboge komen van Dixmude.
Op den 20 julij tegens den avont zijn d'heeren schotters van d'hantboge deser stadt
Brugge en degene van St.-Cruijs(195) met grooten treijn in verscheijde - fol. 373 fouturen alhier aengekomen van de groote schietfeest gisteren en heden binnen
Dixmude gehouden (ziet den inhout der zelve in de XXIII Gasette van Gend van den
19 maerte 1789), die zeer luijsterlijk geweest heeft. In dese schietfeest heeft de gilde
van Brugge gewonnen 17 prijsvogelen, maer 9 op de persse gestelt hebbende en
heden morgen is door sieur Claeijs, wonende in 't Verbrande Nieuwlant binnen de
stadt Brugge, van de gilde van St.-Cruijs, getroffen den oppervogel, bestaende in
eene zilvere caffékanne; behalvens den zelven nog vijf prijsvogelen door dees gilde
van St.-Cruijs getroffen zijnde.

Toestant des keijsers; twee verklaeringen uijt Brussel.
Heden den 20 julij heeft men in de LVIII gasette vernomen dat het met de gesontheijd
van Z.M. den keijser beter gaet en dat dees verandering wordt toegeschreven aen de
voordsettinge van het gebruijk hetwelk Zijne Majesteijt makt van de spawaters

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

gemengelt met melk. Eene verklaeringe van Z.M. den keijser ende koning - fol. 374
- uijt Brussel van den 14 deser behelst: dat niettegenstaende de goedertierentheijd
en alle de voorsorgen van Zijne Majesteijt nog boosaerdige onderdaenen in dese
provenciën gevonden worden welcke
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verspreijden aenhitsende en oproerige schriften, om welcke te voorkomen zeer
aensienelijcke premién tot het ontdekken van de daeders gestelt zijn (breeder in de
wijtlopige verklaering te sien)(196). Een ander bekentmaekinge behelst het verbodt van
den uijtvoer der graenen uijt de Nederlanden tot'er tijdt dat men zal versekert zijn
van den ougst van 't toekomende jaer 1790(197).

Schrikkelijcken oproer tot Parijs.
Voorders verneemt men uijt Parijs zeer wijtlopige berichten met alle de
omstandigheden van de schrikkelijcke gevolgen van oproerigheden die aldaer hebben
plaetse gehadt van welcke nog maer een titelken vermelt staet, gemerkt men voor
seker weet dat het getal militaire en borgers aldaer omgekomen door d'overgroote
menigte noijt recht en zal konnen geweten worden. Het hooft van den gouverneur fol. 375 - van de Bastille, genaemt De Launaij, is afgeslaegen en op een pijke rondt
de stadt gedraegen met het opschrift: De Launaij, trouweloosen en verraeder des
volks, gelijk ook van zijnen lieutenant en eenige andere. Heel de Bastille is tot den
grondt verbrant, geplondert en gerenueert en eenige duijsende gevangene zijn door
de woede de[s] volks daer uijtgelaeten, die nevens hun de wapenen hebben moeten
aentrekken. De verdere wijtloopige gebuertenissen zonder voorbeelt door den leser
aldaer konnende gesien worden(197').

Prijsen in 't collegie der eerw. paters Augustinen uijtgegeven met de
naemlijst in druk.
Op den 22 julij zijn naer jaerelijcksche gewoonte in 't collegie der eerweerde paters
Augustinen(198) met d'uijterste plichtigheijd aen de prijswinnende jongelingen
uijtgereijkt de prijsen nog min nogte meer op den zelven voet en order zoals dezelve
het gepasseerde jaer zijn uijtgegeven geworden (siet hiervooren fol. 136 en vervolgens
vrugteloos de pligtigheijden die ter deser - fol. 376 - gelegentheijd binnen de stadt
Brugge hebben platse gehadt te melden gemerkt dezelve aldaer konnen gesien worden,
gelijk ook de naemen der primi en hunne bekomen boeken, behalvens de
eeremadaliën, in de gedrukte lijst hiernevens aengevoegt)(199). Op verscheijde wijken
binnen dese stadt waer de primi waeren wonende, saeg men in den dag veele huijsen
vercieren en de straeten met veele wimpels en vlaggen bespannen. Des avons de
huijsen en straeten aldaer ook konstrijk geïllumineert wordende.

Toestant des keijsers; ruste tot Parijs ten deele herstelt.
Op den 23 julij heeft men in de LIX Gasette van Gend vernomen dat de beternis des
keijsers sedert eenige daegen blijft voortdueren maer dat men nog altijdt ongustige
teekenen bemerkt in de siekte waerdoor Z.M. is aengetast.
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De berichten uijt Parijs melden dat de rust in die hooftstadt ten deele is herstelt,
dat den koning den heer Necker, voornaemsten minister, heeft ingeropen en dat hij
in zijne stadt Parijs is - fol. 377 - verschenen tusschen de gewaepende borgermilice
van 180000 gewaepende mannen; dat den koning aldaer
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in de vergaedering van de representanten des volks de cocarde der zelve op zijnen
hoedt heeft geplaest en meer andere zeer aenbelangende omstandigheden in die
gasette te lesen die voorseker voor 't naegeslacht tot d'uijterste verwondering zullen
strecken.

Grooten steert van een schaep tot Oostende.
Uijt Oostende verneemt men aldaer een schaep geslagt te zijn waervan den steirt,
zijnde eenen lauteren klomp vet, ruijm 18 pondt heeft gewegen en het schaep in 't
geheel maer 108 pondt, welk aen ider tot verwondering heeft gedient.

Het garnisoen militaire vertrekt uijt Brugge; beroerten voorgevallen tot
Thienen en andere plaetsen waeruijt men den opstant alom meer bespuert.
Op den 26 julij was 's morgens vroeg d'hooftwagt der militaire op de Mart
verschen[en] in hun voorige hooftwagt, die aldaer sedert de foire van de maendt meij
niet hadde geplaest geweest ende nu met voordagt, zoo men zegt, om eerstdaegs den
moorder van de vrouwspersoon (hiervooren fol. 355 - fol. 378 - verhandelt) op de
Mart ter justitie te brengen; dog heden morgen om elf uren is dezelve hooftwagt
wederom opgeschort en gesloten geworden wegens d'expresse orders heden morgen
ontfangen dat de soldaeten nog heden moeten naer Gend vertrekken en welcke
gevolgentlijk desen naermiddag om ses uren met 13 billanderschepen(200) naer Gend
afgevaeren zijn, eenige om in besettinge tot naerder orders in die stadt te verblijven
en het meeste deel des anderdaegs tevoet de troupen van Gend gevolgt zijn naer
Thienen, gelegen vier uren boven Loven, tot het stutten van d'oproerigheden aldaer
ontstaen en waer men reets zegt veele soldaeten en borgers aldaer doodt gebleven te
zijn. Daer zijn reets ook eenige huijsen geplondert en besonder hetgeen van den heer
Meijer aldaer die d'oorsaek deser beroerte geweest heeft door het inroepen van eenen
pligtigen die hij, volgens zijn hantteeken, beloofde geene straffe te zullen aendoen
en die - fol. 379 - hem op 't aenkomen bij den kop heeft doen vatten en in de
gevangenis werpen en die voorseker dan den slagoffer van het woedende grouw
zoudt geweest hebben, hadde hij zig door de vlugt niet gered(201). Diesaengaende
worden menige ander omstandigheden verbreijt aen welckers egtheijd grooten twijffel
is en dus van alle dit niet zal vermelden voordat ik daeraf de sekerheijd zal vernomen
hebben, temeer omdat heden zelfs bij het vertrek der troupen uijt dese stadt door de
menigte duijsende menschen, als sondag en schoon weder zijnde, die op de Coupure
stonden om zulks te sien niet anders geredeneert wiert dan dat de soldaeten zoo
spoedig naer Gend moesten vertrekken om d'onstaene troubelen aldaer te slissen,
zoo verre die verdichte maer verbreijt wordende dat het Correctie-Generael(202) reets
geplondert, de gevangene daeruijt gelaeten ende in vollen brant was staende, daerbij
nog veele andere leugenen, zelfs van - fol. 380 - desen morgen af, verbreijt wordende
ende van alle hetwelk geen de minste schijn van waerheijdt was terwijl alles tot nog
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toe (Godt lof) binnen de stadt Gend zoo gerust is als hier binnen Brugge ende zulks
maer alleen verbreet wordt door quaedwillige tongen
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die niet anders betragten dan de steden te sien renueeren(203), uijt de plonderingen
buijt te trecken ende van alle kanten een badt van bloet te zien storten; anders waere
het onmogelijk van eene saek van welcke geen de minste schijn van waerheijd is dat
er zoo menige valsche geruchten zouden konnen verbreijt worden die het grouw in
alle steden ophitsen, qualijk doen spreken ende dunken ende niet anders dan tot
plonderingen en oproerigheden opwekken.
Des anderdaegs 's morgens met den dag zijn met twee billanderschepen twee batalions
militaire van Oostende binnen Brugge aengekomen om alhier in besetting te verblijven
ende de veijligheijdt van de stadt en gemeene rust te helpen handthaeven.

Processiën uijt St.-Jacobs en St.-Anne omgedregen.
- fol. 381 - Op den 27 julij 's morgens om elf uren wierden vanuijt de parochiale
kercken van St.-Jacobs en St.-Anne de pligtige processiën rondt een groot gedeelte
der zelver parochiën omgedregen, langs de wegen verscheijde autaeren opgerecht
zijnde, veele huijsen verciert en de straeten bestroijt wordende. Dese processiën
heden gesaementlijk omgedregen wordende ter oorsaek dat den feestdag van den H.
Jacobus saeterdag den 25 deser ingevallen was ende degene van de H. Moeder Anna
op gisteren, zondag zijnde, wanneer ook volgens het keijserlijk en koninglijk edict
geene processiën op de sondaegen en vermogen omgedregen worden, om welcke
oorsaeke heden zoo d'eene als d'andere processie is omgedregen geworden.

Toestant des keijsers.
Heden heeft men in de LX gasette vernomen dat de gesontheijdtsgesteltenis des
keijsers bij aenhoudentheijd goede hope geeft. Z.M. lost met het waeter veel materie
en bloedt, hetwelk men voor een gunstig teeken aenmerkt omdat - fol. 382 - den
monarch daerdoor grootelijcks schijnt ontlast te zijn.

Plonderingen in Vrankrijk.
Men verneemt voorders verscheijde berichten uijt Parijs nopende het stutten der
voorigen troubelen. Hoe den heer Foulon aldaer, die men meende schielijk overleden
te zijn, is aengehouden geworden op de plaetse ‘De Greve’(204), door het volk
opgehangen, zijn hooft op een pijke rondt de stadt gedraegen en zijn lijk nakt ontkleet
en in de modder gesleept is. Den heer Berthier, zijnen schoonsoon, intendent van
Parijs, ook aengehouden zijnde, is naer het Stadthuijs gebragt en thien minuten
daernae heeft men [hem] in stukken gehouwen. Benevens veele andere berichten
van oproerigheden die in meest alle de steden van Vranrijk hebben plaetse gehadt.
Tot Rijssel zelfs verneemt men alhier dat er behalvens menige buijtenspoorigheden
agt capitaele huijsen tot den grondt gerenueert en gep[l]ondert zijn. Van den transport
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der troupen in de Nederlanden nogtans geen woort vermelt staende, voorseker om
alle wanorders te slissen.
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Biddag tot bekomen stutting van regen ingestelt.
- fol. 383 - Op den 29 julij is er op bevel van onsen eerweerdigsten heer bisschop
ingestelt eenen algemeenen biddag opdat het aen den almogenden en albestierenden
Godt zoude gelieven te behaegen te stutten de aenhoudende regens waermede de
landen door eenen slegten ougst bedreijgt worden; zijnde boven den altijdtduerenden
biddag, den 20 julij 1785 ingestelt, nog geordoneert de volgende algemeene gebeden:
dat er van heden af te beginnen door alle de geestelijckheijd deser stadt geduerende
agt daegen processiewijs naer de capelle van O.-L.-V. ter Poorterije(205) zal gegaen
worden op den zelven voet als ik in mijn 9ste deel, fol. 271 en 't 12ste, fol. 297 hebbe
aengewesen, waer telkens zal gedaen worden een misse de Beata(206) met expositie
van 't Heijlig Sacrament des autaers ende met de collecte ad postulandam aëris
serenitatem(207); zingende in 't gaen de letanie van de H. Maeget Maria en degene van
alle heijligen - fol. 384 - en in 't weerkeeren de seven boetspalmen(208).
Heden heeft desen pligtigen biddag door d'heeren van de cathedraele kercke van
St.-Donaes, verselt door de heeren van de beijde agtbaere collegiën(209), zijnen aenvang
genomen en zal geduerende agt daegen continueren op den voet als vanoudts
geplogen, behalvens dat op sondag geen processie zal omgedregen worden zoodat
dese agtdaegsche devotie eenen dag langer zal dueren en heden woensdag begonst,
maer op donderdag van de naeste week zal gesloten worden. D'instelling van desen
biddag tot behoudenis der landtvrugten dese jaere zooveel te tijdiger ingestelt
wordende omdat de behoudenis der graenen zooveel te aendringerder is omdat, de
dierte nu overgroot zijnde, en nauwelijcks geene graenen meer in 't landt gevonden
worden en omdat men nu geduerende meer dan vijf weken overvloedige regens bijnae
alle daege gehadt heeft(210).

Vraege van den minister tot nuttig gebruijk van een deel der religiekasse;
streng edict tot voorkoming der plonderingen. Het vrak van het verbrant
schip wordt tot Oostende uijt den grondt gelicht.
- fol. 385 - Op den 30 julij heeft men in de LXI gasette vernomen uijt Brussel eene
depêche van Zijne Excellectie den gevolmagtigen minister aen de gedeputeerde der
heeren Staeten in de Nederlanden, waerbij gevraegt wordt om op te geven de nuttigste
oprechtingen en dringenste nootwendigheden voor welcke men van nu af gebruijk
zoude konnen maeken van een deel der inkomsten van de religiekasse, niet alleen in
de steden, maer ook ten plattenlande(211). Verders een alderstrengste edict van vier
artikelen tegen de plonderingen en andere buijtenspoorigheden ende waerbij ook
vastgestelt wordt dat den genen die door plondering in zijn huijs of goedt zal
beschaedigt zijn door de gemeijnte der plaetse waer die misdaedt zal begaen zijn,
zal schaedeloos gestelt worden, etc.(212).
Men verneemt ook dat door een onvermoeijden iver der vrije bijlanderluijden van
Oostende uijt den grondt gelicht en verplaest is het vrak van het verbrant en - fol.
386 - gesonken Oostindisch schip van welcke hiervooren, fol. 358 is gehandelt.
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Toestant des keijsers.
Uijt Weenen verneemt [men] dat de gesontheijd des keijsers wederom sedert eenige
daegen verergert is en dat de koorste en pijne in de leden wederom zijn opgekomen,
gelijk ook dat Z.M. den keijser wegens de verovering van Berbir(213) door den generael
Laudon(214) van de Turken zeer vergenoegt is geweest.
Uijt Parijs verneemt men nog veele omstandigheden van de laest voorgevallen
beroerten en dat den heer Necker, voornaemsten minister, daer eerstdaegs te retour
verwagt wordt.

Eindnoten:
(167) Zie hiervoor fol. 298-299 en voetnoot 118 van deze uitgave.
(168) Hier werd Maur Elewaut, prelaat van de abdij van St.-Andries bedoeld. Hij werd geboren te
Destelbergen op 11 september 1733. Hij trad in het klooster van St.-Andries op 13 april 1755
waar hij in juni van het volgend jaar de geloften aflegde. In september 1757 werd hij diaken en
een jaar later priester gewijd. Hij was ontvanger van zijn klooster toen hij op 11 juni 1773 als
abt werd verkozen. Op 22 oktober van dat jaar werd hij als abt aangesteld, maar pas in januari
1775 ontving hij de bisschoppelijke zegen, dit wegens een klein geschil met bisschop Caïmo.
Dom Elewaut interesseerde zich voor de kunst. In 1789 werd hij voorzitter van de Brugse
Academie voor Schilderkunst. In 1789 werd hij als vervanger voor Baltazar Marant door de
Brugse clerus aangeduid als vertegenwoordiger in de Staten van Vlaanderen (zie ook voetnoot
118). In de periode dat hij abt was, kreeg de abdij met tal van moeilijkheden te kampen: in 1793
werd de abdij geplunderd, na de eerste Oostenrijkse restauratie groeide de onenigheid binnen
de abdij en onder de Franse bezetting brachten de hoge financiële bijdragen de abdij in
moeilijkheden. De abdij werd tenslotte in 1796 opgeheven. De monikken verspreiden zich, de
abt Maur Elewaut stierf te Gent op 15 november 1809. (N. HUYGHEBAERT, Abbaye de
Saint-André-lez-Bruges, in Monasticon, o.c., dl. III, vol. 1, blz. 127-128).
(169) Leonardus Donatianus Arents, S.T.B.F. en J.U.L., geestelijk secundarius van de Staten van
Vlaanderen voor het district van Brugge was kanunnik van de Sint-Donaaskathedraal. (S.A.B.,
Almanach 1790, BI hh blz. 103 en 104).
(170) In 1302 had de Benedictijnenabdij van St.-Andries een refuge in de Dweersstraat. In de loop
van de 15de eeuw verhuisden ze echter naar de Boeveriestraat. Gedurende de woelige 16de
eeuw namen de kloosterlingen daar hun intrek. Onder de Franse bezetting (1797) werd de refuge
als nationaal goed verkocht. Het was de oud-monnik Bernard De Beir die de gebouwen aankocht.
Later vestigden de ‘Vlaamse Kapucinessen’ zich daar. (N. HUYGHEBAERT, Abbaye de
Saint-André-lez-Bruges, in Monasticon, o.c., dl. III, vol. 1, blz. 129), (N. HUYGHEBAERT,
Un souvenir brugeois. Le Refuge de l'ancienne abbaye de Saint-André, in Les Cahiers de
Saint-André, V, 1948, blz. 119-120).
(171) Zie hiervoor voetnoten 166 en 234 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen 1788’ en voetnoot 154
hierboven.
(172) Voor de muntwaarde van de Franse kroon, zie voetnoot 101 van deel 1788.
(173) Joseph van Walleghem heeft in zijn dagboek van het jaar 1789 diverse malen feiten aangehaald
die zich afspeelden in het kader van de Franse Revolutie. Wij zijn hierop niet uitvoerig ingegaan
omdat het slechts korte aanduidingen betrof (meestal overgeschreven uit de Gasette van Gent)
en omdat het gebeuren dat Frankrijk, en met zich heel Europa in een omwenteling heeft gebracht,
zo complex is dat een grondige analyse van de aangehaalde feiten in het kader van deze uitgave
niet uitvoerbaar zou zijn. We willen hier wel verwijzen naar enkele basiswerken m.b.t. de Franse
Revolutie: G. LEFEBVRE, La Révolution française, (2o édition), Parijs, 1957; A. SOBOUL,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

La Révolution française, Parijs, 1970; A. SOBOUL, La civilisation et la Révolution française,
Parijs, 1970; J. MICHELET, Histoire de la Révolution française, Parijs, 1971; J. JAURES,
Histoire socialiste de la Révolution française. Edition revue par Albert Soboul, in Editions
sociales, Parijs, 1968-1973.
Zie hiervoor voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 en voetnoot 132 hierboven.
Zie hiervoor ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788, voetnoot 161.
Zie voetnoot 207 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Hier werd de Franse term ‘débit’ gebruikt in de betekenis van ‘afzet’ bij een verkoop.

(174)
(175)
(176)
(177)
(178) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 108vo-109vo. Het betreffende plakkaat hebben we
niet teruggevonden.
(179) ‘Tuite’ (wvl. tute) is de benaming voor het hoofdhulsel van kloosternonnen, maar in enkele
streken ook voor vrouwenmuts in het algemeen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1196).
(180) Hiermee bedoelde de auteur hoogstwaarschijnlijk de bewijzen van ontvangst die door de
conciërge van de Berg van Barmhartigheid of van de Berg van Charitate werden afgegeven aan
de persoon die een bepaald goed in pand had gebracht. (Zie ook voetnoot 10 van deel 1787 en
voetnoot 242 van deel 1788 (‘Merckenweerdigste Voorvallen’).
(181) Voor nadere informatie i.v.m. de Poermolen of de Poertoren bij het Minnewater, zie voetnoot
44 van deel 1787 en V. Vermeersch, Brugge, duizend jaar kunst, blz. 72-73.
(182) We hebben geen aanwijzingen m.b.t. deze misdaad gevonden in het Verluydboek 1727-1795.
Omdat het hier een soldaat betrof, kunnen we veronderstellen dat de zaak niet behandeld werd
in het kader van de stedelijke rechtspraak, maar onder de bevoegdheid van een militaire rechtbank
viel. Voor verdere gegevens m.b.t. deze misdaad verwijzen we naar fol. 455-456 van deze
uitgave.
(183) De ‘souvereynsgasten’ waren ordehandhavers binnen het Brugse Vrije.
(184) Deze ordonnantie van het Vrije hebben we niet teruggevonden. Zie hoger voetnoot 70.
(185) Voor een overzicht van de graanprijzen op de Brugse markt zie: Y. VAN DEN BERGHE,
Prijzen van tarwe en rogge te Brugge (1758-1798), in Brugge in de Revolutie..., o.c., blz.
103-112. In de prijzentabel bij het artikel tekent 1789 zich duidelijk af als een duurtejaar met
daarbij de maanden juli en augustus als duurtemaanden.
(186) Voor biografische gegevens m.b.t. Joseph-François Van Zuylen de Nyevelt zie voetnoot 39 van
deze uitgave.
(187) Van Walleghem heeft hier een fout begaan. Joseph-François-Ghislain van Zuylen van Nyevelt
werd wel op 11 juli 1789 aangesteld als schepen, maar echter van het Brugse Vrije en dus niet
van de stad Brugge. (P. VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 151) (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 164). Zie ook voetnoot 39.
(188) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 109vo-110. Het betreffende plakkaat hebben we niet

teruggevonden.
(189) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 111-111vo, S.A.B., Plakkaten, 10 juli 1789, reg. 36,
nr. 104. De keizerlijke ordonnantie van 30 juni hebben we niet teruggevonden.
(190) De volksoproer van 30-31 juni en 1 augustus 1787 was een heel belangrijke gebeurtenis in het
18de-eeuwse Brugge (zie hiervoor fol. 221-290 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787).
Pas op 31 juli en na uitdrukkelijk verzoek van de stadsmagistraten die de controle over de
situatie helemaal verloren hadden, vergaderden de swaerdekens. De ambachten werden
samengeroepen en patrouilles werden georganiseerd. De ambachten konden een aantal
plunderingen verhinderen en via hun overredingskracht werden de verhitte gemoederen gekoeld.
Dit getuigde van de grote invloed van de ambachten op de volksmassa. Aldus kwamen de
ambachten versterkt uit de opstootjes. Zij waren immers in staat geweest de rust in de stad te
herstellen, terwijl het leger en het patriottisch korps hierin hadden gefaald. De swaerdekens
maakten hiervan gebruik om een comité op te richten dat zich met de burgerwacht zou bemoeien
(15 november 1787). (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I. blz. 167-168, 179,
185-189).
(191) Reeds kort na de aanstelling van de nieuwe Wet van 7 maart 1788 werd een poging ondernomen
door de magistraat om aan de swaerdekens verbod van vergadering, zonder uitnodiging van de
burgemeester van de Commune, op te leggen. Deze maatregel had echter geen reëele impakt.
De swaerdekens dienden de royalistische stadsmagistraten van antwoord met het rekest van 29
april 1788, waarin het streven naar de oude ambachtelijke voorrechten en het verlangen naar
een grotere invloed in de stadspolitiek centraal stonden. Maar het Brugse stadsbestuur kreeg
hulp van de keizerlijke administratie in haar strijd tegen de ambachten. Op 30 juni 1789 kwam
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het nieuw reglement tot stand en op 16 juli 1789 werd het hallegebod waarover Van Walleghem
hier sprak, te Brugge uitgevaardigd. Dit hallegebod bepaalde in essentie dat de swaerdekens
niet meer uit eigen beweging mochten vergaderen, dat de dekens enkel de leden van hun eigen
ambacht mochten bijeenroepen en dat alle andere bijeenkomsten als revolutionair werden
beschouwd en als dusdanig werden bestraft. Van Walleghem, een rechtgeaard ambachtsman,
beschreef dit feit op eerder bittere toon. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz.
174-176, 182-184).
(192) Jacques Necker, Zwitsers bankier en minister van financiën onder Lodewijk XVI, werd geboren
te Genève op 30 september 1732. Als 1o minister voerde hij meerdere sociale en administratieve
hervormingen door zoals de afschaffing van het recht van de dode hand op de koninklijke
domeinen, het oprichten van provinciale vergaderingen voor Berrij en Haute-Quyenne waarin
de 3o stand even representatief was als de adel en de clerus. Zijn grootste fout bestond erin dat
hij probeerde de Franse participatie in de Amerikaanse oorlog te financieren zonder bijkomende
belastingen. Verantwoordelijk gesteld voor de financiële problemen van het land, werd hij op
19 mei 1781 ontslagen. Wanneer Frankrijk op de rand van het bankroet stond, werd hij op 26
augustus 1788 teruggeroepen als minister van financiën. Zijn voorstellen tot sociale en
constitutionele veranderingen leidden tot een tweede ontslag op 11 juli 1789. Dit ontslag droeg
in hoge mate bij tot de onrust in Parijs die uiteindelijk resulteerde in de bestorming van de
Bastille. Necker keerde terug naar Zwitserland tot men hem op 20 juli 1789 vroeg zijn vroegere
functie terug op te nemen. In deze derde ambtsperiode had hij met een stijgend staatsdeficit te
kampen en werd hij in feite overschaduwd door Talleijrand en Mirabeau. Op 18 september
1789 deed hij voorgoed afstand van zijn ambt. Hij stierf te Cappet op 9 april 1804. (AL.G., art.
Necker, Jacques, in The new Encyclopaedia Britannica, vol. 12, 197415, blz. 935-936).
(193) In het verleden bracht de stad buiten de stadsmuren beplantingen aan met als doel daar
wandelpaden aan te leggen. Te Sint-Kruis, te Scheepsdale en in andere richtingen buiten de
St.-Katelijnepoort, zoals Van Walleghem vermeldde. Duclos had het in ‘Bruges, histoire et
souvenirs’ over deze wandeling, hij wees erop dat bij Steenbrugge een dubbele rij bomen werd
aangeplant in 1793. Reeds in 1789 was de wandeling aangelegd, zowel de vermelding van Van
Walleghem als het hallegebod van 18 juli bewijzen dit. Duclos legdt de nadruk op de rol van
de wandelingen als ontspannings- en ontmoetingscentrum. Daar maakten ambachtsmeesters en
andere welstellenden van Brugge met hun gezin hun weekendwandeling, daar ontmoetten zij
elkaar, daar deden ze enkele gezelschapsspelen. (A. DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 264, 504),
(S.A.B., Hallegeboden, 1786-1793, fol. 111vo).
(194) Zie hiervoor ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788, voetnoot 69.
(195) Voor nadere informatie m.b.t. de St.-Sebastiaansgilde van St.-Kruis kunnen we verwijzen naar
het werk van A. DEWITTE, 500 jaar vrije archiers van mijnheere Sint-Sebastiaen te
Sint-Kruis-Brugge, Brugge, 1975.
(196) Ondanks de verzoenende houding van de keizer werden nog steeds ophitsende en oproerige
geschriften verspreid. In de ordonnantie van 14 juli wed benadrukt dat alle middelen zouden
worden aangewend om de samenstellers en verspreiders van de geschriften te vinden. Daarom
werd een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de aanbrengers van de auteurs of de
drukkers, 6.000 gulden voor de verspreiders. Bovendien werd benadrukt dat medeplichtigen
die personen aanbrachten zelf ongestraft bleven. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 314), (S.A.B.,
Plakkaten, 14 juli 1789, reg. 33, nr. 128).
(197) Zie O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 310, S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 113, S.A.B.,
Plakkaten, 12 juli 1789, reg. 33, nr. 125.
(197') De inname van de Bastille was dé revolutionaire daad van de Franse Revolutie en een feit dat
insloeg in de toch al politiek-onrustige Nederlanden. S. Tassier wijdde in haar werk van de
Brabantse Omwenteling een hele bespreking aan de invloed van de Franse Revolutie op het
gebeuren in onze gewesten, zie: S. TASSIER, Les démocrates belges..., o.c., blz. 122 e.v.
(198) Zie hiervoor ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788, noot 16.
(199) De gedrukte lijst werd inderdaad opgenomen tussen fol. 375 en fol. 376.
(200) Voor woorduitleg zie voetnoot 108 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(201) Op 22 juli ontstonden te Tienen moeilijkheden n.a.v. de arrestatie van een zekere Jean
Windelincx. De hele stad kwam in verzet, huizen werden geplunderd en de gevangene werd
verlost. De aanwezige keizerlijke troepen waren verplicht zich terug te trekken. Door S.
TASSIER werd deze oproer bestempeld als het beginpunt van alle troebelen die uiteindelijk
tot de Brabantse Omwenteling zouden leiden. (S. TASSIER, Les Démocrates belges de 1789.
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(202)
(203)
(204)
(205)
(206)
(207)

(208)
(209)

Etude sur le Vonckisme et la Révolution Brabançonne, in Academie Royale de Belgique. Classe
des Lettres et des Sciences morales et politiques. Anémoires, dl. XXVIII, Brussel, 1930, blz.
117).
Hier heeft Van Walleghem het over het Provinciaal Correctiehuis van Gent, dit werd behandeld
in de uitgave 1788 onder voetnoot 40.
Hier werd waarschijnlijk het Wesvlaamse ‘reneweeren’ bedoeld, verouderde vorm voor
‘ruïneren’. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 930).
Zie hoger voetnoot 173.
Dit is de kapel van O.-L.-Vrouw van de Potterie, zie hiervoor voetnoot 137 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Voor woorduitleg m.b.t. ‘Misse de beate’ of ‘Oratio de beata’, zie voetnoot 138 van deel 1788.
De collecta is het smeekgebed dat door de priester wordt uitgesproken en de gebeden en intenties
van het hele aanwezige volk ‘verzamelt’, in dit geval ging het om het afsmeken van het goede
weer (zie ook voetnoot 50 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
De zeven boetepsalmen werden besproken onder voetnoot 50 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788.
‘De beijde agtbaer collegiën’ of enerzijds het stadsbestuur van Brugge (de Wet van 7 maart
1788), anderzijds het bestuurscollege van het Brugse Vrije (de Wet van 8 maart 1788). Voor
de respectievelijke samenstelling zie: Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz.
18-25 en blz. 164).

(210) Zie B.A.B., Acta Episcoporum Brugensium, nr. 78, fol. 73vo en 73-74 / ingebonden document.
(211) Het betreft hier de keizerlijke ordonnantie m.b.t. de aflossing van de cijnsen, schuldig aan de
domeinen en de religiekas van de provincie Brabant, uitgegeven te Brussel op 23 juli 1789.
(O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 316-317), (S.A.B., Plakkaten, 23 juli 1789, reg. 33, nr. 129).
(212) Om plunderingen tegen te gaan (vooral binnen de provincie Brabant) en bezit en veiligheid van
de onderdanen te beschermen, werd de ordonnantie van 27 juli uitgevaardigd. Daarin werd
vastgesteld dat plunderaars veroordeeld werden tot de doodstraf en dat ook de opstokers dezelfde
straf moesten ondergaan. Er werd tevens benadrukt dat de magistraten en rechters de schuldigen
moesten vervolgen en hen straffen als voorbeeld voor anderen. De slachtoffers van plunderingen
moesten vergoed worden door het bestuur van de plaats waar de misdaad plaatsgreep. (O.P.B.A.,
3o serie, dl. 13, blz. 318-319), (S.A.B., Plakkaten, 27 juli 1789, reg. 33, nr. 133).
(213) Voor de Turkse Oorlog zie voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(214) Gédéon-Ernest, baron de Laudon, werd geboren in 1716 in Tootzen in Lijfland. Hij begon zijn
militaire carrière in 1731, wanneer hij werd ingelijfd in een Russisch infanterieregiment. Hij
nam aktief deel aan de oorlog tegen de Turken (1736-1739). Daarna vertrok hij naar Wenen en
werd er in het Oostenrijks leger ingeschakeld. Vooral tijdens de Zevenjarige oorlog maakte hij
heel wat naam. In maart 1757 werd hij kolonel benoemd en in augustus daarop tot
generaal-majoor bevorderd; al heel vlug werd Laudon als een van de beste militairen van het
Oostenrijks leger beschouwd. Hij maakte zich zeer verdienstelijk in de oorlog tegen de Turken
in 1788. Dit leverde hem in 1789 de titel van generalissimus van de Oostenrijkse legers op.
Laudon stierf op 14 juli 1790. (ST.-T., art. Laudon (Gédéon-Ernest, baron de), in A. MICHAUD,
Biographie Universelle ancienne et moderne, nouvelle édition, dl. XXIII, Parijs-Leipzig, s.d.,
blz. 341-342).

(Augustus)
De besettinge van Oostende vertrekt uijt Brugge.
Op den 1 augusti 's morgens om thien uren zijn met vier billanderschepen zeer
spoediglijk op 't eerste order van hier naer Gend afgevaeren de batalions militaire
die van Oostende alhier waeren aengekomen om in besettinge tot Gend te verblijven
terwijl alle de troupen die aldaer nog in besetting laegen spoedig de voorgaende
omstreeks Loven en Thienen opgevolgt zijn tot stutting van de - fol. 387 - verregaende
beroerten die aldaer nog niet gestilt zijn(215); waer men verneemt reets eenige
gewaepende militaire gesnevelt en eenige boeren en woedende grouw den slagoffer
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hunner woede geworden te zijn. Nogtans wordt andermael contrarie bevonden de
verdichte maeren die men geduerende dese week uijt Loven en andere plaetsen heeft
verbreijt dat aldaer het Seminarie-Generael, gelijk ook veele andere besondere
plaetsen, teenemael uijtgeplondert ende verbrant zouden geworden zijn, alle welcke
niet alle[e]n valsch bevonden wordt verbreijt te zijn, maer zelfs dat er tot het begaen
van zoodaenige buijtenspoorigheden geen het minste voorbedagt geweest heeft.

Bericht uijt Parijs wegens de beroerten en heer Necker.
Op den 3 augusti heeft men in de LXII gasette vernomen uijt Parijs veele
besonderheden der voorgaende beroerten, met wat al pligtigheden den heer Necker,
voornaemsten minister, op zijne wederkomst aldaer is ontfangen en hoe een generael
pardon voor alle de pligtige is vergunt geworden.

De dekens doen verslag wegens de vraeg der religiekas.
- fol. 388 - Op den 4 augusti zijn 's morgens om thien uren alle de dekens deser stadt
Brugge op 't collegie vergaedert, overbrengende elk in 't besonder hun gemakt project,
daertoe tevooren expresselijk gelast ende met elck zijn corpora besloten nopende de
gedaene vraegen volgens de gasette van den 30 julij, hiervooren door Zijne Excellectie
den gevolmagtigen minister gedaen tot de nuttige bestedingen van een deel der
inkomsten van de religiekasse der afgeschafte cloosters in de Nederlanden, tot welk
ider ambagt in 't besonder de nuttigste vertoogen heeft gedaen en naer 't overgeven
van welcke ider deken in 't besonder tot thien stuijvers op 't collegie ontfangen
heeft(216).
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Heden, feestdag van de H. Walburga, is 's morgens om elf uren rondt een groot deel
der zelve parochie eene pligtige processie omgedregen geworden in de kercke der
eerw. paters Predikheeren wegens het feest van den H. Dominicus, de processie maer
alleen rondt de pandt omgedregen wordende.

Ordonantie nopende den prijs der bieren.
- fol. 389 - Op den 5 augusti is bij hallegebode en placaete vanwegens d'heeren van
't collegie aengekondigt dat de redens die het collegie der stadt Brugge hebben
beweegt om de grootbierbrouwers deser stadt hunne bieren aen hoogeren prijs dan
één pond agt schellingen par tonne te verkopen, zijn komen te cesseren ende dat
gevolgentlijk van nu voortaen aen alle de grootbierbrouwers der stadt Brugge
geïnterticeert wordt van hunne bieren ten hoogeren prijse dan één pond agt
schel[l]ingen courant par tonne te verkopen, de borgersrechten daeronder begrepen,
op pene van eene boete van hondert guldens voor ider tonne welcke voortaen aen
hoogeren prijs zoud afgelevert worden; zullende copie deser ter imformatie aen alle
de grootbierbrouwers geïnsinueert worden; zijnde hiermede nu de bieren op den
ouden prijs gestelt die sedert de verandering tot één pond elf schellingen courant par
tonne hadden moeten betaelt worden(217).

Toestant des keijsers.
- fol. 390 - Op den 6 augusti heeft men in de LXIII gasette vernomen dat de
gesontheijdsgesteltenisse van Zijne Majesteijt den keijser nog is gelijk sedert eenigen
tijdt, te weten nu wat beter dan wederom wat erger, met geen ander verschil als dat
den tijdt tusschen de beternisse en ergernisse nu meer en dan min langduerig is.

Berichten uijt Parijs.
Uijt Parijs verneemt men nog verscheijde omstandigheden der voorgevallen beroerten
en blijde wederkomst van den heer Necker, voornaemsten minister; ook hoe de
verbitteringe der gemoederen daer nog zeer groot is en hoe meer als 30000 persoonen
den baron De Bezenval op de plaetse ‘De Greve’ verwagt hebbende, het strop reets
hadden bereijt en het catrol van de reverbère(218) hadden gesmeert om hem op te
hangen.
Zekeren agent van den wissel, die zig zelfs heeft willen ombrengen, makt aldaer
eene banqueroute van meer als twintig millionen.
Twee persoonen hebben tot Roomen aen den paus doen aenseggen dat zij zullen
aenwijsen eenen schat van vijf millionen schudi(219) in gout mits men hun belove een
millioen daervan te geven.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

62

Monink tot het Provencial Correctiehuijs verwesen.
- fol. 391 - Op den 8 augusti 's morgens om twalf uren wierden in wettelijcke gebannen
Vierschaere in 't Stadthuijs der stadt Brugge verwesen ende gecondemneert de twee
pligtige van welcke hiervooren fol. 333 gehandelt is; den eersten, genaemt Monink,
voor den tijdt van vijfthien naereenvolgende jaeren ende den anderen, bijgenaemt
‘De Slunse’, voor den tijdt van vijf naereenvolgende jaeren tot het Provencial
Correctiehuijs der stadt Gend om aldaer geduerende dien tijdt gecolloqueert te blijven
ende nevens d'andere tugtelingen te wercken; als Monink wettelijk overtuijgt zijnde,
behalvens veele andere strafbaere faiten, van aen de begaene diefte in de kercke van
O.-L.-V. te hebben medegeholpen ende daervan den opstoker te hebben geweest,
ende van met den tweeden gecondemneerden, bijgenaemt ‘De Slunse’, de diefte van
loot en andere aen de stedeschole te hebben begaen; waerom desen Monink, hadde
hij in zijne jonge jaeren geen stedebolle geweest ende zoo veele voorspraek - fol.
392 - van de menige zijner welhebbende vrienden niet hadde gehadt, hij het zonder
twijffel met eene zoo lichte sententie niet en zoude ontkomen hebben.

Premiën op de graenmart vastgestelt.
Heden tot bevoordering en aenmoeding van de graenma(e)rt is er door het collegie
van het Brugsche Vrije bij voorgaende advertentie op alle de parochiën de volgende
belooning gedaen, te weten: eene premie ofte belooning van vijfentwintig guldens
in 't besonder aen den genen ingesetenen van 't Brugsche Vrije die meest oude ofte
nieuwe terwe- of roggegraenen zal ter mart brengen ende dezelve aldaer aen
behoorlijcken prijs zal uijtmeten, welcke vier premiën aldus heden door vier
particuliere boeren, zoo met oude als nieuwe graenen gewonnen zijn en aen welcke
seffens de aengewesen premiën zijn geschonken geworden, ider zig om meest
gespoeijt hebbende om meest graenen ter mart te brengen; welke prijsbaere invoering
dus vier agtereenvolgende weken ofte martdaegen zal agtervolgt worden(220). Door
alle devoiren - fol. 393 - ende door d'aenmoeding deser premiën begint de graenmart
meer ende meer aen te groeijen en den prijs eenigsints te verminderen, terwijl heden
de terwe tegens vijfthien à sesthien schellingen en de rogge tot negen à thien
schellingen is gegeven geworden. Dus verhoopt men, indien het droog weder gelijk
nu sedert eenige daegen aenhout ende dat men eenen gesegenden ougst behout, de
marten haest weder tot hunnen voorigen stant te zien komen zoodaenig dat den
gemeenen man met zijn gewoonen dagloon zijn noodtdruft(221) zal konnen bekomen
en uijt den dringenden noodt geholpen worden.

De pligtige onder grooten toeloop naer Gend beweegt.
Op den 9 augusti 's morgens om negen uren wierden de twee gecondemneerde tot
het Provencial Correctie[huijs] van Gend vanuijt de vangenisse met eene fouture
vervoert naer de Gensche bargie onder den toeloop van zoo menige duijsent menschen
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dat de fouture; aen dezelve bargie gekomen zijnde men door het menige dringende
volk om de - fol. 394 - pligtige te zien geenen middel saeg zonder voorkoming van
ongelucken om dezelve aldaer op de bar
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gie te bewegen zoodat er gevolgentlijk met de fouture wiert voortgereden tot op
Steenbrugge, waer de bargie aengekomen zijnde de pligtige op de barge wierden
beweegt om verder naer 't correctiehuijs overgevoert te worden. Duijsenden van de
nieuwsgierige nogtans de barge tot aldaer agtervolgt hebbende om de pligtige, van
ider bekent, nog eens te zien zoodat de troppeling op Steenbrugge ook overgroot
was.

Toestant des keijsers.
Op den 10 augusti heeft men in de LXIV gasette vernomen dat de
gesontheijdsgesteltenisse van Zijne Majesteijt den keijser nog altijdt dezelve is.

Edict wegens de schaede en dieften ten plattenlande; bericht uijt Parijs.
Een edict van Z.M. den keijser uijt Brussel van den 27 julij van vijf artikelen verbiedt
zeer stiptelijk de schaede en dieften die er begaen worden ten plattenlande op de
velden, in de weijden en hovingen(222).
Uit Parijs verneemt men de gewichtige besluijten die door de landtsvergaedering
genomen zijn en - fol. 395 - veele andere merkweerdige besonderheden, gelijk ook
een kort bericht van alle de schrikkelijcke bedrijven die het verachtelijk grouw ten
plattenlande in Vranrijk heeft aengerecht ende hoe tot St.-Denis den meijer op valsche
beschuldingen den kop is afgeslaegen geworden.

Wijtloopig reglement wegens den vischvangst.
Op den 12 augusti saeg men alhier binnen Brugge aen de hoeken der straeten
geaffixeert een zeer wijtloopig reglement van Z.M. den keijser ende koning van
hondertendrij artikelen wegens de bevoordering en begunsting van den vrijen
vischvangst van Oostende en Nieuport, raekende de reeders, matroosen,
actionaristen(223), vaertuijgen, in- en uijtvaeren der zelve, het aenbrengen van zoo den
verschen als gesouten visch, hoe dezelve in de mijne zal moeten verkogt worden en
veele andere wijtloopige besluijtingen, alle te lang om hier in 't kort aen te melden,
met verbuerte van eene amende van duijsent guldens voor degene die het aengaen,
voor die eenige van - fol. 396 - dezelve artikelen zullen overtreden, te verdeelen het
eene deel aen den aenbrenger, wiens naem indien hij zulks begeert zal gesecreteert
worden, het tweede deel voor den officier-explotuer ende het derde tot het besteding
der premiën tot bevoordering van den vischvangst welcke sedert eenige jaeren zoo
seer toeneemt dat er nauwelijks geenen vremden visch, besonder aberdaen(224), meer
noodig is voor het heele Nederlandt terwijl den vischvangst daegelijks meer ende
meer aengroeijt door het onophoudelijk maeken van nieuwe vaertuijgen tot Nieuport
en Oostende ende door de begunstingen die door het Gouvernement-Generael der
Nederlanden aen dezelve worden vergunt, want hoedaenige consumptie desen
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vischvangst voor dese Nederlanden is toebrengende is bijnae onuitsprekelijk en
hoedaenige sommen dat er behouden worden die tevooren naer vremde landen
moesten overgaen. Van maendt tot maendt kan den leser in de Gensche gasetten zien
hoe menigen aberdaen en haring dat er opgebragt wordt.
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Toestant des keijsers.
- fol. 397 - Op den 13 augusti heeft men in de LXV gasette vernomen dat de
gesontheijd des keijsers opnieuws is gebetert en dat Z.M. van voornemen is de baden
van Buda te gaen gebruijken.

Berichten uijt Weenen en Parijs.
Men verneemt uijt Weenen ook verscheijde besonderheden nopende den Turschen
oorloog. Uijt Parijs verneemt men veele debatten in de landtsvergaedering
voorgevallen; hoe te Rouan het grouw veele buijtenspoorigheden heeft begaen en
hoe vijf à ses van de muijtmaekers zijn opgehangen geworden. Te Maçon en te Clunij
heeft men een bloedbad gemakt van de plonderaers en brandstigsters, als zijnde den
besten middel om hun te verspreijden of in toom te houden.

Geen processie uijt Blindekensgasthuijs omgedregen.
Op den 15 augusti, feestdag van de glorieuse hemelvaert van de Heijlige maeget en
moeder Godts Maria, en is vanuijt de capelle van Blendekens nog vroeg nog laet
processie(225) omgedregen geworden, - fol. 398 - zoodat behalvens de pligtige diensten
die ter deser gelegentheijd in de kerk verric[h]t wierden, alles op heden aldaer
toegegaen heeft alsof zulks noijt en was gepleegt geweest. Geene huijsen nog straeten
waeren verciert en zelfs wierden aldaer 's avons geene de minste vruegdevieren
ontsteken, daer geduerende die jaeren dat de processiën langs dien langen toer plagten
omgedregen te worden jaerelijks zoovele vruegdebedrijven aengerecht wierden zooals
ik op andere jaeren meermaels verhaelt hebbe. Geduerende de twee gepasseerde
jaeren nogtans hadde nog 's morgens om agt uren uijt die capelle eene processie met
het Alderheijligste plaetse en wiert langs een grooten toer omgedregen (siet hiervooren
fol. 160), dog alzoo over jaer alle de besonderste die dees processie hebben helpen
omdraegen, geboet zijn geworden, tegen welke tot heden zelfs eenige in proces zijn,
zoo heeft niemant zulks dese jaere meer durven bestaen.

Processiën uijt O.-L.-V.-kerk en St.-Catharine omgedregen.
- fol. 399 - Desen morgen nogtans naer d'hoogmisse wiert vanuijt de parochiale
kercke van O.-L.-V., gelijk ook uijt degene van St.-Catharine eene pligtige processie
rondt een deel der parochiën omgedregen, langs den weg verscheijde autaeren gestelt
en de huijsen en straeten verciert zijnde.

Sr. Maertens en zijn vrouw vieren hun jubilé.
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Heden hebben ook binnen dese stadt Brugge zeer pligtig hunnen vollen jubilé geviert
Joannes Maertens en Pieternella Verhaege, wonende in de Vulderstraet, van den tijdt
van vijftig jaeren te zijn getrouwt en van gelijcken tijdt in het-
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zelve huijs nu door hun bewoont te hebben gewoont; geschiedende de pligtigheijd
desen morgen in de parochiale kercke van St.-Anne onder het afsingen van een
pligtige misse in 't musiek tusschen welcke de jubilanten hunnen jubilé vierden en
naer welcke kercke zij met hunne vrienden in verscheijde carossen vervoert wierden.
Ter deser gelegentheijd waeren in de Vulderstraet, Langestraet en andere omliggende
straeten in den dag de huijsen en straeten met wimpels, vlaggen en - fol. 400 - alle
bedenkelijcke versieringen verciert, des avons ook veele vruegdevieren, pektonnen
en alle soorten van illuminatiën ontsteken wordende.

Plonderingen voorgevallen tot Doornijk.
Op den 16 augusti heeft men alhier binnen Brugge vernomen de egte tijdingen van
de schrikkelijcke revauten(226) en plonderingen die eergisteren den 14 deser binnen
de stadt Doornijk hebben plaetse gehadt, het begin en eijnde, zoo verre ik zulks hebbe
konnen vernemen, op het volgende verhael uijtkomende: de troubels zijn binnen de
stadt Doornijk begonst op den 14 augusti naermiddag op de graenmart, daer was
eenen notaris die over de mart kwam, waer stonden ontrent vijftig sakken graen,
toebehoorende aen d'heeren van die stadt en die dezelve daer tot meerde comsumptie
hadden gestelt en waerbij de stadtssoldaeten stonden; den notaris vraegde of zij hem
dat graen wilden geven 10 stuijvers betercoop op den sak als het verkogt hadde
moeten zijn, dat hij het saterdag toekomende op de mart zoud hebben gebragt en dat
hij - fol. 401 - het 40 stuijvers op den sak zoud beterkoop gegeven hebben tot welvaert
van den armen, dog alzoo men aen zijn versoek niet wilde volkomen heeft hij
beginnen te schelden en tegens de stadtssoldaeten onder meer andere redens geseijt
dat het de schuit van d'heeren zelfs was dat het graen zoo dier en op eenen zoo hoogen
prijs blijft, zoo verre dat de zoldaeten hem hebben vastgenomen en in de stadtswagt
beweegt, het was alsdan ontrent ses uren 's avons. Nauwelijks was den heer notaris
in de wagt of alles grogt in beweeging, duijsenden van het grouw vervoegden hun
aen de wagt en wilden hem in vrijheijd hebben, zoo verre dat men hem, naerdat hij
in 't zelve twee uren hadde geseten, moesten in vrijheijd stellen, wilde het wagthuijs
geen volkomen ondergang ondergaen. Het woedende grouw reede met veele
calsijdesteenen naer de soldaeten en eenige heeren die er ontrent waeren gesmeten
hebbende, waerop geordoneert wiert op hun vuur - fol. 402 - te geven, zoo verre dat
er vijf gedoodt en menigvuldige gequest wierden. Hiermede hadde de woede van de
duijsenden die er geduerig aenkwam geene paelen meer, men liep naer de kercken
waer men maer eenigsints konde en men klipte alarm, andere naemen trommels en
gingen al trommelen langs alle kleene gewesten het gepuepel aenwakkeren, terwijl
andere bij menigte naer alle cruijdernierswinckels liepen en zooveel torsen deden
geven als sij begeerden, die hun alle seffens door de bewoonders tot voorkoming
van hunne woede door de vensters wierden toegeworpen; het was alsdan ontrent 10
uren 's avons; meer dan drijhondert van die fackels en torsen ontsteken hebbende
zijn eerst gegaen naer het huijs van den heer fiscal(227), waer zij alles hebben in stukken
geslaegen en de muebelen, papieren en effecten geplondert, geschuert en in een groot
vier verbrant; zijnde dien heer, gelijk ook d'ander waerop hunne woede gevallen is,
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- fol. 403 - seffens gevlugt want anders hadden sij den slagoffer van hunne vraeklust
geworden. Van daer heeft het woedende grouw zig begeven naer het huijs van
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d'heer Bredon, naer degene van d'heer Basserol en d'heer De Huis en nog twee andere,
waer sij gelijckelijk alles hebben gerenueert en geplondert, alle den drank zoo wijn,
bier als lequeren ten deele hebben uijtgedronken en ten deele, gelijk de menige boter
en andere eetwaeren hebben laeten uijtloopen, verbrijselt ende gerenueert. Eijndeling
het ontemmelijk grouw zig begeven hebbende naer het huijs van den heer Petit, fiscal,
hebben hetzelve ook zeer merkelijk beschaedigt, dog aldaer, nu ontrent dag geworden
zijnde, door de stadtssoldaeten andermael vuur gegeven wordende, zijn er drij het
noodtlot van hunne woede geworden en gedoodt, veele ook bovendien tot'er doodt
gequest wordende. Hiermede dan het meestendeel der zelve verspreijt wordende en
zig als dronke beesten naer hunne huijsen begeven hebbende, is den opstant gestilt
- fol. 404 - geworden. Seffens zijn er posteljons(228) nae Brussel afgeveerdigt om
bijstant van troupen terwijl bij desen droeven toeval de stadt Doornijk maer met
vijftig mannen militaire beset was.
Des anderdaegs hebben alle weldunkende borgers de waepens tegens de
muijtmaekers opgenomen en eenige batalions dragonders aldaer aengekomen zijnde,
is de ruste aldaer teenemael herstelt geworden. Dit is alles hetgone ik van desen
droeven voorval binnen de stadt Doornijk voorgevallen en waer seven huijsen meer
of min gerenueert zijn, hebbe konnen vernemen en wenschelijk waere het dat het het
laeste voorbeelt mogte zijn van de schrikkelijcke ruïnen die er in de Nederlandtsche
steden aengerecht worden(229).

Toestant des keijsers.
Op den 17 augusti heeft men in de LXVI gasette vernomen dat het met de gesontheijd
van Z.M. den keijser nog merkelijk beter gaet en dat men wederom begint te geloven
dat de genesing zeer mogelijk is.

Berichten uijt Parijs en Versailles.
Men verneemt ook veele besonderheden nopende de landtsvergaederinge tot Parijs
en ook - fol. 405 - hoe te Versailles het slegste volk eene beroerte heeft verwekt, zoo
verre dat zij eenen slotmaekersjongen die zijnen vaeder hadt vermoort en die stont
geradbrakt en verbrant te worden van zijne regtveerdige straffe hebben onttrokken
en in vrijheijd gestelt zonder dat men zulks heeft konnen beletten.

Het Seminarie-Generael wordt vernietigt.
Uijt Brussel verneemt men ook een edict van Zijne Majesteijt den keijser ende koning,
raekende de seminariën van den 14 augusti 1789, behelsende hetzelve agt artikelen
ende waerbij vernietigt wordt het edict van den 16 october 1786, raekende de
oprechtinge van het Seminarie-Generael tot Loven(230). Men siet er de smertelijcke
beweegredens die Z.M. den keijser hebben bewogen om van die generaele schikkinge
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een eijnde te maeken en de bisschoppelijcke seminariën in de Nederlandtsche steden
onder den opsicht der bisschoppen wederom te herstellen, immers alles breeder
volgens des zelfs wonderbaeren inhout ende

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

67
waerdoor men in eenmael teniet siet duijsenden schriften en requesten die ten desen
eijnde gemakt en gerepresenteert zijn geworden(231).

Ordonantie nopende de verdrinkelingen.
- fol. 406 - Op den 17 augusti is vanwegens d'orders van het collegie der stadt Brugge
bij hallegebode en placaete een zeer wijtloopige bekentmaekinge geaffixeert
geworden, hooftsaekelijk behelsende dat d'heeren met smerte ondervindende hoe er
langs verscheijde wijken deser stadt daegelijcks tot hun tijdelijk en eeuwigen
ondergang vele persoonen komen in de waters te verdrinken en veele in dezelve
omkoomen bij faute van tijdige behulpsaemheijd; om welcke zoo verre mogelijk te
voorkomen door d'heeren deser stadt zijn bekent gemakt twalf besondere huijsen of
herbergen rondt de stadt Brugge waer de noodige instrumenten zullen worden
gevonden om een lichaem, dat door de val in het water reets schijnt een lijk te zijn,
weder in 't leven te behouden, zoo verre nogtans dat het niet teenemael doodt is.
Besondere premiën zijn er aengewesen voor diegene iemant uijt het water zullen
trecken, tot eene van die naestliggende plaetsen voorsichtig zullen draegen en voor
die eerst eenen doctor, chirurghijn, apoteker ofte iemant anders die hem tot de
behoudinge van den verdronken zal verstaen, zal bij der handt haelen; zullende hun
die premiën - fol. 407 - geschonken worden al is 't zelfs dat den verdronken niet in
't leven koomt, als er maer genoegsaeme bewijsen van hunne gedaene devoiren zullen
konnen aengewesen worden(232).

Ordonantie wegens het leggen van sluijsen, etc., in de Damsche vaert;
d'heer Danckaert, congercier van den Berg, overleden.
Op den 20 augusti is er vanwegens d'orders van d'heeren van 't collegie gedaen eene
bekentmaekinge waerbij uijtdrukkelijk verboden wordt op de boete van vijftig pond
parasijse van langs de kanten van de Damsche vaert te leggen eenige sluijsen, buijsen
ofte coupuren(233), waerdoor desen vaert droog getrokken wordt; op gelijcke boete
geboden worden aen alle degene eenige der zelve in die vaert hebben geleijt binnen
de veerthien daegen te weeren, ten waere zij zouden konnen bewijsen dezelve
volstrectelijk noodig te hebben, dit ter oorsaeke dat den zelven vaart langs alle kanten
droog getrokken wordt en zoo het martschip(234) als andere langs die vaert niet meer
konden aenkomen(235). Nu is er t'eijnden desen vaert aen de Dampoorte eenen dam
van hout gemakt over welcke men kan overgaen als over eene brugge om het water
in pegel(236) te houden, zoodat par eersten - fol. 408 - het wekelijcks martschip en
andere daer zullen konnen aenkomen.
Heden heeft men ook vanwegens het collegie deser stadt laeten bekent maeken
dat den uijt- en ingeef van den waerachtigen ‘Berg van Bermhertigheijd’ langs de
Lange Reije(237) wegens het overlijden van Guido Danckaert(238), corgercie(239) der zelve,
zal tot naerdere orders gesloten worden, hetwelk bij trommelinge door de stadt is
bekent gemakt geworden.
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Toestant des keijsers.
Op den 20 augusti heeft men in de LXVII gasette vernomen dat de beternisse des
keijsers nog stant hout, maer dat Z.M. grootelijcks verswakt en ongemeijn maeger
is.

Bericht uijt Brussel en Parijs
Men verneemt veele aenbelange[nde] berichten uijt Vrankrijk en uijt Brussel; hoe
Z.M. den keijser het oppergeregtshof van het hertogdom van Limbourg verheven
heeft tot een souvereijnen raedt voor dat hertogdom en andere landen van over
Maeze(240).
De volgende gasette van den 24 augusti vermelt bijnae dezelve omstandigheden van
de siekte des keijsers, veele besonderheden nopende den Turschen oorloog en veele
besonder voorvallen die in Vrankrijk hebben plaetse gehadt.

Vijfde trecking van de [sesde] (derde) loterij in classen.
- fol. 409 - Op den 24, 25 en 26 augusti is binnen de stadt Brussel op de groote saele
van het Stadthuijs gehouden de vijfde treckinge van de derde loterije in ses classen,
ingestelt in de Oostenrijcksche Nederlanden bij opene brieven van Zijne Majesteijt
den keijser ende koning van den 5 september 1785, ter presentie van den keijserlijk
en koninglijcken toesiender ende van twee heeren schepenen der stadt Brussel. - fol.
410-413 -

Oproerige briefkens langs de straete verspreijt.
- fol. 414 - Op den 25 augusti 's morgens, met het aenbreken van den dag, vont men
binnen de stadt Brugge op verscheijde plaetsen verspreijt en op den grond liggen
meer dan vijftig zeer oproerige en twistsoekende brieven, gedrukt in rijm met eene
fraije letter(241). Dese brieven, die gelijk ook op andere plaetsen en steden verspreijt
zijn, waeren gedagteekent uijt onse geassocieerde sociëteijt den 14 augusti 1789 en
behelsden hooftsaekelijk dat nu den rechten tijdt en ure was op welcke het
geassocieersch patriotisch gemeenschap(242) zig ging stellen aen het hooft van alle
steden om gesaementlijk met alle vaederlandtbeminders te gaen strijden voor de
volkomene vrijheijd; dat hiertoe de drij toekomende daegen deser maendt, te weten
der 28, 29 en 30, vastgestelt waeren; dat elk op die daegen en nachten op zijne hoede
zoud moeten zijn, zijne duer openen en zig stellen voor de gemeene vrijheijd, die
niet zal willen aensien worden als eenen haeter van het gemeene welvaert en die aen
geen affronten - fol. 415 - zal willen onderhevig wesen; dat men voor de vrijheijd
genoegsaem van voorraedtwaegens en krijgstuijg zal voorsien zijn om batterijen en
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verse kransingen op te rechten en dat er tot verdeding van het gemeene welvaeren
niets het minste zal ontbreken; behelsende dese twistsoekende verbreijding nog vele
meer andere omstandigheden die ik als onweerdig in mijne schriften geplaest te
worden voorbij gae terwijl den leser voor het toekomende
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uijt het reets aengehaelde genoegsaem zal konnen zien dat eene zoo valsche
verbreijding genoegsaem is om duijsenden qualijk peijsende op te rotten en een
geheel landtschap in troubel te stellen. Zooveel is er af dat het collegie deser stadt
op heden tot tweemael heeft vergaedert geweest, dat men alle boekdrukkereijn heeft
doorsogt maer nergens iet gevonden en dat men van nu af door de geheele stadt niet
anders hoort redeneeren, 't goon (welcke Godt behoede) droeven gevolgen zoud
konnen veroorsaeken.

Toeslag van 't clooster der Grauwe Susters gedaen.
Op den 26 augusti is in 't gewesen clooster der Grauwe Susters, gelegen binnen dese
stadt Brugge in de - fol. 416 - Beenhouwersstraete(243), gedaen den absoluten toeslag
ter plaetse aldaer van het heele beluijk van hetzelve verlaeten clooster, verdeijlt in
vier separate kopen zooals men breeder sien kan in de 66ste gasette van den 17
augusti 1789. Voorhovende de kercke en groot deel van den bauw ter straete, welcke
vier kopen door den heer administateur gesaementlijk voor eene somme van tusschen
7 à 8000 guldens courant zijn toegeslaegen geworden.

Toestant des keijsers.
Op den 27 augusti heeft men in de LXIX gasette vernomen dat Zijne Majesteijt den
keijser zig andermael door de spene zoo onpasselijk bevint dat hij het bedde moet
houden.

Bericht uijt Parijs.
Uijt Parijs verneemt men boven veele besonderheden het begin van de voorgestelde
verklaeringe door de landtsvergaederinge van de rechten van den mensch, welckers
wonderen inhout in de volgende gasetten vervolgt wordt.

Bericht uijt Brussel wegens d'eeremadaliën voor de legers.
Uijt Brussel verneemt men eene verklaeringe van twintig artikelen waerbij besondere
goude en zilvere eermadaliën en ander gunsten toegewesen worden aen de krijgslieden
die door besondere daeden zullen in de legers uijtgemunt hebben.

Op de gefixeerde daegen van den oproer is alles stil.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

- fol. 417 - Op den 28, 29 en 30 augusti, gefixeerde daegen op welcke volgens de
hiervooren verspreijde oproerige verspreijdingen (siet fol. 414), de oproerigheden,
zoo binnen de stadt Brugge als door het heele Nederlandt moesten plaetse hebben,
is diesniettegenstaende alles zoo gerust als op andere daegen
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afgeloopen zonder dat men het minste disorder ontmoet heeft, behalvens alleen dat
er geduerende den nagt op d'orders van d'heeren van 't collegie buijtengewone
patrouliën gedaen wierden om te ondervinden of men ergers het minste gerugt mogt
gewaer worden.
Den 29 deser tegens den avont is alhier binnen Brugge d'heer Beijts, primus van
Loven(244), in mijne voorige deelen verhandelt en nu verheven tot onderfiscal van
Vlaenderen, met eene postfoture aengekomen, waerom geduerende desen nagt het
collegie zeer lang vergaedert was.

Twee persoonen diesaengaende opgelicht.
Zekeren paruquier, genaemt Poupaert(245), wiert dan geduerende eenige uren zeer
nauwkuerig onderhoort, waernaer - fol. 418 - hij naer zijn huijs met eenige
schaedebeletters geleijt en bewaert wiert tot'er tijdt dat hij geapparendeert en in egte
van vangenis beweegt was.
D'heer Van Bemen van Loven(246), thuijs zijnde ten huijse van sr. Le Clair,
meester-kuijper in de Langestraete(247); zijnde desen heer eenen grooten philosooph
en grootelijcks verdagt den opstelder van de voorige gemelde oproerige schriften en
andere te zijn en van welcke den gemelden Poupaert, aen welcken den uijtgang van
de stadt verboden is, geseijt wordt den verspreijder dezelve te zijn. Zooveel is er af
dat alle de papieren van den gemelden philosooph in beslag genomen zijn en dat
zijne saeken, indien hij pligtig bevonden wordt, zeer nauw zullen ondersogt worden.
Geduerende dese nagten waeren zelfs bij expresse orders de weijnige hier in garnisoen
liggende soldaeten op hunne hoede zonder dat zij hun vermogten te ontkleeden, uijt
vreese van menige andere valsche gerugten die alom verspreijt en aen den heer
colonel zelfs aengeseijt waeren.

Toestant des keijsers.
- fol. 419 - Op den 31 augusti heeft men in de LXX gasette vernomen dat Z.M. den
keijser nog altijdt het bedde hout uijt hoofde van de spene die hem nu, meer als oijt,
onpasselijk makt, tot zoo verre dat men reets eene operatie aen den anus heeft moeten
doen.

Bericht uijt Parijs
Uijt Parijs verneemt men veele besonderheden der landtsvergaedering, gelijk het
vervolg op de rechten van den mensch en hoe te Rouan twee voornaeme
oproermaekers zijn opgehangen geworden.
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Eindnoten:
(215) Voor de moeilijkheden te Tienen verwijzen we hier naar fol. 378 en voetnoot 201. Op 26 juli
1789 kwam de bevolking van Leuven in beroering. In de drie kerken van de stad en in de
omliggende dorpen werd op hetzelfde ogenblik de stormklok geluid. Dit bleek een afgesproken
teken, onmiddellijk daarop werden de patrouilles aangevallen en verschillende benden probeerden
de stad binnen te komen. Pas laat in de nacht hielden de onlusten op. (S. TASSIER, Les
Démocrates belges..., o.c., blz. 117-118).
(216) Met het keizerlijk decreet van 17 maart 1783 werden de contemplatieve kloosterorden opgeheven
en werd een religiekas ingesteld. In die religiekas moesten de gelden van de opgeheven kloosters
verzameld worden. Zij zouden aangewend worden om de geplande hervormingen van Jozef II
te helpen financieren: er moest een goed uitgebouwd parochiewezen komen, nieuwe parochies
moesten worden gesticht en het aantal priesters in de zielzorg moest verhoogd worden. Een
deel van het geld werd voorbehouden om de geseculauseerde religieuzen een pensioen uit te
betalen, in de praktijk werd alle geld daaraan gespendeerd. (J. ROEGIERS, Kerk en Staat in
de Oostenrijkse Nederlanden, in N.A.G.N., dl. 9, blz. 370-371).
(217) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 113-113vo. Het betreffende plakkaat hebben we niet
teruggevonden.
(218) Hier werd waarschijnlijk het Franse woord ‘reverbère’ in z'n normale betekenis van lantaarn
overgenomen.
(219) Deze munteenheid hebben we niet teruggevonden.
(220) Dit besluit van het bestuurscollege van het Brugse Vrije konden we niet terugvinden. Zie hoger
noot 70.
(221) Nooddruft betekent: noodzakelijk levensonderhoud. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 748).
(222) Niettegenstaande de diverse uitgevaardigde edicten bleven er klachten i.v.m. diefstallen op het
platteland. Daarom werd op 27 juli 1789 een nieuwe ordonnantie uitgevaardigd. Degene die
graan of fruit had gestolen, moest veroordeeld worden tot 3 of meer jaren opsluiting in de
gevangenis of het tuchthuis, deze straf werd omgezet tot eeuwige opsluiting voor degenen die
voor de tweede maal een diefstal begingen en voor degenen die in groep opereerden. Er werd
tevens gewezen op de plicht van de plaatselijke officieren om steeds in te gaan op de klachten
van de bevolking en de aangebrachte zaken te onderzoeken. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz.

(223)
(224)

(225)
(226)
(227)
(228)

(229)

319), (S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 124vo-125), (S.A.B., Plakkaten, 27 juli 1789, reg.
33, nr. 130).
Naar alle waarschijnlijkheid werd het woord afgeleid van het Franse ‘actionnaire’ d.w.z.
aandeelhouder.
Het woord ‘aberdaen’ werd niet opgenomen in het Westvlaams Idioticon, ook niet in het
Middelnederlandsch woordenboek. We vonden wel de woorden ‘abberdaan’ en ‘labberdaan’
in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, ze werden omschreven als ‘gezouten kabeljauw,
zoutvis’. Deze woorduitleg is volkomen in overeenstemming met de context waarin Van
Walleghem het woord heeft gebruikt. (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal,
's Gravenhage, 1976, dl. I, blz. 1306).
Voor de Blindekensprocessie, zie voetnoot 193 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Hoewel in het handschrift duidelijk ‘revauten’ staat, kunnen we toch stellen dat hier in de
gegeven context ‘revolten’ (oproer) werd bedoeld.
Een omschrijving van de functie van fiscaal vindt men terug in voetnoot 36 van deel 1788
‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
Het in Van Dale opgenomen ‘postiljon’, d.w.z. koerier die de post overbracht, blijkt hier
toepasselijk te zijn. (VAN DALE, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's Gravenhage,
1976, dl. II, blz. 1912).
Naar aanleiding van de plunderingen te Doornik werd op 18 augustus 1789 een decreet
uitgevaardigd om de openbare rust te herstellen en te behouden en om de bevolking te beveiligen.
Er werd bepaald dat in geval van oproer en plundering alarm moest geslagen worden en dat de
wettelijk aangestelde ordehandhavers, en zij alleen, onmiddellijk moesten optreden. Zodra de
alarmklok weerklonk, moest iedereen in ieder raam van zijn huis een licht doen branden. Iedere
wapendracht werd verboden. In geval van overtreding van deze ordonnantie werden de ouders
verantwoordelijk gesteld voor hun kinderen, de meesters voor hun dienstpersoneel. (O.P.B.A.,
3o serie, dl. 13, blz. 332-333). In het werk van S. Tassier, ‘Les démocrates belges’ werd de
oproer te Doornik opgenomen en de auteur maakte de balans van het gebeuren op; 5 doden, 25
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gewonden en 8 gevangenen. (S. Tassier, Les démocrates belges..., o.c., blz. 118). Zie ook A.
BORGNET, Histoire des Belges..., o.c., dl. I, blz. 102-103.
(230) Zie O.P.B.A., 3o serie, dl. 12, blz. 544. Zie hiervoor ook voetnoot 63 van deel 1788.
(231) Op 14 augustus 1789 werd een edict uitgevaardig dat het edict van 16 oktober 1786 m.b.t. de
oprichting van het Seminarie-Generaal vernietigde. Als reden voor deze wijziging in de
godsdienstpolitiek van de keizer werd het verzet van de bevolking aangegeven. Een verzet dat
volgens de nieuwe ordonnantie steunde op een misvatting, nl. dat de verplichte priesteropleiding
aan het Seminarie-Generaal aanleiding zou geven tot het ontstaan van een nieuwe doctrine. De
nieuwe ordonnantie schreef voor dat de bisschoppen de keuze kregen hun seminaristen lessen
theologie te laten volgen in het bisschoppelijk seminarie of in het Seminarie-Generaal. Er werd
echter op gewezen dat de professoren onder toezicht van de heren fiscaal zouden blijven om te
voorkomen dat theorieën tegenstrijdig aan de rechten en de souvereiniteit van de keizer zouden
gedoceerd worden. Deze maatregel werd duidelijk getroffen om het steeds groeiend verzet
tegen de hervormingen van Jozef II te stillen. De maatregel kwam echter te laat, de oppositie
had zich reeds te sterk ontplooid, een confrontatie kon niet uitblijven. (O.P.B.A., 3o serie, dl.
13, blz. 327-328), (S.A.B., Plakkaten, reg. 33, nr. 135-136), (A. BORGNET, Histoire des
Belges..., o.c., blz. 103).
(232) Zie S.A.B., Plakkaten, 14 augustus 1789, reg. 29, nr. 79; reg. 32, nr. 27; reg. 36, nr. 105-106.
Niet teruggevonden in de Hallegeboden 1786-1793.
(233) Dit woord werd waarschijnlijk afgeleid van het Franse ‘coupure’ in de betekenis van insnijding,
snede; een woordverklaring die past in deze tekst waar men het heeft over het bevaarbaar maken
van de Damse Vaart.
(234) Zoals we hoger vermeldden stond de ‘barge’ in voor het personenvervoer (zie hiervoor voetnoot
49). Alle goederen die bestemd waren voor de stedelijke markten moesten vertransporteerd
worden met het marktschip. Dit marktschip zorgde op de marktdagen voor de verbinding tussen
St.-Joris-ten-Distel en Brugge en voor de verbinding vanaf Hansbeke tot Gent. (J. VAN
HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 427).
(235) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 125-125vo, S.A.B., Plakkaten, 10 augustus 1789,
reg. 29, nr. 80.
(236) Bepaalde maat, peil. (L.-L. DE BO o.c., blz. 837).
(237) Van Walleghem heeft hier duidelijk een fout begaan. Hij heeft het over de ‘Berg van
Barmhartigheid’ terwijl de informatie die hij doorgeeft enkel betrekking heeft op de stedelijke
leenbank, de ‘Berg van Charitate’.
(238) Guido Danckaert overleed te Brugge op 23 augustus 1789 op 74-jarige leeftijd. Hij was tussen
1739 en 1789 conciërge van de Berg van Charitate en niet van de Berg van Barmhartigheid
zoals Van Walleghem vermeldde. (P. SOETAERT, De ‘Berg van Charitate’ te Brugge, een
stedelijke leenbank (1573-1795). Bijdrage tot de geschiedenis van de kredietinstellingen in de
Lage Landen, Pro Civitate, Historische uitgaven nr. 40, 1974, blz. 127), (S.A.B., Doop-, trouwen begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister - 1789 - St. Gillis, no 65).
(239) De conciërge of de leenbankhouder van de Berg van Charitate moest instaan voor het goede
verloop van de beleningen en de lossingen ervan. Ook voor het onderhoud van het gebouw, het
ontvangen van de intresten van de uitgezette kapitalen, het opstellen van de jaarlijkse rekeningen,
enz., was hij verantwoordelijk. De conciërge werd benoemd door het schepencollege. Bij zijn
aanstelling was hij verplicht de eed van trouw aan de magistraat af te leggen en een borgsom
te storten. De conciërge kreeg een vaste jaarwedde toegekend en kon in de Berg wonen. Bij
zijn afsterven werd inderdaad de onmiddellijke sluiting en verzegeling van het gebouw bevolen
door het stadsbestuur. De ‘finale’ rekening werd opgemaakt, deze eindrekening viel dan ten
bate of ten laste van de erfgenamen. De conciërge van de Berg van Charitate werd in de oudste
bronnen ook wel ‘commys’ of ‘bewaerder der pandern’ genoemd, in de 18de eeuw gebruikte
men ook wel de benamingen ‘cassier’, ‘intendant’ en ‘directeur’. Guido Danckaert werd
bijvoorbeeld in de Almanach van 1788 opgenomen als ‘kassier’, in de Almanach van 1789 als
‘Raed Intendant’ van de Berg van Charitate. (P. SOETAERT, De ‘Berg van Charitate’ te
Brugge..., o.c., blz. 36-40), (S.A.B., Almanach 1788, blz. 170 en 1789, blz. 171).
(240) De juridische afhankelijkheid van de provincie Limburg t.o.v. de Raad van Brabant (residerend
in Brabant) had praktische moeilijkheden voor gevolg (o.a. de afstand). Daarom werd door de
ordonnantie van 30 juli ook in Limburg een hoger gerechtshof opgericht dat de taak en de
bevoegdheid van de Raad van Brabant m.b.t. de provincie Limburg overnam. (O.P.B.A., 3o
serie, dl. 13, blz. 321-324).
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(241) Het pamflet waarover hier sprake is, was afkomstig van het geheim genootschap ‘Pro Aris et
Focis’ (zie volgende voetnoot 242). Waarschijnlijk was het de Vonckist Michaël van der Belen
uit Leuven die het te Brugge verspreidde (zie verder voetnoot 246). De preciese inhoud van het
pamflet hebben we niet kunnen nagaan.
(242) Hier werd gehandeld over het geheim genootschap ‘Pro Aris et Focis’. Dit werd gesticht op
initiatief van Vonck, naar een ontwerp van Verlooy, beiden waren advocaat in de Raad van
Brabant en felle tegenstanders van Jozef II. Het doel van dit genootschap bestond erin de centrale
regering omver te werpen. Daartoe werd een speciale structuur uitgebouwd. De kern van ‘Pro
Aris et Focis’ bestond uit 8 personen, elk van hen zocht afzonderlijk naar andere personen die
hij aan zich bond via een eedaflegging, op zijn beurt moest iedere gecontacteerde persoon
hetzelfde doen, enz... Vanaf februari 1789 werd het geheim genootschap actief: er werden in
alle steden comités en milities opgericht die de patriottistische gedachte moesten verspreiden
en beschermen. Soldaten werden omgekocht of geïntimideerd zodat zij het keizerlijk leger
verlieten om zich buiten de grens bij de patriotische troepen aan te sluiten. Een belangrijk
hulpmiddel daarbij was het pamflet (zie hierboven). S. TASSIER, Les démocrates belges...,
o.c., blz. 97-104), (A. BORGNET, Histoire des Belges..., o.c., blz. 108), (L. DHONDT, Politiek
en institutioneel onvermogen (1780-1794) in de Zuidelijke Nederlanden, in N.A.G.N., dl. 9, blz.
146-147).
(243) Het klooster van de Grauwe Zusters, Franciscanessen van de Derde Orde, werd in 1455 gebouwd
in de Oude Zak. De zusters verzorgden krankzinnigen op kosten van de stad of van hun familie,
dit naargelang het persoonlijk bezit. In mei 1784 werd het klooster afgeschaft. Zoals Van
Walleghem vermeldde werden de gebouwen in 1789 verkocht. (A. DUCLOS, Bruges..., o.c.,
blz. 304 en 548), (J. VAN HOUTTE, Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 241).
(244) Frans Beyts werd geboren te Brugge op 17 mei 1763, hij overleed te Brussel op 15 februari
1832. Hij huwde met Marie van de Vijvere. Hij deed zijn middelbare studies te Brugge bij de
Augustijnen. Vanaf 1780 ging hij te Leuven filosofie studeren. Na twee jaar studie verkreeg
hij de titel van ‘primus’, ter gelegenheid hiervan werd Beyts plechtig ontvangen te Brugge. In
1785 verkreeg hij zijn licentie in de rechten. In 1787 werd hij benoemd tot secretaris van de
intendant, in april 1788 werd hij aangesteld als substituut van de procureur-generaal van de
Raad van Vlaanderen. In de periode van de Brabantse Omwenteling was F. Beyts sterk
pro-Oostenrijks gezind, hij kreeg zelfs de spotnaam ‘oppervijg’, hij was genoodzaakt naar
Frankrijk te vluchten. Bij de Tweede Oostenrijkse Restauratie werd hij in de Brugse magistraat
opgenomen (april 1793 - september 1794). Beyts werd in april 1797 onder de tweede Franse
bezetting lid van de Raad van Vijfhonderd. Hij werd in augustus 1800 regeringscommissaris
bij het Beroepshof te Brussel. Ten tijde van de annexatie van het koninkrijk Holland bij het
Franse keizerrijk (1810-1813) was hij werkzaam in Noord-Nederland. In de Hollandse periode
speelde hij geen politieke rol. In de eerste jaren van het onafhankelijk België verscheen Frans
Beyts opnieuw op het politieke toneel: als lid van het Nationaal Congres, als senator (aug. 1831)
en als ondervoorzitter van de senaat (sept. 1831). (Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 6,
blz. 29-34), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 122, 378-379).
(245) Over Poupaert konden we slechts weinig gegevens terugvinden. Door Y. Van den Berghe werd
hij als volgeling van M. van der Belen aangeduid (zie hiervoor de volgende voetnoot); in de
kroniek van P. Ledoulx werd hij omschreven als een verdacht persoon, een gewezen soldaat
van het regiment Vierset en een Frans deserteur. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c.,
dl. I, blz. 207), (S.A.B., Kroniek P. Ledoulx, Hs. 52).
(246) Niettegenstaande het feit dat het Vonkisme als een typisch Brabants verschijnsel moest worden
beschouwd, moeten we toch stellen dat de Vonkistische ideeën ook te Brugge werden verspreid.
Michaël van der Belen was een van de Brabantse Vonkisten die naar Brugge werd uitgezonden
om er propaganda te maken. Hij werd in de nacht van 30 augustus op 1 september 1789
gearresteerd wegens het verspreiden van een pamflet voor het geheim genootschap ‘Pro aris et
focis’ (zie hiervoor voetnoten 258-259). Als reden voor zijn verblijf te Brugge gaf Van der
Belen ‘bekwaming in het handeldrijven bij koopman en stadsschepen Van de Walle’ op. (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 207).
(247) François Le Cler was vinder voor het kuipersambacht na de wetsvernieuwingen van 23 april
1777, 11 mei 1779, 13 mei 1783 en 12 mei 1784. Na de wetsvernieuwing van 13 mei 1780 was
hij deken van zijn ambacht. (S.A.B., Wetsvernieuwingen pf. 142: Liste de la loi 1762-1795,
fol. 79).
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(September)
De processie van St.-Gillis omgedregen.
Op den 1 september, feestdag van den H. Egidius, is 's morgens om elf uren rondt
een groot gedeelte van de parochie van St.-Gillis eene pligtige processie
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omgedregen geworden, de huijsen en straeten ten desen eijnde, zooals men des
middaegs gewoon was, schoon verciert wordende.

D'heer Penaranda doet eedt als congercier van den Berg.
Heden om elf uren heeft op 't collegie der stadt Brugge zijnen eedt afgeleijt d'heer
Penaranda(248), broeder van den heer tresorier(249), als congercie van den ‘Berg van
Bermhertigheijd’ wegens het afsterven van d'heer Danckaert(250); wonende desen heer
ten huijse van sieur Dispersijn in de Predikheersstraete, ter welckers - fol. 420 gelegentheijd in die, gelijk in d'andere omliggende straeten geduerende desen dag
de huijsen en straeten met alle bedenkelijcke versieringen opgepronkt ende des avons
met menigvuldige schoone illuminatiën verlicht en geïllumineert wierden.

Een blouwer tot het Provencial Correctiehuijs verwesen.
Op den 5 september wiert bij sententie crimineel in gebannen Vierschaere in Stadthuijs
der stadt Brugge verwesen en gecondemneert voor den tijdt van ses naereenvolgende
jaeren tot het Provencial Correctiehuijs der stadt Gend eenen van de twee blouwers
die de comisen, als hiervooren fol. 254 aengewesen, hadden aengerant en van welcke
den eenen gestorven is korte daegen naer het begaen der zelve faitelijckheden. Naer
de bekomen sententie verweet den gecondemneerden in de saele van 't Stadthuijs
aen d'heeren rechters veele buijtenspoorige verwijtingen en beriep zig op 't
onregtveerdig vonnis; niettegenstaende welcke wiert hij des anderdaegs met de bargie
naer Gend beweegt waer hij dit verwijt dier zal betaelen. Zijnen medemaet is tot nog
toe van 't vrijdom niet afgehaelt geworden, - fol. 421 - op hetwelk hij op 't gene der
Recoletten, naer het begaen der gemelde faitelijckheden, gevlugt was(251).
Heden naermiddag is bij trommeling aengekondigt geworden langs alle gewesten
der stadt Brugge dat op toekomenden maendag den ontfang en uijtgeef van den ‘Berg
van Bermhertigheijd’, onder de concergie van d'heer Penaranda, zal geopent worden.

Toestant des keijsers; berichten uijt Weenen en Parijs.
Op den 7 september heeft men in de LXXII gasette vernomen dat Z.M. den keijser
zig wederom beter bevint, maer dat de spene hem nog onpasselijk hout, terwijl men
gelooft dat er nog eene operatie zal moeten gedaen worden. Men verneemt, gelijk
in de voorige gasette, veele besonderheden nopende den Turschen oorloog en ook
uijt Parijs veele aenbelangende stukken door de landtsvergaederinge, zoo wegens de
belangen van den koning als van den staet en hoe de nieuwe ligting van 80 millionen,
door den heer Nekker voorgestelt, zeer wel voorgaet en met genoegen aengenomen
is.
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Heijligschenderije tot Blanckenberg begaen.
- fol. 422 - In den nagt tusschen den 7 en 8 september is er een aldergrootste diefte
met braeken en heijligschenderije, die het menschdom doet sidderen, begaen in de
kercke tot Blankenberge, waer waerschijnelijk verscheijde ontmenschte dieven met
eenige ijsers, die zij naer het begaen der faitelijckheden hebben laeten liggen, de
venster deser kercke opengebroken hebbende, hebben zij hun niet vergenoegt met
alle de zilvere effecten en kandelaers die zij konden vinden te ontweeren, maer hebben
bovendien het geheijligt tabernakel open gebroken en daeruijt ontweert de heijligste
vaeten, de heijlige hostiën op den grond verstroijende. De Heijlige Hostie uijt het
venerabel(252) die in een doos was, hebben zij met dezelve medegenomen terwijl die
niet gevonden is; gelijckelijk is door hun medegenomen het doosken met de Heijlige
Olie ende verders alles wat in 't tabernakel te vinden was; met alle welke dese
strafbaere heijligschenders, gelijk ook met de - fol. 423 - zilvere effecten en
kandelaers, alle van groote weerde, de dieven gevlugt zijn, hunne instrumenten
waermede sij de braeken hebben begaen ter plaetse laetende. Dese zullen alom zeer
nauwkuerig agtervolgt worden om, indien zij in d'handen van de justitie geraeken,
den verdienden loon voor hunne heijligschenderije en kerkdiefte met d'uijterste
strengigheijd te ontfangen.

Schietspel door de gilde van St.-Jooris gehouden.
Op den 8 september naermiddag tusschen twee en drij uren zijn binnen de stadt
Brugge met de Gensche bargie aengekomen d'heeren schotters van de stalleboge(253)
der stadt Gend om alhier een beroopen schietspel bij te woonen. Op 't arrivement
der bargie wierden dese heeren schotters pligtig ingehaelt door degene der stadt
Brugge, alle geseten in carossen den ‘Ouden Hove’(254) inrijdende waer seffens het
schietspel begonst. Op de persse waeren gestelt vijf prijsvogelen voor welcke ideren
medeschietenden confrater seven guldens betaelde, den import van welcke op de vijf
prijsvogelen verdeelt wiert. De - fol. 424 - gilde van Brugge en degene van Gend
hadden elk hunnen kant waernae zij vermogten te schieten, behalvens den oppervogel
die door elke gilde mogt afgeschoten worden. In dit order begonde het schietspel,
wanneer eerst den oppervogel door de gilde van Gend getroffen wiert, dan eenen
opperzijdevogel door de gilde van Brugge, dan den anderen door de gilde van Gend
ende nauwelijks vijf uren en half zijnde, trof d'heer Goddijn van de gilde van Brugge
eenen der onderste zijdevogels, met dit gevolg dat den anderen ondersten zijdevogel,
staende al den anderen kant, met desen van de spille afviel, tevooren genoegsaem
van degene van Gend getroffen zijnde, dog welk wonder geval onder dees gildens
zonder voorbeelt is dat er oijt van beijde zijden twee vogels gelijk zijn afgeschoten
geworden; bestaende het voordeel dat de gilde van Brugge door dees schieting op
degene van Gend behaelt heeft alleen in thien schellingen wisselgelt. De gilde van
Brugge sedert langen tijdt met degene van Gend geene waere - fol. 425 - unie getroffen
hebbende, waeren over eenige weken gegaen naer Gend ter bijwoning van eene
pligtige schietfeest en in welcke door d'heer Koopman, koning van de gilde van
Brugge, den oppervogel getroffen wiert, wanneer aldaer de beijde gildens malkander
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tot de voormelde buijtengewone schietfeest hebben beropen. Desen avont was er in
den ‘Ouden Hove’ ter deser gelegentheijd groot avontmael en bal die tot 's mor-
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gens geduerde, wanneer met het vertrek der Gensche bargie de gilde van Gend door
degene van Brugge zeer pragtig uijtgeleet wiert en waermede men versekert dat er
eene waere unie onder beijde dese gildens zal onderhouden en getroffen worden.

Nieuwe vonte tot O.-L.-V. pligtig gewijt.
Heden om ses uren 's avons is zeer pragtig in de parochiale en collegiale kercke van
O.-L.-V. gedoopt het op heden geboren dogterken van d'heer Van Edewaht, wonende
op den Dijver(255), in de nieuwe en kostelijcke en konstgewerkte vonte, door desen
heer teenemael bekostigt, staende al d'ander zijde aen de nieuwe kerkduer waer d'oude
vonte gestaen heeft. - fol. 426 - Naerdat de nieuwe vonte zeer pligtig gewijt was,
heeft het voormelde kint in dezelve het eerste den Heijligen Doop ontfangen(256) onder
het luijden van alle de klokken der zelve kercke, onder het afsingen van den Te Deum
Laudamus op den doxal door meer dan vijftig musicanten, die op alle soorten van
musicaele instrumenten zeer schoon waeren speelende en onder den toeloop van
duijsenden menschen waervan de kercke vol was. Boven de nieuwe vonte waeren
gehangen drij konstgewerkte croonen, het middelste voor den nieuwen doopling en
de twee andere voor die naer hetzelve zouden gedoopt worden, voor ider van welcke
eene gifte met dezelve van ses pondt groote wisselgelt bestelt was, die des anderdaegs
geschonken wierden aen twee kinders van een gemeenen man op den Oije wiens
vrouw desen nagt van eenen tweeling gelegen was. Verders waeren rondt het beluijk
van de vonte veele schoone jaerschriften opgeheldert, van welcke hieronder twee
nevens dezelve hangende zal laeten volgen, gelijk ook hetgene in 't koper - fol. 427
- gesneden bovenop de vaese der zelve vonte geplaest is; zijnde verders vrugteloos
der verciercelen deser nieuwe vonte op te haelen die aen den voormelden heer boven
de seshondert ponden grooten gekost heeft terwijl dezelve ten allen tijdt van eenider
kan gesien worden. Behalvens dit konststuk doet men in die kerk nog onophoudelijk
alle soorten van nieuwe veranderingen die dese kercke zeer luijsterlijk maeken.
Geduerende desen somer is ook veel verandert en gewit: de kercke der eerweerde
paters Predikheeren, degene van de Discalsen, de parochiale kercke van St.-Jacobs;
in degene der eerweerde paters Recoletten ook vele veranderingen gedaen wordende.
Nevens de gemelde vonte stonden dees jaerschriften:
Dese Vonte Is gUnsteLYCk gelont UIJt
Waere VaeDerLYke LIefDe.
In WeLCkers nU eerstMaeL sprUIJten De Waters; geheYLIgt Is gIftenaers kInt.
op den vonte staet geplaest dit jaerschrift:
eX LIberaLItate genItorIs prIMI babtIzanDI LaVaCrI eXstat opOs.

De besettinge militaire keert weder in Brugge
- fol. 428 - Op den 12 september 's morgens tusschen seven en agt uren zijn hier
binnen Brugge met verscheijde billanderschepen te retour gekomen de soldaeten
welcke op den 26 julij (siet fol. 378) van hier naer Thienen vertrokken waeren; zijnde
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degene bestemt voor de stadt Oostende nog desen morgen de stadt doorgevaeren om
in die stadt in besetting te blijven. Zoo men verneemt is zoo tot Thienen als door
geheel Brabant alles in rust en het goede order her-
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stelt, wenschelijk zijnde dat aldaer, gelijk door heel Vlaender, het goede order en
rust mogt onderhouden worden.

Besonderheden uijt Duijtschland en Parijs.
Op den 14 september heeft men in de LXXIV gasette vernomen dat den geduerigen
regen in Duijdsland de revieren zoodaenig heeft doen opswellen dat een deel der
hovingen van Luxemburg overstroomt is, waerdoor Z.M. den keijser, wiens
gesteltenisse een beternisse van deursaemheijd schijnt te beloven, zig naer het kasteel
van Herzendorf heeft begeven.
Men verneemt uijt Weenen vele besonderheden wegens den Turschen oorloog en
voordeelen op de Turken behaelt.
- fol. 429 - Uijt Parijs verneemt men veele besonderheden nopende de vergaerderde
landtsvergaederinge en uijt Oostende een bericht hoedaenig den vischvangst aldaer
is aengroeijende.

Van der Steene in de vangenis overleden.
Op den 15 september is in de vangenis der stadt Brugge subitelijk overleden en reets
twee uren doodt zijnde, gevonden eenen pligtigen gecondemneerden, genaemt Van
der Steene(258), welcken aldaer nu geduerende den tijdt van ontrent vijfentwintig jaeren
in de swaerste boeijen hadde opgesloten geweest in een kot en welcke sedert dien
tijdt van hem noijt zijn afgedaen geweest, nog hij oijt uijt hetzelve kot is verplaest
geworden ende terwijl het begaen van zijn misdaedt nog ten mijnen tijde is
voorgevallen zal ik hieraf eenen schets laeten volgen. Desen boosaerdigen genoegsaem
overtu[ij]gt zijnde en zoo hij dan zelfs bekende van eene heijlige hostie naer 't
ontfangen der Heijlige Communie te hebben uijt zijnen mondt gehaelt ende
mishandelt, wiert op 't fait geapparendeert en in - fol. 430 - egte van vangenis beweegt;
zijn proces wiert opgemakt en dan was de spraek algemeen dat hij, reets zijnde
dijssendag, den volgenden saterdag ging door het vier verbrant worden, straffe
geëvenredigt aen zijn misdaedt. Zijnen broeder ende verdere vrienden stelden alles
in 't werk om hem vrij te spreeken van de doodt, onder voorwensel dat hij zulks
alleen hadde gedaen om zijne familie in schand te brengen ende dat hij daerom niet
dan eene ongewijde hostie hadde mishandelt, temeer omdat zijne bekentenis niet
anders was dan dat hij zulks tot schand van zijne familie hadde gedaen, zoo verre
dat eene Engelsche dame, groote belangen in 't Hof tot Brussel hebbende en die just
ten huijse van Van der Steene logeerde, zooveel teweeg bragt dat de straffe der doodt
in een eeuwige vangenis als verhaelt is, verandert wiert, sedert welken tijdt den
boosaerdigen dus ellendig gekerkert geseten heeft.

D'hooftwagt militaire verschijnt op de Mart.
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- fol. 431 - Op den 16 september 's morgens om elf uren is d'hooftwagt der militaire
wederom in het ordinair wagthuijs op de Mart verschenen tot het bekleeden der zelve
hooftwagt en het onderhouden der goede police binnen de
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stadt Brugge en om eerstdaegs, zoo er van elk verwagt wordt, den moorder, hiervooren
verhandelt, op de Mart vóór hetzelve wagthuijs op een schavot te justitiëeren; de
sententie met relaes van welcken nu aen Zijne Majesteijt den keijser is toegesonden
en op welkers uijtspraek de sententie zal uijtgevoert worden.

De knegten van verscheijde ambagten bekomen vollen dagloon.
Op den 18 september is bij hallegebode en placaete vanwegens d'heeren van 't collegie
der stadt Brugge afgekondigt een keijserlijk en koninglijk decreet van 't
Gouvernement-Generael, in date den 28 augusti 1789 aen 't zelve toegesonden,
hooftsaekelijk behelsende dat de ordonantie van den 1 september 1760, geëmaneert
ten opsichte van de ambagten der tegeldekkers, matsenaers, lootgieters en
steenhouwers der stadt Brugge nopende - fol. 432 - het afhouden van eenen stuijver
daegs van den dagloon van elcken knegt, teenemael op de vertogen der supliante
knegten van dezelve ambagten gedaen, komt te cesseren; het gouvernement nogtans,
op de verdere vertoogen door dezelve gedaen, bij provisie aennemende dat elcken
knegt jaerelijks aen zijn ambagt eens zal betaelen tot eenen gulden en vier stuijvers
als van oude tijden geplogen is, waermede van nu af alle de knegten der zelve
ambagten alle daege hunnen vollen dagloon zullen ontfangen, welcken stuijver daegs
hun sedert den 1 september 1760 afgehouden was en nu gelijk gestelt zijn met het
ambagt der timmerlieden, welcke die vermeerdering eerst zeer luijsterlijk hebben
bekomen (ziet hiervooren, fol. 224) zoodat de gemelde ambagten jaerelijcks door
die vermeerdering der dagheuren groote sommen zullen moeten missen die alle van
d'arme daghuerlieden afgehouden wierden(259).

Ordonantie der marten en aen de Nieuwjaerbrugge.
Op den 19 september 's morgens, zijnde martdag, wierden van de Eijermart, Groote
Mart, Vlamingstraete en alle andere straeten, alle de kraemen met vleesch, visch, fol. 433 - groensel, fruijt en alle kleenigheden verstelt op het nieuw pleijn aen de
Nieuwejaerbrugge(260) en op de Koolplaetse(261) daernevens, alle welcke aldaer eene
volkomen mart uijtmackte en welcke verandering voor d'andere marten eene groote
ruijmte zal teweeg brengen. Zulks nogtans veroorsackte op heden een groodt disorder,
zoo om de onverwagte nieuwigheijd waerdoor sommige in 't eerst wel wat veel zullen
lijden en min verkopen die tevooren plagten, zoo op de Groote Mart en Eijermart te
sitten, als om het bekomen der plaetsen terwijl ijder om 't eerst plaetse wilde hebben
waer sij best dagten te verkoopen, dog diesaengaende zal eerstdaegs eene naedere
advertentie worden gedaen en de gemelde plaetse zal met witte steenen ter plaetsing
van de kraemen uijtgesteken worden.

De seminariën worden geopent.
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Op den 21 september wierden tot overgroote vruegt van alle weldunkende
Nederlanders de bisschoppelijcke seminariën in alle de steden van het Nederlandt
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geopent om de studenten aldaer onder den toesicht van hunne bisschoppen - fol. 434
- gedoceert te worden, waermede men op bevel van Zijne Majesteijt den keijser ende
koning in eenmaal teniet siet alle de menige questiën en disorders die nu in het
Nederlandt geduerende meer dan twee jaeren plaetse hebben gehadt ende waeruijt
men, dat den hemel behoed heeft, eenen volkomen ondergang voor den geestelijcken
staet teweeg saeg(262).
Heden dan is 's morgens om negen uren in het seminarie deser stadt Brugge, als naer
oude gewoonte tot opening der coursen, gedaen eene zeer pligtige misse tot aenroeping
van den H. Geest, eijndigende met den Veni Creator; zullende gevolgentlijk
vanmorgen de studiën begonst worden. Desen morgen wierden ontrent het seminarie
door de ontrent wonende gebuers gespannen eenige vlaggen en wimpels om hunne
vruegt hierover te laeten blijken, dog zulks wiert seffens door d'heeren van 't collegie
verboden, waerschijnelijk om hierover ten opsichte van die onverwagte verandering
aen Zijne Majesteijt den keijser geen misnoegen te geven en om mogelijcks hierover
door het Gouvernement-Generael der Nederlanden niet berispt te worden.

Den gevangen philosooph naer Brussel vertransporteert.
- fol. 435 - Op den 24 september is den aengehouden philosooph, van welcken
hiervooren fol. 418 breeder gehandelt is, vanuijt de vangenisse wel bewaert in eene
fouture ende verselt met eenen heer raedt der stadt Brugge naer de stadt Brussel
vertransporteert geworden om aldaer naedere rekenschap van zijne begaene
faitelijckheden en oproerige schriften te geven ende waervan alles nauwkuerig
ondersoek zal gedaen worden. Poupaert, van welken aldaer ook gehandelt is, heeft
zig alhier onder den militairen dienst begeven, zoo nogtans dat hij daerom niet op
vrije voeten is en dat zijne faitelijckheden niet nauwkuerig zullen ondersogt worden.

Toestant des keijsers.
Heden heeft men in de LXXVII gasette vernomen dat Z.M. den keijser zig bij
aenhoudentheijd redelijk welvaerende bevint en dat hij groote geschenken heeft
laeten uijtdeelen aen zijne geneesheeren die geduerende zijne siekte over hem de
sorg hebben gehadt.

Bericht uijt Parijs.
Men verneemt uijt Parijs, gelijk in de twee voorige gasetten, veele besonderheden,
besonder welke in de vergaederde landtsvergaedering plaetse gehadt hebben.
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Ordonantie wegens de mart op de Coolplaetse en het plaetsen van
verscheijde eetwaeren aldaer.
- fol. 436 - Op den 25 september is bij hallegebode, trommeling en placaete
aengekondigt dat d'heeren van den collegie der stadt Brugge ondervinden dat de mart
op de Koolplaetse op de martdaegen te kleijn is door het merkelijk aengroeijen der
zelve marten en zonder voorkoming van ongelucken van nu voortaen alle de
aerdappels en andere appels en peeren van alle slag zullen moeten verkogt worden
op het nieuw plein van de Nieuwjaerbrugge, nu genaemt Academieplaetse(263), volgens
't order van de gemeste linie steenen die hun door d'heeren raeden of schaedebeletters
zal aengewesen worden. Van nu voortaen zullen gelijckelijk, zoo op de martdaegen
als andere daegen geen kraemen, zoo met vleesch, visch, fruijt of andere kleenigheden
hun meer mogen plaetsen in de Vlamingstraete ontrent de marten of andere straeten,
om alle inconveniënten te voorkomen, dan alleen op de Academieplaetse, waer elk
de linie zal aengewesen worden waer zij hun, om het goedt order te onderhouden,
zullen moeten plaetsen; - fol. 437 - zullende gelijckelijk van nu voortaen in de
Breijdel- en Blinde Ezelstraete ofte op de Blinde Ezelbrugge zig niemant meer mogen
plaetsen met visch ofte ander kraemen volgens d'ordonantie nog geëmaneert op den
6 junij 1763, op de boete van drij ponden parasijse, te verhaelen bij parate executie
van dezelve kraemen, d'eene helft ten profijte van den gemeenen armen en d'andere
helft voor die het exploit zal hebben gedaen, maer zullen degene hun genierende met
visch, mosselen, drooge visch of andere kleene visch te verkopen zig moeten plaetsen
op de Huijdevettersplaetse(264), zoodaenig nogtans dat de wegen, tot voorkoming van
alle ongelucken, niet belemmert worden(265).

Voorgaende ordonantie heeft zijn volle uijtwerking.
Op den 26 september, zijnde martdag, hadde de gemelde ordonantie zijn volle effect
en men saeg op de Academieplaetse en Huijdevettersplaetse een volkomen mart, zoo
nogtans dat er wederom onder de menige van die koopmans en koopvrouwen groote
murmuratie was, zoo wegens de plaetsen als wegens die groote verandering terwijl
tevooren - fol. 438 - ider geseten heeft waer hij plaets vond, waerdoor alle marten
en wegen grootelijcks hadden verstroijt geweest en waerdoor groote ongelucken
hadden konnen plaetse hebben.

Ordonantie van 't Vrije wegens het brengen van graen ter Mart.
Heden is vanwegens d'edele heeren van 't collegie van 't Brugsche Vrije de volgende
bekentmaekinge alom geaffixeert geworden: dat d'heeren van 't collegie van 't
Brugsche Vrije ondervinden dat niettegenstaende den overvloedigen ougst van desen
jaere de graenmarten binnen de stadt Brugge nog weijnig aengroeijen en op den
zelven prijs blijven, uijt hoofde dat de landtslieden hun door een verkeert denkbeelt
laeten misleijden dat den uijtvoer der graenen zal worden toegelaeten, contrarie aen
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't keijserlijk en koninglijk decreet van den 12 julij lestleden, waerbij geenen uijtvoer
zal worden toegelaeten voordat men zal versekert zijn van den ougst van 't jaer 1790;
wordende gevolgentlijk door dese
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bekent gemakt dat hetzelve decreet zijn volle effect zal hebben zonder oogluijkinge
of eenige toelaetinge en dat d'heeren voor de heele maendt october de premiën van
vijfentwintig - fol. 439 - guldens courant zullen continueeren te geven aen degene
meest terwe of rogge zullen ter mart brengen, zoo nogtans dat dezelve verkogt worde,
waernae eenider zig vermag en moet reguleeren(266).

Danksegging aen O.-L.-V. ter Poorterije gedaen.
Op den 27 september zijn door onsen eerweerdigsten heer bisschop wederom ingestelt
dezelve pligtige al[ge]meene processiën geduerende agt daegen naer de capelle van
O.-L.-V. ter Poorterije op den zelven voet als hiervooren fol. 383 aengemelt is, waer
geduerende dees agt daegen eene plichtige misse De Beata met het uijtstellen van 't
Alderheijligste gedaen is om den almogenden Godt en d'Alderheijligste Maeget
Maria voor haere voorspraek te bedanken dat de landsvrugten door een gesegenden
ougst zijn gesegent geworden ende dat Godt de ruïnen, waermede de landen
geduerende den ougst gedreijgt wierden, heeft gelieven af te weeren ende ten eijnde
dat de vrugten die nog te lande staen die nu door het vallen van veel regen veel
zouden konnen lijden, zouden mogen behouden worden.

't Clooster der Recolectinen verkogt.
- fol. 440 - Op den 28 september is vanwegens d'autorisatie van den koninglijcken
raedt van het gouvernement door den heer administrateur Van Zuijlen de Nijevelt
gedaen den toeslag van de gebouwen en grond van het clooster der gewesen
Recollectinen, geseijt Penitenten, voorhovende het gebouw en kercke in de
Carmesstraete binnen de stadt Brugge, verdeelt in vier separate koopen en breeder
volgens dat den leser in de 75ste gasette van den 17 september zien kan; zijnde
hetzelve gebouw voor eene somme van tusschen de 4 à 5000 guldens courant
verbleven en toegeslaegen geworden.

Groote plondering tot Bergen St.-Winoux voorgevallen.
Op den 30 september heeft men alhier uijt Bergen St.-Winoux bij Duijnkercke
vernomen hoe de gepasseerde weke aldaer wegens de nog aenhoudende dierte der
graenen eene schrikkelijcke plondering en revoute plaetse gehadt heeft en dat er
seven huijsen tot den grond zijn geplondert en gerenueert geworden en dat eenen
commandant der troupen ongeluckig door eene snaphaenschote(267) doodtgebleven
is(268).

Aenteeking der schietfeesten van 't jaer 1789.
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- fol. 441 - Alsoo met het eijnde der maendt september geëijndigt zijn de schietfeesten
welcke geduerende desen somer in Vlaender hebben plaetse gehadt en ik dezelve
om kortheijdswille 't zijnen tijde niet separatelijk hebbe aengemelt, zal ik hiernevens
laeten volgen eene copie uijt den Gendsche gaset-
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ten zooals dezelve telkens zijn geannoceert geworden, zoodat den leser den inhout
van alle dezelve schietfeesten, de gesetten overslaende, bondig zal aengemelt
vinden(269). - fol. 442-444 Dus vint den leser in 't kort aengemelt alle de schietfeesten die geduerende desen
somer in Vlaenderen hebben plaetse gehadt en begeerende te zien op hoedaenige
wijse eenige der gemelde schietfeesten zijn ter uijtvoer gebragt geworden, gelijk
welcke prijsen op de vogelen gestelt zijn en wat pligtigheden in dezelve zijn verrigt,
heeft maer dezelve gasetten, zooals dezelve aengemelt staen, over te slaen, zal alles
aldaer kortbondig uijtgedrukt vinden.

Eindnoten:
(248) Engelbert de Peneranda legde op 1 september 1789 de eed af als conciërge van de Brugse Berg
van Charitate. Daarmee volgde hij Guido Danckaert op (zie hiervoor voetnoot 238). Engelbert
was de broer van stadstresorier Antoine de Peneranda. Sinds 7 maart 1788 was hij als negende
schepen in de Wet opgenomen, deze functie diende hij op te geven voor zijn nieuwe benoeming.
Zijn ambtstermijn was maar van zeer korte duur, E. de Peneranda overleed immers op 15 oktober
van hetzelfde jaar, 40 jaar oud. Hij werd bij de Berg van Charitate opgevolgd door J.A. van der
Donckt (zie hiervoor verder fol. 465-466 en voetnoot 290 van deze uitgave). (P. SOETAERT,
De ‘Berg van Charitate’ te Brugge..., o.c., blz. 39-40 en 127), (P. VERHAEGEN, Journal d'
événements..., o.c., blz. 153-154 en 157). (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II,
blz. 20-21). (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister - 1789
St. Donaas, no. 65).
(249) Stadstresorier van Brugge, Antoine de Peneranda: zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’, deel
1787 voetnoot 71 en verder in deze uitgave voetnoot 298.
(250) In voetnoot 254 vestigden we er de aandacht op dat Van Walleghem de term ‘Berg van
Barmhartigheid’ gebruikte terwijl hij het zeker had over de ‘Berg van Charitate’. Hier maakte
de auteur dezelfde fout: Engelbert de Peneranda werd ter opvolging van Guido Danckaert als
concierge van de ‘Berg van Charitate’ benoemd. Prof. Y. Van den Berghe heeft in de korte nota
bij de voorstelling van E. de Penaranda als schepen in de Wet van 7 maart 1788 dezelfde fout
begaan. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 20-21). Voor biografische
gegevens over Engelbert de Penaranda, zie hoger voetnoot 248.
(251) De twee ‘blouwers’ waarvan hier sprake is, waren François Accaert en Frans Kreyts. Het was
enkel eerstgenoemde die in het Verluydboek werd opgenomen, het was immers enkel Frans
Accaert die tot 6 jaar opsluiting en arbeid in het Provinciaal Correctiehuis werd veroordeeld.
De aanklacht had betrekking op de aanslag van 9 maart op de twee ‘stadsgarden’ Jean Bogaert
en Hendrik Wegsing. (S.A.B., Kriminele rechtspraak, Verluydboek 1727-1795, no 192, fol.
(252)
(253)
(254)
(255)

15-16vo).
Voor woorduitleg zie voetnoot 222 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Dit is de Brugse St.-Jorisgilde, zie voetnoot 54 van de uitgave 1787.
Zie hiervoor voetnoot 54 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Zowel Van Walleghem als R. Coppieters vermeldden de doop van Sophie van Outryve
d'Ydewalle, dochter van Louis-Emmanuel. Het was immers de eerste doop die in de nieuwe
doopvont van de O.-L.-Vrouwkerk werd gedaan. Van Walleghem schoof Louis-Emmanuel van
Outryve als de schenker van de vont naar voor, R. Coppieters daarentegen wees er enkel op dat
Van Outryve veel had bijgedragen in de kosten. Louis-Emmanuel-Joseph van Outryve d'Ydewalle
werd geboren te Damme op 8 januari 1745. Op 13 mei 1777 huwde hij voor de eerste maal met
Colette-Bernardine Hamelynck bij wie hij 2 dochters had. Hij huwde een tweede maal met
Anna-Jacoba de l'Espée, dochter van de heer van Straten, op 9 januari 1787, samen hadden ze
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nog 7 kinderen. Hij was schepen van het Brugse Vrije o.a. in de Wet van 1787, de Wet van 8
maart 1788, die van 24 december 1789 en van 27 mei 1793. Hij kreeg de titel van ridder op 29
juli 1822. Van Outryve stierf op 26 februari 1827. (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc..., o.c.,
dl. 5, blz. 174-181), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 2, blz. 164-165, 169), (R.
COPPIETERS, Journal..., o.c., blz. 154).
(256) Het betreft hier Sophia Maria van Outryve d'Ydewalle, geboren te Brugge op 8 september 1789.
Zij was de dochter van Emmanuel van Outryve d'Ydewalle en Anna Jacoba de l'Espée. In het
werk van J. Gailliard werd vermeld dat Sophie van Outryve d'Ydewalle op 11 augustus 1818
huwde met Edouard-Prosper burggraaf de Nieulant-de Pottelsberghe. Zie hiervoor J. Gailliard,
Bruges et le France de leur magistrature et leur noblesse, Brugge, 1862, dl. 5, blz. 178. (S.A.B.
Doop-, trouw en begraafboeken, Algemeen Doopregister 1789, O.-L.-Vrouwparochie, 2o portie
no 33).
(258) Joseph Van der Steene, 56 jaar, overleed op 14 september 1789, hij werd in St.-Donaas begraven
op 16 september. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister,
1789 St.-Donaas no 65).
(259) Zie O.P.B.A., 3 serie, dl. 13, blz. 325-326, S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 129vo-130,

(260)

(261)

(262)
(263)
(264)

S.A.B., Plakkaten, 28 augustus 1789, reg. 36, nr. 107. In maart 1789 begon bij de
metselaarsknechten, de knechten van de schaliedekkers, loodgieters en steenkappers de actie
om de afhouding van de stuiver daags te doen afschaffen. Deze actie gebeurde als gevolg van
de overwinning van de timmermansknechten (zie hiervoor voetnoot 12). In de eisen die werden
geformuleerd, werd verwezen naar het voordeel dat de timmermansknechten hadden bekomen.
Ook de argumentatie voor de actie was dezelfde: als knechten waren ze niet in het ambacht
opgenomen en het was dus niet billijk dat ze moesten bijdragen tot de aflossing van de
ambachtsschulden. Ondanks het verweer van de patroons werd op 10 augustus 1789 aan het
verzoek van de knechten gunstig gevolg gegeven. Het stadsbestuur had het standpunt van de
knechten gesteund. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 79), (Y. VAN DEN
BERGHE, De sociale en politieke reacties van de Brugse volksmassa op het einde van het
Ancien Régime (1770-1794), in: Brugge in de Revolutietijd, o.c., blz. 119).
In 1787 werd de Sint-Jans- of Nieuwjaarsbrug afgebroken en werd de reie daar gedeeltelijk
overwelfd en gedeeltelijk gedempt, waardoor een plein ontstond; nog een tijd lang noemde men
dit plein de Sint-Jansbrug of de Nieuwjaarsbrug. Later kwam de naam Academiestraat tot stand,
dit wegens de nabijheid van de Poortersloge, waarin de Academie voor Schone Kunsten vanaf
1720 was gevestigd. Volgens A. Schouteet werd de benaming Academieplaats maar tijdens de
Franse Revolutie gebruikt, Van Walleghem daarentegen vermeldde de naam reeds in dit deel,
fol. 195. Door het volk van Brugge werd dit plein ook nog Patattenmarkt of Aardappelmarkt
geheten, omdat daar tot kort vóór Wereldoorlog I de markt van aardappelen werd gehouden.
De huidige benaming is Jan Van Eyckplein en dateert van 1844. (A. SCHOUTEET, De
Straatnamen..., o.c., blz. 93).
De huidige benaming voor dit pleintje is Woensdagmarkt. Deze officiële naam werd afgeleid
van de volkse benaming die voortsproot uit het feit dat reeds van vóór 1604 en dit tot op het
einde van de jaren 1920 op dit plein elke woensdag markt werd gehouden. Van de 16de tot het
einde van de 18de eeuw werd het plein echter officiëel Coolplaatse genoemd, omdat daar een
markt van houtskool werd gehouden. (A. SCHOUTEET, De straatnamen..., o.c., blz. 237).
Zie hiervoor voetnoot 231 en fol. 405-407.
Zie hiervoor voetnoot 260 van dit deel.
Vanaf 1745 werd de vismarkt samen met de vismijn overgebracht van de Grote Markt naar
‘Den Braemberg’ (zie hiervoor voetnoot 89 van deel 1788). Naast deze grote vismarkt
ontwikkelde zich op het Huidevettersplein een kleine vismarkt. Het genoemde hallegebod kan
in deze optiek dan ook gezien worden als de officiële erkenning van deze evolutie. (D.
MICHIELS, De visserij en de vissershoven, in: Brugge en de Zee, o.c., blz. 124-125).

(265) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 130vo-131.
(266) Over de beslissing m.b.t. de graaninvoer hebben we geen bewijsstukken teruggevonden, zie
echter wel voetnoot 70.
(267) In het Middelnederlandsch Woordenboek werd erop gewezen dat ‘snaphaen’ struikrover,
vrijbuiter betekende en dat hiervan de naam voor een bepaald wapen werd afgeleid. Gezien de
context mogen we aannemen dat hier deze laatste betekenis werd bedoeld. (E. VERWIJS, I.
VERDAM, o.c., dl. VII, blz. 1386-1387).
(268) Over deze oproer te St.-Winoksbergen hebben we geen nadere informatie gevonden.
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(269) Omdat de 3 volgende bladzijden slechts de data van de schuttersbijeenkomsten vermelden,
hebben we ze in deze uitgave niet opgenomen. We verwijzen daarvoor naar het handschrift fol.
441 - fol. 444.

(Oktober)
Toestant des keijsers; bericht uijt Parijs.
Op den 1 october heeft men in de LXXIX gasette vernomen dat Zijne Majesteijt den
keijser zig bij aenhoudentheijd welvaerende bevint; men verneemt ook, gelijk in de
voorige gasette, veele besonderheden wegens den Turschen oorloog en uijt Parijs
verscheijde aenbelangende stukken nopende de landtsvergaederinge en hoe er zeer
aensienelijcke geschenken aen dezelve door de natie gedaen worden.

Feestdag der schermers pligtig geviert.
- fol. 445 - Op den 4 october om thien uren 's morgens begonde het carilion op den
thoren zeer konstig te spelen wanneer de gilde der schermers wegens hunnen feestdag
van den Heijligen Engel Michaël hunnen heer hooftman en koning zeer pragtig
hebben uijtgehaelt; tegens den 11 uren de gilde van de hantboge van St.-Bastiaen op
de Mart aengekomen zijnde in d'Halle, ook in hunne gewone uniforme, is dezelve
met degene der schermers(270), beijde met vollen treijn, gespel en vliegende vaendels
gegaen naer de kercke der eerweerde paters Augustinen(271), alwaer wegens het feest
van den H. Michaël eene pligtige misse in volle musiek afgesongen wiert, t'eijnden
van welcke den heelen treijn, zooals dezelve daer nae toe gegaen was, naer de Mart
in d'Halle is weergekeert. Desen avont wiert er ter deser gelegentheijd in 't hof van
St.-Sebastiaen(272) onder dees beijde gildens eene luijsterlijcke feest gehouden, op
welcke volgde - fol. 446 - eenen bal die tot den volgenden morgen geduerde.
Heden is 's morgens om thien uren den biddag of dangsegging (hiervooren fol. 439
verhandelt) gesloten door het omdraegen van eene pligtige processie naer de capelle
van O.-L.-V. ter Poorterije door d'heeren van den choor van de parochiale en collegiale
kercke van O.-L.-V., met dit verschil alleen dat in den laesten biddag voor desen die
processie maer des maendaegs omgedregen wiert en dat desen nu des sondaegs is
omgedregen en gesloten geworden, directelijk nogtans tegenstrijdig aen het keijserlijk
en koninglijk edict nopende het omdraegen der processiën. D'octave van den H.
Engelbewaerder wordt in die kercke nu ook zeer luijsterlijk geviert, de onkosten der
zelve in plaets van door de confrerie, door verscheijde particuliere weldaedige
gedregen wordende, gelijk ook degene van den H. Roosencrans in 't clooster der
eerweerde paters Predikheeren, met dit verschil dat alleen het beelt van O.-L.-V. en
geenen autaer meer in 't midden van die voorkerk geplaest wordt.
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Sesde trecking van de derde loterij in classen.
- fol. 447 - Op den 5 october is binnen de stadt Brussel begonst op de groote saele
van het Stadthuijs de sesde ende laeste treckinge der sesde classe van de derde
keijserlijcke en koninglijcke loterije in ses classen, ingestelt in de Oostenrijksche
Nederlanden bij opene brieven van Zijne Majesteijt den keijser ende koning van den
5 september 1785, ingeschreven in de kaemer van rekening ter presentie van den
keijserlijk en koninglijcken toesiender ende van twee heeren schepenen der stadt
Brussel. Van de 24000 nombers die hun nog in 't rad der fortune bevinden, zijn er
geduerende de 24 volgende werkdaegen op eiken dag 1000 nombers getrokken
geworden tegens 5000 prijsen, 92 premiën en 19000 bilietten in blanco of verliesende;
zijnde in dees sesde treckinge voor de aensienelijcke somme van f. 1223200 prijsen
en premiën getrokken geworden. - fol. 448 - 454 -

Wondere sententie wegens den moorder van de vrouwspersoone door
Z.M. den keijser afgesonden.
- fol. 455 - Op den 5 october wiert eijndeling de sententie van den moordaedigen
soldaet (hiervooren fol. 351 verhandelt), begaen den 9 julij, op de volgende wondere
wijse, bij orders van Zijne Majesteijt den keijser ende koning, ter uijtvoer gebragt.
Heele den handel van dees onmenschelijcke moordaedigheijd aen Zijne Majesteijt
ontlet zijnde, heeft den zelven de straffe des doodts (die men nu alle daege van den
zelven verwagte en waertoe den scherpregter reets orders hadde van Brugge niet te
verlaeten) verandert in de volgende straffe: geduerende zijn leven, de kortheijd der
doodtsstraffe door Zijne Majesteijt te kleen geagt wordende om aen zulkdaenig een
misdaedt geëvenredigt te worden; dus dezelve sententie aldus luijdende: dat den
moorder op 't ontfangen deser sentitie moest ontfangen hondert stokslaegen ende
daegs naer het ontfangen der zelve van den militairen dienst als moorder en vagebont
moest weggejaegt worden en aen 't civil regt overgelevert om door hetzelve
geapparendeert zijnde, voor den tijdt van dertig - fol. 456 - naereenvolgende jaeren
tot het Provencial Correctiehuijs van Gend te worden beweegt, waer hem alle jaere
op den dag van de begaene moordaedigheijd hondert gelijcke stokslaegen zullen
moeten gegeven worden. Ingevolgen dese wondere en langduerige sententie ontfingt
den moorder heden honder[t] stokslaegen, wiert des anderdaegs van den militairen
dienst weggejaegt en door 't regt civil vastgenomen zijnde, is hij tot het ontfangen
zijner straffe par bargie naer 't Provencial Correctiehuijs van Gend beweegt geworden
waer hij, in 't leven blijvende, alle jaere den dag van 't begaen van zijne moetwillige
moordaedigheijd genoegsaem zal gedenken. In 't algemeen hadde niemant over desen
dusdaenig een wondere sententie verwagt, temeer omdat de plaets op de Mart vóór
de militaire hooftwagt reets uijtgesteken was, waer men verwagte dat hij levendig
zoude hebben gerabrakt geweest en met den zelven calsijdesteen der moort
doodtgeslegen hebben geworden; den uijtvoer van die sententie, door Joseph den II
uijtgesproken, dus zeer verwonderensweerdig zijnde.
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Toestant des keijsers.
- fol. 457 - Op den 5 october heeft men in de LXXX gasette vernomen dat Z.M. den
keijser wederom eene kleijne onpasselijkheid heeft gevoelt en een weijnig bloet
gespouwen, de merkweerdige geschenken die hij aen zijne geneesheeren heeft
geschonken; een nieuw getuijg met veeren dat Z.M. om zig op en neder te laeten
sinken heeft laeten maeken en verscheijde besonderheden nopende den Turschen
oorloog.

Bericht uijt Parijs
Uijt Parijs merkweerdige gifte der commedianten ten behoeve des vaderlandts en
menige aensienelijcke andere gedaen; eene doordringende redenvooringe door den
graeve De Mirabeau gedaen en andere seltsaemheden.

Edict wegens de emigratie van 't vaderlandt te verlaeten.
Uijt Brussel verneemt [men] eene ordonantie van vijf artikelen van den keijser en
koning, raekende de emigratie van den 30 september 1789(273). In dezelve besonderlijk
wel strengelijk verboden wordende van het vaderland te verlaeten om zig te vervoegen
bij de versaemelde benden van de zoogenaemde Brabansche patriotten, dewelcke
hun ophouden buijten het landt(274) en hun geenen bijstant te verleenen op welcke
maniere het zoude mogen wesen.

Verpagting van den ontfang der contributie.
- fol. 458 - Op den 8 october is in 't Stadthuijs deser stadt gedaen de verpagting voor
den ontfang van het nieuw plan der contributie, 't goon nu voor ider volgens de
weerde van zijnen huijspagt zal gerekent worden en waerin alle bediende, zoo
geestelijcke als weijrelijcke zonder uijtneming zullen moeten betaelen, die tot nog
toe van dit last vrij waeren, alles tot onderhout van de borgerlijcke wagt en om den
gemeenen man zooveel mogelijk te ontlasten(275). D'heer Annoot(276) die den gewoonen
ontfang tot nu toe heeft bedient, stelde den ontfang in tegens de winst van 3 parcent,
welcke door verscheijde verminderende geboden vermindert wiert op 15 schellingen
parcent, dat is op den 125sten penning en welcke aldus is verbleven op sieur Joseph
Ghuijse(277). Den ontfang zal zijnen ingang nemen prima november, den pagter zal
zijn comtoir hebben in d'Halle en den wekelijckschen ontfang moeten draegen aen
den ontfanger-generael der stadtswagt(278), mits binnen de veerthien daegen stellende
sekere ende borge voor eene somme van f. 3000, zal ook eene nota moeten houden
van alle - fol. 459 - degone binnen het jaer komen te verhuijsen of hun in d'een of
d'ander woonste zullen placeeren. Binnen d'eerste ses weken van elk half jaer zal elk
het import van de te betaelen contributie dat aen elk par biliette zal toegesonden
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worden, moeten draegen ten zelven comtoire, op pene van bovendien te betaelen
eenen stuijver voor quitantieregt aen den ontfanger wanneer hij daer zelfs zal om
komen ende van alle welcke door den ontfanger eene prompte nota zal moeten
geanregisteert worden.
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Bericht uijt Roomen, Weenen en Parijs.
Heden verneemt men in de LXXXI gasette uijt Roomen dat Zijne Heijligheijd boven
de ingestelde openbaere gebeden eene boetprocessie heeft ingestelt en zig aengeboden
heeft zelfs nae Vranrijk te vertreckken ten eijnde van aldaer mede te wercken tot
hanthaeving van de eenheijd der Katolijcke Kercke.
Uijt Weenen verscheijde besonderheden nopende den Turckschen oorloog.
Uijt Parijs verscheijde seltsaemheden, besonderlijk nopende de landtsvergaederinge
voorgevallen en uijt Brussel hoe door eene verklaeringe des keijsers van den 30
lestleden te Furnes eene posthoudinge(279) is opgeregt en hoe de posten nae Duijnkercke
zullen gerekent worden.

Ordonantie wegens 't obiëren(280) der militaire wagten.
- fol. 460 - Op den 9 october is bij hallegebode, trommeling en placaete door d'heeren
van 't collegie der stadt Brugge van 't Stadthuijs afgekondigt dat het collegie deser
stadt van wegens de expresse orders van 't Gouvernement-Generael gelast zijn dat
de militaire wagten aen de poorten de vrijheijd hebben van de waegens en fouturen
aen te houden, zoo tot het ondersoek der zelve als het al te spoedig rijden over de
bruggen en alzoo aen het collegie klagten zijn toegekomen dat het obieëren der zelve
orders van den kant der militaire worden geobserveert door gewelt; zoo is 't dat den
Heere ende Wet deser stadt Brugge om diergelijcke droeve ongevallen te voorkomen
aen eenigelijk, wie het mag wesen, ordoneert van ten inkomen en uijtrijden der
stadtspoorten hunne fouturen en waegens te houden staen, op pene van arbitraire
correctie en naer distinctie van 't cas te worden gestraft(281). Diergelijcke ordonantie
verneemt in alle de steden van Vlaender algemeen te zijn en die, zoo men in 't
algemeen genoegsaem voorsiet, is omdat door de militaire wagten zoud konnen
bespuert worden welke persoonen de stadt uijt en in zijn komende.

De militaire besetting vertrekt wederom.
- fol. 461 - Op den 10 october 's morgens om agt uren zijn ontrent twalfhondert
mannen militaire van de besettinge deser stadt Brugge met derthien billanderschepen
langs de Coupure naer Gend vertrokken ende van daer verders nae Brabant terwijl
in die provencie alles aldaer hoe langer hoe meerder ontrust wordt door de
zoogenaemde patriotten. Voor seker verneemt men reets dat er een overgroot getal
Brabanders, zoo getrouwde als jongelingen, hun landt verlaeten, hun naer Breda en
in de Brabansche Kempen begeven bij het patrioticq leger dat aldaer versaemelt
wordt om dus, zoo men voorgeeft, met eene versaemelde magt de steden te
overrompelen en de militaire uijt de Nederlanden te verdrijven; dit alles nogtans
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geschiedende tegens het streng keijserlijk en koninglijk edict van welcke hiervooren
fol. 457 volgens de 80ste gasette mentie gemakt is.
Desen naermiddag is met vijf billanderschepen de militaire besetting van Oostende,
bestaende in circa vier à vijfhondert mannen militaire, alhier aengeko-
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men om binnen dese stadt tot naedere - fol. 462 - orders in besetting te blijven en de
stadt te bewaeren.

Sevensten soon in de nieuwe vonte tot O.-L.-V. gedoopt.
Heden eene vrouw in het Kleen-Eechoutstraetje(282) gelegen zijnde van een sevensten
soon, wiert het kint desen naermiddag met d'uijterste pligtigheijd onder het luijden
van alle de klokken van de collegiale en parochiale kercke van O.-L.-V. gedoopt in
de nieuw opgerechte vonte, welcke pligtigheijd zooveel te luijstelijcker was omdat
d'heer Van Edewaut, door wiens gunst dees vonte bekostigt was, tot peter van dit
kint, hoewel van geringe afkomst, was versogt geworden en die dus d'eere gehadt
heeft van zijn kint eerst in dees nieuwe vonte te zien doopen(283) ende van nu den
eersten sevensten soon over dezelve te houden, ter gelegentheijd van welcke desen
avond in de gemelde straete menige vruegdevieren en illuminatiën ontsteken wierden.

Ordonantie nopende den slagtijdt der beesten.
Heden is ook vanwegens d'orders van d'edele heeren van 't collegie bij hallegebode
en placaete de volgende ordonantie geaffixeert geworden: dat het voortaen aen
niemant geduerende desen slagtijdt of op andere tijden zal geoorloft zijn eenige - fol.
463 - ossen, koeijen, swijns, kalvers, schaepen of eenige andere slagbeesten te slagten,
tenzij door de vrije beëdigde slagters (onder dezelve ordonantie ten getalle van 17,
met naem, toenaem ende woonste geannonceert zijnde), op verbuerte van twalf
ponden parasijse voor elke beeste die contrarie dese ordonantie zal geslagt worden
benevens het slagtersregt, d'eene helft te verdeelen ten profijte van den aenbrenger
en d'andere helft aen den gemeenen armen; wordende nogtans als naer gewoonte
toegelaeten aen de vrije vleeschhouwers en aen degene tweemael ter weke, met
consent van 't collegie, vleesch mogen slagten, zelfs met hunne knegten ofte
broodt-aten(284) hunne eijgen beesten en geen voordere te slagten, zoo nogtans dat
dees te slagten beesten behoorlijk zullen moeten gewardeert(285) zijn, op pene van
anders eenige beesten slagtende ook in dezelve amende van 12 pond parasijs te
vervallen(286).

Toestant des keijsers; bericht uijt Weenen en Parijs.
Op den 12 october verneemt men in de LXXXII gasette uijt Weenen dat Zijne
Majesteijt den keijser zig bij aenhoudentheijd redelijk welvaerende bevint; versehende
berichten nopende den Turschen oorloog, gelijk ook eenen grooten segenprael die
den prins van Coburg(287) over het leger van den grootvisir(288) behaelt heeft.
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Uijt - fol. 464 - Parijs verneemt men menige aenbelangende stukken nopende de
landtsvergaedering en hoe te Versailles eenen grooten opstant plaetse gehadt heeft
en hoe onder andere eene kasse, waerin 200000 livres waeren, is geplondert.
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Bericht uijt Oostende wegens den vischvangst.
Een bericht uijt Oostende vermelt den grooten nomber van aberdaen en haring aldaer,
gelijk tot Nieuport, aengebragt en door een annonce vanwegens het magistraet der
stadt Brugge wordt het publicq geïnformeert dat zij volgens een decreet van het
Gouvernement der Nederlanden van den 22 september 1789 het vermogen hebben,
gelijk tot Oostende en Nieuport, van zeebrieven voor den vischvangst te verleenen
om vanuijt Brugge uijt te vaeren, alles breeder aldaer te zien.

Verpagting voor de borgerlijcke wagt en andere.
Op den 13 october 's morgens om 11 uren is in 't Stadthuijs der stadt Brugge gedaen
aen de minst biedende, de naeste, de verpagtinge van de levering van holie, kolen,
keersen, schoenen en verdere kleeding van de borgerlijcke wagt; zulks tot nog toe
in geen gebruijk geweest zijnde en dit alles gedaen wordende om d'onkosten voor
die onderhouding zooveel mogelijk te voorkomen.
Op heden ter gelijcke ure is ook in 't Stadthuijs gedaen den instel tot de verpagting
- fol. 465 - van de vleeschassijsen, reepgelt, ijkerschap van maeten [en] gewichten,
etc., beestiael regt, alle welcke voor den tijdt van drij naereenvolgende jaeren zullen
verpagt worden.
Op den 15 october is naer eene korte onpasselijkheijd overleden d'heer Penaranda,
congerciër van den ‘Berg van Bermhertigheijd’, naer dit officie niet meer dan den
tijdt van ontrent ses weken bekleet te hebben (siet hiervooren, fol. 421)(289). Wegens
het schielijk overlijden van desen heer nogtans en is om de kortsheijdswille den
ontfang en uijtgeef van den ‘Berg van Bermhertigheijd’ niet gesloten geworden, nog
zulks is ook als de voorgaende reijse bij trommelinge niet geannonceert geworden.

Bericht uijt Weenen, Parijs en Brugge.
Heden verneemt men in de LXXXIII gasette een bericht uijt het leger voor Belgrado.
Uijt Weenen verneemt men dat de geduerige tijdingen der segenpraelen met grootere
kragt werken op de gesontheijd des keijsers als de beste hulpmiddelen van de
pharmacie.
Uijt Parijs verneemt men aenbelangende berichten wegens de landtsvergaederingen
en een omstandig verhael der voorgevallen troubelen en plonderingen. Eene annonce
kondigt aen hoe binnen Brugge reets eene compagne voor den vischvangst onder de
directie van sieur Goethals en Caneel ingeschreven is en staet opgeregt te worden.

D'heer Van der Donk wordt congerciër van ‘Den Berg’.
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- fol. 466 - Op den 18 october, des sondaegs naer den noen, was het collegie deser
stadt buijtengewonelijk vergaedert terwijl aen hetzelve de missive vanwe-
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gens het gouvernement was toegekomen dat wegens het afsterven van den heer
Penaranda het officie van congerciër van den ‘Berg van Bermhertigheijd’, op agreatie
van 't collegie, vergeven was aen d'heer Van der Donck, wonende ontrent de Munte,
welcke door 't collegie geagrieert zijnde(290).

(19 october 1789)
Op den 19 october 's morgens heeft den zelven heer als dusdaenig op 't collegie den
eed afgeleijt, waerom heden in de Geltmuntstraet en andere omliggende straeten in
den dag veele wimpels en vlaggen wierden gespannen en d'huijsen en straeten des
avons met menige illuminatiën verciert wierden zoodat men in den tijdt van ontrent
ses weken eene vieringe ter zelver gelegentheijd heeft gesien, welkdaenige voorvallen
selden plaetse hebben.

Misse over de behaelde segenpraelen des keijsers.
Heden, 's morgens om agt uren, is in 't clooster der eerweerde paters Predikheeren
afgesongen eene zeer pligtige misse, gevolgt door den Te Deum Laudamus, ten
bijwesen der overste en soldaeten onser besetting, van Oostende aengekomen; gevende
voor de kerke eene - fol. 467 - drijvoudige salvo uijt de musquetterije wegens de
behaelde segenpraelen door de legers van Zijne Majesteijt den keijser ende koning
over degene der Turcken, besonderlijk door den prins van Coburg behaelt en breeder,
zooals den leser in 't vervolg der Gendsche Gasetten sien kan.
Gisteren is ook ter zelver gelegentheijd in de cathedraele en parochiale kercken
deser stadt naer d'hoogmisse den Te Deum Laudamus afgesongen, gelijk ook eene
besondere misse van danksegging in de kapelle van Onse-Lieve-Vrouwe van
Blendekensgasthuijs is met den Te Deum Laudamus afgesongen geworden.

Bericht uijt Florentiën, Weenen en Parijs.
Op den 19 october heeft men in de LXXXIV gasette vernomen uijt Florentiën hoe
te Borgo Ste Polcro(291) eene aerdbevinge is gevoelt die twee minuten heeft geduert,
de heele stadt bijnae verwoest en menige andere onheijlen veroorsakt heeft.
Uijt Weenen verneemt men dat de gesontheijd des keijsers wederom verergert is;
een omstandig verhael van den segenprael van den prins van Coburg en meer andere
omstandigheden.
Uijt Parijs menige besonderheden nopende de verrichtingen der landtsvergaederinge
en merkweerdige geschenken die ten behoeve des vaderlandts zijn vereert geworden.

Een kint bij de Carmeskerk gevonden.
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- fol. 468 - Op den 21 october 's morgens met het aenbreken van den dag wiert nevens
de trappen van de kercke der eerweerde paters Carmeliten door eenen matsenaer
ontdekt een nieuw geboren te vondeling geleijt kindeken, 't welk opgedaen zijnde in
luijeren, geleijt was in eene mande zonder grondt
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welke met stroo beleijt was. Den ontdekker adverteerde zulks seffens aen de paters
van 't convent die het kint innaemen en warmden tot' er tijdt dat het behouden gedoopt
wiert in de kercke van St.-Donaes en dan bij d'andere vondelingen besteet wiert.

Patriotiquen saemenhang ontdekt.
Op den 22 october zijn alhier uijt Brussel de sekere maeren aengekomen hoe aldaer
eenen patriotiquen saemenaenhang ontdekt is, aengeklaegt door eenen der
medepligtige, waerschijnelijk tot het bekomen der premie van f. 10000 guldens. In
desen saemenaenhang was er besloten den minister en den generael d'Alton(292), met
de voornaemste van 't Hof en gouvernement, van kant te helpen en om te brengen,
dog de meeste belhaemels zijn in arrest genomen geworden. Dit niettegenstaende
wordt door heel Brabant de gisting der gemoederen hoe langer hoe grooter en
niettegenstaende de dreijgementen van 't gouvernement verlaeten menige, zoo
getrouwde als jongelingen, hunne vrouwen, - fol. 469 - ouders, vrienden ende
woonsten, hun vervoegende bij het patrioticq leger tot Breda en in de Brabansche
Kempen, onder het beleijt van den heer H. van der Noot(293) en den heer Van der
Meersch(294) die zig als generael aenbied om dus, zoo men hier in 't algemeen segt,
nog eer dat de maendt november zal ten eijnde zijn met eene vereenigde magt in
Vlaenderen te vallen, de keijserlijcke soldaeten te verdrijven en ons van 't lastig jok
van de regeering van Z.M. den keijser ende koning te ontslaegen. Wat er van dese
gewichtige onderneming zal geworden, zal den tijdt haest leeren die (dat Godt
behoede) een volkomen ondergang voor onse rijcke en bloeijende provenciën zoud
konnen teweeg brengen.

Belgrado verovert.
Heden verneemt men in de LXXXV gasette uijt Weenen verscheijde besonderheden
nopende de Turschen oorloog, gelijk ook hoe den generael Laudon den 8 deser het
kasteel en de stadt Belgrado met menige krijgsbehoeften verovert heeft

Bericht uijt Brussel.
Uijt Brussel verneemt men het afschrift van eene depêche, toegesonden aen den
aerdtsbisschop van Mechelen(295), om wegens die gewichtige gebuertenis den Te
Deum, gevolgt door eene pligtige misse, te laeten singen.

Seven heeren worden door een soldaet bewaert.
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- fol. 470 - Op den 24 october was bij expresse orders van 't Gouvernement-Generael
het collegie deser stadt vergaedert op de bekomen orders van binnen dese stadt seven
heeren van den patriotiquen aenhang in bewaering te nemen en hun elk in 't besonder
te senden eenen ongewaependen militairen soldaet
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die hun, zoo bij daege als bij nachte, in bewaering zal moeten houden en alom
versellen(296); zijnde de seven heeren patriotten de volgende, te weten: den eerweerden
heer Mathijs(297), kanonik der cathedraele; den heer Penaranda, tresorier(298);
Deurwaerder, raedtpensionaris(299); Laviliette(300); Van Ijsenbrand(301); Watervlied en
Donce(302). Wanneer men desen naermiddag eenige deser heeren, verselt met hunnen
soldaet altijdt eenige stappen dees heeren agtervolgende, langs de Straeten saeg gaen
was den toeloop van menschen om dees nieuwigheijd te zien alom overgroot; van
menige hoort men diesaengaende met verkeerde meijningen redeneeren zoodat het
vervolg van tijdt alles zal moeten uijtwijsen.

Te Deum gesongen over de verovering van Belgrado.
Op den 25 october begonde het carilion op den thoren konstig te speelen om tien
uren van desen morgen en om elf uren in de cathedraele kercke van St.-Donaes.
Onder het luijden van alle de klokken door onsen - fol. 471 - eerweerdigsten heer
bisschop den Te Deum Laudamus afgesongen wordende, gevolgt door eene
pontificaele misse in volle musiek, in welcke d'heeren van de beijde agtbaere collegiën
deser stadt en 's Landts van den Vrijen tegenwoordig waeren. Dit bij expresse orders
van Z.M. den keijser ende koning tot danksegging over de behaelde victoriën door
zijne legers tegens de Turcken en naementlijk over de veroveringe van het kasteel
en de stadt Belgrado, breeder volgens de Gendsche gasetten te zien. In het begin en
eijnde deser pligtige misse waeren meer als oijt menschen op den Burg vergaedert
om den heer Penaranda en Deurwaerder met hunnen soldaet te zien verschijnen, zoo
verre dat wanneer den heer tresorier 't eijnde van de pligtigheijd het Stadthuijs
uijtkwam, honderden hem vervolgden en het meeste gepuepel reets luijdkeels begonde
te schreeuwen, dog desen heer zijnen weg voortgaende, viel er geen verder disorder.
Voor [der] diergelijk geloop saeg men heden en de volgende daegen wanneer d'een
of d'ander deser heeren met den soldaet agter hun langs de straten verscheen.

De besetting van Oostende uijt Brugge vertrokken.
- fol. 472 - Op den 26 october 's morgens tusschen 7 en 8 uren zijn met vier
billanderschepen de soldaeten die alhier over eenige daegen van Oostende
aengekomen waeren van de Coupure vertrokken naer Gend om hun seffens naer
Brabant bij de versaemelde corpsen te vervoegen terwijl het gouvernement reede
schijnt bedugt te worden dat het patrioticq leger, die van hetzelve, gelijk ook door
den vreeden generael d'Alton, ‘vliegende legers’, ‘legers in de maene’, etc., genaemt
worden, van zoodaenige uijtwerking zouden konnen zijn van teenemael de
Nederlandsche provenciën te veroveren en hoe groot de militaire magt, bestaende in
circa 22000 mannen in de Nederlanden, ook is, teenemael ofte ten deele te
overrompelen en dus d'heerschapije van dese landen van Z.M. den keijser ende
koning Joseph den II te ontnemen, waerom door 't gouvernement en militairen
krijgsraedt alle mogelijeke voorsorgen genomen worden. Tot besetting deser stadt
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Brugge zijn nog heden van Oostende aengekomen ontrent 200 mannen om de
veijligheijd deser stadt, is 't mogelijk, te bewaeren.
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Voorvallen der patriotten.
Heden naermiddag hadde den soon van d'heer Arts(303), lid van het - fol. 473 - choor
patrioticq(304), groote disputen in d'herberge Het Panhuijs, buijten de Smedepoorte
deser stadt, die aldaer door eenige lolledraeijers(305) of zoogenaemde blouwers voor
eenen patriot of stoorder der algemeene rust uijtgeblaemt wiert en welcken, zig
willende defendeeren, van dezelve op eene zoo onmenschelijcke wijse getracteert
wiert dat zij hem niet alleen een stuk uijt zijnen bil neepen en menige slaegen
toebragten, maer ook zijn schouder uijt het lid sloegen, dusdaenig dat dezelve ter
plaetse moeste ingeset worden. Dese is maer één voorbeelt van de ranconters die er
nu en dan reets tusschen de patriotten en keijsersgesinde voorvallen en die
beklaegelijcke voorvallen voorspellen.
Gisteren hadde ook in de commedie, die door de Fransche gespeelt wiert(306), een
grooten troubel plaetse, want gelijk in dese een lied, passende op de patriotten,
gesongen wiert, jeugden de patriotten die er tegenwoordig waeren toe en deden
hetzelve verscheijde mael herhaelen, tot zoo verre dat den soon van de weduwe
Breijdel, ook patriot, tegens d'oversten der militaire een zeer groote twistreden - fol.
474 - voerde en hij het seker met d'ander patriotten zonder perijkel huns levens of
van d'overste militaire niet zoude afgeloopen zijn zoo sij hun om nog alle wanorders
te slissen niet seffens hadden van kant gemakt.
Men verneemt uijt Gend dat de gepasseerde week, diergelijk patrioticq lied in de
commedie gesongen zijnde, het commediehuijs aldaer op hoog bevel voor eenige
maenden is gesloten zonder dat er om die oorsaek nog eenige commediën mogen
gespeelt worden.

Bericht uijt Stokholm, Weenen en Parijs.
Heden verneemt men in de LXXXVI gasette uijt Stokholm in Sweden eene
veroveringe van dezelve op de Russen gedaen. Uijt Weenen de groote vergeldingen
door Z.M. den keijser gedaen aen de overwinnaers van Belgradol. Ten tijde dat Z.M.
den Te Deum bijwoont wordt er hem nog eenen anderen segenprael aengekondigt
en andere merkweerdige omstandigheden. Uijt Parijs verneemt men aenbelangende
stukken nopende de landtsvergaedering. Uijt Gend de pligtigheijd gedaen wegens
de verovering van Belgrado en door een bekentmaekinge van d'heeren Staeten van
Vlaender wordt geannonceert dat het verbodt van den uijtvoer der graenen zal blijven
stant grijpen(307).

Nieuwe cortisatie van de borgerwagt geaffixeert.
- fol. 475 - Op den 27 october is vanwegens d'orders van den Heer ende Wet der
stadt Brugge van 't Stadthuijs afgekondigt en bij placaete geaffixeert dat de nieuwe
cortisatie van het plan tot het onderhouden van de borgerlijcke wagt door het committé
tot volkomen stant gekomen is en dat gevolgentlijk sieur Joseph Ghuijse is aengestelt
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als collecteur of ontfanger der zelve (den zelven aen wie het bij publicke verpagting
is verbleven, siet fol. 458), die daegelijks zijn comtoir zal houden nevens de stadtswagt
in d'Halle van 's morgens om 9 tot 11 en 's middaegs van 2 tot 4 uren, des maendags,
's woen[s]daegs en 's vrijdaegs
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van elke weke, van den 1 november tot den 15 december en van den 1 meij tot den
15 junij 1790, waer eenider, volgens het tauxatiebiliet dat hem zal thuijs gesonden
worden, zal moeten zijn aendeel in zijne handen betaelen, op pene dat degene hierin
in gebreke blijvende, den tijdt telkens naer den 15 der zelve maenden verschenen
zijnde, zal moeten betaelen eenen stuijver voor quitantieregt, op pene dat degene
daerin verders in gebreke blijvende, zullen vervallen in de amenden diesaengaende
geaffixeert geworden. Seffens zijn naer de publicatie deser aen elk, - fol. 476 - niemant
uijtgenomen, de gedrukte bilietten toegesonden; luijdende hetgoon mij toegesonden
is den volgenden inhout: ‘Het committé, aengestelt bij resolutie van het gemeen
corpus deser stadt, ter generaele vergaederinge van den 17 april 1789, gedecreteert
door Zijne Majesteijt den 1 meij daernaer, hebben uli, sieur Joseph van Walleghem,
getaxeert in het quohier van de contributie, folio 475, voor het onderhout der
borgerlijcke wagt op drije guldens 's jaers, ingegaen den 1 meij 1789; wan of het
eerste half jaer zal expireren den eersten november toekomende en het ander half
jaer den lesten april 1790, te betaelen op heerlijcke ende parate executie volgens
d'octroijen daervan zijnde. Brugge, den 29 October 1789 - J.L. de Cridts’(308).
Zulkdaenig biliet is aen idereen toegesonden, zonder uijtneming van persoonen,
waerin ider ontrent naer zijn gebruijk geschat is. Den afslag nogtans die elk in 't
besonder hierdoor bekomt; is niet groot want ik tevooren vier guldens 's jaers moest
betaelen en nu drije, zulks is bij andere naer evenredigheijd beschikt. Zulks wiert
tevooren ook tweemael 's jaers betaelt aen den ontfanger die met de quitantie om 't
zelve naer ider zijn huijs was komende.

Maetregelen door de dekens genomen.
- fol. 477 - Op den 29 october waeren generaelijk de dekens der ambagten en
neeringen deser stadt Brugge op 't collegie vergaedert tot het nemen van de beste
maetregelen tot het voorkomen van alle disorders en plundering die door de revolutiën
der patriotten, die men genoeg voorsiet het heele landt voor te hebben, zouden konnen
resulteeren; waerom onder verscheijde andere loffelijcke besluijten bij provisie
opgeschort is geworden het consent van ten allen tijde van den nagt de poorten uijt
en in te komen, toegelaeten als hiervooren fol. 29, aengewesen bij consent van 't
Gouvernement-Generael en dat, als voorheen in gebruijk, de sloters alle avonden
naer 't Stadthuijs zullen gedregen worden(309). Van desen avont hadde zulks plaetse
waerdoor er veele buijten gesloten wierden die te lang in d'herbergen hadden blijven
sitten(310).

Berichten uijt Brussel wegens de emigratie op 't Holants grontgebiedt
Heden verneemt men in de LXXXVII gasette uijt Weenen nog verscheijde voldoende
berichten van veroveringen op de Turken gedaen door de legers des keijsers;
verscheijde aenbelangende berichten uijt Parijs en uijt Brussel een placaet van de
Staeten-Generael der vereenigde Nederlanden, raekende de - fol. 478 - emigranten
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van dit landt, gegeven tot 's Gravenhage den 16 october 1789 en waerbij alle
gewaepende benden op 't Holandts grondtgebied verboden worden (breeder in des
zelfs wijtloopigen inhout te zien).
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Ordonantie van 't Gouvernement tegens de saemenrottingen.
Op den 30 october is van 't Stadthuijs der stadt Brugge bij order van den Heere ende
Wet, gelijk ook in alle andere steden afgekondigt, dog in de gasette niet geannoceert
geworden, eene zeer strenge ordonantie van 't Gouvernement-Generael tegens alle
saemenrottingen, versaemelingen der legers en alle oproerigheden van welcken aerd
die zouden mogen wesen, hooftsaekelijk in vijf artikelen, behelsende: dat binnen de
vierentwintig uren naer de publicatie deser eenider gehouden is aen de magistraten
van hun ressort over te geven eenen distincten inventaris van alle canons, kamers,
obitsen(311), poeder en loot en alle ander voorder krijgsmunitie van welk slag het zoude
mogen wesen en naer welcke alle de bediende der ressorten een volkomen inspectie
zullen moeten nemen. Volgens den eersten artikel zijn ook begrepen alle hoegenaemde
corporatiën die, gelijk die dezelve in 't groot en kleen zijn verkopende, ook zullen
moeten overgeven. Agt daegen naer - fol. 479 - het bekomen deser declaratiën zal
door de magistraten een volkomen list moeten overgegeven worden aen 't
Gouvernement-Generael van alle het krijgstuijg dat bij elk zal bevonden zijn. Alle
die eenige saemensweeringen, oprottingen of verergerlijcke bijeenkomsten tegens
het gesag van Z.M. den keijser ende koning zullen hebben ontdekt, zullen hieraf
seffens aen 't Gouvernement-Generael moeten kennisse geven of zullen strafbaer
zijn als de daeders en aensien worden als medepligtig. Alle d[i]e binnen de landen
van de gehoorsaemheijd des keijsers zullen gevonden worden met gewier of krijgstuijg
in de hant zullen seffens, zonder verder ondersoek ofte proces, met de doodt gestraft
worden(312).

Nog eenige heeren worden soldaeten toegesonden.
Op den 31 october zijn nog aen verscheijde heeren der stadt Brugge, als onder andere
aen den heer schouwt, soldaeten tot bewaering toegesonden(313). Tot nog toe is alles
binnen Brugge gerust, d'heeren die bewaert zijn, wandelen gerust, zonder disorder
langs de straeten.
Hiermede door een kort gedicht het veerthienste deel eijdigende, sende den leser
tot het volgende over, 't welk manhaftige daeden zal gaen opleveren.

Eindnoten:
(270) Voor een beschrijving van de uniformen zie respectievelijk voetnoot 111 en voetnoot 113 van
deel 1788 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’.
(271) Zie hiervoor voetnoot 16 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(272) Dit werd ook ‘Handbogenhof’ genoemd, zie voetnoot 116 van deel 1788.
(273) De ordonnantie van 30 september 1789 had de bedoeling in te gaan tegen de geruchten als zou
een invasie van vreemde legers voorbereid worden om in de Nederlanden een revolutie te
ontketenen ten voordele van de patriotten. De bevolking is ongerust geworden, jongeren laten
zich meeslepen door de gevoerde propaganda en verlaten het land om zich bij de legers te
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voegen. Het werd aan iedereen, van welke stand ook, verboden anderen aan te sporen (door
beloften of onder druk) het land te verlaten, dit onder bedreiging van de doodstraf en
verbeurdverklaring van goederen. Dezelfde straf werd gegeven aan diegenen die de patriotten
hulp gaven, hetzij in geld, hetzij in levensmiddelen, wapens of munitie. Iedereen die zich
aansloot bij deze benden liep het risico van eeuwige verbanning en verbeurdverklaring van zijn
goederen. Een beloning van 10.000 gulden werd uitgeloofd aan personen die de overtreders

(274)

(275)

(276)

(277)
(278)
(279)
(280)

van bovengenoemde artikels aanbrachten bij de heer fiscaal. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz.
344-345).
Vanaf mei 1789 verzamelden zich vrijwilligers te Breda om daar een leger van patriotten op te
richten. Het was vooral langs het geheim genootschap ‘Pro Aris et Focis’ om dat soldaten
geronseld werden. Via allerlei vormen van propaganda werden jonge mannen overhaald om
zich bij het vrijwillersleger aan te melden. Met geld werd geprobeerd soldaten uit het Oostenrijks
leger te laten deserteren. Die desertie was blijkbaar vrij groot niettegenstaande het feit dat Jozef
II diverse maatregelen uitvaardigde om dit te voorkomen. In oktober 1789 nam generaal Vander
Mersch het bevel over de verzamelde soldaten over. Hij viel met zijn leger op 24 oktober 1789
de Oostenrijkse Nederlanden binnen. De 4.000 slecht uitgeruste en niet getrainde soldaten
slaagden erin het 15.000- tot 20.000-koppig Oostenrijks leger te verjagen. (A. BORGNET,
Histoire des Belges..., o.c., dl. I, blz. 109-112).
De stad Brugge beschikte over een zeventigtal soldaten die onder leiding van een aantal
onderofficieren en twee officieren de burgerwacht vormden. Vóór 1756 was de burgerwacht
een persoonlijke last, na 1756 werd een beroepskorps opgericht dat via belastingen werd
onderhouden. Van beide verplichtingen waren de clerus en de magistraten vrijgesteld (zie
hiervoor voetnoot 80 van 1787). Omdat er door de toegepaste belastingsquota slechts een miniem
verschil bestond tussen wat rijke grootgrondbezitters en eenvoudige ambachtslui moesten
bijdragen kwam veel kritiek los. Op 19 augustus 1786 werd de vrijstelling van belasting
opgeheven. Op 29 januari 1787 werd door de stadsmagistraat een nieuwe heffingsformule
voorgesteld: iedereen moest 5% van de huishuur bijdragen, alleen de disgenoten die op de
parochieregisters waren ingeschreven werden vrijgesteld. Op 18 februari 1788 stelden de
swaerdekens een nieuw plan voor waarin de belasting volgens de sociale stand werd geheven,
de vroegere vrijgestelden werden er hoog aangeslagen. Een eerste compromis werd bereikt op
10 september 1788 en de uiteindelijke oplossing werd gevonden op 17 april 1789. Iedereen zou
volgens bezit moeten bijdragen en het bedrag kon schommelen tussen de 1 en de 20 gulden.
Op 26 juni 1789 werd dit als hallegebod te Brugge afgekondigd. Het is datzelfde hallegebod
dat hier werd opgenomen. (S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 107), (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 178-182), (G. TANGHE, De burgerlijke wacht van Brugge in de
tweede helft van de achttiende eeuw (1730-1790), onuitgegeven verhandeling, Leuven 1982).
De lijst van ontvangers en stokhouders van de stad Brugge en van het Brugse Vrije werd elk
jaar in de Almanach opgenomen. Zie S.A.B., Almanach 1789, BI hh., blz. 174-183 en Almanach
1790, blz. 174-183.
Zie hierboven voetnoot 276.
Zie hierboven voetnoot 276.
Hier werd de Franse benaming voor Veurne overgenomen.
Naar alle waarschijnlijkheid werd het woord ‘obiëren’ afgeleid van het Franse ‘obéir’, d.w.z.
gehoorzamen. Enkel de Middelnederlandse vorm ‘obediëren’, d.w.z. gehoorzamen, werd door
E. Verwijs en J. Verdam opgenomen. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. V, blz. 4).

(281) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 131vo, S.A.B., Plakkaten, 9 oktober 1789, reg. 36,
nr. 108.
(282) De Kleine Eekhoutstraat is de oude naam voor de huidige Werkhuisstraat. De naam werd
afgeleid van het feit dat de straat uitliep op de poort van de Eekhoutabdij in de Nieuwe Gentweg.
(A. SCHOUTEET, De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, blz.
233).
(283) Zie hiervoor fol. 425-427 en voetnoten 255, 256 en 257.
(284) E. Verwijs en J. Verdam hebben de woorden ‘brootate’ en ‘broodate’ opgenomen. Zij gaven
als verklaring ‘kostganger of bediende die bij iemand in de kost is’. L.-L. De Bo heeft de
Westvlaamse woorden ‘broodaat’ en ‘broodate’ opgenomen, waarvoor de uitleg ‘iemand die
bij een andere zijn dagelijks brood eet, hetzij gratis, hetzij tegen vergoeding in munt of in arbeid’
werd opgegeven. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. I, blz. 1458-1459), (L.-L. DE BO, o.c.,
blz. 191).
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(285) Van Walleghem gebruikt de term ‘gewardeert’, in het betreffende hallegebod werd het woord
‘warrandatie’ opgenomen. Beide woorden werden gebruikt in de betekenis van waarmerk waarmerken. (J. VERWIJS - E. VERDAM, o.c., dl. IX, blz. 1744-1745).
(286) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 133vo-134, S.A.B., Plakkaten, 8 oktober 1789, reg.
36, nr. 109.
(287) Voor de Turkse Oorlog zie voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(288) ‘Groortvizier’ is de titel voor de minister-president en de zegelbewaarder van het Turkse Rijk
(ook in andere Islamitische staten). (De grote Oosthoek. Encyclopedie en woordenboek, Utrecht,
1978, dl. 9, blz. 39).
(289) Zie hierboven voetnoot 248.
(290) Jozef Angelus van der Donckt werd op 20 oktober 1789, na de dood van Engelbert de Peneranda,
aangesteld als concierge van de ‘Berg van Charitate’. Hij bleef dit zes jaar lang. Om de functie
te kunnen aannemen was advocaat Van der Donckt verplicht zijn schepenambt in de Wet van
7 maart 1788 op te geven. (P. SOETAERT, De ‘Berg van Charitate’ te Brugge, een stedelijke
leenbank (1573-1795). Bijdrage tot de geschiedenis van de kredietinstellingen in de Lage
Landen, Pro Civitate, 1974, blz. 68, 127), (S.A.B., Almanach, 1790, BI hh., blz. 171), (Y. VAN
DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 20-21).
(291) Daar uitdrukkelijk werd vermeld dat het betreffende bericht uit Florence afkomstig was, lijkt
het niet uitgesloten dat hier over het Noorditaliaanse Borgo (in de Dolomieten) werd gesproken.
(292) Om zijn hervormingsplannen met volle kracht te kunnen toepassen, stuurde Jozef II in oktober
1787 twee sterke figuren naar de Nederlanden: Von Trauttmansdorff als gevolmachtigd minister
en d'Alton om het militaire gezag waar te nemen (zie hiervoor voetnoot 152 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787). Richard, graaf d'Alton (1732-1791) had reeds een
succesvolle carrière in het Oostenrijks leger achter de rug. Zijn optreden in de Nederlanden
werd door strengheid gekenmerkt. In tegenstelling tot Von Trauttmansdorff die poogde langs
diplomatieke weg resultaten te bereiken, voerde generaal d'Alton vanaf april 1788 een politiek
van geweld (sommige bronnen gewagen zelfs van terreur). Zijn strenge optreden werd hem
later kwalijk genomen; zijn opvolger in de Nederlanden, generaal De Ferraris (zie hiervoor
voetnoot 428 van deze uitgave) gaf dit zelfs aan als verklaring voor het uitbreken van de
Omwenteling. Voor hij in 1791 ter verantwoording naar Wenen werd geroepen, pleegde de in
ongenade gevallen d'Alton zelfmoord. (S. TASSIER, Les Démocrates belges..., o.c., blz. 119-121,
159-162, 182), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 151-154), (De Grote
Oosthoek. Encyclopedie en woordenboek, Utrecht, 1976, dl. 1, blz. 462). De correspondentie
tussen generaal d'Alton en Jozef II is een eersterangsbron voor de kennis van de Brabantse
Omwenteling, zie hiervoor: ‘Verzaemeling der brieven van den generael d'Alton aen den keyzer
Joseph den II, nopende de zaeken der Nederlanden in 1788 en 1789, Brugge, Franciscus van
Eeck, 1790’ en ‘Verzaemeling van alle de origineele brieven van den Keyzer Joseph den II aen
den generael d'Alton, commandant der troupen in de Nederlanden, Brugge, Franciscus van
Eeck, z.j.’.
(293) Hendrik Karel Nicolaas van der Noot werd geboren te Brussel op 7 januari 1731. In 1757 werd
hij te Leuven licentiaat in de rechten, later werd hij advocaat bij de Raad van Brabant. In 1787,
toen de Staten van Brabant weigerden belasting te betalen aan Jozef, zette Van der Noot hun
besluit kracht bij door in zijn ‘Manifeste du peuple brabançon’ te stellen dat de bevolking van
haar eed van trouw ontslagen was indien de vorst de grondwet (de Blijde Inkomst) niet naleefde
(23 april 1787). Van der Noot trad vanaf dat ogenblik als een actief tegenstander van Jozef II
naar voor, daarbij had hij het vertrouwen van het volk en de steun van de clerus. Vanaf augustus
1788 leefde hij in ballingschap te Breda. Hij ging de verschillende Europese mogendheden
steun vragen voor een opstand tegen de keizer, echter zonder resultaat. Na de bevrijding door
het leger van Vander Mersch, keerde Van der Noot in december 1789 naar Brabant terug. Hij
werd een van de belangrijkste personen van de Brabantse Omwenteling. Hij behoorde tot de
traditionalistische strekking, het was door zijn toedoen dat de democratisch gezinde Vonck op
het politieke achterplan werd geschoven. Na de Oostenrijkse restauratie vluchtte Van der Noot
naar Holland, daarna naar Engeland. Later keerde hij naar Brabant terug, hij stierf te Strombeek
op 12 januari 1827. (Biographie Nationale, dl. 15, kol. 835-865).
(294) Jan André vander Mersch werd op 10 januari 1734 te Menen geboren. Op 17-jarige leeftijd
koos hij voor een militaire loopbaan, die begon in een Frans regiment. Hij nam o.a. deel aan
de Zevenjarige Oorlog. Zijn schitterende krijgsverrichtingen bezorgden hem een reeks promoties,
o.a. de zeldzame benoeming van ridder in de Koninklijke en Militaire Orde van de H. Lodewijk.
In 1778 trad hij in dienst van de Oostenrijkers, maar een jaar later verliet hij het leger. Toen in

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

(295)

(296)

(297)

(298)

1789 het verzet tegen Jozef II in de Nederlanden definitief op gang kwam, werd Vander Mersch
door J.F. Vonck aangesproken om een leger op de been te brengen tegen de Oostenrijkers. In
oktober werd hij definitief de aanvoerder van de patriotten. Militair werd het voor Vander
Mersch een succes. Hij slaagde erin op met een paar duizend, niet getrainde en slecht bevoorrade
vrijwilligers het Oostenrijkse leger nederlagen toe te brengen, bijvoorbeeld te Turnhout en te
Gent, en generaal d'Alton naar Luxemburg te doen vluchten. Eens de Oostenrijkers buiten,
kreeg de traditionalistische strekking het voor het zeggen. Vander Mersch die duidelijk in het
democratische kamp stond, werd het slachtoffer van een lastercampagne die door Vander Noot
en het Congres was opgezet. In april 1790 werd hij gearresteerd en in de Citadel van Antwerpen
opgesloten, met dit feit was de democratische macht binnen de Brabantse Omwenteling volledig
gebroken. Na de Oostenrijkse restauratie onderwierp Vander Mersch zich aan Leopold II. Hij
stierf teruggetrokken te Dadizele op 14 september 1792. (Nationaal Biografisch Woordenboek,
Brussel 1970, dl. IV, kol. 552-560).
Joannes Henricus, graaf de Franckenberg werd in Silezië geboren in 1726. Als gunsteling van
keizerin Maria-Theresia werd hij op 27 januari 1759 aangeduid als aartsbisschop van Mechelen.
Hij werd evenwel geen slaafse aanhanger van het vorstelijk huis. De aartsbisschop verzette zich
immers krachtig tegen de staatsinmenging en de hervormingen op kerkelijk vlak van Jozef II,
vooral tegen het Seminarie Generaal ondernam hij tal van acties. Toen de Brabantse Omwenteling
uitbrak kozen hij en de Antwerpse bisschop De Nelis de zijde van de patriotten. (Nationaal
Biografisch Woordenboek, o.c., dl. 7, kol. 283-289). Zie ook C. DE CLERCQ, Cinq archevêques
de malines, Parijs, 1974, dl. II.
Op 24 oktober 1789 werden te Brugge op bevel van generaal d'Alton de meest verdachte
personen onder bestendige controle geplaatst. Van Walleghem noemde die de zeven ‘heren van
patriotische aanhang’. We moeten hier benadrukken dat niettegenstaande zij allen tegenstanders
waren van Jozef II, zij toch tot twee verschillende politieke strekkingen behoorden, nl. de
traditionalistische en de democratische. Vóór het uitbreken van de Brabantse Omwenteling
waren de twee groepen sterk verbonden, vanaf 1790 echter werden de verschillende standpunten
duidelijk en scheidden beiden zich. Advocaat H.J. Ysenbrandt, stadspensionaris B. de
Deurwaarder, J. Donche en kanunnik Carel Matthijs waren de belangrijkste leden van de
democratische kern. De andere gecontroleerde personen, tresorier A. de Peneranda, Ph.
Veranneman de Watervliet en L. de la Villette de la Hamayde waren traditionalisten. (Y. VAN
DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 206-207), (P. VERHAEGEN, Journal d'évenements
divers et remarquables..., o.c., blz. 159).
Als reactie op het beleid van Jozef II vormde zich te Brugge een kern van democratisch gezinde
intellectuelen. Deze progressieve kern ontwikkelde zich los van het Vonckisme. Een van de
belangrijkste leden was Carel Matthijs, kanunnik in het kapitel van St. Donaas. Hij werd als
tegenstander van de keizer vanaf 24 oktober 1789 onder bewaking geplaatst. Na de bevrijding
van Brugge zetelde hij als democratisch afgevaardigde in het ‘Comité om de stad te helpen
besturen’ (17 november 1789). De democraten hadden slechts weinig invloed in het Brugse
Comité, waarin vooral de notabele traditionalisten en de ambachten sterk vertegenwoordigd
waren. Tijdens de Brabantse Omwenteling (1789-1790) werden de democraten zoveel mogelijk
uit alle politieke functies geweerd. Zij konden hun vooropgesteld programma dus niet
verwezenlijken, deze ontgoocheling was er oorzaak van dat velen onder hen zich tegen de
Revolutie keerden. Dit was ook het geval bij kanunnik Matthijs. Hij vluchtte naar Frankrijk en
vestigde zich als pastoor te Caester (Frans-Vlaanderen). (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen...,
o.c., dl. I, blz. 206, 207, 215, 246 en dl. II, blz. 26-27), (S.A.B., Almanach 1789, BI hh., blz.
104).
Antoine de Peneranda, stadstresorier van Brugge, behoorde tot de traditionalistische tegenstanders
van Jozef II. Hij was samen met Bernard de Deurwaerder de leider van de anti-royalistische
strekking binnen het Brugse stadsbestuur, dit niettegenstaande het feit dat de keizersgezinde
burgemeester R. Coppieters zijn schoonvader was. Hij was vooral een tegenstander van de
keizerlijke hervormingen op gerechtelijk gebied. Om de macht van de notabelen te garanderen,
poogde hij een algemeen verzet tegen de vorst op gang te brengen, de oprichting van het ‘corps
patriotique’ (25 juni 1787) en de verspreiding van het manifest ‘De Bruggelingen uijt hunne
sluijmeringe ontwaekt’ (17 juli 1787) moeten in dit kader gezien worden. Toch slaagde De
Peneranda erin populair te blijven onder het volk. Zo koos hij tijdelijk de zijde van de Brugse
ambachtsknechten in hun strijd voor de afschaffing van de stuiver-daags (zie hiervoor voetnoot
12). Precies deze houding werd hem tijdens de Brabantse Omwenteling verweten. Onder druk
van de ambachtsmeesters werd in het ‘Comité om de stad te helpen besturen’ beslist De
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Peneranda als stadstresorier te vervangen door J.J. van Outryve de Merckem. Onder de eerste
Oostenrijkse restauratie, in de Wet van 14 januari 1792 werd Antoine de Peneranda opnieuw
als tresorier aangesteld. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 78, 154, 185,
191-201, 216). Zie ook voetnoot 71 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Bernard de Deurwaerder, stadspensionaris vanaf januari 1786 tot april 1793, maakte samen met
Antoine de Peneranda deel uit van de anti-royalistische vleugel binnen het Brugse stadsbestuur
(zie hierboven voetnoot 298). De Deurwaerder behoorde echter tot de democratische
tegenstanders van Jozef II, na de bevrijding van Brugge was hij dan ook afgevaardigde voor
de democraten in het ‘Comité patriotique’. Daar hij zijn democratische ideologie gemakkelijker
kon opzij schuiven dan zijn geestesgenoot kanunnik C. Matthijs (zie hiervoor voetnoot 297)
nam hij ook in de Wet van 11 december 1789 de functie van stadspensionaris waar. Gedurende
de eerste Oostenrijkse restauratie bestond er naast de royalistische magistraat van 14 januari
1792 een Revolutionaire Schaduwwet. De Deurwaerder speelde een belangrijke rol bij de
oprichting ervan, hij werd dan ook bedacht met de belangrijkste functie: burgemeester van de
schepenen. Bij de eerste Franse inval behoorde hij tot de 40 voorlopige vertegenwoordigers.
(Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 206-207, 215, 225-226, 260, 300). Zie
ook voetnoot 32 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Het was Liévin de la Villette de la Hamayda, gewezen Raad in de Brugse Wet, die vanaf 24
november onder controle werd geplaatst. Hij was een politieke vriend van stadstresorier A. de
Peneranda. Als notabel traditionalist kreeg hij onder de Brabantse Omwenteling de functie van
achtste schepen in de Wet van 11 december 1789. In de loop van augustus 1790 werd De la
Villette aangesteld als majoor van het Corps Cavalerie Volontaire, een cavaleriekorps dat
opgericht werd door Antoine de Peneranda om een sociale revolte van de Brugse lagere
volksklassen te voorkomen. Bij de Oostenrijkse restauratie verdween hij uiteraard van het
politieke toneel. Hij werd later wel in de Revolutionare Schaduwwet opgenomen en onder de
eerste Franse bezetting werd hij negende vertegenwoordiger (1 december 1792) en schepen op
2 maart 1793. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 222, 259, 260, 278, en
dl. II, blz. 12-13, 20-21, 36-37, 50-51, 78-79, 82-83, 90-91).
Henri Joseph Ysenbrandt, advokaat, was net als Bernard de Deurwaerder een van de belangrijkste
leden van de Brugse democratische kern. Het is niet te verwonderen dat hij op bevel van generaal
d'Alton vanaf 24 oktober 1789 onder controle werd geplaatst. Ysenbrandt was immers te Brugge
gekend als een fel aanhanger van de ideeën van de volkssoevereiniteit en in augustus 1788 had
hij daardoor reeds moeilijkheden gehad met de overheid (zie hiervoor voetnoot 203 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788). Als democraat zetelde hij in het ‘Comité om de stad
te helpen besturen’ (17 november 1789) en als fransgezinde revolutionair werd hij als zesde
schepen opgenomen in de Revolutionaire Schaduwwet (10 juli 1792). (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 206, 215, 260, 266 en dl. II, blz. 30-31, 50-51).
Jacques Donche, landmeter, werd in oktober 1789 onder bewaking geplaatst omdat hij als lid
van de Brugse democratische kern een fel tegenstander van de keizer was. (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 198, 207).
Deze heer Arts hebben we niet kunnen identificeren.
In de loop van 1787 hadden in meerdere steden van de Oostenrijkse Nederlanden de tegenstanders
van Jozef II vrijkorpsen opgericht. Ook te Brugge kwam op 25 juni 1787 een dergelijk
vrijwilligerskorps, een ‘corps patriotique’ tot stand. Belangrijkste initiatiefnemer was Antoine
de Peneranda, stadstresorier (zie voetnoot 71 van deel 1787). Aanvankelijk zochten de stichters
een 15 tot 20-tal leden, zowel edellieden als rijkere burgers, ook een contact met swaerdekens
van de ambachten. Tot een overeenkomst kwam het echter niet gezien de politiek-sociale
belangen van beiden te verschillend waren. De acties van de dekens hielden duidelijk een verzet
in tegen de gevestigde machten en standen. Officieel was het de bedoeling van het patriotisch
korps bij te dragen tot het behoud van orde en rust in de stad. In een manifest ‘De Bruggelingen
uijt hunne sluijmering ontwaekt’, waarvan ook Van Walleghem de tekst weergeeft - zie deel
1787- bleek duidelijk dat het er vooral op aan kwam de oude wetten te handhaven. Er was
sprake van het verlies van de vrijheid, er werd gewezen op de strijdbaarheid van de Brabanders.
Het was duidelijk een oproep tot gewapend verzet tegen de politiek van de keizer. Uiteraard
viel dit niet in de smaak van de keizerlijke overheden en van de ambachten die uit het korps
geweerd waren. Na het verbod van Murraij en na de volksopstand van 31 juli en 1 augustus
1787 durfden de patriotten zich niet meer als dusdanig in het openbaar vertonen. De vereniging
bleef echter voortbestaan. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 194-201).
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(305) ‘Lolledraeijer’ is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van het werkwoord ‘lollen’, dit betekende
sluiken, smokkelen, ook blouwen genoemd. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 645).
(306) Zie hiervoor ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788, voetnoot 20.
(307) Noch in de uitgegeven ordonnanties, noch in de hallegeboden en plakkaten hebben we deze
bekendmaking van de Staten van Vlaanderen teruggevonden.
(308) Voor biografische gegevens m.b.t. Joseph-Leopold de Crits, pensionaris, zie voetnoot 23 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(309) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 135-135vo, S.A.B., Plakkaten, 24 oktober 1789, reg.
36, nr. 110.
(310) Zie hiervoor verder dl. 15, fol. 31-32.
(311) Het woord ‘obitsen’ hebben we niet kunnen verklaren. Gezien de context moet de uitleg wel
gezocht worden in de richting van wapens, wapen-onderdelen, wape-nuitrusting.
(312) Zie O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 351-355, S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 139vo-140,
S.A.B., Plakkaten, 22 oktober 1789, reg. 33, nr. 145.
(313) Op 19 juni 1788 werd Bruno de Heere de ten Broecke schout te Brugge (zie hiervoor voetnoot
146 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788). De schout werd aangesteld door de vorst als
zijn vertegenwoordiger in de stad. We weten dat Bruno de Heere erg keizersgezind was. In
december 1789 moest hij daar de konsekwenties van ondervinden, want bij de aanstelling van
de nieuwe Wet (11 december 1789) werd hij als schout vervangen door A.M. De Peelaert de
Westhove. Tijdens de Brabantse Omwenteling stelde De Heere zich duidelijk op als royalist
en voerde oppositie tegen het nieuwe bewind. Die houding bezorgde hem moeilijkheden en hij
was genoodzaakt naar Rijsel te vluchten. Met de terugkeer van de Oostenrijkers werd hij opnieuw
als schout te Brugge aangesteld. De uitgesproken keizersgezindheid van Bruno de Heere
verduidelijkte in belangrijke mate de context waarin Van Walleghem hier over hem sprak. Hij
werd eind oktober onder ‘bewaering’ of bewaking van soldaten geplaatst, een feit dat door R.
Coppieters en door P. Ledoulx niet werd vermeld en ook in het werk van Prof. Y. Van den
Berghe niet werd opgenomen. Er liggen dan ook hoogstwaarschijnlijk totaal andere
beweegredenen aan de basis van zijn bewaking dan dat voor de opposanten van de keizer, zoals
de Peneranda, De Deurwaerder, Ysenbrandt enz., het geval was (zie hiervoor voetnoot 296).
We kunnen vrijwel met zekerheid stellen dat De Heere bewaakt werd om hem tegen de agitatie
van de patriotten te beschermen. (S.A.B., Almanach 1789, blz. 148), (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c. dl. I., blz. 153, 215, 246, 249).

Gedicht tot besluijt van 't veerthienste deel.
- fol. 480 - Nu eijndigt het veerthienste deel, hier med' zal ook enden
alle de dwijngelandije der Oostenrijcksche benden
die 't bloeijend Nederland zoo hebben onderdrukt
naer een zoo rijcken schad daervan t'hebben geplukt.
Geen twijffel is er meer, nu gaet men d'oorloog waegen
om door het blanke stal de vrijheijd weer te vraegen.
Geen twijffel is er meer, elkeen van minst tot meest
schijnt nog voor 't oorloogsvuur of 't scherpste stal bevreest.
Bestiert het Albestier maer onse vrome daeden,
het Huijs van Oostenrijk met schande overlaeden
zal haest de proije zijn van alle de dwijngelandije,
wilkuerig ingevoert in de Neerlansche heerschapije.
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O Godt, o grooten Godt! Wilt ons dog onderstuenen,
bestiert, 't is in Uw magt, ons geschot dat gaet duenen,
want zonder Uwe hulp waer alle ons magt teniet
en wierden meer als voorheen gebragt in swaer verdriet.
De saek regtveerdig is, 't is voor Uw Kerk, vrijheijd en staet
dat elk gewilliglijk nu naer den oorloog gaet,
verlaet zijn vrouw en kint, verpant zijn lijf en goed.
Ik smeek 't, o Albestier, nu dog ons saek behoet!

Eijnde van 't veerthienste deel.
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[Vijftiende deel]
Voorbericht tot den goetjonstigen leser
De hiernevens gevoegde tijtelplaet(314) beduijt den knout(315) die, hadden de intendenten
in de Oostenrijcksche Nederlanden hunnen voortgang gehadt, door dezelve in hunne
huijsen zouden hebben gebruijkt geweest om de vrijgeboren Nederlanders voor 't
bedrijf van 't minste misdaedt tegens d'intendenten of het wilkuerig gouvernement
begaen dus op eene Duijdtsche wijse te handhaeven. Dese is maer eene der straffen,
welcke den leser in 't vervolg van dit deel zal aengemelt vinden, welcke voor een
volk, altijdt jaloers over hunne voorregten en geboren vrijheijd, bereijt en voorseker
zeer naebij waeren.

Vervolg der beschrijvinge van de merkweerdigste voorvallen geschiet
binnen en ontrent de stadt Brugge.
Vijfthienste deel.
Zeer nauwkuerig aengeteekent, beginnende met de maendt november
1789 en eijndigende met de maendt december 1790.
Voorreden tot den leser.
Beminden leser, aengesien men alsnu in de generaele provenciën der Oostenrijcksche
Nederlanden eene volkomen staetsomwenteling tegemoet ziet en den keijser Joseph
den II met alle magt zal gaen uijt onse landen drijven en een volkomen oorloog tegens
desen monarch waegen omdat zijne tijranije niet meer van een vrijgeboren volk kan
verdregen worden, zoo zal dit deel uli daeden van klokmoedigheijd gaen aentoonen
die door alle naekomelingen met reden zullen bewondert worden(316).

Eindnoten:
(314) Op de folio tegenover het voorbericht dat hier werd afgenomen, is een gekleurde tekening
aangebracht. Daarop werd een man afgebeeld die stok- of zweepslagen krijgt, het is de visuele
weergave van de tekst die aan het vijftiende deel voorafgaat.
(315) Gezien de context is het zeer waarschijnlijk dat het woord ‘knout’ werd afgeleid van het Duitse
‘Knute’ in de betekenis van karwats of van het Duitse woord ‘Knüttel’ in de betekenis van
knuppel, stok. Het gekleurde plaatje dat naast deze tekst staat, kan als illustratie van onze uitleg
gelden. (Voor uitleg zie hierboven voetnoot 314.).
(316) In het handschrift volgde hierop nog een gedicht. Daar dat gedicht uitsluitend betrekking had
op de inhoud van het zevende deel, hebben we het niet afgenomen in deze uitgave.
We willen er tevens op wijzen dat in het vijftiende deel geen titels werden opgenomen. Van
Walleghem heeft immers voor dit deel geen inhoudstabel opgemaakt, dit in tegenstelling tot de
voorgaande delen. Het was via de tafel dat we de titels boven de corresponderende paragrafen
plaatsten, voor het vijftiende deel was dit dus niet mogelijk.
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Vervolg van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1789.
jaerschrift.
't VYfthIenste DeeL zaL nU Den Leser VerkonDen aen, hoe aL 't
opperste gebIet Van 't oostenrYks neerLant Voor ons keYser Is
Vergaen.
(November)
(1 november 1789)
- fol. 1 - Op den eersten november heeft men binnen Brugge d'eerste egte ende sekere
maeren van den eersten aenval door de patriotten tot Thournhout vernomen, gewaegt
op de keijserlijcke en koninglijcke soldaeten, welcke mag aensien worden als het
begin van de teweeg zijnde revolutie der Oostenrijcksche Nederlanden en die, indien
dezelve zoo geluckig eijndigt als desen eersten wonderbaeren aenval begonst is
voorseker tot verwondering van de heele weijrelt zal sterkken en daeraf geene
voorbeelden in de jaerboeken der Nederlanden zullen gevonden worden(317). Het egt
verhael van den gemelden eersten aenval wordt alhier op de volgende wijse geschiet
te zijn vertaelt: den Oostenrijckschen generael Schröder(318) - fol. 2 - vertrok in den
avond van den 26 October lestleden met allen mogelijcken spoet naer de Kempen
met drij batalions voetvolk, eenige compagniën grenadiers, twee escadrons dragonders
en ses stukken canon uijt Brussel, in de sekere meijning van het vereenigt patrioticq
leger onder de bevelen van den generael Van der Meersch aldaer te ontmoeten en
aen te tasten. Dog langs den weg vernemende dat de patriotten binnen Tournhout
waeren, ontmoete den generael op den afstant van een kwaertier eurs van dese plaetse
twee oude vrouwen die hem de eene naer de ander versekerden dat de patriotten, op
't vernemen der militaire aenkomst, seffens uijt Tournhout waeren vertrokken. Op 't
vernemen deser maeren seffens halte voor de stadt maekende, dede den generael
eenige canonnen losbranden om de inwoonders te verschrikken, nogtans, om niet
bedrogen te zijn, sond hij verscheijde piquetten binnen die versekerden dat zij niets
vernomen hadden en dat men gerustelijk mogte binnen treden. Hierop trok het volk
in slagorder binnen, de grenadiers van vooren, gevolgt door de canons, agter hun
een batalion van Bender en een van Ligne(319), gevolgt door de - fol. 3 - dragonders;
den generael sat in 't midden te peert. Het was op den 28 october ontrent seven uren
en half 's morgens wanneer dees versaemelde magt tusschen een dikken nevel binnen
trokken. Men liet dezelve aldaer gerustelijk doorgaen tot in de Gasthuijsstraete, maer
nauwelijks was de militaire, zonder iets te vernemen, gekomen aen het ‘Hof van
Holant’, of op één oogenblik vloegen alle vensters, kelder- en gootgaten open en
seffens regende vuer op de soldaeten; de kogels kwaemen, als den haegel, uijt meer
als zesduijsent hollen en gaeten; den generael, zoo verdwelmt dat hij nauwelijks wist
waer hij was, gaf bevel om naer de Mart voort te trecken alwaer hij bataillon-quarré
dede formeeren; de soldaeten gaeven een hevig vuer, dog zonder uijtwerking, want
konden niemant
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zien en verre van de patriotten te geraeken, vielen zij doodt, als den haegel. Het vuer
der patriotten kwam uijt alle zijdestraeten, uijt alle vensters, jae tot uijt de klokvensters
van de kercke toe; immers het scheen dat er de mondt van d'helle geopent was om
op de militaire vuer te spouwen en dezelve te vernielen. Gelukkig nog waeren - fol.
4 - dezelve niet verder binnen getrokken, want agter de kercke nog ses compagniën
patriotten met batterijen en canons stonden die, zoo zij verder hadden ingedrongen,
dezelve tot den laesten man zouden hebben vernielt. Wanneer den generael dan, dit
groodt wanorder en de slagting van zijn volk saeg, riep hij seffens ‘sauvre qui peut’,
waerop de overige militaire hun seffens op de vlugt begaf, malkaer, om eerst weg te
zijn, in den weg loopende en dus nog meer in 't uijttrecken als in 't aenkomen als de
musschen doodtgeschoten wordende, want saegen sij omhoog om de kogels te
vermijden die door de daeken of vensters kwaemen, zij kreegen dezelve in de beenen
door de goot- en keldergaeten. Uijt eene stookerije wiert uijt de bovenvensters
geschoten met twee stukken canon, gelaeden met schroot, die de soldaeten met
hoopen ter neder velde, op den aftogt de laeste nederlaeg uijt een koorenwindtmolen
bekomende die ook op dezelve eene haegelvlaeg van vuer uijtspouwde; den generael
zelfs in den schandigen vlugt eenen kogel door zijnen arm en een door zijne bil
geschoten wordende; tot zoo verre dat de gevlugte soldaeten meer dan een - fol. 5 ure verre gevlugt waeren eer zij door den dikken nevel, overgrooten rook, gedommel
der canonnen en musquetten konden hooren of zien en meer dan vier uren verre
vlugteden zonder te durven omsien, als uijt d'helle komende door den geduerigen
donder, het gejammer der gequeste en het getier der peerden.
Dese eerste overwinning van Tournhout moet voorwaer aen 't wijs beleijt van den
generael Van der Meersch worden toegeschreven die den generael Schröder, als
verhaelt is, op dusdaenig eene wijse heeft weten te bedriegen en in dezelve plaetse
in te lokken zonder dat hij de minste teekens van verraedt konde bespueren terwijl
er op zijne orders op d'aenkomst der militaire alle dueren en vensters vast gesloten
waeren. Men begroot het getal der gedoode en gequeste militaire ter plaetse gebleven
tusschen 700 à 800 mannen en van den kant der patriotten zijn er ontrent hondert
gedoodt en gequest; de militaire hebben in den haestigen vlugt vier stukken canon,
menige peerden en krijgsbehoeften agtergelaeten die alle in de magt van 't vereenigt
patrioticq leger gevallen zijn en grootelijks tot versterking - fol. 6 - van 't zelve zullen
sterkken terwijl men van goederhant weet hetzelve nu nog maer 2500 mannen sterk
te zijn(320). Dog men verneemt dat desen eersten aenval, door het goddelijk Albestier
gesegent, menige waere vaderlanders aenwakkert om hun, tot het weer bekomen der
dierbaere vrijheijd voor de religie en staet, bij hetzelve te vervoegen en aldus haest
een talrijk leger op den been te brengen om een volkomen oorloog tegens het Huijs
van Oostenrijk te waegen.
Met ongedult verwagt men den verderen uijtval van dees gewichtige onderneming,
van welcke zonder tegenseg het geluk of volkomen ondergang van onse rijcke
landtschappen der Nederlanden teenemael is afhangende.

(2 november 1789)
Op den 2 november waeren generaelijk de dekens der ambagten en neeringen
buijtengewonelijk bijeen vergaedert om onder andere dringende voorvallen in dese
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tijdtsomstandigheden binnen Brugge de beste maetregelen te beraemen, onder andere
om de bewaerde heeren, van welke in 't voorig deel fol. 470 en 479 mentie gemakt
is, alhier als borgers in veijligheijd te houden terwijl er een gerugt loopt dat dezelve
naer Brussel zullen overgevoert worden, waerom de
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- fol. 7 - dekens eene representatie aen 't gouvernement gedaen hebben en aengetoont
de onheijlen die door de wegvoering der zelve zoud konnen veroorsakt worden. Tot
zooverre is dese gewichtige saek reets gekomen dat dese heeren alle nagte reets door
verscheijde leden van het choor patrioticq in hunne huijsen bewaert worden, om in
geval eenige deser heeren opgelicht wierden, die met gewelt als borgers aen te houden.
Heden verneemt men in de LXXXVIII Gasette van Gend dat Z.M. den keijser in de
schouwburg verschenen heeft, dog dat den staet zijner gesontheijd nog altijdt zeer
veranderlijk is. Geschenken door den keijser wegens de verovering van Belgrado
gedaen en den inventaris van volk en krijgsbehoeften die in die veroverde stadt
gedaen is en andere merkweerdige omstandigheden diesaengaende. Uijt Parijs
verscheijde besonderheden nopende de landtsvergaederinge en hoe door 't breeken
van twee stuensels de galderije met een schrikkelijk gedruijs is ingestort. Uijt Brussel
eene ordonantie waerbij op sekere voorwaerden het stooken van graenbrandewijn in
de Nederlanden andermael toegelaeten wordt(321).

(3 november 1789)
- fol. 8 - Op den 3 november 's morgens om 7 1/2 uren wiert in de parochiaele kercke
van O.-L.-V. gedaen eene lesende misse tot laevenis van de zielen der overledene
patriotten die reets in de verscheijde aenvallen en besonder tot Thournhout tot
verdeding van 't lieve vaederlandt gesnuevelt zijn. In dese misse waeren meest alle
de patriotten deser stadt versaemelt, die zulks naer 't huijs van ider der zelve choor
met briefkens hadden laeten bekent maeken; offerende dezelve onder de misse over
de zielen van hunne medebroeders en in welcke misse ook menige nieuwsgierige,
van 't choor patrioticq niet zijnde, tegenwoordig waeren.
Heden verneemt men de tijding hoe gisteren binnen de stadt Kortrijk den volgenden
opstant heeft plaetse gehadt. Eenige keijserlijcke soldaeten aldaer op de Mart den
spot houdende met eenige leden der gildens die op hoog bevel de militaire teekens
hebben moeten afleggen, deden hieraf terstont rapport aen eenige leden van 't choor
patrioticq, van welcke zij ook waeren, die, uijt caffehuijs komende, met de stokken
van den biliard en degens eenige der soldaeten ombragten en d'ander naer de
stadtsgevangenis beweegt wierden(322).

(5 november 1789)
- fol. 9 - Op den 5 november tegens den avond was het collegie deser stadt Brugge
vergaedert, wanneer op orders van 't zelve, op hoog bevel van 't
Gouvernement-Generael ontfangen, de heeren, hiervooren fol. 6 vermelt, die tot nog
toe met eenen soldaet bewaert wierden van den zelven zijn ontslaegen geworden en
de soldaeten naer hunne casernen gesonden zijnde en is aen geene deser heeren eenig
voorder leet gedaen, maer zijn als voorheen op hunne vrije voeten gestelt geworden.
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Hierop worden verscheijde redeneeringen gehouden en veele beginnen hier door te
zien dat het gouvernement begint met schrik bevangen te worden door de
saemenrottingen in alle steden die alle, verbittert op d'oneijndige dwingelandijen,
niet anders meer in den sin hebben dan door eene eenpaerige revolutie hun van de
gehoorsaemheijd van Z.M. den [keijser] door 't gewelt der waepens af te scheijden.
Dese meijningen zijn zooveel te meer gegront omdat men verneemt ook in alle andere
steden van 't Nederlant de menige heeren die met militaire wagten bewaert wierden
van dezelve op gelijcken voet ontslaegen zijn geworden.
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- fol. 10 - Heden verneemt men in de LXXXIX gasette, onder verscheijde andere
berichten, uijt Weenen een omstandig verhael van den segenprael door den prins van
Hohenlohe(323) bij Portsenij en Vaidenij in Wallachien op de Turken behaelt. Uijt
Londen de belooningen aen de geneesheeren wegens d'herstelling des konings gedaen.
Uijt Parijs verscheijde merkweerdigheden nopende de landtsvergaederinge,
merkweerdige gifte aen dezelve gedaen en hoe het grouw tot Vernon in 't aenhouden
van eenen koopman in hunne woede is gestut geworden.

(6 november 1789)
Op den 6 november 's morgens om thien uren hadde het choor patrioticq wederom
vastgestelt in de parochiale kercke van O.-L.-V. te laeten celebreren eene misse voor
d'overleden patriotten; meest alle dezelve waeren er tegenwoordig en menige
nieuwsgierige. Ter gestelde ure nogtans kwam er geen priester op den autaer te
voorschijn, waerom de gedeputeerde van 't choor naer het sacristie gingen om te zien
waeraen het schilde dat de versogte misse niet gedaen wiert. Hun wiert aengeseijt
contre-orders door den eerweerdigsten heer bisschop bekomen te hebben, voorseker
bij orders - fol. 11 - van 't Gouvernement-Generael bekomen, van geene hoegenaemde
zielmissen ten desen opsicht meer te mogen gedaen worden. Het meeste deel der
vergaederde patriotten nogtans wagte in de kerk tot den elf uren en hoorden terzelver
intentie de gewone misse die er daegelijks gedaen wordt, zonder nogtans in dezelve
te offeren en zonder dat dese mis ter deser intentie gedaen wiert.
Desen avont was tot laet in den nagt het collegie deser stadt Brugge vergaedert, in
tusschentijdt van welcke eenige heeren gedeputeerde uijt hetzelve op expresse orders
van den heer Maroux, fiscal van Vlaenderen, gingen naer het huijs van sieur Gailliard,
bakker in de St. Jacobsstraete(324), die desen morgen uijt de stadt gereden was, om in
zijn huijs ondersoeking te doen naer het Manifest voor Brabant en Vlaenderen, gemakt
door den heer H. van der Noot(325) van Brussel die zig alsnu tot Breda bevint en welcke
binnen dese stadt te hebben overgebragt, den zelven Gailliard grootelijks verdagt
wordt, gemerkt hij reets eenige reijsen naer Brabant heeft gedaen en tot ontdekking
van den heelen patriotiquen handel - fol. 12 - als eenen der hoofden van 't choor
alhier is aengestelt. Zijnen vader over hem tot sorge van zijn huijs aengestelt zijnde,
heeft d'heeren in d'absentie van den eijgenaer geene kassen laeten openen dan tot
zijn wederkomst, maer wel gedoogt dat dezelve vermogten toegesegelt te worden,
hetgoon door d'heeren aldus gedaen wiert, twee schaedebeletters tot zijn wederkomst
in zijn [huis] gestelt wordende.
Ondertusschen waeren der geduerende desen nagt verscheijde gewaepent van 't choor
patrioticq op de been langsom hetzelve huijs swervende om in geval van eenig gewelt
aan 't zelve gedaen wiert, gewelt door gewelt te wederstaen, zoo verre d'orders van
't gouvernement maer meer ontsien wordende.
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(7 november 1789)
Op den 7 november wierden in 't luijkhuijs van 't groot vleeschhuijs(326) aen 't arm
volk uijtgedeelt bij parten, die daertoe tevooren elk een schriftelijk briefke bekomen
hadden, vier koeijbeesten, volgens een beset door eenen heer, overleden onlangs
binnen dese stadt, gedaen; welcke uijtdeeling in 't beste order geschiede door degene
van den zelven ambagte, eenider der deelgenoten in 't besonder tusschen drij à vier
ponden van 't zelve vleesch bekomende.

(9 november 1789)
- fol. 13 - Op den 9 november over den noen is sieur Gailliard met een open
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postchaise alhier aengekomen, blaesende den hoorn van 't inkomen der stadt tot aen
zijn huijs, voorseker opdat ider hem zoude zien en om bekent te maeken dat hij niet
gevlugt was zooals men alom hadde verbreijt. Desen naermiddag vergaederde seffens
het collegie en in zijn huijs wierden ter presentie van commissarissen de gesegelde
kassen geopent waerin verdagt wierden eenige manifesten van Van der Noot
verborgen te zijn, dog in welcke niets het minste gevonden wiert omdat dezelve
voorseker genoegsaem tevooren met voordagt geborgen waeren. Van desen
naermiddag saeg men den zelven sieur Gailliard meer als oijt met de besonderste
leden van 't patrioticq choor saement trecken en hunne conferentiën beginnen hun
langer hoe meerder te publikelijk te veropenbaeren; van dag tot dag groeijen dezelve
binnen dese stadt aen en zijn van nu reets de leden der gildens daeronder gerekent
met 14 à 1500 mannen geteekende onder 't zelve choor(327), dog alles wordt nog uijt
vrees voor 't gouvernement zoo bedektelijk als 't mogelijk is gedaen.
- fol. 14 - Heden verneemt men in de XC gasette nog verscheijde veroveringen
uijt Weenen, door de legers van Z.M. den keijser op de Turken gedaen en hoe tot
Belgrado in de Grieksche kerk den Te Deum gesongen is. Uijt Parijs verscheijde
decreten door de landtsvergaedering gedecreteert en andere besonderheden; welcke
tot Gend de prijsen t'eijnden de lesgeving der vroedkunde bekomen hebben.

(10 november 1789)
Op den 10 november naermiddag waeren der aen de barge van Gend, op 't aenkomen
der zelve, bij honderden menschen vergaedert, ten meerderen deele van 't choor
patrioticq deser stadt, om te vernemen de maeren uijt Gend; welcke behelsen dat er
geduerende den voorleden nagt circa 2000 mannen keijserlijcke troupen van 't
Clarifait(328) zijn binnen getrokken, dat er alle de poorten reets gesloten zijn mits het
vereenigt patrioticq leger tot verovering van die stadt, bestaende in ontrent 1500
mannen uijt Brabant, reets tot ontrent St.-Nicolaes genaedert is. Eenige der besonderste
van 't choor patrioticq, hiermede niet vergenoegt, hebben seffens een postchaise
genomen en zijn naer Gend gereden om alles in persoons te konnen naespueren.

(10 en 11 november 1789)
- fol. 15 - In den nagt tusschen den 10 en 11 november is in de kerke van St.-Cruijs
buijten Brugge eenen seer groote diefte begaen en de kercke van menige effecten
bestolen geworden, onder welcke de heijlige vaeten die op eene schandige wijse zijn
onteert en berooft geworden. Geene braeke om in dees kercke te breken gedaen
zijnde, vermoed men dat de booswichten hun in dezelve hebben laeten opsluijten.
Over eenige nagten is insgelijks op dezelve wijse de kerke van Ettelghem bij
Oudenburg bestolen geworden en ook de heijlige vaeten onteert geworden. In 't
algemeen vermoed men dese dieven waerschijnelijk dezelve booswichten te zijn die
ledent eenigen tijdt de kercke van Blankenberge, ziet voorig deel fol. 42, ook op eene
goddeloose wijse hebben ontrooft en die ook tot nog toe niet zijn agterhaelt geworden.
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(11 november 1789)
Op den 11 november 's morgens tusschen thien en elf uren, op 't aenkomen van
d'heeren kooplieden in de Burse op de Mart, vonden zij aldaer geplakt een zeer
schimpige pasquille(329), inhoudende onder andere verdreijgingen dat eerstdaegs
zouden opgehangen worden verscheijde particuliere deser stadt - fol. 16 - die hun
opentlijk durfden toonen Z.M. den keijser toegenegen te blijven. De naemen van
dese particuliere stonden in dees pasquille ook afgebeelt tot 16 in getal, van welke
eenige vernomen hebbe, te weten: onsen
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eerweerdigsten heer bisschop(330), die de pasquille vermelt den eersten met de beenen
in de locht te zullen gehangen worden; dat agter hem zullen gehangen worden d'heeren
Van Praet, vader en soon(331), de gebroeders Kuekelink(332), de heeren Isenbrant(333),
Van der Eede(334), Van Cuijl(335), Lamaire(336) en eenige andere welcke tot nog toe niet
hebbe vernomen(337). Seffens wiert dees pasquille afgetrokken en aen 't collegie
overhandigt, over welke en andere zeer dringende saeken in dees omstandigheijd
des tijdts hetzelve tot den naermiddag vergaedert was.
Desen avont tusschen 10 en 11 uren zijn d'heeren Van de Casteele, Gailliard, Breijdel
en Genotte, hoofden van 't choor patrioticq met hunne postchaise van Gend
aengekomen en hebben seffens met de besonderste leden van hun choor bijnae den
heelen nagt vergaedert geweest om alle maetregelen te nemen, voorseker wetende
dat het patrioticq leger haest voor de poorten van Gend zal aenkomen.

(12 november 1789)
- fol. 17 - Op den 12 november 's morgens om thien uren wiert in de parochiale kercke
van St.-Gillis aen den hoogen autaer, direct nogtans tegenstrijdig aen 't verbodt door
onsen eerweerdigsten heer bisschop bij orders van 't gouvernement gedaen (vermelt
fol. 10), gedaen eene solemnele misse van Requiem met drij priesters, met de
lijktombe in 't midden van den choor geplaest, voor d'overleden vaderlanders die
reets in de verscheijde aenvallen door de keijserlijcke soldaeten gesneuvelt zijn. Uijt
d'offerhande, in welcke tot derthien kroonstukken offerpenningen ontfangen wierden,
kan men afmeten hoe grooten toeloop van volk, zonder degene van het patrioticq
choor, geweest heeft terwijl die kerck bijnae vol menschen was. Naer 't eijndigen
van desen solemnelen lijkdienst kwaemen verscheijde patriotten naer 't cafféhuijs
op de Mart, waer een groot disorder voorviel; want d'heer Van Cuijl, daer ook
tegenwoordig zijnde, in de voorige pasquille vermelt en die zig nog opentlijk voor
Z.M. den keijser verklaert, hadde aldaer seffens groote woorden met de patriotten,
zoo verre dat d'heer Breijdel hem dreijgde - fol. 18 - door de vensters te zullen werpen
indien hij nog een woort ten naedeele van de patriotten zoude spreeken, waerom hij,
zig d'overmagt overmant siende, zig seffens door de vlugt moest redden wilde hij
geen volkomen ondergang ondergaen. Zulks ontrent den 12 uren 's middaegs
voorvallende, was er zeffens zooveel volk vergaedert dat men nauwelijks door de
straeten konde gaen, terwijl den zelven Van Cuijl zelfs van eenige vervolgt wiert.
Desen naermiddag wierden in de kercke van St.-Gillis met de ontfangen
offerpenningen aen 't arm gemeente van des zelfs disch verscheijde caritaten gedaen
en brooden uijtgedeelt, alle tot laevenis der zielen onser medebroeders die reets voor
's landts welvaeren overleden zijn.
Heden verneemt men in de XCI gasette uijt Weenen verscheijde besonderheden
wegens de veroveringen door de k. en k. legers op de Turken behaelt. Uijt Hamburg
wegens het vertrek der Pruijsissche troupen nae het Luijksche; en uijt Parijs
verscheijde aenbelangende stukken die in de landtsvergaedering voorgevallen zijn
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(12 november 1789)
- fol. 19 - Op den 12 november wiert ook 's morgens van 't Stadthuijs afgekondigt
en ter gewone plaetsen geaffixeert een k. en k. decreet van den 31 oktober lest door
't gouvernement in Brabant en nu in Vlaender afgekondigt,
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dog als naer gewoonte in de Gendtsche gasette niet geannonceert; waerbij tot de
vlammen veroordeelt wordt het Manifest des volks van Brabant, hooftsaekelijk
behelsende dat hetzelve gedrukt stuk, met het aenhangsel, een oproer verwekkende
lasterschrift is, dat de grondtregels daerin vervat valsch, haetelijk en naedeelig zijn
aen de souveraine magt, dat sij strekken tot vernieting van alle maetschapije, tot het
invoeren van de anarchie en tot erbaering van de oude barbaersche steden en hunne
grouwsaemheijd, dat de verwijtselen die dit lasterschrift inhout tegen Zijne Majesteijt
en des selfs ministers van eene grouwsaeme onregtveerdigheijd en bittere smaetheijd
zijn, dat hetzelve lasterschrift voorwend de buijtenspoorige ongehoorsaemheijd, den
stoutsten opstant en het hoogste verraed en dat het niet anders en is dan een langen
- fol. 20 - saemenhang van bittere smaetheden, gedaen aen Zijne Majesteijt en des
zelfs ministers; om welcke redens hetzelve stuk met zijn aenhangsel veroordeelt
wordt om geschuert en verbrant te worden door de hant van den scherpregter op een
schavot ter plaetse waer men gewoon is de crimineele sententiën uijt te voeren;
wordende aen alle drukkers verboden hetzelve te drukken, verkoopen ofte
distribueeren, op pene van extra ordinairelijk vervolgt te worden. Ordoneerende het
Hof aen alle persoonen, van wat staet of conditie zij mogen wesen, die er exemplairen
of copien van hebben, dezelve binnen den tijdt van drij daegen over te brengen aen
den raedtsheer fiscal van den Raedt, op verbuerte van eene boete van duijsent
patacons, op pene nae dat het cas zal vereijsschen van crimineelijk vervolgt te
worden(338). Hoe strengelijk nogtans dese ordonantie wegens het manifest van den
heer H.C.N. van der Noot door het gouvernement is gepubliceert, vreest men nogtans
in 't algemeen dat hetzelve daermede weijnig zal winnen en dat het mogelijks het
laeste decreet zal zijn die door hetzelve voor Vlaenderen zal konnen verbreijt en
uijtgekondigt worden.

(13 november 1789)
- fol. 21 - Op den 13 november saeg men binnen dese stadt Brugge meer als oijt het
choor patrioticq in openbaere beweging, voorseker wetende dat [het] vaderlandts
leger op heden de stadt Gend genaedert was om dezelve in te nemen. 's Avons
tusschen vier à vijf uren kwam de bargie van Gend als naer gewoonte niet aen, dog
eene estafette bragt alhier in aller haest de maeren aen dat het seker was dat het
vaederlandts leger, bestaende in circa 1400 mannen, gekomen was in drij verdeelingen
van St.-Nicolais tot voor de poorten der stadt Gend, dat de Brugsche Poorte reets
was overweldigt, dog dat de Sas- of Muijdepoorte, gelijk de poorte van Antwerpen,
grooten tegenstant waeren ontmoetende door de keijserlijcke wagten. Dit was alles
wat men in den eersten oogenblik van die gewichtige onderneming alhier konde
vernemen. Seffens dan was alhier alles in roer, de collëgien vergaederden, het choor
patrioticq vatte seffens hunne verborgen waepens op, plaesten hun in de verlaeten
militaire hooftwagt op de Mart en planteden ses stukken canon voor dezelve.
Geduerende - fol. 22 - den heelen nagt wierden rondt de stadt sterke patrouillen
gedaen voor stadtsveijligheijd en door de collëgien, die bijnae den heelen nagt
vergaedert waeren, wierden voor 's anderendaegs, wegens den martdag, de beste
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maetregelen genomen opdat alle waeren als naer gewoonte zouden ter mart gebragt
worden.

(14 november 1789)
Op den 14 november, zijnde martdag, waeren de militaire wagten, uijt vreese van
overvallen te worden, reets van alle de poorten deser stadt in hunne casernen saemen
getrokken en de poorten waeren door een sterke besettinge van gewaepende mannen
van ons patrioticq choor beset, ook was de wagt in
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d'hooftwagt met eene veel grootere besetting van manschap als gisteravont versterkt.
D'eerste voorsorge dan die men op heden nam was van niemant, wie het mogte wesen,
te laeten uijt de stadt gaen vóór dat meest alle de landtslieden met hunne waeren
zouden binnengekomen zijn, uijt vreese dat dese, de maeren van den troubel hoorende,
op 't aenkomen alle met hunne waeren zouden hebben weergekeert, waerdoor het
gelukte dat den martdag van heden zeer gerust, zonder stooring - fol. 23 - of
verweering onder de buijtelieden, afliep; staende onophoudelijk duijsenden
nieuwsgierige voor de hooftwagt op de Mart om alle dese nieuwigheden te zien.
Onophoudelijk waeren de collëgien vergaedert en alle maetregelen wierden genomen
om in d'algemeene revolutie, die men voor oogen siet, alle maetregelen tot
voorkoming van alle plunderingen en geweldigheden van 't gepeupel te voorkomen.
Hierom wierden tegens den avont, den martdag voleijnd zijnde, alle de leden der
ambagten en neeringen op hunne gewone(ne) vergaederplaetsen saemengeropen om
seffens, op 't versoek van d'heeren van 't collegie, voor stadtsveijligheijd de
patrouillïen te doen en eene waekende ooge op alles te houden 't goon voor 't geluk
van de stadt zoud konnen naedeelig wesen, welke seffens van desen nagt af door
menige borgers in 't beste order gedaen wiert. Hierop wiert seffens ook een reglement
in druk uijtgegeven met den nomber der manschap van elk ambagt ende neering,
voor tijtel hebbende: ‘Reglement op het fait van de - fol. 24 - borgerlijcke patrouilliën,
etc.’, 't goon den leser in alle zijne deelen sien kan in d'algemeene versaem[el]inge
van alle de stukken die ik geduerende onse zoo seltsaeme 's landts omwenteling zal
konnen bekomen, die veel te wijtloopig zullen zijn om hier geplaest te worden. Dus
siet dit eerste stuk N. 1 in d'algemeene versaemeling N. 1 die ik dus saemen tot lesers
gemak met numeros in verscheijde versaemelingen zal vervoegen.
Heden wierden alle de toogberdels en k. en k. waepens door de heeren collecteurs
der k. en k. loterije, voor hunne huijsen hangende, afgenomen uijt vreese van door
het volk in stukken geslaegen te worden, want het gesigt van die waepens zoo haetelijk
aen 't volk als den keijser ende koning zelve geworden zijnde.
Geduerende den volgenden nagt kwaemen langs de Gendpoorte ontrent 70 mannen
in de volle waepens, onder het geleijde van den heer Donce(339), met een vaendel aen
om tot versterking van 't choor patrioticq te dienen en die sedert eenige daegen tot
Sluijs met groote kost en moeijte geworven en onderhouden waeren.

(15 november 1789)
- fol. 25 - Op den 15 november van 's morgens vroeg wiert het gerugt onder het
publick verbreijt dat met het inkomen van de gewaepende patriotten, hiervoor vermelt,
de stadt Brugge verovert was, temeer omdat alle de poorten van militaire besetting
ontruijmt zijn en gerust zonder iet te verrichten in de casernen verblijft. Dog
d'ondervindinge zal haest gaen leeren dat het veroveren van eene stadt meerder
moeijte, angst ende vreese zal kosten. Want heden in den morgen, wanneer alles
binnen dese stadt nog scheen gerust te zijn, kwaem er in allerhaest eene estafette uijt
Gend aen om hulpe- en bijstant van ons choor patrioticq te versoeken, met bijvoeging
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dat die kooprijcke stadt door het soldaetenras met eenen volkomen ondergang
bedreijgt wordt; dat er menige huijsen gebrant en geplondert worden, de goede
borgers als honden worden vermoort en door het vier verbrant; dat d'onnoosele
kinderen zelfs aen de borsten huns moeders en in de wiege niet gespaert worden en
zoodaenige
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onmenschelijckheden gepleegt die de nature doen sidderen en beven; dat de besetting
van 't kasteel met eene - fol. 26 - barbaersche vreetheijd alles in brant schiet, zoo
door gloeijende ballen als anders; dat er alle de poorten gesloten zijn, niemant
mogende uijt- of ingaen; dat alle de klokken der stadt sedert eenigen tijdt
onophoudelijk alarm klippen en hondert andere alderschrikkelijkste berichten die
elk binnen dese stadt eene zoodaenige vreese op 't lijf jaegen dat men zelfs voor den
ondergang van heel ons rijk Vlaenderen bevreest wordt(340). Op 't ontfangen deser
berichten, welckers schrikkelijkheijdt voor 't naegeslagt niet wel kan afgebeelt worden,
was hier elk in beweging en het versoek van bijstant naer Gend te senden konde niet
voltrokken worden, gemerkt de manschap hier noodig geoordeelt wiert te verblijven
om de stadt Brugge zelfs van 't dwijngelandende soldaetenrot te behoeden. Seffens
wierden in 't Stadthuijs verscheijde committés opgeregt, de collégien waeren
onophoudelijk vergaedert, gelijk ook de generaliteijt der dekens van d'ambagten en
neeringen, om in dese dringende omstandigheden de beste maetregelen te nemen(341).
Seffens wiert rondt de stadt den trommel geslaegen om patriotten te werven en - fol.
27 - alle bereijdingen gemakt om een talrijk leger op de been te brengen. Van alle
kanten saeg men de straeten vol menschen, vede van schrik als overhoop loopende
op 't gehoor alleen van de aldervreetste barbaersche onmenschelijkheden die tot Gend
gepleegt worden. Van alle zijden worden stukken canon naer de Mart gesleept, zoo
van de vesten als uijt alle andere plaetsen waer dat er te bekomen waeren; immers
mans, jongers, dochters en vrouwen helpen dezelve trecken en schijnen met een
schrikkelijk gedruijs seffens de carsernen te zullen gaen bestormen; meest alle dezelve
worden gelaeden en tot 17 in getal waeren der voor den avond op de Mart gestelt,
alle met de pijpen voor de straeten om in geval van eenen optogt der militaire de
soldaeten te beletten van de Mart te naederen. Dit gesigt was voor de bewoonders
van d'huijsen van de Mart en omstreeks dezelve alderschrikkelij[k]st om de groote
ruïnen die men tegemoed saeg, waerdat de militaire de minste beweging zoude hebben
gemakt; jae ik mag seggen noijt eenen nagt in meerder angst en vreese - fol. 28 - te
hebben doorgebragt, die voorwaer niet ongegront was, want wat zou der van menige
kooprijcke huijsen geworden hebben, hadde onse besetting, geduerende desen nagt
bestaende nogtans maer in schaers 200 mannen, eenen uijtval op de Mart hadden
gedaen en dezelve, om de bereijdingen die tegens hun gemakt wierden, hadden
verovert; men zoude een bloedtbad gesien hebben, menige huijsen gerenueert en de
Mart, dat door de soldaeten licht om doen was, verovert gesien hebben en wat moeijte
en bloedt en zoude het niet gekost hebben om die, de canons verovert hebbende,
wederom van de Mart te verdrijven, dog het goddelijk Albestier heeft zulks voorsiens
en de soldaeten zijn zonder iet te verrichten in hunne casernen verbleven, waerover
wij Godt niet genoegsaem konnen bedanken.
In desen avond verdobbelde de vrees omdat den heer Van de Kasteele, Breijdel,
Genotte, Gailliard, Hermans en andere gedeputeerde van 't choor patrioticq geduerig,
zoo met peerden als tevoet weg en weer de vergaed[er]ingen in Stadthuijs liepen en
sterk aenhielden om geduerende desen nagt - fol. 29 - onse besetting van circa 200
mannen, geïnquartiert in de casernen langs St.-Annereije, te bestormen en door 't
gewelt der waepens te overweldigen.
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Het onophoudelijk vergaedert commité, met de generaliteijt der dekens, kuerden
desen voorstel met alle bedenkelijcke goede redens af en raededen het patrioticq
choor zulks te willen uijtstellen tot den dag en totdat men naedere
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maeren van den beweenelijcken toestel waerin de stadt Gend tot alsnog gedompelt
licht, zoude ontfangen hebben. Sij stellen hun voor oogen de groote duijsterheijd van
den nagt, de menige perijkels aen welcke zij hun en de heele stadt zouden blootstellen
door dese al te groote spoedigheijd, van den anderen kant aen wat al perijkels van
plondering en opstant van 't gepuepel de stadt in de duijsterheijd des nagts zoud
blootgestelt worden en hoe zij tot den volkomen ondergang van de heele stadt van
agter en van vooren zouden konnen overvallen worden, alle welcke redens voorwaer
niet ongegrond waeren en op de gemoederen van d'overste van 't - fol. 30 - choor
patrioticq van die uijtwerkinge waeren dat zij voor desen nagt tot het doen van eenen
uijtval van hunne meijning afsaegen. Middelertijdt wierden langs alle kanten door
de stadt zeer sterke patrouillen gedaen om op de beweging van onse besetting een
waekende ooge te houden en de canons op de Mart wierden geduerig met wagten
bewaert, verscheijde ook met brandende torsen rondt dezelve wandelende zoodat
desen nagt passeerde zonder dat er iet merkweerdigs voorviel hoewel er alom door
de stadt geduerende den heelen nagt groote beweging was, besonder langs den kant
van de caserne langs de Lange Reije waer de menige ontrent wonende persoonen
alle hunne beste muebelen en effecten zooveel mogelijk in andere huijsen binnen de
stadt in veijligheijd bergden uijt vreese van door de militaire of in den aenval, of
gepluntert, of hunne huijsen in brant geschoten te worden.
Heden waeren de nombers uijt Gend van de 627ste treckinge der k. en k. loterije hier
ook niet aengekomen, welcke trecking daer alleen niet getrokken is maer alle de k.
en k. waepens in stukken geslaegen en verbrijselt zijn.

(16 november 1789)
- fol. 31 - Op den 16 november 's morgens tusschen negen en thien uren wierden op
de Mart door de patriotten eenige stukken canon tot approbatie afgelost die nu alle
niet meer vóór alle de straeten, maer vóór d'Halle geposteert stonden. Het aflossen
van dese canonschueten wekte seffens duijsenden nieuwsgierige naer de Mart en ten
uijtkant van de stadt liep er een gerugt dat men reede met de verovering der caserne
besig was, om welcke te voorkomen uijt het onophoudelijk vergaedert commité
seffens orders gesonden wierden van niet eene schuete meer te geven om alle disorders
te voorkomen en geen verderen opstant te verwekken, 't welk ook geobserveert wiert
en daer wiert niet eene schuete meer gegeven.
Om 11 uren wiert bij orders van den Heere ende Wet van 't Stadthuijs afgekondigt
ende vernieuwt de ordonantie van naer 't luijden der avontklokke niemant, wie het
zoude mogen wesen, te vermogen in d'herbergen, cafféhuijsen of ander publicke
plaetsen te verblijven, op de boete van 30 pond parasijs voor den herbergier voor
d'eerste reijse en voor de tweede reijse voor ses weken zijne herberg te zullen gesloten
worden; ook verboden wordende van naer den - fol. 32 - seven uren geene jongers
van boven den ouderdom van 16 jaeren te mogen langs de straeten loopen, op pene
van door de patrouillewagten aengehouden en seffens in egte van vangenis beweegt
te worden. Geduerende den naermiddag wierden separatelijk tusschen eenige
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gewaepende patrioleerende patriotten twee militaire soldaeten aengehouden, langs
de straeten wandelende, die hun gewillig overgaeven en in d'hooftwagt beweegt
wierden. Ontrent den vier uren wiert d'heer Van der Eede, in de pasquille siet
hiervooren fol. 15 vermelt, wandelende op de Mart, door een geleijde patriotten
vastgenomen en in d'hooftwagt beweegt om 't voeren van eenige
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oproerige discoursen ten voordeele des keijsers en nadeel van de vaderlanders. Om
seven uren van desen avond wiert den zelven heer, onder een groot geleijde patriotten
in de waepens, verselt met twee brandende torsen en menige nieuwsgierige, vanuijt
d'hooftwagt vergeleijt tot buijten de Smedepoorte naer zijn kasteel(342) waer hij tot
naedere orders van 't commité zal moeten gevangen blijven.
Onophoudelijk zijn op heden van alle zijden in d'hoofwagt bijgehaelt duijsenden
bommen, kogels en - fol. 33 - cardouchen, verders alle het krijgstuijg en poeder dat
er kan bekomen worden om dus op morgen met eene vereenigde magt onse besettinge
aen te vallen en binnen onse mueren tegens dezelve een slag van oorloog te voeren
todat zij tot den laesten man zullen gedoodt zijn of hun als krijgsgevangene zullen
overgeven, om welkers goeden uijtval den almogenden Godt der heijrkragten niet
genoegsaem en kan ae[n]ropen worden, want aen dezelve het volkomen geluk of
ongeluk van onse nog bloeijende stadt Brugge is afhangende.
Desen morgen was er ook met het openen van de kercke van de eerweerde paters
Recoletten op eenen stoel gevonden een jong geboren kindeken, reets eenige daegen
oudt zijnde en 't welk netjens in kostelijcke luweren(343) gewonden was. Dit kint in
die kerk seffens gedoopt zijnde, is bij d'andere vondelingen besteet geworden.
Desen avont kwaem als naer gewoonte geene gasette uijt Gend aen zoodat niemant
weet wanneer er eene gasette zal konnen aenkomen, want die maeren die men nog
uijt die stadt ontfangt zijn nog zoo grouwelijk als in den eersten oogenblik. Men
verneemt nu dat de besetting der casernen nog niet - fol. 34 - is overgegeven, dat er
nog geduerig uijt het casteel gloeijende bommen en kogels geworpen worden die
veele schaede veroorsaeken; het gejammer der inwoonders is er overgroot en alle
medelijden weerdig, niemant mag er nog uijt of in de stadt gaen, alle de calsijden
zijn uijt de straeten ontvloert en in alle huijsen opgehoopt, geduerende al den tijdt
heeft er nog niemant konnen rusten, alle de huijsen moeten alle nagte verlicht zijn
om de bewegingen van 't ontmenschte soldaetenras te konnen bespueren en voor 't
gemak der vaderlanders. Nu verneemt men dat elk, jong en oudt, de waepens hebben
opgevat, dat er uijt Kortrijk en Audenaerde en menige plaetsen veele tot hulpe van
de stadt Gend zijn toegekomen en dat dese stadt, die tot voorbeelt van alle d'andere
provenciën zal dienen, haest door de goddelijcke hulp van zijne dwijngelanden zal
verlost worden en naer zooveele ellenden een volkomen segenprael, tot schand der
moorders en brandstigters, zal behaelen; om alle welcke binnen Brugge te voorkomen
de patrouilliën geduerende desen nagt meer als oijt zijn verdobbelt en versterkt
geworden.

(17 november 1789)
- fol. 35 - Op den 17 november is eijndeling den dag gekomen die voor de laetere
tijden door het lief naegeslagt zal bewondert worden, aenmerkende de vrome daeden
hun'er voorouders die uijt enkele beweging, zonder van iemant gedwongen te zijn,
hun zoo manmoedig van het tijrannig jok van 't Huijs van Oostenrijk hebben
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ontslaegen en ontbonden van de boeijen van tijranije waerin zij zonder het opnemen
der waepens voor altijdt gedompelt laegen. Ziet hier dan, lieve naekomelingen,
d'omstandigheden van onse noijt genoegsaem volpresen verovering zooveel mij
mogelijk is in alle zijne deelen opgeheldert.
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Geduerende den gepasseerden nagt hadden de patriotten, bestaende in 40 à 50 mannen,
zig met het geven van eenige schueten uijt de fusieken meester gemakt van 't magasijn
en bakkerije van sarepten, 't welk licht konde gedaen worden gemerkt de soldaeten
die hetzelve bewaerden daar reets uijtgetrokken waeren naer de caserne, voorsiende
het daer niet te hebben konnen tegenhouden. Dese verovering, nogtans zoo licht fol. 36 - gedaen, was van een overgroot voordeel want daer een opgehoopt magasijn
van voorraedt der peerden, lijnwaeten, bedden, laekens, kleergoedt, hout, kolen,
graen, broot en menige andere nootsaekelijcke behoeften gevonden wierden zoodat
er met het aenkomen van den dag eenen waegen vol broot naer de hooftwagt beweegt
wiert onder een groot geleijde van onse gewaepende vaderlanders zoodat onse
besetting van heden af, al waert dat zij wilden langen wederstant bieden, reets van
den middel om broot te konnen bekomen berooft waeren. Om negen uren dan was
alles in beweging, seffens worden alle de stadtspoorten gesloten, de landtslieden die
er in zijn moeten er blijven en niemant meer mogende uijt of ingaen, worden de
sluetels naer 't Stadthuijs gebragt. Ondertusschen bespuerde men dat onse besetting
in de caserne groote preparatiën voor tegenweering makte. Langs alle zijden deed
den heer commandant Bompré(344) in de caserne gaeten door de mueren kappen om
de geweiren tot aflossing te konnen doorsteken en makte verders alle mogelijcke fol. 37 - gereetschappen om eenen hartnekkigen wederstant te bieden. In den morgen
zelfs wierp den heer Bompré aen menige jongers die uijt nieuwsgierigheijd ontrent
de caserne vergaedert waeren eenig gelt en dede hun ‘Vivat den keijser’ roepen.
Niettegenstaende alle dit bespuert men genoegsaem dat dit alles van kleene
aengelegentheijd is en dat er reets eene groote vreese onder onse besetting heerscht,
siende d'overmagt van onse vaderlanders en de toebereijdingen die tegens hun gemakt
worden terwijl reets alle de vrouwen en kinders uijt de caserne gevlugt zijn en dat
men seker weet dat er menige van de soldaeten naer den oogenblik verlangen om
hun van den Duijtschen dienst door desen middel ontslaegen te zien. Ten één uren
's middaegs dan waeren generalijk alle de ambagten en neeringen vergaedert, elk
met alle hunne knegten, aen alle welcke door de dekens versogt wiert van langs alle
gewesten der stadt ten tijde van den optogt de patrouilliën te doen en langs alle zijden
de straeten af te staen, met versoek van aen alle vrouwspersoonen en kinders
t'ordoneeren van in hunne huijsen te verblijven om dus het al te groot geloop - fol.
38 - en plunteringen te voorkomen. Zulks wiert seffens langs alle kanten in 't beste
order geobserveert en verscheijde ambagten, als degone der matsenaers, timmerlieden,
etc., scheenen door de menigte elk in 't besonder met hunne knegten als een leger te
formeeren, terwijl men rekent dat er desen naermiddag tusschen de 16 à 17.000
borgers op de been waeren om op de veijligheijd der stadt te waeken.
Ondertusschen waeren op 't Stadthuijs de edele, de agtbaere, het magistraet, de
notable, de hooftmannen en alle de dekens der ambagten om twee uren samen
vergaedert om beraetslaegingen te nemen om opentlijk de partije der vaderlanders
te verkiesen die zij in 't heijmelijk begeerden. Onophoudelijk reeden de besonderste
van 't choor patrioticq weg en weer het Stadthuijs en dwongen hun eenkragtig een
beslissende besluijt te nemen; geen vertoeven wiert er meer toegestaen, men moest
zig op staenden voet verklaeren voor of tegen het vaederlandt. De saeke des
vaderlandts wiert dan door heel de vergaederinge de beste verklaert en zij wiert met
eenparige stemmen aengenomen en geteekent, zoo door het magistraet als alle die
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er tegenwoordig waeren. Zoo haest - fol. 39 - dit vaederlandts besluijt genomen was,
was alles in beweging, de opper-
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hoofden van 't choor patrioticq deden de besetting opeijschen van zig over te geven
om alle bloetstorting te voorkomen. Zulks wiert volstrektelijk door den bevelhebber
geweijgert en naer verscheijde herhaelde aensoekingen wiert den aenval der caserne,
waerin 't garnisoen zig sedert meer dan drij daegen opgesloten hout, vastgestelt;
seffens worden alle maetregelen genomen om den zelven uijt te wercken. Onsen
eerweerdigsten heer bisschop, op 't gedaene versoek, laet seffens in de kathedraele
en alle de parochiale kercken van Brugge gebeden van 40 uren instellen om door
eenpaerige gebeden den hemelschen segen van den almogenden Godt over de
regtveerdige vaderlandtsche waepens af te smeeken om, terwijl de vaderlanders voor
de dierbaere vrijheijd van kerk en staet hun leven te pande te stellen, het
Alderheijligste t'aenbidden om van den hemel een gewenschte vrijheijd en victorie
af te smeeken. Van alle zijden siet men de geestelijkheijd der biddende orders met
't vrijheijdsteeken op de borst en kruijs in d'handen, waeronder ook eenige weerelijcke
priesters de vaderlanders aenmoedigen en zig alle - fol. 40 - verhaesten om voorop
ten strijde te trekken. Den standaert der vrijheijd, dezelve door d'heer Donche, als
hiervooren fol. 24, in den nagt ingebragt, verschijnt op de Mart; zijnde teenemael
wit en daerop geschildert de woorden: ‘VOOR VLAENDERS GELOOF EN
VRIJHEIJD’. Het heel choor patrioticq, benevens menige vrijwillige, alle de leden
der drij gildens in uniforme, stellen zig gewaepent in slagorder, met ongedult het
teeken afwagtende om ten strijde te trecken. Ontrent den drij uren kwaem er langs
de Steenstraete eene versterking van ontrent hondert mannen vaderlanders met nieuw
geschut gelaeden op verscheijde waegens van Meenen aen die onder een
onbedenkelijk vruegdegeroep ontfangen wierden. De canons en alle het krijgstuijg
wordt van de waegens afgelost, bij de onse vervoegt en de manschap ook in slagorder
gestelt. Terwijl men hiermede besig is komt er eene estafette uijt Gend die
d'aengenaeme tijding aenkondigt dat de casernen verovert zijn en naer een hartnekkig
gevegt meer dan 600 mannen krijgsgevangene zijn gemakt. D'aengenaeme maeren
verdobbelen het vruegdegeroep, de locht weergalmt door het roepen en draeijen fol. 41 - van duijsent hoeden, roepende: ‘Vivant de patriotten’. Zoo groot was den
iver der vaderlanders dat men victorie riep vooraleer den strijd begonst was. Nu was
er geen vertoeven meer, het signael door de losbranding van eenige canons op de
Mart wordt gegeven tot den optogt; seffens langs de Hoogstraete en Vlamingstraete
worden de canons voortgetrokken en besetten langs drij zijden de case[r]nen. Ons
vereenigt leger, op de Mart in slagorder staende, bestaende in ontrent 1500 mannen
in de volle waepens, trekken ook langs verscheijde straeten op, naederen met een
verblijd gemoet de caserne en besetten alle de straeten en plaetsen langswaer zij den
vijand konnen aenvallen. Den thoren en heel den treijn van de St.-Walburgekercke
(uijt welcke het Alderheijligste en H. Reliquiën met voordagt geborgen en in
bewaering gestelt zijn) en alle de huijsen die uijtsicht hebben op het pleijn der casernen
worden alle met vaderlanders beset. Dus siet nu, lieve nakomelingen, een volkomen
oorloog binnen de mueren van Brugge waegen en bewondert in de laetere tijden onse
vrome daeden. Op 't - fol. 42 - aenkomen van 't vereenigt leger deed het garnisoen
op de vaderlanders de eerste losbrandinge, dog zonder eenigen uijtwerk. Ons grof
geschot, besonder langs den zuijtkant over de Lange Reije geplaest, dondert met den
besten uijtval op 't garnisoen en beschaedigt de caserne. Van alle de verhevene
plaetsen valt er als een slag van lootregen op de besettinge, eenen man wordt gedoodt
op de plaetse. Het garnisoen bied geduerende meer als ééne ure een hartnekkigen
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wederstant zonder eenige uijtwerking, maer door de manhaftigheijd der vaderlanders
weet het zig niet meer op wat wijse verdedigen. De
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soldaeten, ziende een volkomen ondergang tegemoed, beginnen hunne geweiren op
den grondt te werpen door de vensters en willen overgeven. Den bevelhebber, siende
dat allen verderen tegenstant tevergeefs was, dede den trommel slaen en stak het wit
vaendel op om te capituleeren. De vaderlanders begeerden dat zij de waepens zouden
afleggen en zig als krijgsgevangene overgeven, zulks wiert geweijgert en het vuur
uijt de canons en fusieken bleef - fol. 43 - gestaedig voortdueren en groeijde zelfs
meer ende meer aen. Den aenval verdappert en alles voorspelt, zoo de besetting zig
niet seffens overgeeft, eenen aenstaenden storm die de besetting veel bloedt zoude
kosten zonder op eeniger maniere den oogenblik te konnen verschuijven van zig over
te geven of de nootsaekelijkheid te konnen ontvlugten van onder de handen zijner
vrijanden niet te vallen. Den bevelhebber, dus alle zijne bewegingen vrugteloos
siende en de moetwilligheijd der besetting die naer den oogenblik van zijne vrijheijd
verlangt, doet naer een strijd van anderhalve ure het vuer van de soldaeten ophouden,
laet de vaderlanders in het kwartier komen, geeft zijnen degen over en zig met de
officieren en de heele besetting als krijgsgevangene over, alle de waepens neergeleijt
hebbende. Seffens wordt er eene kapitulatie gemakt die nog den heer Bompré, nog
d'officieren willen teekenen.
Ondertusschen was dees aengenaeme tijding haest door de heele stadt verbreijt. Op
't gemoed en gelaet van eenider konde men de vruegt over onsen gewenschten
segenprael afmeten. Jong en oudt, vrouwen, dochters - fol. 44 - en kinders loopen
als met verrugking overhoop, roepende langs alle zijden: ‘Victorie, victorie,
gewonnen, gewonnen, het kwartier is over, vivant de patriotten, de Staeten van
Vlaender, vivat de waere religie en onse bekomene vrijheijd!’, en meer andere
zielroerende vrugdegeroepen weergalmden de locht. Seffens wiert den bevelhebber
Bompré onder eene goede wagt geleijt in bewaering in d'herberge Den Arnd in de
Steenstraete en d'andere officieren in andere verscheijde aubergen, waer sij tot naeder
orders niemant mogen spreeken. De ontrent 200 krijgsgevangene soldaeten wierden
geduerende den avondt met brandende torsen onder goede wagten geleijt en verdeelt
in alle onse cloosters der stadt. Tot naeder dispositie van den kant der militaire is er
eenen man ter plaetse gedoodt, twee gekweste zijn korts daernae gestorven en nog
drij à vier andere hebben eenige lichte wonden bekomen. Van den kant der
vaderlanders zijn eenige, dog niet gevaerelijk, gequest zoodat ik tot vereeuwing onser
geluckige verlossing hier dit dobbel jaerschrift voege: op Den XVIIsten Dag Van
noVeMber WIert hIer De stat Van brUgge en WIJ Van zIJne VerDrUkkers
ontbonDen. 3578.
- fol. 45 - Geduerende heel den volgenden nagt dan was alles nog in beweging, men
saeg de vruegt op iders gelaet uijtschijnen en geene of weijnige borgers wierden voor
's morgens van de patrouilliën geslaekt om dus de stadtsruste en -veijligheijd te
behouden en het commité bleef onophoudelijk vergaedert om in dees wonderbaere
tijdtsomstandigheden de beste maetregelen te nemen. Geduerende den nagt wiert het
hospitael militaire in 't gesupprimeerde clooster der Carmeliterssen in de
Vlamingstraete met eene wagt beset en waerin eenige sieke soldaeten waeren sonder
moeijte verovert, gelijk de krijgsschole der militaire(345) met de professors, bestaende
in ontrent 60 kinderen, nu gehuijsvest in 't gesupprimeerde clooster der Chartruesen
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in de Langestraete(346); wordende daer gelijckelijk verovert alle de toebehoorten die
er gevonden wierden en voor den staet verbuert en de sieke naer het hospitael deser
stadt vertransporteert. Behalvens eenen grooten voorraed van poeder, ba-
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gasie en krijgstuijg hebben de patriotten in de veroverde caserne bevonden ontrent
800 geweiren, dog geen canons - fol. 46 -, alle welcke nu voor den staet verbuert is,
gelijk ook de caserne, degene der poermolen, vierentwintig huijsen, magasijnen en
generaelijk alles hetgone tevooren aen Z.M. den keijser ende koning was
toebehoorende. De belegerde caserne langs de Lange Reije is niet merkelijk
beschaedigt, alleenelijk siet men menige plekken in den muer waerop de canonballen
gevlogen zijn en eenige glaese vensters om stukken geschoten. Menige huijsen waer
ontrent onse canons geduent hebben, zijn alle het glas door de davering uijtgebroken.
Men hoort nergens van andere merkelijcke schaede in de stadt hoewel menige ballen
der fusieken en canons verre over veele huijsen zijn gevlogen, temeer omdat veele
soldaeten om hunne broeders niet te dooden en te eerder hunne vrijheijd te bekomen
menige fusikschoten in de locht hebben afgelost, waerdoor ook veele vensters van
de ontrent wonende meer als onse patriotten beschaedigt zijn. Hier hebt gij, lief
naegeslagt, opgeheldert het heele verhael van de verovering van Brugge(347); volgt
dan in de latere tijden, in uwe regten gekrenkt wordende, ons exempel naer om voor
de vrijheijd te leven en te sterven.

(18 november 1789)
- fol. 47 - Op den 18 november saeg men 's morgens het vrijheijdsvaendel voor de
patrioticque hooftwagt als het teeken van segenprael tusschen eenige canons op de
Mart geplant en eene welgewaepende divisie van 't patrioticq leger de hooftwagt in
't beste order onderhouden en van heden af siet men elk, jong en oudt, de cocardes
en eer(t)eteekens wegens onse verovering draegen. Geduerende desen morgen wierden
ook langs alle de gewesten der stadt, zoo aen alle de comtoiren, bergen van
bermhertigheijd en andere publique plaetsen, de k. en k. waepens afgeworpen en
verscheijde verbrijselt ende onder de voeten getrappelt, waepens, tevooren zoo
geëerbiedigt en op d'onteeringe van welcke zoo groote straffen, als aen den keijser
zelfs gedaen, gepleegt wierden. Ach Joseph, grooten keijser ende koning, hadde gij
uwe rijcke Nederlanden naer het voorbeelt van Maria Tresia geregeert, hoe zoude
elk onderdaen niet alleen uli persoon, maer zelfs uwe afbeelsels en waepens, nu ten
tijde van u leven, maer honderden jaeren naer uwe doodt, geëerbiedigt en gepresen
hebben, maer nu het is te laet, het heele landt vat tegens u en tegens uw - fol. 48 tijrannig gouvernement de waepens op om u als mineedig aen d'heijlige uijtgesproken
verbonden voor altijdt van de Nederlansche heerschapije te berooven die zoo een
luijsterlijcken peerel voor uwe croone was. Onderstuent Godt maer onse vrome
daeden, gij, Joseph, zult haest met heel uw wilkuerig gouvernement uijt alle de
Nederlandtsche provenciën verdreven zijn en wat zullen u dan alle de duijsenden
verbrekingen van uwe pligtig huldingsverbodt baeten, 't goon gij zoo pligtig voor
Godt op 't H. Evengalie gesworen hebt te onderhouden en onverbrekelijk te zullen
doen onderhouden. Nu dan is ons niet anders overig als onse naebueren, de vrome
Brabanders en andere provenciën, door alle mogelijcke middelen te onderstuenen
en door eenpaerige gebeden den gewenschten segenprael van den hemel af te smeeken.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

Van heden morgen dan saeg men binnen dese stadt Brugge een begin maeken van
onse zoo lang gewenschte vrijheijd en het edict van het begraeven der doode buijten
de stadt teenemael vernietigt, van welke den leser in 't vervolg der beschrijvinge zoo
menige bladeren vervolt siet. Het lijk van sieur De Vos, boukwijtmaelder(348), - fol.
49 - wonende in 't Genthof, het eerste met de gewone pligtigheijd, als naer ouder
gewoonte, op het kerkhof van O.-L.-V. begraeven, gelijk ook een kint op 't kerkhof
van St.-Salvators en een ander op
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hetgene van St.-Anne, zoodat van nu af het begraeven der doode op 't generael kerkhof
zal onderblijven dog tot naerdere orders zullen er nog geene lijken in de kercken
begraeven worden.
Naer den noen wierden vóór d'hooftwagt op de Mart nog gebragt vijf groote stukken
canons, toebehoorende aen verscheijde ambagten die sedert d'ongeoorloofde
verkoopinge, door den keijser geboden, van alle onse krijgsartikelen en
fortificatiegoederen en -gebouwen in 't magasijn bij de gleijersbakkerije aen 't
Minnewaeter(349) waeren blijven liggen.
Desen naermiddag viel d'heer Breijdel bij ongeluk met zijn peert in de Steenstraete
waerdoor eene vrouwe onder hetzelve zoo gewont wiert dat haer seffens in perijkel
van sterven de H. Olie toegereijkt wiert.
De borgerlijcke patrouilliën worden nog heden, gelijk gisteren, met het beste order
onderhouden; van nu af ook moetende alle de poorten en stadtsmagasijnen bewaeren;
- fol. 50 - zijnde reets verscheijde moetwillige en dronkaers door de borgerlijcke
wagten opgebragt en aengehouden die alle seffens in egte van vangenis beweegt
worden. Verders is desen nagt zeer gerust afgeloopen terwijl er menige, door alle
het gepasseerde, zeer vermoeijt en afgemat hun te ruste hebben begeven.
Desen avond kwam de Gendtsche gasette aen die maendag, om de menige troubels,
niet hadde konnen gedrukt worden. Het opschrift is: ‘Met privilegie van het vereenigt
committé der Nederlanden, woensdag den 18 november 1789’, in plaets van
‘maendag’. De voorige gasette hadde nog het opschrift: ‘Met privilegie van Zijne
Majesteijt den keijser ende koning’. Dus verneemt men in dees wonderbaere XCII
gasette met het deszelfs buijtengewoon bijvoegsel verscheijde besonderheden uijt
Weenen; en uijt Gend het verhael van d'inkomste der patriotten, voortgang en
yeroveringe van die stadt, met een kort verhael van de ongehoorde grouweldaeden
aldaer door het soldaetenras gepleegt, waerbij den gasettier segt dat de tijden van
Attila en Noordmannen weergekeert zijn in het bloeijende Neerland. Siet dan des
zelfs wonderen inhout.

(19 november 1789)
- fol. 51 - Op den 19 november is 's morgens den heer commandant Bombré, die tot
nog toe in ‘Den Aerend’ door goede wagten was bewaert, gelijk ook de
krijgsgevangene officieren in andere herbergen, alle in bewaering in egte van vangenis
beweegt waer zij wel zullen onderhouden en van alle nootsaekelijkheijd voorsien
worden. Zulks eensdeels omdat zij tot nog toe de gemakte capitulatie niet willen
onderteekenen en dus nog den keijser blijven aenhouden en andersdeels omdat zij
reets eenige pogingen hebben aengewent om uijt dese herbergen te vlugten.
Heden morgen is van 't collegie 's Landts van den Vrijen een advertentie bekent
gemakt en seffens alom te lande met het klippen der klokke op alle de parochiën
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alom gepubliceert dat de gevreesde onlusten binnen Brugge teenemael gelukkig
gestilt zijn en dat dus alle de landtslieden gerust en zonder eenig gevaer naer de stadt
en marten vermogen te komen, waervoor door hetzelve collegie gegarendeert wordt(350).
Ondertusschen worden nu en dan door de patriotten deser stadt alle - fol. 52 - de k.
en k. comtoiren te lande, gelijk ook verscheijde plaetsen en steden in profijte van
den staet, aengeslegen en ver-
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buert, de k. en k. waepens afgedaen en degene van den staet daerop geplaest, hetwelk
alom zonder tegenweer in 't beste order geschiet. De troupen zijn ook uijt Oostende,
naer een groote preparatie van eenen hardnekkigen wederstant betoont te hebben,
gevlugt. Dese swerven alom zonder ergens eene schulplaetse te vinden, zoodat die
kooprijcke stadt geluckig zonder slag of stoot onder het bewint van d'heeren Staeten
van Vlaender zal komen. Desen naermiddag wierden heele manden met cocardes op
de Mart aen het gemeen volk gegeven, welke ook door alle de baesen gratis aen
hunne knegten uijtgegeven worden.
Heden verneemt men in de XCIII gasette verscheijde berichten uijt Parijs en Weenen;
uijt Gend dat de moordaedige besetting die het kasteel verlaeten heeft veele
grouweldaeden op verscheijde parochiën heeft gepleegt; d'omstandigheden wegens
de veroveringe der stadt Brugge en hoe de militaire Oostende en Nieuport ontruijmt
hebben.

(20 november 1789)
- fol. 53 - Op den 20 november van 's morgens om seven uren tot 's avons ter gelijcke
ure was ik tot het doen van mijne borgerlijcke wagt met twalf mannen van de neeringe
der merceniers geordoneert te staen aen de St.-Catharinepoorte waer wij degene van
den ambagte van de vleeschhouwers afgelost hebbende aen onsen chef het woordt
voor desen dag overgeseijt wiert, zijnde: ‘St.-Pierre en Blankenberg’. Daer vonden
wij twee papieren vol cocardes, gegeven door 't magistraet 's Landts van den Vrijen
om geduerende den dag aen de inkomende landtslieden uijt te deelen. Bij honderden,
zijnde vrijdag, inkomende, vesteden wij hun dezelve op hunne hoeden, hun seggende
zulks te zijn om gerust de stadt uijt en in te mogen gaen; dezelve alle gewillig
aennemende, moesten wij in den dag nog om verscheijde papieren cocarden naer 't
Vrije senden, 't welk ook aen alle de andere poorten gedaen wordt zoodat er ten koste
van 't Vrije menige duijsent cocarden gemakt worden die ook naer alle de parochiën
gesonden worden om gratis aen 't volk uijtgedeelt te worden.
Geduerende den dag viel er - fol. 54 - niet besonders voor, behalvens dat wij eenige
vremdelingen, onvoorsien van paspoort, telkens door twee gewaepende patriotten
die reets als militaire dienen en thien stuijvers daegs en den kost bekomen, aen alle
poorten eenige staende, naer d'hooftwagt op de Mart deden opbrengen. Om twalf
uren wierden heden van 't Stadthuijs de volgende advertentiën gedaen bij orders van
d'heeren van 't collegie en 't vereenigt committé: dat van nu voortaen alle de goederen
of panden beneden de 300 guldens zijnde, die in den Berg van Bermhertigheijd zullen
worden beleent, niet hooger meer dan tegens den intrest van vier parcent zullen
moeten betaelen in plaets van tegens vijfthien zooals men tot hiertoe betaelt heeft(351);
dat van nu af alle lijken op de kerkhoven deser stadt, maer geen in de kercken, als
voorgaendelijk geplogen, mogen begraeven worden, zoo nogtans dat het aen elk vrij
staet op 't generael kerkhof of buijten op een ander naer zijn genoegen te mogen
begraeven worden(352); dat alle degene eenige militaire waepens in 't bestormen der
caserne hebben overweldigt - fol. 55 - of bekomen dezelve seffens in d'hooftwagt
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moeten overbrengen op arbitrare correctie; dat van nu af eenider van 't mannelijk
geslagt zijnde, boven den ouderdom van 15 jaeren, tot onderhouding van eene
volkomen eensgesintheijd, de cocardes op den hoedt of andere eereteekens op de
borst zal moeten draegen op de boete van 30 pond parasijse; dat niemant, 't zij
troupwijs of alleen, eenige cocardes zal vermogen af te trecken of den minsten smaet
aen te doen, op pene van seffens in egte van vangenis te worden beweegt en naer
d'extinctie van 't cas gestraft te wor-
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den; zullende aen alle degene geene cocardes konnende koopen dezelve gratis gegeven
worden(353); dat geene leden van 't choor patrioticq van niemant iets meer met
argelistigheijd of gewelt zullen vermogen af te perssen 't zij drank, broot ofte geldt,
eenige waegens of peerden ofte iets anders van de gewillige borgers, welk ook niet
door eenige van de wagthoudende of patrioleerende borgers zal vermogen gedaen
te worden tenzij alleen op 't schriftelijk consent van eenen heer van 't commité, zonder
welk schriftelijk - fol. 56 - betoog aen niemant iet het minste zal weergegeven of
ingestaen worden, dit alles om te voorkomen de droevige gevolgen die reets binnen
Brugge hebben plaetse gehadt, want eenige van 't choor patrioticq hebben deser
daegen in den eersten opstand gegaen naer diversche cloosters en besondere huijsen
deser stadt waer zij hebben bekomen meer dan 300 guldens in specie zoo sij
voorgaeven tot onderstand van de arme patriotten. Andere, gelijk ook de borgerlijcke
patrouilliën en wagten aen de poorten, hebben ook gegaen naer verscheijde cloosters
en huijsen en hebben hun veel broot en ander eetwaeren, gelijk ook verscheijde
tonnen bier, afgeperst die veele goede ingesetene, zoo uijt benoutheijd als dat zij
meenden zulks zoo te moeten zijn, hebben gegeven(354).
Heden morgen zijn een deel van ons patrioticq choor met degene van Meenen
vertrokken naer 't Haesegras(355), alle gewaepent met eenige stukken canons en ander
waegens met krijgstuijg, verselt door den heer Van der Steene, veltpriester(356) en
eenige paters Capucinen.
Desen naermiddag wiert uijt de gaeten van den Hallentooren in eene mande afgelaeten
- fol. 57 - eenen schilder van ons patrioticq leger, wel aen strengen versekert, die
aldaer het groot k. en k. waepen, staende in de ronde boven het beelt van O.-L.-V.,
met eene asgrauwe verwe bekladde en uijtschilderde, aldus daer ook de gedagtenis
van den mineedigen Joseph vernietigende.
Desen avont tusschen negen en 10 uren is het vereenigt patrioticq leger van 't
Haesegras binnen dese stadt weergekeert op de Mart, wanneer de locht wegens
dezelve verovering van vruegdegeroep weergalmde. Onse patriotten hebben daer 16
mannen in bewaering gelaeten naer hetzelve zonder slag of stoot verovert te hebben,
want op hunne aenkomste waeren der van de 30 mannen militaire die hetzelve
bewaerden 23 naer Sluijs overgeloopen, dus dat er maer 7 mannen en twee
vrouwspersoonen hier als krijgsgevangene overgebragt zijn. Men hadde nogtans in
't algemeen verwagt dat die sterkte, vooraleer zig over te geven, eenigen wederstant
zoude geboden hebben.
Desen avond wiert met alle pligtigheijd en godtvrugtigheijd den biddag in de
cathedraele en verdere parochiale kercken ingestelt, gesloten, konnende tot hiertoe
- fol. 58 - den almogenden Godt over onsen geluckigen segenprael niet genoegsaem
bedankt worden.
Heden verscheen in 't licht eenen gedrukten brief van den eenen broeder aen den
anderen uijt Gend, gedagteekent den 17 november 1789, siet dezelve N. 2 in de
versaemeling N. 1; ook een merkweerdig relaes van alle hetgone dat er voorgevallen
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is binnen de stadt van Gend sedert den 13 tot den 17 november in de versaemeling
N. 2, ziet dus aldaer hetzelve relaes N. 1, voor mij nu dus vrugteloos zijnde van de
schromelijcke grauweldaeden door de vreede keijserlijcke soldaeten binnen Gend
begaen verder te handelen terwijl den leser daer alles bondig en klaer door de drukpers
afgebeelt zal vinden, gelijk ook in nog
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andere stukken die in 't licht zullen gegeven worden.

(21 november 1789)
Op den 21 november wiert wegens den martdag het geven van duijsenden cocarden
aen de landtslieden ten inkomen van de stadtspoorten verdobbelt die zij alle zonder
tegenseg op hunne hoeden lieten vesten. Op de menige goede genomen voorsorgen,
zoo door d'heeren van 't magistraet 's Landts van den Vrijen als door het collegie
deser stadt en committé, saeg men heden - fol. 59 - buijten verwagting onsen martdag
in volkomen order, geene waeren ontbreken nog geene de minste disorders ontmoet
wordende, 't welk zooveel te nootsaekelijcker was omdat menige werklieden
geduerende de gepasseerde week weijnig of niet wegens alle het verhaelde hebben
gewerkt, hieruijt licht, zoo er eenige eetwaeren zouden ontbroken hebben, eenen
generaelen opstant zoud konnen plaetse gehadt hebben.
Heden zijn ook de nombers der k. en k. loterije die tot Brussel moest plaetse hebben
niet getrokken geworden.

(22 november 1789)
Op den 22 november wiert op heden op alle de predikstoelen zoo binnen de stadt
Brugge als te lande afgelesen eenen herderlijcken brief door onsen eerweerdigsten
heer bisschop uijtgegeven, ziet dezelve in de versaemeling N. 2 onder de stukken N.
2, volgens welke naer een herderlijcke vermaeninge wegens de tijdtsomstandigheden
in de parochiale kercken te lande geduerende drij agtereenvolgende sondaegen
openbaere gebeden met expositie van 't Alderheijligste zijn ingestelt geworden(357).

(23 november 1789)
- fol. 60 - Op den 23 november, nu binnen de stadt Brugge de nieuwe milice militaire
tot stant gekomen zijnde, is seffens tot dezelve formatie, door het opgeregt
committé-militaire, op 't Proossche onderhouden, gedaen eene lichting uijt de
subsidiën deser stadt, nu onder het bewint van d'heeren Staeten van Vlaender; zijnde
van f. 60000 guldens voor den onderhout en kleeding voor eenige duijsent mannen
troupen die voor den staet van Vlaenderen spoedig zullen gewerft worden. Van heden
af dan wordt den trommel voor de werving rondt de stadt geslaegen en op alle hoeken
der straeten hetzelve besluijt afgelesen behelsende dat alle jonkheijd die zig onder
de nieuwe troupen der heeren Staeten wilt vrijwillig begeven tot onderstant van 't
vaderlandt, boven den ouderdom van 15 jaeren, de getrouwde zooverre mogelijk
uijtgelaeten en hun ingaseerende voor den tijdt van drij jaeren, zal bekomen thien
stuijvers daegs boven de discompte militaire en een kroonstuk hantgelt zal - fol. 61
- ontfangen. Menige dappere jongelingen siet men van nu af zig onder den zelven
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dienst begeven die, van de wervers opgeschreven wordende, naer ondersoek van 't
commité-militaire als vaderlandsche soldaeten geïngaseert worden.
Heden verneemt men in de XCIV gasette verscheijde berichten uijt Weenen, zoo
wegens den Turschen oorloog als andersints en dat de princesse Marie-Anne zig in
een wanhopigen staet bevint. In schotland heeft men eene aerdbevinge gevoelt.
Uijt Parijs verneemt men verscheijde aenbelangende stukken nopende de
landtsvergaederinge.
Uijt 's Gravenhaege dat het gouvernement van Brussel aen de Staeten-Generael
onder andere versogt heeft van heer Hendrick van der Noot te doen arresteeren.
Op d'oostzijde van Oostende is een schip gestrant en uijt Brussel dat de
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keijserlijcke troupen de stadt Bergen in Henegauw hebben ontruijmt en langs Flienes
hunnen doortogt nae Naemen hebben genomen.

(24 november 1789)
- fol. 62 - Op den 24 november is door 't magistraet 's Landts van den Vrijen de
volgende ordonantie bekent gemakt en te lande alom geaffixeert geworden: dat
d'edele heeren, door het commité-generael opgeregt, in 't stadthuijs der stadt Brugge
klagten bekomen hebben dat de hoornbeesten, zoo maegere als vet, in groote menigte
nae Rijssel, Duijnkercke en andere Fransche kusten worden versonden in den tijdt
dat die consumptie zoo noodig is in onse landen, ordoneeren, mits desen, aen alle
ingesetenen van den Lande van den Vrijen geene hoornbeesten, 't zij maeger of vet,
naer den vremden te vertransporteeren, op verbuerte der zelve en apprehentie der
geleijders in 't naeste district in egte van vangenis om naer extinctie van 't cas gestraft
te worden(358).
Volgens de tijdingen die men daegelijks uijt Brussel ontfangt is ider voor de
behoudenis van die princelijcke stadt in d'uijterste vreese omdat aldaer door den
ontaerden generael d'Alton alle toebereijtselen tot verdeding gemakt worden: de
vesten zijn met swaere baterijen beset, in de stadt worden alom loopgragten - fol. 63
- opgedolven om de pasagie voor de patriotten te stremmen, meest alle de cloosters
en veele huijsen van geestelijcke en weijreltlijcke heeren zijn er met groote wagten
van keijserlijcke soldaeten beset, waer men reets zegt verscheijde geweldigheden
volgens de bevelen van den vreeden d'Alton gepleegt te worden(359).
Nu nogtans is alles binnen onse stadt Brugge zoo gerust als het oijt geweest heeft,
want behalvens het slaen van den trommel rond de stadt en het werven van recruten
valt er niet merkweerdigs voor. Op de Mart, waer de canons nog voor d'hooftwagt
geplaest staen, wordt d'hooftwagt nog door ons choor patrioticq in 't beste order
onderhouden. Aen de poorten worden nog de borgerlijcke wagten geobserveert die,
zoo bij daege als bij nagte, door eenige gewaepende patriotten ofte jonge recruten
geassisteert worden. Nu wordt door degene van 't choor patrioticq aen menige gratis
uijtgedeelt eene aenspraek der regtveerdigheijd aen de Nederlanders en
schimpliedekens(360) die in de versaemeling N. 2 onder de stukken N. 3 en 4 konnen
gesien worden.

(25 november 1789)
- fol. 64 - Op den 25 november, gelijk op de twee volgende daegen, wiert op bevel
van onsen eerweerdigsten heer bisschop begonst het gebedt van 40 uren in de kercken
van d'abdije van den Eechoute en eerw. paters Augustinen, welcke algemeene
aenbiddinge tot het Alderheijligste, met vergunning van 40 daegen aflaet uijt den
schat van onse Moeder de Heijlige Kercke voor die in dees kercken, in staet van
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gratie zijnde, het Alderheijligste eenigen tijdt zullen aenbidden, daegelijks zal worden
gecontinueert in alle de abdijen, conventen en cloosters deser stadt tot op den 18 der
toekomende maendt december, telkens in twee kercken op drij volgende daegen
ingevolgen het volgende order: op den 25, 26 en 27 november in d'abdije van den
Eechoute en clooster der eerw. paters Augustinen; op den 28, 29 en 30 dito in d'abdije
van den Duijnen en clooster van St.-Godelieve(361); op den 1, 2 en 3 december in
d'abdijen van 's Hemelsdaele(362) en St.-Trudo; op den 4, 5 en 6 dito in de cloosters
der Carmelitten en Capucinen, gelijk ook geduerende dees drij - fol. 65 - daegen in
alle de abdijen, mans- en vrouwecloosters buijten Brugge, in 't heele district van 't
bischdom; op den 7, 8 en 9 december in d'abdije van Spremalie(363) en in 't clooster
der eerw. paters Recoletten; op den 10, 11 en 12 dito in de kercken
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van de Kanonikerssen regulier van 't order van den H. Augustinus(364) en religeusen
van 't order van den H. Francisais, geseijt Engelsche Nonnen(365); op den 13, 14 en
15 dito in de kercken der eerw, paters Predikheeren en Discalsen; op den 16, 17 en
18 dito in de kercken van 't Beggijnhof en capelle van O.-L.-V. ter Poorterije. Dese
algemeene aenbidding was aengekondigt door een korten herderlijcken brief,
besonderlijk inhoudende hoe door de vereening van de menige algemeene gebeden
den almogenden Godt zal beweegt worden om ons een gesegende ruste en den olijftak
der duersaeme vrede over de nog bloeijende Nederlanden te senden en opdat Godt
zoude gelieven te onderstuenen de daeden van dapperheijd die door de naburige
provenciën nog zullen gewaegt worden en andere dringende beweegredens inhoudende
om den iver van eenider tot dees aenbidding van 't Alderheijligste op te wekken opdat
wij alle haest van - fol. 66 - den algemeenen vijand zouden mogen ontslaegen worden.
Heden is ook bij ordonantie van 't committé-generael der stadt Brugge van 't Stadthuijs
afgekondigt dat er aen hetzelve committé reets toegekomen zijn verscheijde pretentiën,
zoo uijt aubergen, herbergen als andere huijsen deser stadt wegens de tairen gedaen
in dezelve door de borgerlijcke patrouillen, gelijk ook wegens de afleveringen van
peerdenwaegens en fouturen, allesints kostbaer aen de stadt en zonder het minste
consent gepleegt. Zoo is 't dat het commité-generael aen alle en eenigelijk
waerschouwt dat door hetzelve van nu voorts geene zulkdaenige pretentiën meer
zullen worden geaccepteert nog te voldaen, maer dat alle degone die aen diergelijcke
patrouilliën of wagten iets zullen bestaen te geven het verhael alleen op die zullen
moeten vinden aen wie zij hetzelve zullen gegeven hebben zonder dat hun iets het
minste, ten waere met voorig schriftelijk consent door het committé-generael, zal
worden gerestitueert(366). Eene tweede ordonantie, ook heden afgekondigt, behelst dat
het committé-generael der stadt Brugge reets ondervonden hebben dat van den afslag
van 15 parcent op 4 in den Berg, door de - fol. 67 - ordonantie hiervooren fol. 54
vermelt, toegestaen op alle te beleenen panden onder de 300 guldens(367), reets
zoodaenig een misbruijk gemakt wordt door menige ingesetene deser stadt dat, zoo
hierin niet spoedig voorsien wiere, in korten tijdt alle de middelen van den zelven
Berg zouden uijtgeput zijn en gemerkt het insicht alleen is om door desen middel
den armen en behoeftigen te soulaseeren in den uijtersten noodt, zoo is 't dat het
committé-generael, inherende de voorige ordonantie, dien afslag alleen toestaen op
de gemeene panden die t'eijnden deser ordonantie in forma zijn geaffixeert geworden
en waernaer eenider zig behoort te reguleeren(368); den inhout deser te mogen beleenen
panden te wijtloopig zijnde, zal ik dezelve hier in 't kort aenmelden: alle kleergoet
als casakken(369), kapoten(370), rokken, jakken, etc. koper, tin, ijserwerk en diergelijcke
materiën, voorts goude trouwringen, cruijsen, ooringen, zilvere gespen, halsekems(371)
en horlogiën; geene swaerder panden dan op den intrest van 15 parcent vermogen
aenveert te worden.

(26 november 1789)
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- fol. 68 - Op den 26 november wierden in d'Halle op de groote plaetse verscheijde
stukken canon met nieuwe wielen, assuten(372) en verdere toebehoorten voorsien en
in den besten staet van tegenweir gestelt; alle het voorder krijgstuijg wordt er zeer
nauwkuerig oversien om in tijdt van noodt seffens te konnen gebruijkt worden.
Uijt Brussel verneemt men hoe langer hoe meer onaengenaeme tijdingen: dat
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er hunne koninglijcke hoogheden met alle de hofbediende en den gevolmagtigen
minister reets gevlugt zijn naer Bonn, waerdoor alles aldaer in verwerring gebragt
is; dat er den vreeden generael d'Alton besloten heeft zig met zijnen laesten man
tegens de patriotten te verdedigen en zijne handen in 't bloet van den laesten
geestelijcken te wasschen en menige andere droeve maeren die elk voor die stadt
doen sidderen en beven.
Heden wiert aen alle de kercken geaffixeert dat op sondag naer de pontificaele misse
eene generaele processie met 't Heijlig Bloet zal omgedregen worden.
Heden verneemt men in de XCV gasette uijt Londen - fol. 69 - een droeve afbeeldinge
van de ongelukken die er geduerende het laeste ongestuijmig weder zijn voorgevallen.
Uijt Parijs verscheijde merkweerdige stukken nopende de landtsvergaederinge.
Uijt Gend hoe uijt de kercke van H. Kerst het Alderheijligste triumphantelijk is
wedergeplaest, uijt die kerk gevlugt ten tijde dat de goddeloose soldaeten ontrent die
kercke alle hunne ongehoorde grouwelijkheden bedreeven. Door den eerweerdigsten
heer bisschop(373) is eene pontificaele misse gecelebreet om van den hemel de
volherding van den voorspoet en segen over de vaderlandsche waepens af te smeeken.
Ook zijn er openbaere gebeden door het heele bischdom ingestelt. De stadt Gend
wordt in den besten staet van tegenweer gestelt en het kriet er reets van troupen.
Gunstige maeren die uijt Breda aen 't committé-generael gesonden zijn.

(27 november 1789)
Op den 27 november is van 't Stadthuijs afgekondigt dat d'heeren van 't
committé-generael ondervinden dat er, besonder geduerende den nagt, verscheijde
snaphaenschueten(374) worden afgelost, zoo tot probatie der - fol. 70 - zelve als uijt
gailliardise(375), tot groote ontrusting en stooring der publieke ruste binnen de stadt
Brugge, waerom aen eenider, wie het wesen mag, verboden wordt eenige schueten,
zoo bij daege als bij nachte, of te lossen, op pene van aengehouden te worden als
stoorders van de algemeene ruste; zullende alle degone die eenige geweiren of
schiettuijg begeeren te probeeren hun moeten begeven op de groote plaetse in d'Halle
alwaer met consent van den commandant der troupen dese schiettuijgen zullen
vermogen afgelost te worden(376). Eene tweede ordonantie van heden behelst het
volgende: dat niemant, wie het zij, eenige geweiren, pistolen, cruijt, loot, poeder of
ander schiet- of krijgstuijg buijten de stadt zal vermogen te vertransporteeren of
laeten vertransporteeren, op verbuerte van hetzelve en 60 pond parasijse voor elcke
contraventie; wordende verders aen eenider gelast aen 't committé-generael binnen
den tijdt van drij daegen over te geven eene pertinente lijste van generaelijk alle de
geweiren, poeder, loot of andere - fol. 71 - krijgs- of oorloogstuijg van welcke zij
eijgenaers of besitters zijn, op pene van de verbuerte der zelve en te vervallen in
dezelve boete van 60 pond parasijse die onder den gemeenen armen zal verdeelt
worden(377). Eene andere ordonantie, heden door d'heeren 's Landts van den Vrijen
uijtgekondigt, behelst het volgende: dat het collegie, ondervindende dat eenige van
hunne mananten(378) te lande saemenrottingen maeken en oproerige discoursen voeren
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tot groote stooring der eensgesintheijd en algemeen welvaeren, zoo is 't dat d'edele
heeren mits desen zeer strengelijk verbieden eenige saemenrottingen te lande of het
voeren van eenige partidige of oproerige discoursen, zoo op de publicke wegen als
in de herbergen, op pene van seffens te worden aengehouden als stoorders van 't
algemeen welvaeren en in egte van vangenis te worden gecoloqueert om volgens
distinctie van 't cas gestraft te worden(379).
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Heden is binnen de stadt Brugge langs den Com van Oostende aengekomen een
billanderschip gelaeden vol canons en ander krijgstuijg om tot versterking van de
batarijen te dienen van - fol. 72 - welckers oprichtinge rondt alle de vesten deser stadt
ontrent de poorten reets met veel werklieden een begin gemakt wordt om dus de stadt
Brugge tegens alle vijantlijcke aenvallen te beschermen. Nu is het volkomen seker
dat de stadt Oostende, van alle de keijserlijcke troupen ontruijmt, nae veele
tegenkantingen, zig aen de besluijten van d'heeren Staeten van Vlaender verklaert
heeft en reetsdien heeft eedt ontloken mits dat die stadt haere bekomene voorrechten
zal blijven behouden. Daer is reets ook een committé-generael opgeregt en op boete
geordoneert van cocardes en eereteekens te draegen. Nu is men daer alleen maer in
verlegentheijd met welcke vlagge de koopvaerdijeschepen en de vischchaloupen
zullen moeten uijtvaeren om den gerusten doortogt langs de zee te hebben.
Heden verscheen in 't licht: ‘Lofgalm van den beroemden heer Van der Meersch,
etc.’ en ‘Redenvoering uijtgesproken door den eerweirden heer De Bast, etc.’, in de
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 1 en 2 te zien, ook ‘Bulletin officieel van het
committé-generael’, opgeregt in de stadt Gend bij numero en waerin onder
versaemeling N. 4 alle de merkweerdigheden opgehaelt worden.

(29 november 1789)
- fol. 73 - Op den 29 november 's morgens om negen uren begonde het carilion op
den thooren te speelen tot ontrent den twee uren. Om thien uren wierden generaelijk
alle de poorten der stadt gesloten tot den twee uren en niemant vermogt uijt of in te
komen. Om elf uren wiert voor 's landts welvaeren met alle gestigtigheijd en
godtvrugtigheijd vanuijt de cathedraele kercke de processie van 't H. Bloet ons Heeren
rondt den gewonen toer van den ommegang op 't volgende order omgedregen: voorop
gingen de jongers onser militaire krijgsschole met de staetscocarde op d'hoeden en
hunne gewone kleederen met linten van gelijcke caleuren omset; dan volgden
menigvuldige meijskens van d'armescholen deser stadt(380) verselt met de joffrouwen,
hunne meestressen; dan de kinderen van de beijde armescholen(381), alle met cocardes;
dan alle de ambagten deser stadt met hunne gewone eereteekens; daernaer de heele
clergé der geestelijkheijd en 't H. Bloet ons Heeren, evenals of op H. Bloetdag
jaerelijks in gebruijk is; agter hetzelve volgden d'edele heeren van de beijde agtbaere
collegiën en degene van 't Proossche; agter dese de heeren regtsgeleerde en notarissen;
dan de - fol. 74 - leden van de drij hooftgildens in volle uniforme en met hunne
vliegende vaendels, gelijk ook degene der gilde van St.-Cruijs, alle met de
staetsteekens en met waschlicht in d'handen het H. Bloet agtervolgende; agter dese
volgden de stadtssoldaeten in de waepens met hun gewoon gespel; daernae volgden
dertig uijtgelesen mannen te peert in kostelijcke uniforme, elk van dese hadden op
het hooft een gelijcke husaeren-mutse en in d'handt een blooten sabre, hunne vesten
waeren root en broeken geel, de casakken swart afgeset met geel en voordere
staetscaleuren, hunnen peerden agtervolgden de processie vier en vier en twee
commandeerden dezelve in zoo goede order alsof zij reets als dragonders lang zouden
hebben gedient. Eijndeling wiert dese pligtige processie, van welcke men voorseker
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selden voorbeelden binnen Brugge gesien heeft, gesloten door een detachement van
hondert mannen in de waepens van onse reets geïngaseerde manschap. Het was 1
1/2 ure eer dees processie ten eijnde was en duijsenden godtvrugtige verselden dezelve
met alle gestigheijd. Langs den weg wiert gesongen de seven boetspalmen en de
letanie - fol. 75 - van alle heijligen om den hemelschen
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bijstant over de vaderlandtsche waepens af te smeeken, de gestigheijd en
godtvrugtigheijd van ider in 't besonder zoo groot zijnde dat het versteenste hert
moest beweegt worden. Het was heden wegens het streng jaergetijde zoo aengenaem
sonneschijn alsof het somer zoude geweest hebben, waerdoor die pligtige processie
met zoveel temeerder order omgedregen wiert.

(30 november 1789)
Op den 30 november 's morgens tusschen negen en thien uren zijn van de Mart
vertrokken ontrent 200 mannen volontaire patriotten met de fusieken op de schouders
en slaenden trommel voorop, ten meerderen deele degene van Meenen die alhier
zedert de bestorming van onse casernen verbleven waeren en eenige geïngaseerde.
Dese op de Coupure gekomen zijne, zijn seffens met twee verveerdigde schepen naer
Gend vertrokken om hun verders bij het vereenigt leger te vervoegen.
Heden was de capelle van 't H. Bloet als naer gewoonte gesloten niettegenstaende
het gerugt algemeen was dat het H. Bloet geduerende vijfthien daegen ter aenbidding
van 't volk zoude geëxponeert geweest hebben en dat alle daege door de geestelijcke
- fol. 76 - den ommegang zoude hebben gegaen geweest, welk gerugt men nu ziet
besijden de waerheijd te zijn.
Heden verneemt [men] in de XCVI gasette uijt Weenen verscheijde berichten wegens
den Turschen oorloog en dat de aerdshertoginne Marie-Anne(382) de H. Sacramenten
heeft gevraegt. Hunne koninglijcke hoogheden Marie-Christine en Albert(383) worden
tot Bonn verwagt. Uijt Parijs verscheijde besonderheden der landtsvergaederinge en
merkweerdige gifte aen dezelve gedaen. Uijt Gend officiëelen uijttrek van eenen
brief waerbij den generael Van der Meersch de stadt Diest stormmenderhand verovert
heeft(384). Bericht van het committé-generael tot d'aenveerding der nationeele troupen
aen welcke de conditiën zullen voorgehouden worden.

Eindnoten:
(317) In deze voorrede komt de visie van Van Walleghem duidelijk naar voor. In het veertiende deel
was de ontevredenheid van Joseph van Walleghem over de keizerlijke politiek wel voelbaar,
maar zijn angst voor ongebreidelde volksacties deed hem telkens opnieuw een vrij gematigde
houding aannemen. In zijn inleiding op het vijftiende deel nam hij resoluut stelling voor de
Omwenteling. In zijn beschrijving van de voorvallen van de twee laatste maanden van 1789
kwam zijn revolutionaire ingesteldheid op het voorplan. Daarmee volgde hij de publieke opinie
die zich vanaf november duidelijk achter de Revolutie schaarde.
(318) Guillaume de Schröder de Lilienhoff had bij de inval van het patriottenleger van generaal Vander
Mersch (24 oktober 1789) de leiding over het Oostenrijkse leger. Dit goed uitgeruste leger werd
te Turnhout verslagen (27 oktober 1789), generaal de Schröder moest zich noodgedwongen
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terugtrekken. Voor nadere biografische gegevens m.b.t. deze generaal verwijzen we hier naar
Biographie Nationale, dl. 22, blz. 41.
(319) Zowel Bender als De Ligne waren aanvoerders van het Oostenrijkse leger in de oorlog tegen
de Turken. Van generaal Bender weten we dat hij als legeraanvoerder van de Oostenrijkers een
belangrijke rol speelde in de herovering van de Nederlanden (1790). Omtrent generaal De Ligne
hebben we meer informatie teruggevonden, hij behoorde immers tot een oud Belgisch prinselijk
geslacht. Charles-Joseph, prins de Ligne werd geboren in 1735 te Brussel. Hij trad reeds in
1752 in Oostenrijkse dienst en werd later adviseur van keizer Jozef II. Hij is niet alleen bekend
gebleven om zijn militaire loopbaan, maar ook. omwille van zijn litteraire creaties: hij schreef
poëzie en drama's. In 1814 overleed hij te Wenen. (S. TASSIER, Les démocrates belges..., o.c.,
blz. 428), (A. BORGNET, Histoire des Belges... o.c., dl. I, blz. 228-230), (L.P. GACHARD,
Le feld-maréchal prince Charles-Joseph de Ligne. Particularités et lettres inédites, in Bulletin
de l' Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique, 2o serie, dl. 13,
1862, blz. 579-636), Zie ook: S. DEROISIN, Le prince de Ligne, s.l., 1965.
(320) De informatie die Van Walleghem doorgaf m.b.t. de inname van Turnhout door het patriotisch
leger, is in overeenstemming met het verslag dat opgenomen werd in de werken van AD.
BORGNET en S. TASSIER, de twee basiswerken voor de kennis van de Brabantse Omwenteling.
(AD. BORGNET, Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle, Brussel, Parijs, 1861, blz.
113-114), (S. TASSIER, Les Démocrates belges de 1789, étude sur le Vonckisme et la Révolution
Brabançonne, in Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et
politiques. Mémoires, 2o série, XXVII, Brussel, 1931, blz. 172-173).
(321) Op 22 oktober 1789 werd het stoken van brandewijn opnieuw toegelaten, echter maar onder
bepaalde voorwaarden, mits toestemming van de plaatselijke overheid werd het stoken van
bepaalde soorten graan, maar slechts in beperkte hoeveelheid, opnieuw toegestaan. Deze
ordonnantie was een gedeeltelijke opheffing van de ordonnantie van 5 juni 1789 (zie hiervoor
dl. 14, fol. 318-319 en voetnoot 142). (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 355-356), (S.A.B.,
Hallegeboden 1786-1793, fol. 140vo- 141).
(322) Niettegenstaande het feit dat er heel wat archiefmateriaal voorhanden is voor de Oostenrijkse
regeringsperiode in de Nederlanden, werden tot nu toe nog maar weinig studies gewijd aan de
Brabantse Omwenteling. Als basiswerken gelden nog steeds A. BORGNET, Histoire des Belges
à la fin du XVIIIe siècle, 2 dln., Brussel, 1861-1862 en S. TASSIER, Les démocrates belges de
1789. Etude sur le Vonckisme et la Révolution Brabançonne, Brussel, 1930. Enkel voor Brugge
is een degelijke locale studie voorhanden, nl. het vaak geraadpleegde werk van Y. VAN DEN
BERGHE. Voor nota's m.b.t. de gebeurtenissen in andere steden en regio's hebben we ons dan
ook uitsluitend gebaseerd op de twee hiervoor genoemde basiswerken. We verwijzen echter
wel naar de beredeneerde bibliografie, opgemaakt door L. DHONDT in N.A.G.N., dl. 9, blz.
520-523. Voor de gebeurtenissen te Kortrijk, zie A. BORGNET, Histoire des Belges..., o.c.,
dl. I, blz. 150 en 176.
(323) Ook in het handschrift van P. Ledoulx werd melding gemaakt van een mis ter zielerust van de
overleden patriotten (6 november). Waarschijnlijk kan ook de keizerlijke brief die door bisschop
Brenart op 6 november 1789 werd ontvangen, in verband gebracht worden met dit verschijnsel.
Daarin werd ten strengste verboden nog langer extra missen te laten opdragen. Als reden werd
daarbij vermeld dat dit een oproerige daad was omdat het missen betrof voor de bescherming
van de godsdienst in onze gewesten. (S.A.B., Kroniek P. Ledoulx), (B.A.B., Acta Episcoporum
Brugensium, nr. 78, fol. 92-93 / ingebonden document).
(324) Joannes Gailliard heeft een actieve rol gespeeld in het Brugge van de Brabantse Omwenteling.
Als deken van de bakkers (6 februari 1789 - 9 maart 1790) heeft hij pogingen ondernomen om
het ambachtsbestuur door een algemene vergadering te laten aanstellen. Deze pogingen mislukten,
want er was een algemene beknotting van de democratische tendensen binnen de ambachten
waar te nemen. (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 3vo), (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 230, 237) Zie ook voetnoot 139 van deel
1787.
(325) Het ‘Manifest van het Brabantse volk’ werd opgesteld door Van der Noot en kanunnik van
Eupen, de twee belangrijkste traditionalisten achter de Brabantse Omwenteling. In dit manifest
werd. Jozef II vervallen verklaard wegens het verbreken van zijn sociaal contract met het
Brabantse volk, in concreto wegens de afschaffing van de Blijde Inkomst. Er werd geëist dat
de keizer de souvereiniteit zou toekennen aan de Staten die dan in naam van het volk het land
zouden besturen. Dit manifest werd voorgelezen op 24 oktober 1789 te Hoogstraten na de inval
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van het leger van patriotten o.l.v. Vander Mersch. De tekst van het manifest vindt men integraal
(326)
(327)

(328)
(329)

(330)

(331)

(332)
(333)
(334)

(335)

(336)

(337)
(338)

terug in O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 257-369.
Zie hiervoor verder in deze uitgave voetnoot 453.
Voor de politieke en militaire rol van de Brugse gilden, zie Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen
..., o.c., dl. I, blz. 199 en A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris,
Handzame, 1968, blz. 49-61.
Hier werd het bataljon van Clairfayt bedoeld. Zie daarvoor o.a. S. TASSIER, Les démocrates
belges ..., o.c., blz. 176.
Van dit schimpschrift hebben we geen exemplaar teruggevonden. De inhoudsweergave van
Van Walleghem illustreert op een treffende wijze de groeiende (vooral morele) druk die,
naarmate de Revolutie naderde, door de patriotistisch gezinden werd uitgeoefend op de totaal
verwarde publieke opinie. Deze houding heeft er voor gezorgd dat een aantal keizersgezinden
zich uit vrees voor een uitbarstende wolkswoede aanpasten aan de veranderde situatie en zich
zelfs naar buiten toe akkoord verklaarden met de omwenteling. Burgemeester R. Coppieters is
hiervoor een rekend voorbeeld. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 246-248).
Voor biografische gegevens m.b.t. bisschop Brenart, zie voetnoot 2 van ‘Daegelijcksche
Gevallen’ 1787. Het is wel merkwaardig dat Brenart in het schimpschrift als royalist werd
afgetekend, we weten immers dat hij een fel tegenstander was van de keizerlijke hervormingen
op kerkelijk vlak (vooral m.b.t. het Seminarie-Generaal) en dat hij zich achter de Omwenteling
schaarde. Hoogstwaarschijnlijk ligt de reden van deze verwarring bij het feit dat Brenart,
behorend tot de traditionalistische strekking onder de Revolutionairen, zich vrij gematigd
opstelde tegenover de publieke opinie. Ook hij was waarschijnlijk bevreesd voor een mogelijke
uitbarsting van volkswoede die niet in banen te leiden was.
J. van Praet, boekhandelaar en drukker, stond vooral na de Brabantse Omwenteling
aangeschreven als een vurig royalist, hij waagde het immers oppositie te voeren tegen het nieuwe
bewind. We kunnen echter wel veronderstellen dat hij vanuit een democratische ingesteldheid
handelde; in de jaren '80 had hij diverse filosofisch geïnspireerde werken uitgegeven en later
werd hij lid van de Jacobijnse Club, wat toch in dezelfde richting wijst. (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen ..., o.c., dl I blz. 109-110, 246-247, 250-251).
We hebben geen royalisten met de naam Keuckelinck teruggevonden. In het ambacht van de
wolwevers en in de lijst van de leden van het ‘corps patriotique’ vonden we ze wel terug.
H.J. Ysenbrandt, een vurig democraat, zie voetnoot 301.
De familie Van der Heeren werd onder de meest gekende Brugse royalistische families genoemd.
Het is mogelijk dat hier Aybert van der Heeren werd bedoeld, hij was baljuw van Varsenare.
(Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 246, 250).
B. Van Cuyl, bereyder van het Brugse Vrije, trad in ieder geval tijdens de Brabantse Omwenteling
naar voor als royalistisch tegenstander van het nieuwe bewind. (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 246).
We vonden in de literatuur m.b.t. de Brabantse Omwenteling te Brugge enkel een zekere M.
Lameere terug, hij was lid van de Jacobijnse Club (1792). (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 315 en dl. II, blz. 196-197).
Zie hiervoor voetnoot 304.
De tekst van de ordonnatie van 31 oktober 1789 en herhaald op 4 november 1789, werd bijna
woord voor woord overgenomen door Van Walleghem. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 373-374

en 376-377), (S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 141vo-142vo), (S.A.B., Plakkaten, 31
oktober 1789, reg. 33, nr. 147 en 4 november 1789, reg. 33, fol. 148-149).
(339) Hier werd naar alle waarschijnlijkheid Jacques Donche bedoeld, voor biografische gegevens
omtrent deze persoon zie voetnoot 326 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(340) Voor de bevrijding van Gent, zie A. BORGNET, Histoire des Belges. ., o.c., dl. I. blz 115-116.
(341) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 142vo-143, S.A.B., Plakkaten, 16 november 1789,
reg. 29, nr. 85.
(342) Waarschijnlijk werd hier het kasteel van de royalistisch gezinde baljuw van Varsenare, Ag. van
der Heeren, bedoeld. Zie voetnoot 334.
(343) Het Westvlaams voor ‘luier’. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 659).
(344) Kapitein De Bompré had in 1789 het commando over het Oostenrijkse garnizoen te Brugge.
Toen op 17 november 1789 de patriotten van Menen en van Kortrijk de kazerne aanvielen, gaf
de Bompré zich zeer snel over. Hij had daartoe verschillende redenen: hij was zelf een Bruggeling
en zijn vader zetelde als schepen in de Brugse Wet, lang verzet van zijnentwege kon dus wel
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(345)

(346)

(347)

(348)

gevaar inhouden voor zijn vader en voor andere familieleden. Bovendien besefte hij goed dat
de 200 soldaten die hij onder zijn bevel had niet te vertrouwen waren, desertie was voor hen al
te aanlokkelijk. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 213 en dl. II, blz 18-19),
(P. VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 163).
Door het keizerlijk decreet van 17 maart 1783 werd het Brugse Kartuizerklooster uit de
Langestraat gesupprimeerd (zie ook volgende voetnoot). Nog in november van hetzelfde jaar
werden de Kartuizerkerk en enkele kloosterterreinen gratis aan de stad Brugge afgestaan, er
werd een militair hospitaal ingericht. Een ander gedeelte van het klooster werd enkele maanden
later als militaire school van het regiment van Vierset ingericht, het is over deze school dat Van
Walleghem het hier had (zie ook voetnoot 107 van uitgave 1787). Enkele jaren geleden begon
men daar met de bouw van het nieuwe gerechtshof. (J.P. ESTHER, J. DE GRAUWE, V.
DESMET, Het kartuizerklooster binnen Brugge. Verleden en toekomst, Brugge, 1980, blz.
45-46). Zie ook F. SIMON, Geschiedenis der kazernes, knapen en rademakers te Brugge,
Brugge, 1967.
In 1318 werd het Kartuizerklooster Genadedal gesticht te St.-Kruis. Vanaf het einde van de
14de eeuw had de orde met heel wat moeilijkheden te kampen, enerzijds financiële moeilijkheden
veroorzaakt door tal van overstromingen in de streek en door de hoge fiscale heffingen ter
bekostiging van de strijd van Lodewijk van Male tegen de Gentenaars, anderzijds ideologische
moeilijkheden gepaard gaande met het Westers Schisma. Eind 16de eeuw waren de Kartuizers
genoodzaakt zich in de stad te gaan vestigen. Om aan de gevaren van de Geuzentijd te ontsnappen
namen zij in 1609 hun intrek in het St.-Obrechtsgodshuis in de Langestraat. Omdat de Kartuizers
tot de contemplatieve kloosterorden behoorden, werden zij ook het slachtoffer van de
hervormingen van Jozef II. In mei 1783 moesten zij hun klooster verlaten, zij trokken zich
afzonderlijk terug als seculier priester. In november 1783 werden enkele kloosterterreinen aan
de stad Brugge afgestaan, zoals we hoger vermeldden werden de gebouwen voor militaire
doeleinden voorbehouden. (J.P. ESTHER, J. DE GRAUWE, V. DESMET, Het kartuizerklooster
binnen Brugge. Verleden en toekomst, Brugge, 1980).
De inname van Brugge op 17 november 1789 werd zeer uitvoerig door Van Walleghem
beschreven. Hij beklemtoonde wel de doorslaggevende rol van de Bruggelingen, dit in
tegenstelling tot de beschrijving van Prof. Y. Van den Berghe die vooral de nadruk legde op
de actie van patriotten uit Menen en Kortrijk. Het is uiteraard niet denkbeeldig dat Van
Walleghem zijn verslag enigszins kleurde, maar dit is een opmerking die wel voor alle verhalende
bronnen door tijdgenoten opgesteld, van toepassing is.
Emmanuel de Vos is op 60-jarige leeftijd overleden (14 november 1789) en werd begraven op
het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof op 18 november. (S.A.B., Doop-, trouwen begraafboeken,

Algemeen Overlijdensregister, 1789, no 65).
(349) ‘Gleierwerk, gleierswerk, gleiers’ is vaatwerk van fijne witte aarde met tinas verglaasd, een
soort faïence. (L.-L. DE BO o.c., blz. 378). In 1751 werd te Brugge, aan het Minnewater een
‘gleiersbakkerij’ opgericht. Het was de bekende beeldhouwer en architect, Hendrik Pulinx die
begon met de fabricage van fijne faiënce. Hij verkreeg voor zijn onderneming tal van
gunstmaatregelen, zo kreeg hij naast de gebruikelijke douanevoordelen ook een produktie- en
verkoopmonopolie van 30 jaar voor Brugge en het Brugse Vrije. Nochtans was Pulinx reeds in
1763 genoodzaakt wegens financiële moeilijkheden de fabriek over te laten aan de financier
Pieter de Brouwere. Hij was de specialist in het namaken van de succesvolle Engelse ceramiek,
zijn onderneming draaide goed. Hij ging evenwel in 1781 failliet door tegenslag in zijn
speculaties in de zeehandel gedurende de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Men bleef de gebouwen
‘gleiersbakkerij’ noemen hoewel de onderneming in 1789 niet meer bestond. (P. LENDERS,
Ondernemer en overheid in Vlaanderen circa 1750-1780. Een gevalstudie de ceramiekfabriek
Pulinx-de Brouwere te Brugge, in Bijdragen tot de Geschiedenis, 60, 1977, blz. 91-132), (L.
TEETAERT, Bijdrage tot de studie van de ondernemende stand te Brugge in de XVIIIe eeuw
(1740-1780), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1961, blz. 89-97), (L. TEETAERT,
Bijdrage tot de studie van de ondernemende stand te Brugge in de XVIIIe eeuw (1740-1780),
in Gidsenkring, 4, 1968, blz. 4-8).
(350) De betreffende ordonnantie hebben we niet teruggevonden. Het is echter wel interessant om in
dit verband te vermelden dat er in de loop van november 1789 overleg werd gepleegd tussen
de magistraat van de stad Brugge en die van het Brugse Vrije om te grote moeilijkheden op
hun grondgebied te voorkomen. Zie hiervoor o.a. S.A.B., Fonds van Caloen, farde 279, (zie
ook hoger voetnoot 70).
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(351) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 143vo, S.A.B., Plakkaten, 20 november 1789, reg.
29, nr. 86.
(352) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 143-144, S.A.B., Plakkaten, 20 november 1789, reg.
29, nr. 88.
(353) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 143vo-144, S.A.B., Plakkaten, 20 november 1789,
reg. 29, nr. 87 en reg. 36, nr. 113.
(354) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 143vo-144, S.A.B., Plakkaten, 22 november 1789,
reg. 29, nr. 89.
(355) Waarschijnlijk werd hier het Hazegras-fort bedoeld, d.i. een versterking in het Hazegras,
polderland, te Knokke. (K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie..., o.c., dl. 5, kol. 581-582
en 583).
(356) Erasmus van der Steene was priester en leraar te Menen. Hij was het die op 17 november aan
het hoofd van een 30-tal jongelingen het Oostenrijkse garnizoen te Brugge mede tot overgave
dwong. Na de bevrijding keerde hij met zijn bende onmiddellijk naar Menen terug. Hij bleef
actief in de Omwenteling, zo was hij ook als veldpriester betrokken bij de belegering van Namen.
Als overtuigd democraat stond hij achter de ideeën van de Franse Revolutie. Tijdens de eerste
Franse inval vervulde hij te Gent de functie van secretaris van de Jacobijnse Club. In 1793
vluchtte hij naar Frankrijk, daar kreeg hij echter ook moeilijkheden, hij werd er van beschuldigd
een Montagnard te zijn. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen...., o.c., dl. I, blz. 99, 213-214,
310 en dl. II, blz. 196-197).
(357) Zie B.A.B., Acta Episcoporum Brugensium, nr. 78, fol. 96 en fol. 95-96 / ingebonden document.
(358) Zie hoger voetnoot 70.
(359) De verovering van Brussel, 10-12 december, werd vrij uitvoerig beschreven in S. TASSIER,
Les démocrates belges..., o.c., blz. 180-181
(360) In het stadsarchief te Brugge bevindt zich de ‘catalogue van boeken. Toebehoorende aen Joseph
van Walleghem junior tot Brugge’. Daarin werden 350 exemplaren opgenomen. Waarschijnlijk
werden de vermelde schimpliederen door de auteur geklasseerd onder het nr. 235, ‘Een pak
met alle soorten van printen waerin verscheyde betrekkelijk tot de revolutie der Nederlanden’.
Deze stukken zijn echter niet bewaard gebleven.
(361) Voor de geschiedenis van het klooster van St.-Godelieve van Gistel kan men teruggaan op het
verhaal waarin sprake is van een klooster gesticht door Edith, de dochter van Bertulf (echtgenoot
en moordenaar van Godelieve) in het midden van de 12de eeuw. Het historisch onderzoek heeft
uitgewezen dat inderdaad toen al het klooster bestond. In het begin van de 12de eeuw werden
tal van vrouwenkloosters gesticht, het is in deze context dat de stichting van het
St.-Godelieveklooster op een paar kilometer van Gistel moet gezien worden. Vanaf 1230 stond
het onder invloed van de Orde van Cîteaux, later onder de Benedictijnen in de persoon van de
abt van de abdij van St.-Andries. Het klooster werd geplunderd in de tijd van de Geuzen (1578),
de zusters vluchtten eerst naar een huis in Gistel, in januari 1579 trokken ze naar Brugge. Onder
de Calvinistische dictatuur waren ze genoodzaakt enkele jaren later Brugge te verlaten, na een
kort verblijf te Veurne kwamen ze zich opnieuw te Brugge vestigen, in de Refuge van de
Duinenabdij in de Snaggaardstraat (1586-1608) en daarna in het voormalige Magerzo. In de
Benedictijnenorde werd in het begin van de 17de eeuw een hervorming naar een strengere
observatie doorgevoerd. Een deel van de zusters was niet bereid hierop in te gaan. In 1622-1623
werd een nieuw noviciaat geopend in de Boeveriestraat, daar werden de nieuwe regels gevolgd.
Het is deze abdij die is blijven bestaan terwijl de oude in Magerzo uitstierf. Op 25 november
1796 werd het klooster als Nationaal Goed aangeslagen, het werd in september 1797 verkocht.
De burger die de gebouwen had opgekocht schonk ze in 1800 terug aan de zusters van
St.-Godelieve. Vanuit dit klooster werden 12 zusters overgeplaatst naar een nieuw klooster dat
te Gistel was gebouwd, dit gebeurde in juli 1891. De nieuwe stichting werd in januari 1923
volledig onafhankelijk van het oude klooster. (N. HUYGHEBAERT, P. FAVOREL, Abbaye
de Sainte-Godelieve à Ghistelles puis à Bruges, in Monasticon..., o.c., dl. III, vol. 1, blz.
246-251).
(362) In 1237 werd door toedoen van Johanna van Constantinobel te Esen (bij Diksmuide) een nieuw
klooster gesticht. Het werd onder toezicht geplaatst van de abt van Clairvaux, maar het was de
abt van de Duinenabdij die de taak waarnam. In 1270 reeds verhuisden de zusters naar Zillebeke,
vanaf dan noemden zij hun klooster Hemelsdale. In 1295 vestigden zij zich te Wercken. Rond
het midden van de 16de eeuw zette zich in de Orde van Citeaux een hervorming door, een zuster
uit het klooster Ten Rozen bij Aalst nam op dat ogenblik de leiding van Hemelsdale op zich.
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Met de moeilijkheden veroorzaakt door de Godsdienstoorlogen vluchtten de zusters uit Wercken.
Een deel van hen vestigde zich te Brugge, de anderen te Torhout, in 1592 verzamelden ze zich
in de Duinenabdij te Nieuwpoort. Ondertussen werd te Diksmuide een nieuw klooster gebouwd,
in 1607 namen ze daar hun intrek. Dit tot 1671, want het klooster moest plaatsruimen voor de
Spaanse vestingswerken. Zo belandden de Cisterciënzerinnen van Hemelsdale in de
St.-Clarastraat te Brugge. De bouw van het klooster aldaar bezorgde hen financiële moeilijkheden.
Deze werden gedeeltelijk opgevangen door de oprichting van een kostschool voor meisjes. In
1796 werd het klooster opgeheven, de zusters verspreidden zich, de gebouwen werden als
nationaal goed door de Fransen verkocht. In 1829 namen de Dames van het Christelijk Onderwijs
(vanuit Frankrijk) de voormalige abdij van Hemelsdale over. Ze behielden de naam Hemelsdale
toen ze zich vanaf 1878 op de St.-Jansplaats vestigden in het voormalige klooster van de Dames
van St.-Andreas. (R. DE GANCK - N. HUYGHEBAERT, Abbaye de Hemelsdale à Bruges, in
Monasticon Belge, dl. III, vol. 2, blz. 549-550, 565-573), (A. VIAENE, Het Klooster van
Hemelsdale te Wercken, Nieuwpoort en Diksmuide (1559-1623), in Biekorf, XLI, 1935, blz.
23-28).
(363) Zie hiervoor voetnoot 91 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(364) In 1789 bestonden er te Brugge nog twee kloosters van Reguliere Kanunnikessen van de Orde
van St.-Augustinus, nl. St.-Trudo en het Klooster van Nazareth, ook het Engels klooster genoemd.
Sarepta en Bethanië hadden ook tot dezelfde orde behoord, maar zij waren met de hervormingen
van Jozef II in 1784 afgeschaft. Daar Van Walleghem het St.-Trudoklooster reeds opnoemde
in de betreffende lijst, veronderstellen we dat hij hier de zusters van het Klooster van Nazareth
bedoelde. Voor nadere gegevens betreffende dit klooster verwijzen we naar voetnoot 164 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788. Voor een overzicht van de Orde van Reguliere
Kanunnikessen van St.-Augustinus in West-Vlaanderen, zie Monasticon Belge, o.c., dl. III, vol.
4, blz. 1019-1191.
(365) In 1621 werd te Brussel door twee Engelse weduwen een klooster gesticht van de Derde Orde
van St.-Franciscus. In 1637 vestigden de zusters zich te Nieuwpoort, van daaruit werden
zendingen ingelegd naar Engeland om daar meisjes uit gegoede katholieke families op te leiden.
In 1662 werd te Brugge een deel van het Prinsenhof door hen opgekocht. Twee jaar later werd
de kloosterkapel gewijd, ze werd opgedragen aan O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën. Aan het
klooster werd een pensionaat voor Engele meisjes uit gegoede middens verbonden. Onder de
hervormingen van Jozef II kreeg de kloostergemeenschap moeilijkheden, maar bescherming
van bisschop Brenart kon hen van volledige opheffing vrijwaren. Onder de Franse bezetting
waren zij genoodzaakt Brugge te verlaten (mei 1794). Via Delft vertrokken ze naar het Engelse
Winchester, in 1808 vestigden ze zich definitief te Somersetshire. (S. SCHOUTENS, Eene
Engelsche Kloostergemeente in België, volgens een Engelsch handschrift, Brugge, 1892), (W.
ROBINSON, Notice sur le couventades Fransiscaines anglaises à Bruges, in A.S.E.B., XL,
1890, blz. 42-64). Zie ook voetnoot 60 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(366) Zie B.A.B., Acta Episcoporum Brugensium, nr. 78, fol. 962-963 / ingebonden document.
(367) Zie hiervoor fol. 54 en voetnoot 351.
(368) De populaire maatregel van 20 november 1789 die de intresten die in de Berg van Barmhartigheid
werden toegepast, terugbracht van 15% tot 4% werd reeds op 27 november 1789 teniet gedaan.
De lage intrest bleef enkel voor bepaalde goederen van kracht, zoals voor diverse kledingstukken,
dekens, stoffen, huishoudartikels, boeken en kleine juwelen. Het comité, dat voorlopig de stad
bestuurde, kwam op zijn beslissing terug omdat misbruik werd gemaakt van de lage intresten
en men aan de vooropgestelde principes voorbijging. (S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol.
(369)
(370)

(371)
(372)

(373)
(374)

144-144vo) Zie ook fol. 54 en voetnoot 351.
Jas, groot overkleed voor mannen (fr. casaque). (L.-L. DE BO, o.c., blz. 503).
Kapoot, kapote werd door De Bo enerzijds omschreven als een grote soldatenjas, een grote
priesterjas (fr. capote), anderzijds als vrouwenjak, bovenkleedje met mouwen. (L.-L. DE BO,
o.c., blz. 492).
Van Walleghem gebruikte het woord ‘halsekems’, in het betreffende decreet werd ‘halseslottjens’
gebruikt, dit naar alle waarschijnlijkheid in de betekenis van halssnoer.
Niettegenstaande het feit dat in het handschrift ‘assuten’ geschreven werd, kunnen we gezien
de context veronderstellen dat ‘affuten’ werd bedoeld. ‘Affuten’ zou kunnen afgeleid zijn van
het Franse ‘affût’ in de betekenis van ‘het affuit’ van een kanon, het onderstel waarop het kanon
rust.
In 1789 was mgr. Ferdinandus Maria, prins van Lobkowitz bisschop van Gent.
Zie hiervoor voetnoot 267 van deel 1788.
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(375) Hier werd het Franse woord voor vrolijkheid (gailliardise) gewoon overgenomen.
(376) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 145-145vo.
(377) Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 145, S.A.B., Plakkaten, 24 november 1789, reg 36,
nr. 117.
(378) Opnieuw gebruikte Van Walleghem hier een Franse term, nl. manant, met de eerder negatieve
betekenis van boer, kinkel, lomperd.
(379) Dit decreet hebben we niet teruggevonden. Zie wel voetnoten 70 en 350 van deze uitgave.
(380) In het 18de eeuwse Brugge waren er twee armenscholen, de Bogardenschool voor arme jongens
en de St.-Elisabethschool voor arme meisjes. De ‘Arme Maegdekens stedeschole’, zoals
St.-Elisabeth ook werd genoemd, werd in 1518 op initiatief van de Brugse magistraat opgericht
in hef gasthuis van St.-Elisabeth in de Ezelstraat. De meisjes werden vooral huishoudelijke
handvaardigheden aangeleerd, ze werden immers later als dienstmeisje uitbesteed. In 1781 werd
de school overgebracht naar het Engels Jezuïtencollege aan de Speigelrei, in 1802 verhuisde
ze naar het vroegere Magdalenahospitaal op de Garenmarkt. De school was toen reeds essentieel
een stadsweeshuis voor meisjes geworden. In 1883 werd de St.-Elisabethschool afgeschaft. (J.
VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, o.c., blz. 388-389), (A. DUCLOS, Bruges...,
o.c., blz. 304-305).
(381) De Bogardenschool was de Brugse armenschool voor jongens, zie hiervoor voetnoot 9 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 en de St.-Elisabethschool was de armenschool voor
meisjes, zie hierboven voetnoot 380.
(382) Hier werd naar alle waarschijnlijkheid Marie Anna, oudste dochter van Maria-Theresia bedoeld.
Zij werd geboren in 1738 en overleed in het jaar 1789, wat overeenkomt met wat Van Walleghem
verder aanstipte (zie fol. 80). (The New Encyclopaedia Britannica, 1794, dl. 8, blz. 534).
(383) De landvoogden Maria-Christina en Albert Casimir werden opgenomen in voetnoot 56 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(384) De bevrijding van Diest werd beschreven door S. TASSIER in: Les démocrates belges..., o.c.,
blz. 177.

(December)
(1 december 1789)
Op den 1 december is van de Coupure wederom een schip met ontrent hondert mannen
van onse nationeele troupen naer Gend vertrokken. Men verneemt voor seker dat
onse troupen langs de Bruijsselsche vaert eene verovering hebben gedaen van drij
schepen, twee gelaeden met graen en één met haver, welke voor de keijserlijcke
troupen in Brabant bestemt waeren. Binnen dese stadt Brugge worden nu en dan
verscheijde persoonen - fol. 77 - in egte van vangenis beweegt die hun nog in 't
openbaer durven toonen keijsersgesint te zijn en andere voor het begaen van
buijtenspoorigheden. Verscheijde die den keijser willen toegenegen blijven verlaeten
de stadt om niet opgelicht te worden; zijnde onder ander reets gevlugt den heer
advocaet De Meester(385) omdat hij zig opentlijk voor den keijser verklaert. In 't
algemeen vreest men dat de menigte van die kwalijk peijsende groote nadeelen aen
de geluckige omwenteling van Vlaenderen zullen teweeg brengen en de gewenschte
vrijheijd verhinderen

(2 december 1789)
Op den 2 december is door 't collegie 's Landts van den Vrijen de volgende ordonantie
geaffixeert geworden: dat het collegie, voorsiende de troubelen die er te lande zouden
konnen rijsen uijt de verscheijde gesintheden, ordoneert, gelijk hetzelve door 't
collegie der stadt Brugge is versogt geworden en door 't committé-generael, in die
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stadt opgeregt, zoo sij ordoneeren bij desen aen alle manspersoonen boven de 15
jaeren te lande, zoo geestelijcke als weijrelijcke, de cocarde op den hoedt of borst
tot teeken van eensgesintheijd te
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draegen, op de boete van 30 pond parasijse; zullende aen alle degone die zouden
konnen pexëeren geene te konnen koopen - fol. 78 - hun dezelve seffens door de
hooftmannen en wethouders der parochiën gegeven worden, wel scherpelijk aen ider
verboden wordende iemant, 't zij alleen, 't zij tropwijs, de cocardes af te trecken, op
pene van seffens aengehouden, in egte van vangenis beweegt en arbitrarelijk gestraft
te worden. In dese tijdtsomstandigheden is d'eensgesintheijd te lande tot onser aller
behoudenis alderhoogst noodig, zoo om alle disorders onder 't volk te voorkomen
als om te waeken dat er niemant eenig gewelt worde aengedaen en tegens alle
onverwagte invallen des vijandts, waerom van nu af, zooals binnen Brugge, op alle
parochiën, zoo bij daege als bij nachte, door 12 à 24 gewaepende boeren langs alle
kanten sterke patrouilliën gedaen worden om naer alles te letten en degene de minste
oproerige discoursen voeren of disorder maeken seffens aen te houden en in egte
van vangenis te bewegen(386).
Heden verscheen in 't licht en wiert openbaer verkogt het manifest van d'heer H.C.N.
van der Noot voor Brabant en Vlaender, versaemeling N. 5 onder de stukken N. 1
te zien, elk zonder moeijte nu daer eijgenaer van wordende niettegenstaende de
dreijgementen van 't gouvernement en d'opsoekingen die naer 't zelve vrugteloos
gedaen zijn.

(3 december 1789)
- fol. 79 - Op den 3 december 's morgens tusschen negen en thien uren zijn binnen
dese stadt Brugge naer 't committé-generael in 't Stadthuijs aengekomen twee
estafetten met de tijdinge dat de stadt Antwerpen en de citadelle ofte kasteel benevens
de stadt Naemen verovert is door 't patrioticq leger; met verdere bevesting dat in 't
zelve kasteel tot Antwerpen de soldaeten 11 à 12 van hunne oversten hebben gedoodt,
de canons van de wallen hebben afgeworpen en duijsenden patriotten hebben laeten
hetzelve inkomen en veroveren, zeggende d'aenbrengers deser tijding hun de voordere
omstandigheden onbekent te zijn(387). Op 't ontfangen deser aengenaeme tijding saeg
men menigte deser stadt saemenloopen en op 't gelaet van ider eene blijgeestigheijd
uijtschijnen die nauwelijks kan afgebeelt worden, vernemende zoo eene sterke plaets
als het kasteel van Antwerpen is, zonder het vergieten van bloet van onsen kant en
zonder slag of stoot verovert te zijn.
Desen naermiddag ontrent den vier uren zijn gewaepent van d'hooftwagt van de Mart
vertrokken ontrent 150 mannen vrijwillige van het choor patrioticq van Brugge,
onder welke waeren veele treffelijcke persoonen - fol. 80 - deser stadt. Voorop ging
den slaenden trommel, dan volgden d'helft deser heeren in de waepens, agter dese
vier stukken canon met de canoniers en verdere noodigheden, dese wierden door 12
mannen getrokken en agter dezelve volgden de resteerende manschap in de waepens.
Dus in volkomen order langs den Burg en Predikheersstraete op de Coupure gekomen
zijnde, begaeven hun seffens met de canons en voordere krijgstuijg in drij
billanderschepen en vaerden seffens onder de algemeene toejeuging die de locht van
‘Vivant de patriotten’ weergalmde naer Gend om aldaer de posten te versterken,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

terwijl er menige patriotten van Gend naer Brabant tot assistentie vertrokken zijn en
om dus, ook noot zijnde, verder in Brabant te trekken. Duijsenden nieuwsgierige
stonden op de Coupure om hunne medebroeders te zien vertrekken, dus door 't
schreeuwen en draeijen der hoeden van alle zijden de locht weergalmmende.
Heden verneemt men in de XCVII gasette uijt Weenen merkweerdige verover-
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ingen op de Turken gedaen, de ardshertoginne Marie-Anne den 20 november
overleden. Uijt Parijs aenbelangende stukken nopende de landtsvergaederinge en
wonderen voorstel tot d'executie van de regtspleginge. Opstant door de swarte in de
- fol. 81 - Martinique veroorsakt. Nergens worden in Vranrijk meer zilvere gespen
gedraegen, maer kopere of linten in de schoenen. Uijt Brugge d'opheldering der
processie van 't H. Bloet voorleden sondag omgedraegen. De tijding van de verovering
van Naemen en van 't casteel van Antwerpen wordt bevestigt. Het magistraet tot
Gend wordt vernieuwt en de naemlijst van de nieuwe heeren van 't collegie
aengemelt(388).

(5 december 1789)
Op den 5 december zijn 's morgens met de bargie van Gend wederom ontrent 50
mannen van de geïngaseerde nationeele troupen der stadt Brugge met hunne waepens
naer Gend vertrokken om bij het vereenigt leger vervoegt te worden. Desen morgen
was men zoo verbaest en verwondert als men eerst verblijd geweest hadde geweest
op 't ontfangen der maeren dat het kasteel van Antwerpen gewonnen was, als
hiervooren fol. 79 vermelt, terwijl men heden integendeel vernam dat zulks niet dan
eene verdichte maer was door baetsugtige estafetten overgebragt en die in hun retour
tot Gend aengehouden zijn. Integendeel verneemt men uijt die stadt dat er wel eene
schermutseling in 't kasteel tusschen d'overste en soldaeten - fol. 82 - heeft plaetse
gehadt maer dat zulks zoo verre niet gekomen is dat er eenen patriot het kasteel heeft
konnen naederen, verre van teenemael veroveren. Met groot ongenoegen verneemt
men dat er in die kooprijcke stadt verscheijde buijtenspoorigheden door het grouw
begaen worden, dat er reets verscheijde huijsen zijn geplondert en tot den grondt
gerenueert en dat verscheijde merckelijcke sommen gelt hebben uijtgeworpen om
het woedende grouw van hunne huijsen te verdrijven.
Heden is van 't Stadthuijs afgekondigt dat het committé-generael der stadt Brugge
geïmformeert is geworden hoe sommige kwaedaerdige persoonen zig verstouten van
aen verscheijde particuliere deser stadt gelt te vraegen en af te perssen onder
voorwensel van daervoor patrouilliën en wagten te hebben gedaen zonder nogtans
eenige schijn van waerheijd, zoo is 't dat het committé-generael aen ider waerschouwt
van voortaen aen niemant, wie het zij, ten desen opsicht iets het minste te moeten
geven, maer zullen degone die eenige wagten zouden gelieven te betaelen zig moeten
begeven aen 't committé der patrouilliën in 't Stadthuijs ofte in handen - fol. 83 - van
d'heer Van Loo, Van Haeke en Moentak, gecommitteerde voor 't committé voor de
patrouilliën deser stadt(389). Verders ordoneert het committé-generael aen alle de
confraters der gildens en aen de supposten der ambagten of neeringen promptelijk
te volkomen aen d'orders van den chef of van den gecommitteerden der gildens,
ambagten of neeringen tot het onderhouden der patrouilliën, op pene van te vervallen
in de boeten die voor dezelve zullen vastgestelt zijn en aen welcke zig ider zal
gehouden zijn te gedraegen.
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(6 december 1789)
Op den 6 december 's morgens stont op de Mart nevens het vaendel van vrijheijd,
aldaer sedert de veroveringe van onse caserne geplant, hetgone van de gilde der
stalleboge(390), nu beijde de staendaerden tusschen de groote stukken die voor
d'hooftwagt geplaest liggen, geplant staende. Van heden wordt ook door de confraters
der zelve gilde in 't beste order d'hooftwagt in uniforme onderhouden evenals tot
heden door 't choor patrioticq gedaen was.
Nu weet men voor seker dat er uijt naem van Z.M. den keijser gedeputeerde
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- fol. 84 - tot de Staeten van Braband en Vlaenderen zijn gesonden uijt Weenen om,
indien 't mogelijk zoude zijn, een vergelijk te treffen en met volmagt om alles in der
minne te vereffenen, mits het toestaen van alles dat door dezelve Staeten zouden
versogt worden. Nu weet men voor seker dat er eenen stilstant van waepenen voor
thien daegen door den generael Van der Meersch is toegestaen naer dewelcke geen
overkomst konnende getroffen worden de vijantlijkheden andermael zullen hernomen
worden(391).

(7 december 1789)
Op den 7 december saeg men 's morgens voor d'hooftwagt wederom geplaest een
ander vaendel, te weten hetgone van de confraters der hantboge(392) en dezelve in
uniforme de wagt formeeren. Om 10 1/2 uren is heden in de parochiale kercke van
St.-Gillis gedaen een zeer pligtige misse in 't musik aen den autaer van O.-L.-V. van
Remedie om den almogenden Godt door de voorspraek van Maria te bedanken over
de segening der vaderlandsche waepens en over de gelukkige verlossing der stadt
Brugge. Zulks bij placaete geaffixeert zijnde, waeren der veel godtvrugtige
tegenwoordig.
Heden verscheen in 't licht krijgsreglement van den 5 december, 't welk in de
versaemeling N. 5 - fol. 85 - onder de stukken N. 2 kan gesien worden.
Heden verneemt men in de XCVIII gasette uijt Polen dat de stadt Bender zig bij
capitulatie aen de Russen heeft overgegeven. De geschillen van het Luijksche schijnen
vereffent te zijn(393). Uijt Parijs dat d'inwoonders van 't eijland Corsica voor de vrijheijd
de waepenen hebben opgevat(394) en meer ander omstandigheden. Uijt Gend worden
de tijdingen van de verovering van Naemen en van 't casteel van Antwerpen
wedersproken en niet bevestigt. Eenige gedeputeerde der geaggregeerde der vier
confreriën beloven, als in 't jaer 1787, hun leven bij dag en nagt voor 't vaderlandt
te pande te stellen.

(8 december 1789)
Op den 8 december was er op de Mart andermael het vaendel geplant van de gilde
der schermers(395) door de confraters, van welcke in uniforme de wagt tot den
volgenden morgen onderhouden wiert. Nu zijn voor d'hooftwagt gehangen twee
klaerlichtende lanteerenen zoodat men de brandende torsen, die tot nu sedert het
begin der revolutie gebruijkt waeren, niet meer zal noodig hebben. Nu zal - fol. 86
- het onderhouden van d'hooftwagt telkens voor 24 uren door elcke gilde gecontinueert
worden zoodat men alle daeg nevens het vaendel van vrijheijd hetgone van elcke
gilde zal geplaest zien.
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Heden om 10 uren wiert in de capelle van Blindekensgasthuijs gedaen eene zeer
pligtige misse in volle musik om den almogenden Godt door de voorspraek van Maria
over de behoudenis onser stadt Brugge en gewenschte segening der waepenen te
bedanken en om door haere voorspraek den volkomen segenprael tot nut van religie,
kerk en staet te verwerven. t'Eijnden deser misse volgde eene zeer pligtige processie
op 't volgende order: voorop gingen honderden 's landts beminnende vaderlanders
t'hunnen koste met waschlicht; dan volgden alle de nog in 't leven zijnde confraters
van de gesupprimeerde confreriën van d'Heijlige Maria, uijt alle de kercken der stadt
ook met waschlicht voorgeleijt wordende door de heeren proosten en paters die van
hunne confreriën hadden geweest; tusschen dese saeg men nog eenige vaenen in
wesen - fol. 87 - van de schandaleuse verkoping, gehouden op d'Halle ten jaere 1786
wanneer alle de confreriën gesupprimeert waeren, welcke door eenige der kercken
of door particuliere alsdan voor eenen zeer geringen prijs gekogt en tot
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nu toe in wesen zijn bewaert geworden; agter dese volgden de heeren seminaristen
en eenige andere der geestelijkheijd; dan een maegdeken, luijsterlijk opgeciert, in
haere handen draegende in groote letters dit opschrift: ‘Maria, voor dees gift die wij
U nu opdraegen, wilt dog de Kerk en staet goetjonstig onderschraegen’; waernaer
volgde het beelt van d'Heijlige Maria en agter hetzelve het Alderheijligste; wordende
die pligtige processie gesloten door d'heeren voogden van Blindekensgasthuijs en
agtervolgt door zoo een menigte volk dat dezelve een reek van 't één eijnde tot het
ander uijtmakte van de Beenhouwersstraet langs welcke de processie wiert
omgedraegen, immers langs den zelven toer zooals die processie voor alle de
veranderingen vanoudts omgedregen is, 's morgens om vijf en half uren op den
feestdag van Maria Hemelvaert. Nu eenider het draegen der processiën en herstelling
der confreriën ziende herleven, was de gestigheijd(396) en godtvrugtigheijd van alle
menschen - fol. 88 - in 't algemeen overgroot en niettegenstaende het streng jaergetijde
saeg men meer als oijt op den 15 augusti gepleegt de huijsen en straeten verciert met
jaerschriften, lofdichten, waschligten, groen en andere vercieringen. De straeten
waeren met vlaggen en honderden konstgewerkte kroonen omhangen en bestroijt
met zooveel groen als er te bekomen was. Langs den toer waeren vijf autaeren
opgeregt en eenige arken zoodat men als een waeren herlevenden iver voor d'eere
van Godt en Maria siet uijtschijnen. Verders wiert des naermiddags in de capelle van
Blendekensgasthuijs gedaen een sermoen en pligtig lof alsof het den feestdag van
Maria Hemelvaert zoude zijn. Des avons wierden langs den toer eenige vruegdevieren
ontsteken als in teeken van victorie voor d'herstelling van Godts Kerk, dog zooveel
niet als gewonelijk op den 15 augusti gepleegt wiert wegens de strengigheijd van 't
jaergetijde.
Heden naermiddag saeg men ook ter zelver eijnde nog de volgende godtvrugtigheijd
plegen: meer dan seshondert kinderen, zoo knegten als meijskens, van de sondaegsche
scholen, die met groot nut in Brugge onderhouden worden, in den train van de
gewesen Jeusuïten gingen met - fol. 89 - d'uijterste gestigheijd, verselt door eenige
heeren geestelijcke bestierders der scholen, hunne meesters en meestressen den toer
van den ommegang van 't H. Bloet ons Heeren. Meest alle dees kinders hadden in
hunne handen een kerkeboek of roosencrans en waeren het voorbeelt van een
stigdende godtvrugtigheijd door het groot getal een reek van een heele straet
uijtmakende.

(9 december 1789)
Op den 9 december zijn geduerende den nagt met eene postchaise vertrokken eenige
van de gedeputeerde heeren van ons choor patrioticq, te weten den heer Van de
Casteele, De Net(397) en andere die gisteren van Gend met de bargie waeren
aengekomen om hier eenige noodige affeerens te verrichten en seffens wederom naer
Gend zijn vertrokken om vervoegt met de patriotten, als fol. 79 vermelt, (vertrokken)
nog eenigen tijdt tot het bewaeren der veijligheijd van die stadt te verblijven. Van
dese heeren heeft men vernomen dat sij deser daegen aen de poorten van Gend hebben
gearresteert en geconfisqueert eenen vischwaegen, wekkers bennen(398) of manden
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gelaeden waeren met eenigen visch van boven en daeronder eene groote kwantiteijt
buspoeder, gedistineert door eenige particuliere van Oostende voor de keijserlijcke
tot - fol. 90 - Brussel, welcke daedt voor die van Oostende, waer men nog veele
keijsersgesinde vint, tot weijnige eere zal streken.
Heden zijn twee persoonen deser stadt Brugge, naer van 't collegie gehoort te zijn,
beweegt in egte van vangenis, die gisteravond naer d'ure de patrouilliën
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der volontaire gildens hadden bestaen te willen slaen en aenranden, welcke voorvallen
nu bijnae daegelijks plaetse hebben en verscheijde in egtenis beweegt worden.

(10 december 1789)
Op den 10 december 's morgens om thien en half uren wiert in de kercke der
eerweerde paters Predikheeren aen den autaer van Maria de Victoria, met expositie
van 't Alderheijligste en 't beelt van Maria in 't midden der kercke, gedaen een zeer
pligtige misse in 't musik waer duijsenden godtvrugtige tegenwoordig waeren om
door eenpaerige gebeden, door de voorspraek van Maria, de hemelschen segen over
de Nederlandsche waepens af te smeeken.
Heden zijn van 't Stadthuijs bij hallegebode de volgende ordonantiën bekent gemakt:
d'eerste behelsende dat het committé-generael deser stadt ondervinden dat er nog
verscheijde waepens, sedert de verovering der caserne, zijn agtergebleven en
oordeelende het inbrengen der zelve in dese tijdtsomstandigheden - fol. 91 - van 't
uijterste gewicht beloven aen alle degone die eenige geweiren zullen inbrengen eene
premie van negen schellingen wisselgelt voor ider geweire en drij schellingen
wisselgelt voor ider sabre met ciberne(399) die zal ingebragt worden, welcke premiën
seffens aen d'inbrengers op 't committé-militaire zal gegeven worden(400). De tweede
ordonantie van 't collegie behelst dat er aen 't collegie menige klagten zijn gedaen
geworden nopende d'onderhouding van de swijnemart(401) en dat de loopers(402), wilde
beenhouwers(403) en andere de swijns opkoopen vóór de mart en de landtslieden tegen
gaen, die alsdan andermael verkopende tot groote prejuditie van 't gemeente deser
stadt, waerin dienende voorsien te worden. Den Heere ende Wet ordoneert voortaen
aen de bovengemelde persoonen en alle andere geene swijns meer op te koopen of
de landtslieden tegen te gaen voordat de mart begonst is, op de boete van 30 pond
parasijse voor elcke contraventie; zullende door hun geen andere swijns voor hunne
consomptie vermogen opgekogt te worden dan alleen binnen den cirkel van d'ordinaire
swijnemart. Van gelijcken - fol. 92 - aen dezelve verboden wordende geene swijns
op de mart komende voor rekening van andere te koopen of die te koopen om
wederom voort te verkopen tot groot naedeel van 't gemeente, op de boete van 60
pond parasijse voor de eerste reijse, van voor de tweede reijse de mart niet meer
vermogen te frequenteren en arbitrare correctie volgens d'extinctie van 't cas zulks
zal vereijsschen(404).
Heden verneemt men in de XCIX gasette uijt Weenen pligtig jaergetijde wegens den
verjaerdag van 't overlijden van Maria Theresia ten bijwesen van Z.M. den keijser
gehouden. Zijne Majesteijt geeft menige saeken over in handen van den prins van
Kaunitz(405) met belofte van in geender manieren met dezelve meer te bemoijen. Uijt
Parijs verscheijde besonderheden nopende de landtsvergaederinge en andere
omstandigheden. Het magistraet van Iper door 't gemeente verandert(406). Menige
vremdelingen setten hun tot Gend neder en die stadt, die met een volkomen ondergang
bedreijgt was, begint te bloeijen en herleven. Krijgsraedt wegens den heer Diericx
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gehouden. De voorstellingen van vrede, door het Nieuwblad van Herve aengekondigt,
worden wedersproken.

(11 december 1789)
- fol. 93 - Op den 11 december om negen uren 's morgens waeren generaelijk alle de
ambagten en neeringen deser stadt op hunne gewone vergaederplaetsen ter convocatie
saemen geropen wanneer korts daernae ider respectiven deken op dezelve verscheen
met een gedrukte lijst tot de generaele verandering van 't magistraet deser stadt, op
't versoek van d'heeren Staeten van Vlaende
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ren(407), ten wekken eijnde gisteravond alhier twee heeren commissarissen(408)
aengekomen waeren. Het nieuw collegie was geduerende desen nagt geformeert door
generaelijk alle de dekens en de gedrukte lijst wiert aen elk voorgelesen om den
weijnigen tijdt nogtans die elk gegeven wiert en omdat de lijst reets gedrukt en dus
de stemmen van 't generael gemeente niet konden gegeven worden, wierden daerop
veele aenkantingen gedaen door de supposten van verscheijde ambagten en neeringen,
zoo verre dat om twalf uren door het ambagt der wollewevers, geassisteert door
eenige andere leden der ambagten, in 't committé-generael een wettige schriftelijcke
interdictie gesonden wiert, besonder omdat den tijdt tot voltrekking van zoo een
gewichtig - fol. 94 - werk te kort geoordeelt wiert en omdat den deken sieur Pieter
Verbeke, sedert gisteren als deken aengenomen, door 't collegie in de generaele
vergaedering tot de verkiesing niet geropen was(409). Hiermede meijnde eenider
inderdaedt dat het doen van den generaelen eedt door 't collegie voor eenige uren
zoude uijtgestelt geweest hebben, maer desen naermiddag tusschen twee en drij uren
saeg men zulks heel anders te zijn en niettegenstaende de interdictie was alles in 't
Stadthuijs gereet om door 't nieuw magistraet den eedt gedaen te worden. Den deken
Verbeke die bij d'andere dekens in 't committé-generael geropen was, dede met eenige
supposten van andere ambagten alle mogelijcke devoiren om zulks nog eenigen tijdt
uijt te stellen, sij versogten de heeren commissarissen te mogen spreken, dog alles
was vrugteloos terwijl men op 't point was om 't begonste werk te voltrekken. Om
drij uren dan verscheenen de nieuwe heeren van 't magistraet, naerdat het oudt bedankt
was, in de Vierschaere, in de saele van 't Stadthuijs; de heeren commissarissen
plaetsten hun in 't midden om den eedt der zelve voor d'heeren Staeten af te nemen.
- fol. 95 - Den eedt dan van den heer Van Kaprijcke, borgmeester van schepen(410),
wiert eerst door d'heeren commissarissen afgenomen, dan volgden d'heeren schepenen
vier en vier tesaemen, dan den heer Van Overlope, borgmeester van den Commune(411),
dan de heeren raeden en hooftmannen en eijndeling den heer Van Merkem als
tresorier(412). Onder de heeren schepenen waeren verscheijde borgers verkosen, onder
andere den heer J.T. van Vijve, lid van den vleesschenambagte als voorschepen(413),
ook zijn onder de heeren schepenen den heer Caneel, vischkoper(414) en den heer F.
Moentak, mercenier(415); zijnde de heeren raeden en hooftmannen ook meest alle
borgers zoodat er maer zeer weijnig van de voorige heeren collegianten hunne plaetse
behouden hebben(416). Den eed wiert door d'heeren collegianten, liggende hunne
vingers op 't crusificx, in deser voegen afgeleijt: ‘Dat sweere ik, etc., de hoogmogende
heeren Staeten van Vlaenderen en de natie getrouw en onderdaenig te zijn als aen
mijnen voorigen souvereijn; de wetten, costumen, gebruijken, chartes van Vlaenderen
te onderhouden en te doen onderhouden, etc.’ en verders als - fol. 96 - in 't doen van
den eedt van 't magistraet in gebruijk geweest heeft. Het nieuw magistraet aldus
onder de toejeuging van duijsenden aenschouwers geformeert zijnde, zijn d'heeren
opgestaen en met d'heeren commissarissen uijt de Vierschaere vertrokken naer 't
collegie om hunne sitting te nemen een kwartier eurs, naer welcke d'heeren
commissarissen seffens met een postfouture naer Gend vertrokken zijn. Wegens dese
spoedige veranderinge van 't magistraet wierden binnen Brugge geen de minste
vruegdebedrijven gepleegt. Zulks was van 's morgens geaffixeert bij placaete in
welcke door d'heeren commissarissen aensogt wiert van ter gelegentheijd van de
verandering van 't magistraet van Brugge geene vruegdebedrijven te plegen of
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illuminatiën te ontsteken(417) en van welk versoek het gemeente bij orders van 't
committé-generael is verwittigt geworden zoodat heden alles zoo stil afliep alsof de
verandering van 't magistraet geene plaetse zoude gehadt hebben.
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Desen naermiddag zijn, zoo met de bargie van Gend als billanderschepen, te retour
gekomen de vrijwillige van - fol. 97 - ons patrioticq choor, vertrokken als hiervooren
fol. 79 vermelt, naer aldaer menige eerebewijsingen en dankseggingen door 't
patrioticq choor van Gend over hunne bewesene diensten ontfangen te hebben. Dese
hebben ook van Gend medegebragt 30 stukken wit laeken 't welk vervoert is ten
huijse van d'heer Van de Casteele om eerstdaegs blouw geverwt en voor de formatie
onser nationeele troupen gebruijkt te worden. Dit laeken is een gedeelte van de
menigte stukken van degone verovert zijn op de keijserlijcke tot Gend uijt de
magasijnen, waer de schaede aen de stadt zonder voorbeelt gedaen zijnde, de
veroveringen op de militaire ook zeer aenmerkelijk zijn bevonden geworden.

(12 december 1789)
Op den 12 december 's morgens wiert bij orders van 't committé-generael door de
gewone klinkers(418) rondt de stadt uijtgeklonken dat zig niemant behoort te autireeren
ofte verschieten wanneer er eenige canonschueten zouden worden afgelost en dat
zig eenider zoude wagten van op 't afschieten der zelve die te naederen om aan geen
ongelukken onderworpen te zijn, - fol. 98 - zulks zijnde omdat eerstdaegs eenige
swaere stukken canons uijt de magasijnen van Oostende zullen afgelost en geprobeert
worden.
Desen naermiddag is van Gend gebragt tusschen een groot geleijde gewaepende
patriotten een ondeugende vrouwspersoon deser stadt, verdagt zijnde als spion voor
de keijserlijcke troupen maeren te hebben overhandigt, zijnde ook brieven ten desen
opsicht bij haer gevonden geworden. Dese is seffens in egte van vangenis beweegt
geworden om nauwkuerige reflectie nopende haere strafbaere daedt te nemen.

(13 december 1789)
Op den 13 december 's morgens om 12 uren kwam alhier binnen Brugge naer 't
committé-generael eene estafette aen met de sekere aengenaeme tijdinge dat de stadt
Brussel door de patriotten verovert en van de keijserlijcke soldaeten ontruijmt is.
Volgens die berichten hebben 500 vaderlanders den slag durven waegen tegens 6.000
keijserlijcke soldaeten en dat den vreeden generael d'Alton bij capitulatie met geheel
het garnisoen, naer veele manschap gedoot te zijn, uijt Brussel schandelijk vertrokken
is(419). - fol. 99 - Men verwagt nopende dese zoo onverwagte als aengenaeme tijding
haest nadere maeren te vernemen.
Geduerende desen nagt is binnen Brugge in 't huijs van sieur Hardij op de Mart eene
diefte met braeke begaen bij middel van 't uijtdoen eeniger ruijten uijt den voorvenster;
eenige kostelijcke horlogiën zijn gestolen geworden zonder dat men de dieven heeft
konnen agterhaelen of ontdekken.
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(14 december 1789)
Op den 14 december naermiddag wiert de stadt Brugge als belegert door de menige
swaere kanonslaegen die men buijten de Smedepoorte hoorde aflossen tot approbatie
der zelve. Dese waeren alleen met swaere proppen en poeder gelaeden en hebben
alle zonder schaede te veroorsaeken een gewenschte uijtwerkinge gedaen zoodat
dese par eersten op onse battarijen zullen geplaest of naer het vereenigt leger
versonden worden. Onder dese zijn verscheijde 24 ponders en andere swaere stukken
zoodat de slaegen verre gehoort wierden. Duijsenden nieuwsgierige hadden hun op
en omstreeks de vesten begeven om dezelve te zien afschieten. - fol. 100 - Door de
groote davering wierden eenige glaesevensters van de naeststaende huijsen gebroken,
dog geen verder schaede veroorsakt terwijl alle de muebelen die konden breken
geborgen wae
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ren. Die canons, de poorten, magasijnen worden nog dag en nagt door de borgers
bewaert 't goon voor vele een groot verlet van tijdt is veroorsaekende.
Heden versche[e]n in 't licht echt verhael van 't gene voorgevallen is in 't veroveren
van de princelijcke stadt Brussel, 't welk in de versaemeling N. 1 onder de stukken
N. 3 kan gesien worden.
Heden verneemt men in de C. gasette: d'hertoginne Caroline d'Albanij tot Bolognen
in Italiën overleden(420). Uijt Weenen de geschenken voor de bevalling van de
gemallinne van den ardtshertog Franciscus(421) toegesonden. Merkweerdige besetting
van de ardtshertoginne Marie-Anne. Uijt Parijs besonderheijd nopende een officier
met swarte cocarde voorgevallen. Uijt Gend eenige overlopers. Uijt Brussel
toegekomen revue over de vaderlandsche troupen gedaen; de verovering van Brussel
met verscheijde omstandigheden wordt bevestigt.

(15 december 1789)
- fol. 101 - Op den 15 december wiert in de kercke der eerweerde paters Predikheeren
het gebedt van 40 uren gesloten, ten welcken eijnde 's morgens om 10 uren wiert
afgesongen een zeer pligtige misse ter eeren van de H. Maria de Victoria met vollen
aflaet voor d'ingesetene van 't broederschap, waer menige godtvrugtige in dees
gepreveligeerde misse tegenwoordig waeren. In dees misse waeren ook tegenwoordig
de kinderen onser militaire krijgsschole in uniforme omset met de staetscaleuren,
gelijk hunne meesters nog in militaire kleederen, dog ook met de staetscaleuren
omset. Dese waeren geplaest in den choor en offerden aen d'offerande zeer gestigtig,
gelijk ook deden meest alle de liefhebbers van Maria die in dees kercke tegenwoordig
waeren, het beelt van Maria ook in 't midden der kerk geplaest staende.

(16 december 1789)
Op den 16 december 's morgens om 10 uren wiert in de parochiale kercke van
St.-Anne gedaen eenen zeer plichtigen solemnelen lijkdienst tot laevenis der zielen
van d'overledene vaderlanders die voor 's landts welvaeren het leven hebben verloren.
Zulks was - fol. 102 - bij plakbrieven aen alle kerkdueren geannonceert en alle de
leden van ons patrioticq choor, benevens menige andere godtvrugtige, waeren er
tegenwoordig zoodat de kercke vol menschen was.

(17 december 1789)
Op den 17 december verneemt men d'aengenaeme tijding dat de roverijen,
plonderingen en doodtslaegen die de goddeloose, keijserlijcke soldaeten op hunnen
aftogt van Brussel gepleegt teenemael gestut zijn naer tot Halle en omstreeks
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verscheijde plaetsen op de grensen van Brabant veele ongehoorde grouweldaeden
te hebben gepleegt; meest alle de soldaeten zijn door de duijsenden gewaepende
boeren verdreven, veele gedoodt en gevangen genomen, overal alarm geklipt zijnde.
Heden verneemt men in de CI gasette uijt Roomen het testament van de hertoginne
d'Albanij; uijt Weenen verscheijde berichten wegens den Turschen oorloog; den
zoogenaemden Vellacherberg(422) met groote schaede gebarsten. Marie- Louise van
Parma(423) overleden; de siekte des keijsers blijft aenhouden en meer andere
omstandigheden. Uijt Parijs verwoestingen in Vranrijk gepleegt; decreet der
landtsvergaederinge. Het magistraet - fol. 103 - van Veurne en Dixmude vernieuwt(424);
besondere godtvrugtigheijden wegens de geluckige verlossing tot Gend gepleegt en
den Te Deum Laudamus afgesongen. De goddeloosheden door de keijserlijcke
soldaeten op de grensen van Brabant gepleegt worden bevestigt; den schat in de
koninglijcke kiste en krijgskasse bevonden en
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aenmelding van de vreesselijcke ketenen, die in onse handen gevallen zijn, die onse
verdrukkers voor ons hadden bereijt. Den heer prelaet van d'abdije van St.-Pieters
tot Gend benoemt(425). Omstandigheden nopende de verovering van Mechelen(426) en
de stadt Namen schijnt sonder slag of stoot door het patrioticq leger verovert te zijn.
Waerschouwinge aen alle waere vaderlanders der Nederlandsche provenciën, zijnde
een bericht uijt de stadt Brugge van de pligtigheijd die sondag toekomende en
volgende daegen in de kapelle van 't H. Bloet ons Heeren Jesu Christi zal plaetse
hebben.

(18 december 1789)
Op den 18 december is den generaelen biddag, ingestelt als hiervooren fol. 64 vermelt
in de kercken van 't beggijnhof en O.-L.-V. ter Poorterije, gesloten, in - fol. 104 welcke laeste kerk daer geduerende dees drij daegen het Alderheijligste op den autaer
van O.-L.-V. is aenbeden geworden. 's Morgens om 11 uren wiert er telkens
afgesongen eene zeer pligtige misse. Om vier uren wiert er gedaen een stigtende
sermoen wegens de tijdtsomstandigheden en daernae een solemneel lof onder den
toeloop van duijsenden menschen met zoodaenig een godtvrugtigheijd die 't
versteenste gemoed moest bewegen en die weert te vereeuwigen is. Ziende in dees
en in andere kercken, geduerende de solemniteijt van den gemelden biddag voor 't
Alderheijligste, zoo menige versaemelde gebeden voor de behoudenis van onse
heijlige religie en 't lieve vaderlandt storten.
Heden naermiddag waeren bij honderden menschen aen de Gensche barge vergaedert
om te zien aenkomen eenige oversten, den tamboermajor, speellieden en meer als
100 soldaeten van onse besetting van Brugge die laest op bevel van 't gewesen
gouvernement naer Loven getrokken waeren; die alle door hunne ouders, vrouwen,
vrienden en bekende onder alle toejeugingen ontfangen wierden, hun ziende nog in
't leven en verlost van hunne tijrannen en op vrije voeten gestelt; omhelsende hunne
mans, de ouders - fol. 105 - hunne kinderen, den eenen vrient den anderen, alle welcke
het hardste gemoed beweegde. Alle de keijserlijcke soldaeten, geene uijtgenomen
dan die aen vrijwillige buijtenspoorigheden verdagt en gecoloqueert zijn, vermogen
onder den dienst van d'heeren Staeten nieuwen dienst aenveerden. Die zulks niet
begeeren te doen krijgen hun congé en pasport waermede zij liberlijk naer hun
geboorte- of andere plaetsen mogen vertrekken of hier bij hunne vrienden
verblijven(427).

(19 december 1789)
Op den 19 december, daegs naer het eijndigen van de gebeden van 40 uren als
hiervooren fol. 64 vermelt, is seffens begonst eene andere generaele godtvrugtigheijd
in de kappelle van 't H. Bloet ons Heeren welcke om den hemelschen segen over het
lieve vaderland te verwerven vijfthien agtereenvolgende daegen zal continueeren.
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Daegelijks om 11 uren zal er gedaen worden een pligtige misse om vier uren door
differente predikkanten, een aenwakkerende sermoen wegens de tijdtsomstandigheden
gevolgt door een solemneel lof, gelijk de misse in volle musik, t'eijnden welcke aen
de leden van de verscheijde ambagten en neeringen, die volgens - fol 106 - rang in
het wijtloopig placaet ten desen eijnde geaffixeert daegelijks in de diensten zullen
tegenwoordig zijn, zal er in den choor aen 't H. Bloet gesegent worden. Daegelijks
zal van 's morgens vroeg geduerende dees vijfthien daegen het H. Bloet ter
aenbiddinge geëxponeert worden zoodat men van heden, als in de maendt meij,
menige godtvrugtige siet den ommegang gaen. Met wat verdere pligtigheijd dees
solemniteijt is ter uijtvoer gebragt kan den leser zien in de
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waerschouwinge aen alle waere vaderlanders die wijtloopig ten desen opsicht in de
CI Gasette van Gend vermelt is. Zoo men nu voorseker verneemt, zijn de twee heeren
generaels Lelien en Verrar(428), met volmagt alhier vanwegen Z.M. den keijser
gekomen, onverrichter saeke naer Weenen teruggekeert, hun door d'heeren Staeten
van Brabant en Vlaenderen aengeseijt zijnde dat de saeken te verre gekomen zijn
om in eenige onderhandelinge te treden; aen dese heeren alleen het manifest van den
heer Van der Noot voor den keijser, hunnen meester, medegegeven wordende opdat
hij daerin zoude zien waeraen hij zig als vervallen pligtig gemakt heeft.

(20 december 1789)
- fol. 107 - Op den 20 december 's morgens om 11 uren wiert in de kathedraele kercke
van St.-Donaes door eenen heer kanonink afgesongen eene zeer pligtige misse in
volle musik ten eijnde volgens den korten inhout van den herderlijcken brief, hiernae
te melden. Onsen eerweerdigsten heer bisschop op zijnen troon in pontificael gewaet
was geduerende de misse geplaest alsof hij die zelfs zoude hebben gedaen en song
ten eijnde de misse den Te Deum Laudamus af onder het luijden van alle de klokken
deser kercke. In den choor waeren tegenwoordig de heeren van 't nieuw magistraet
deser stadt en degene van 't Landt van den Vrijen, de heeren van onse verscheijde
committés, de leden van onse drij volontaire hooftgildens in volle uniforme en hunne
vaendels omhangen met alle soorten van staetscaleuren; de gilde van 't St.-Jooris
was geplaest in den choor en degene van St.-Sebastiaen en St.-Michiel op de beijde
zijden van den choor. In de voorkerk waeren de kinderen van onse militaire
krijgsschool met hunne meesters geplaest en duijsenden waere - fol. 108 - vaderlanders
hoorden met alle godtvrugtigheijd dees misse om gesaementlijk den hemel over ons
reets bekomen wonderbaere victoriën en vrijheijd te bedanken. Den hooftsaekelijcken
inhout van den herderlijcken brief ten desen eijnde geaffixeert was dat zijne
doorlugtigste hoogweerdigheijd, den bisschop van Brugge, bij depêche van den 13
deser door de hooge ende mogende heeren Staeten van Vlaender is gelast geworden
van aen den Godt der heijrkragten openbaere dankseggingen te bewijsen over de
reets zoo geluckige victoriën en openbaere blijken van Godts bermhertigheijd tot
behoudenis van ons waer katolijk gelove en dierbaere vrijheijd, waerom zijne
doorlugtigste hoogweerdigheijd, willende volkomen aen dusdanige godtvrugtige
voorstellingen, geordoneert heeft bij voorgaende advijs van d'heeren van 't kapitel
der kathedraele, zoo hij ordoneert bij desen op sondag den 20 deser in de kathedraele
kercke te singen eene misse Motive de S.S. Trinitate(429), gevolgt door den Te Deum
Laudamus en op sondag den 27 deser zal zulks gelijkkelijk gedaen worden in alle
de collegiale en parochiale kercken deser stadt, gelijk ook in degone - fol. 109 - van
het plattelandt. Verders alle zielbestierders aengewakkert wordende om op 't kragtigste
hunne toehoorders op te wakkeren om door eene vereenigde godtvrugtigheijd hunne
gebeden met degone der geestelijkheijd te vervoegen ten eijnde den hemel de reets
behaelde victoriën tot nut van kerk en staet nog meer en meer zoude gelieven te
segenen om haest den gewenschten olijftak van vrede door alle onse landen te zien
bloeijen en herleven; zijnde zulks den korten inhout volgens welcke den herderlijcken
brief vermelt is.
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(21 december 1789)
Op den 21 december, gelijk ook gisteren naermiddag, waeren andermael alle de
ambagten en neeringen vergaedert tot het benoemen van twee heeren schepenen, drij
heeren raeden en een heer hooftman die, op de spoedige veranderinge van 't
magistraet, voor dit office hebben bedankt en den eedt niet hebben afgeleijt en die
de heeren, die nu door d'ambagten en neeringen zullen verko-
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sen zijn, op 't collegie zullen afleggen. Den heer hoogbalieu en den heer schout zullen
hun officiën, als ten tijde voor de revolutie, blijven behouden hoewel er door 't
gemeente, door eene al te groote - fol. 110 - spoedigheijd, ook nieuwe heeren tot
dees hooge amploijen waeren benoemt schoon zulks noijt aen 't departement van 't
gemeente geweest heeft(430). Den heer Penaranda, gewesen tresorier, releveert ook
tegens zijne afsetting, zulks voor zijn leven met het tellen van eene somme van f.
17.001 guldens bekomen hebbende, zoodat er ten desen opsicht verregaende geschillen
rijsen(431). Verscheijde ambagten zelfs, als de wollewevers, bakkers, timmerlieden,
releveeren tegens alles dat er gedaen is omdat er geen genoegsaemen tijdt ter
beraetslaeginge gegeven is, door welcke representatiën tot wederroeping van 't
magistraet aen d'heeren Staeten van Vlaender zullen gepresenteert worden(432), gelijk
ook door d'heer Penaranda gedaen wordt.
Heden verneemt men in de CII gasette uijt Weenen welcken indruk op de gemoederen
de revolutie der Nederlanden aldaer is veroorsaekende; berichten wegens den Turschen
oorloog en uijt Parijs wegens de landtsvergaederinge. Uijt Brussel de heeren raeden
en hooge bediende hervatten hunne plaetsen; pligtigen intrede van den heer Van der
Noot, onsen verlosser, binnen Brussel; Namen door het patrioticq leger verovert;
den minister en den graeve d'Arberg(433) binnen Luijk aengekomen.

(22 december 1789)
- fol. 111 - Op den 22 december 's morgens om 10 uren wiert in 't clooster der
Conceptionisten, geseijt het H. Geesthuijs, nu gehuijsvest in 't gesupprimeerde clooster
der Jacobinerssen, gedaen eenen zeer pligtigen lijkdienst tot laevenis der zielen van
d'overledene vaderlanders, waer niet alleen menige van 't patrioticq choor deser stadt
tegenwoordig waeren maer ook menige andere godtvrugtige zoodat de kercke vol
menschen was.
Heden verscheen in 't licht en wiert uijt de drukkerije van sr. P. Parain(434) uijtgegeven
[een] sermoen, gepredikt door den zeer eerweerden heer M.J. Gailliard, pastor der
parochiale kercke van St.-Gillis(435), gepredikt op den 19 december 1789 in de kappelle
van 't H. Bloet, etc., welke in de versaemeling N. 2 onder de stukken N. 5 kan gesien
worden. Dit sermoen doorblaedende zal men op eenen oogslag sien hoe niet alleen
door desen iverigen heer voor de vrijheijd, maer door d'andere predikkanten nu
opentlijk op den Stoel der H. Waerheijd de schandige verbrekingen van onse vrijheijd,
door den keijser en het - fol. 112 - gewesen gouvernement begaen, aen ider uijtgeleijt
en zonder bewimpeling opgehaelt worden.

(22 en 23 december 1789)
In den nagt tusschen den 22 en 23 december was het collegie deser stad bijnae den
heelen nagt vergaedert wanneer van officiewege uijt een huijs vanop Petit Lago(436)
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opgelicht wiert eenen jongelink, nog onder de keijserlijcke soldaet[en] geweest
hebbende en die alhier sedert eenige daegen van Gend was aengekomen, die desen
nagt verscheijde mael door 't collegie gehoort wiert, verdagt zijnde van valsche
guineen te hebben geslaegen. Sommige seggen eenige in[s]trumenten en halam bij
hem bevonden te zijn, dog hiervan is geene sekerheijd, alleen is het waer dat hij in
verscheijde winckels in de Steenstraet valsche guineen heeft gewisselt en dat er bij
hem bevonden zijn, dog hierom is het niet seker dat hij pligtig is van dezelve te
hebben geslaegen, temeer omdat zijne ontschuldingen, zoo men zegt, gegront zijn
en hij afwijs kan doen van wie hij de valsche guineen ontfangen heeft(437).
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(23 december 1789)
- fol. 113 - Op den 23 december 's morgens vroeg wierden langs de Dampoorte
ingebragt drij mans- en twee vrouwspersoonen op eenen waegen, gekoort en
gebonden, op suspicie geapparendeert van de kerkdieven te zijn die onlangs de
kercken van Blankenberge, Ettelghem en St.-Cruijs te hebben bestolen en naer welcke
door d'heeren van 't collegie van 't Vrije nauwkuerig ondersoek zal gedaen worden.
Heden morgen van negen uren tot 's avons ter zelver ure waeren in 't Landthuijs van
den Vrijen vergaedert de notable, balieus, borgmeesters, schepenen en hooftmannen
van de heele uijtgestrektheijd van heele [het] Brugsche Vrije, alle in diversche kaemers
vergaedert tot het geven der stemmen tot vernieuwinge van des zelfs hooftcollegie
en niettegenstaende dat elk op heden meijnde dees gewichtige saek te zullen afloopen,
wiert zulks des avons naer vele tegenkantingen, reets negen en half uren zijnde, tot
des anderdaegs verschoven zoodat honderden - fol. 114 - nieuwsgierige die gewagt
hadden om heden den eedt te zien afleggen, moesten vertrekken gelijk zij gekomen
waeren. Desen naermiddag hebben nogtans op 't Stadthuijs voor 't collegie, tot
vervolling van 't zelve, de heeren Fleijs en Valkaert den eedt afgeleijt als twee heeren
schepenen(438), de heeren Custis, Caïmo en Goddijn als drij heeren raeden(439) en den
heer De Zutter, deken van de neeringe van de lijnwadiers als hooftman(440), welcke
bij meerderheijd van stemmen door de generaeliteijt van 't gemeente gekosen waeren.

(24 december 1789)
Op den 24 december wierden langs de Smedepoorte ingebragt twee Waelen die
hadden bestaen de boerewagt van St.-Michiels met geschot aen te randen dog door
d'overmagt der boeren overvallen zijnde, zijn zij gekoort en gebonden ingebragt en
in egte van vangenis beweegt geworden.
Tusschen 11 en 12 uren van desen morgen is in de collegiekaemer van 't Vrije door
drij heeren commissarissen van d'heeren Staeten van Vlaenderen(441), naer accordatie
van de gemeene stemmen, den eedt van 't nieuw magistraet afgenomen op den zelven
voet als hetgone deser stadt Brugge, ziet - fol. 116 - hiervooren fol. 93. In des zelfs
collegie zijn zeer merkweerdige veranderingen gedaen: tot vier nieuwe borgmeesters
zijn verkosen: de heeren Prudomme, Lebalieu, Van den Bogaerde en Van Huirne(442);
in plaets van 18 te zijn er, als van oude tijden geplogen, 24 schepenen aengenomen
zoodat men nu de verduijsterde voorrechten ziet weerkeeren en het collegie, dat door
het wilkuerig gouvernement tevooren alleen geformeert wiert, nu door d'eenstemming
der landtslieden ziet formeeren. Wegens de gemelde verandering was er door 't
committé-generael der stadt Brugge van gistermorgen, gelijk in de verandering van
hetgone deser stadt gedaen was, bij placaete geaffixeert van ten desen eijnde geen
vruegdebedrijven te plegen of illuminatiën te ontsteken zoodat het heden zoo gerust
afliep alsof het collegie niet zoude verandert geweest hebben(443).
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Heden morgen is ook van 't Stadthuijs afgekondigt dat het collegie van schepenen
geïmformeert zijn geworden dat er in verscheijde winckels deser stadt valsche guineen
zijn gepresenteert van 't slag - fol. 116 - van 't jaer 1789 die niet gecordoneert(444) zijn
en waeraen dezelve konnen gekent worden en waervan gevolgentlijk het publik
verwittigt wordt om niet bedrogen te worden.
Heden verneemt men in de CIII gasette uijt Weenen verscheijde berichten we-

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

129
gens den Turschen oorloog; grooten brand in de stadt Venetiën; den keijser is nog
altijdt onpasselijk. Uijt Parijs d'omstandigheden der beroerten tot Senlis voorgevallen.
Den generael d'Alton en den kolonel Bleckem begeven hun door Bouvines naer
Luxembourg met weijnige manschap. Den heer Van der Noot met d'hoogmogende
heeren Staeten van Brabant komen triumphantelijk tot Lier aen. Tot Loven worden
veele verdagte persoonen en veel effecten, zoo kerkcieraet als andere ontdekt. Uijt
Brussel dat de keijserlijcke troupen de stadt Ruremonde en het heel landt verlaeten
hebben; voorsorgen voor de gequeste en voor de weduwen wiens mans gesnevelt
zijn, genomen; naeder bericht wegens d'inhaeling van den heer Van der Noot. Uijt
Gend het fort ‘Liefkenshoek’(445) door de vaderlandsche troupen ingenomen. Bericht
wegens de hertoginne van Orléans, etc.

(25 december 1789)
- fol. 117 - Op den 25 december naermiddag zijn par fouture naer de stadt Gend
gereden drij gecommitteerde van 't ambagt van de wollewevers, te weten J. de Jaegere,
J. van Groenenrode en Ber. van Walleghem(446); de notable deser stadt zijn reets
vertrokken en degene van d'ambagten der kleeremaekers, bakkers en timmerlieden
zullen hun eerstdaegs opvolgen om gesaementlijk aen d'hoogmogende heeren Staeten
van Vlaenderen hunne beschuldingen door regtmaetige representatiën in te voorderen
nopende den loosen handel, tegens de privilegiën, op welcke het nieuw magistraet
deser stadt is geformeert geworden niettegenstaende de gedaene protestatiën, veele
nogtans zijn van gevoelen dat niettegenstaende dit het collegie, alwaer 't maer voor
eenigen tijdt, zal geformeert blijven en dat die poogingen zullen vrugteloos zijn(447).

(26 december 1789)
Op den 26 december verneemt men hoe tot Gend alle de truertonneelen in vruegt en
blijdschap verandert zijn; dat den heer Van der Noot, verlosser van 't vaderland, daer
zeer pligtig is onthaelt; dat de heele stadt verlicht is geweest en alle bedenkelijcke
vruegdebedrijven geplogen, dog dat bij ongeluk het huijs - fol. 118 - van den heer
kanonink Petit, staende bij St.-Baefskercke, waer onsen verlosser hadde gelogeert,
korts naer zijn vertrek merkelijk door de vlammen is beschaedigt geworden.
Geduerende dese weke wiert binnen de stadt Brugge publik verkogt: verklaering van
zijne eminentie, den kardinaal Van Frankenberg, artsbisschop van Mechelen, over
de leering van 't Seminarie-Generael van Loven (ziet dit wondere stuk versaemeling
N. 6 onder de stukken N. 1).
Nu zijn ook aen d'heeren inschrijvers thuijs gesonden het sesde deel der eijsschen,
vertooningen en protestatiën aen Zijne Keijserlijcke en Koninglijcke Majesteijt
gedaen, etc., d'uijtgaeve van welcke in 't jaer 1787 zoo stiptelijk door het wilkuerig
gouvernement was verboden naerdat er tot vijf deelen waeren uijtgegeven. Nu
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verhoopt men het heele werk te zullen bekomen en nu van de voorige deelen, gelijk
van dit eijgenaer zijnde, zal den leser voor 't toekomende daerin klaerlijk konnen
sien om welcke redens de regtveerdige revolutie der Nederlansche provenciën ter
uijtvoer gebragt is.

(27 december 1789)
Op den 27 december 's morgens om 11 uren wierden in alle de collegiale en parochiale
kercken deser stadt en in degone van 't plattelandt gedaen zeer pligtige - fol. 119 missen gevolgt door den Te Deum Laudamus, op bevel als hiervooren, fol. 107, door
onsen eerweerdigsten heer bisschop gegeven; zulks in alle de kercken onder het
luijden van alle de klokken geschiedende.
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Heden ook om 11 uren zijn van de Mart vertrokken de drij volontaire hooftgildens
in volle uniforme met hunne vliegende vaendels en slaende trommels, gelijk ook des
avons om 4 uren naer de capelle van 't H. Bloet ons Heeren om aldaer op heden,
volgens hunnen aengestelden rang, de goddelijcke diensten bij te woonen. In die
diensten is den toeloop van volk daegelijks zoo groot dat er meer menschen bij faute
van plaets moeten uijt de kercke blijven als dat er konnen tegenwoordig zijn om de
goddelijcke diensten bij te woonen.

(28 december 1789)
Op den 28 december deden 's morgens verslag aen hun ambagt de gecommitteerde
van 't ambagt van de wollewevers die eergisteren naer de Staeten van Vlaenderen
vertrokken waeren en desen nagt aengekomen wegens hunne verrichtingen, aldaer
bekent maekende hoe hunne representatie nopende het magistraet met alle aendagt
door d'heeren Staeten was aengenomen en voor de vergaederinge voorgelesen - fol.
120 - om verders in overweging genomen te worden, met versoek nogtans aen de
gecommitteerde van tot'er tijdt met geene verdere forme van procedure voort te gaen.
Heden verneemt men in de CIV gasette uijt Weenen dat den keijser wederom veel
bloet heeft gespouwen en dat het verlies van de schoone Nederlandtsche provenciën
hem grootelijks bedroeft; heerschende ook veele andere beroerten in zijne Duijtsche
erflanden(448). Naeder omstandigheden van den brant tot Venetiën. Uijt Londen dat
de revolutie der Nederlanden onse onafhangelijkheijd meer als oijt versekert. Uijt
Parijs verscheijde decreten der landtsvergaederinge en de ruste tot Toulon herstelt.
Marche en Famene door de patriotten in besit genomen(449). Uijt Loven de gewesen
abdijen en groot collegie worden in staet gestelt. Uijt Brussel, Charleroi onder het
bewind van d'heerhen Staeten van Brabant gestelt(450). Uijt Gend de verhaling van de
wijtloopige pligtigheden die in ['t]arriveren Van den heer Van der Noot daer hebben
plaetse gehadt; bericht nopende de verlossinge der stadthalle; mandement van den
eerweerdigsten heer bisschop van Ipren(451), gelijk ook van den eerweerdigsten heer
bisschop van - fol. 121 - Gend(452), des zelfs korten inhout; dat de croisen van de renten
en obligatiën, als ten tijde van den gewesen souvereijn, zullen voldaen worden.
Pligtige dankseggingen tot Rousselaere wegens de geluckige verlossing van
Vlaenderen gedaen.

(30 december 1789)
Op den 30 december 's morgens ging een detachement van agt geïngaseerde
dragonders met eenen officier rondt in alle de herbergen deser stadt tot ontdekking
van eenen van 't zelve corps, zijnde den soon van den luijker van 't groot
vleeschhuijs(453), die sedert eenige daegen dienst aenveert hebbende, vermist wordt.
Tot nog toe zijn er geene troupen in monture binnen dese stadt, maer alle de kleederen
liggen in 't werk zoodat dezelve eerstdaegs zullen geformeert worden.
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Deser daegen is den heer Vlaenderlink, capelaen van O.-L.-V.-kercke, vanwegens
het bischdom verboden geworden, bichte te hooren of te prediken, omdieswille dat
hij zig opentlijk verklaert den keijser genegen te blijven(454). Zoo onder de geestelijcke
als weerelijcke vint men nog menige dusdaenige gesinten die van alle waere
vaderlanders gehaet en fijgen(455) of stoorders der rust genaemt worden.

(31 december 1789)
- fol. 122 - Op den 31 december is van 't Stadthuijs, vanwegens het collegie van
schepen, afgekondigt dat het magistraet, geïmformeert zijnde dat er ver-
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scheijde deserteurs en landtloopers die hier niet woonachtig ofte geboortig zijn hun
langer binnen dese stadt ophouden als hun pasport is luijdende, ordoneert aen alle
dezelve binnen de 24 uren naer de publicatie deser de stadt te ruijmen, op pene van
als vagebonden en landloopers aengehouden te worden; ordoneerende den Heere en
Wet verders aen geene der nationeele troupen eenige geltverschietingen te doen ofte
credit te geven, op pene dat zij het verhael op dezelve zullen moeten haelen zonder
dat hun eenige de minste vergoeding van iemant, wie het zij, zal gedaen worden;
ordonerende verders wel stiptelijk eenige effecten, 't zij krijgstuijg of andere effecten,
van de nationeele troupen te koopen, op pene van arbitrairelijk gestraft te worden
ingevolgen de ordonantiën die ten desen opsicht door den gewesen souverijen zijn
uijtgegeven en onderhouden geworden(456).
Heden verneemt men in de CV laeste Gasette van - fol. 123 - Gend van 't jaer 1789
uijt Weenen dat de gesontheijdsgesteltenisse des keijsers wederom zeer verergert is
en dat Z.M. zig niet meer te bedde kan houden. Verscheijde besonderheden wegens
den Turschen oorloog en andere merkweerdige omstandigheden. Uijt Parijs gevegt
door eenige sluijkhandelaers voorgevallen; groote beroerten tot Amiens ontstaen;
decreten der landtsvergaederinge bij besluijt van d'heeren Staeten van Bergen; in
Henegauw wordt den keijser vervallen verklaert van de souvereniteijt(457). Volgens
bericht uijt Gend zal zulks ook aldaer den 4 januarij aenstaende gedaen worden(458).
Besluijt van d'heeren Staeten van Vlaender van geen Fransche overloopers in hunnen
dienste te aenveerden. Groote pligtigheden wegens de gelukkige verlossinge van
Vlaederen tot Dendermonde, Eecloo en Blankenberge gedaen.
Hiermede, lieven leser, eijndige ik de wondere jaeren 1780, wondere jaeren, in welcke
men zooveele veranderingen in de Oostenrijcksche Nederlanden heeft sien voorvallen.
Wondere jaeren, in 't verloop van welcke men den keijser Josephus den II heeft sien
het besit van die rijcke landen beërven ende die nu reets - fol. 124 - door eene al te
groote strengigheijd en wilkurige regering heeft sien verliesen. Doorleest het verloop
mijner wercken, daer zult gij sien hoe op den 29 november 1780, bij het overlijden
van Maria-Theresia, keijserinne, koninginne saliger memorie, den keijser Josephus
den II in het besit van de Oostenrijcksche Nederlanden gekomen is. Doorleest zijne
reijse in de Nederlanden gedaen en hoe hij tot alsdan van allen onderdaen gepresen
wiert en wat vruegdefeesten en eergalmmen in de huldingsverbonden gepleegt
wierden. Doorleest dan den heelen loop van zijne wilkurige regeeringe en de
duijsenden veranderingen, schendingen van eeden, verbrekingen van 't
huldingsverbond; edicten op edicten zult gij t'zijnen tijde bondig aengemelt vinden
die alle door een vrij geboren volk als de Nederlanders niet moesten gedoogt nog
konden aengenomen worden zonder volkomen ondergang van kerk en staet. Dit alles
rijpelijk overwegende zult gij sien dat niet zonder redens de Nederlanders oproerig
zijn geworden, de waepens hebben opgenomen en den tijrannigen keijser reets zoo
verre uijt de Nederlanden verdreven hebben.
Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1789.
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Eindnoten:
(385) In de lijst van Brugse advocaten bij de Raad van Vlaanderen (1789) werd inderdaad een zekere
De Meester opgenomen, hij woonde in de Katelijnestraat. Advocaat De Meester stond te Brugge
bekend als een felle royalist. Hij werkte in ieder geval als geheim agent voor generaal d'Alton.
Naar hij zelf beweerde was het door zijn toedoen dat het Brugse Vrije niet betrokken werd in
de moeilijkheden die zich te Brugge in 1787 afspeelden (zie hiervoor voetnoot 96bis en fol.
249 e.v. van 1787). Hij heeft zich steeds ingespannen om de keizerlijke belangen te verdedigen,
ook in de periode van de Brabantse Omwenteling. Hij was genoodzaakt het land te verlaten na
de machtswisseling van december 1789. Vanuit Rijsel organiseerde J.B. de Meester met zijn
zoon het verzet tegen de patriotten. Hij stond permanent in contact met Brugge, hij liet daar tal
van pamfletten verspreiden (vaak gedrukt op eigen kosten) en hij liet er soldaten recruteren
voor het keizerlijk leger. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 158, 159,
194-195, 246-249), (S.A.B., Almanach BIhh, 1789, blz. 152).
(386) Deze ordonnantie van het Brugse Vrije hebben we niet teruggevonden, zie hoger voetnoot 70.
(387) Namen werd zonder weerstand ingenomen door generaal Vander Mersch op 17 december. De
Oostenrijkse troepen hadden zich op dat ogenblik reeds in Luxemburg teruggetrokken. Ook
Antwerpen werd door de patriotten bevrijd in december 1789. De citadel daarentegen bleef in
handen van het Oostenrijkse garnizoen tot 29 januari 1790. (A. BORGNET, Histoire des Belges..,
o.c., dl. I, blz. 121-122 en blz. 142.)
(388) Voor de samenstelling van de nieuwe Wet van Gent moeten we verwijzen naar het stadsarchief
aldaar, gedrukte informatie is hiervoor niet voorhanden. Hetzelfde moeten we doen voor de
andere steden. In politiek-stabiele jaren werd telkens in de Brugse Almanach een overzicht
opgenomen van de bestuursstructuur in de verschillende steden. Voor de jaren 1789 en 1790
werden de nieuwe Wetten (na de Brabantse Omwenteling) evenwel niet opgenomen.
(389) Op 17 november 1789 werd een ‘Comité om de stad te helpen besturen’ opgericht. Joannes van
Haecke, Francis Moentaeck en Joannes van Loo werden aangeduid als vertegenwoordigers
voor het ‘departement der patrouillen’. Joannes van Haecke was smid, tussen 1780 en 1784
was hij vinder van zijn ambacht, hij was deken na de wetsvernieuwing van 25 november 1788.
Gedurende de Brabantse Omwenteling en de periode erna vervulde J. van Haecke geen politieke
functie meer, hij bleef wel in het ambachtsbestuur van de smeden zetelen (o.a. vinder in 1790).
Francis Moentaeck was een kleinhandelaar. Tussen 1777 en 1788 zetelde hij de eed van het
ambacht van de merceniers. Hij was deken in de jaren 1786-1789. Tijdens de Brabantse
Omwenteling vervulde hij wel een politieke functie: hij werd aangesteld als tiende schepen in
de Wet van 11 december 1789. Op 14 januari 1792 (de eerste Oostenrijkse restauratie), werd
hij aangeduid als raad te Brugge, hij weigerde echter. Hij werd vermeld als schepen in de
Revolutionaire Schaduwwet (juli 1792). Joannes van Loo was een blauwverver. We vonden
hem nog terug als raad in de Wet van 16 december 1792, hij werd ook aangesteld als wethouder
op 13 februari 1793. Tussen 1765 en 1790 zetelde hij tevens als vinder in de eed van het ambacht
van de ‘wolle laeckeververs’. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 32, 36,
48, 66), (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 168vo-170,
195-197vo, 267-268).
(390) Voor de ‘gilde der stalleboge’, de St.-Jorisgilde, zie voetnoot 54 van de uitgave 1787 en A.
VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, Handzame, 1968.
(391) De verzoeningspogingen van de keizer werden in de verklaring van graaf Von Trauttmansdorf
van 6 december 1789 nog eens duidelijk onderstreept. Hij wees erop dat de ordonnanties van
20, 21, 25 en 26 november duidelijke voorbeelden waren van de keizerlijke tegemoetkomingen,
zij dienden te worden gezien als pogingen om de rust en de voorspoed in het land te doen
weerkeren. De genoemde ordonnanties waren respectievelijk: de opheffing van het
Seminarie-Generaal te Leuven (20 nov.), het herstel van de oude situatie in de provincie
Henegouwen (21 nov.), het herstel van de Blijde Inkomst en van alle privilegies van Brabant
(25 nov.), de amnestieverlening (26 nov.). (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13 blz. 378-383, 387). Het
leek ons interessant hier een voorbeeld aan te halen dat de visie van Van Walleghem m.b.t. de
verzoeningsgezinde houding van Jozef II bekrachtigt.
(392) De ‘confraters der handboge’, of de St.-Sebastiaansgilde werd uitvoerig bestudeerd door H.
GODAR, Histoire de la gilde des archers de Sint-Sebastien de la ville de Bruges, Brugge, 1947;
Zie ook voetnoot 48 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
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(393) In de Nieuwe Tijden was de provincie Luik niet aangesloten bij de andere provincies van de
Zuidelijke Nederlanden. Dat het Prinsbisdom een eigen politieke koers vaarde werd nog eens
duidelijk bij de gebeurtenissen in het woelige jaar 1789. Luik werd niet bij de Brabantse
Omwenteling betrokken, er voltrok zich daar immers een geheel aparte politieke verandering
die algemeen de Luikse Omwenteling werd genoemd. We kunnen stellen dat de Luikse
Omwenteling radicaler was dan de Brabantse, en veel meer gelijkenis vertoonde met het Franse
voorbeeld. Reeds vanaf 1784 was er een algemene ontevredenheid over het beleid van
prinsbisschop Hoensbfoeck waar te nemen. Deze ontevredenheid groeide uit tot een verzet van
de burgerij tegen de politieke voorrechten van de geestelijkheid en de adel. In augustus 1789
werd de climax bereikt, de prinsbisschop werd verdreven en het bestuur werd overgegeven aan
leden van de burgerij. In de daarop volgende maanden werd de wetgevende macht overgeheveld
naar een aparte wetgevende vergadering, de ‘Sens du pays’, overwegend samengesteld uit de
burgerij. Er werd ook een ‘Verklaring van de rechten van de mens’ opgesteld, die sterk aanleunde
bij het Franse voorbeeld. Pas in 1791 slaagden de Duitse buurstaten erin de omwenteling
ongedaan te maken en de oude orde te herstellen. (A. BORGNET, Histoire de la Révolution
liégeoise de 1789 (1785-1795), d' apres des documents inédits, Luik, 1865, 2 din.).
(394) Sinds 1765 was Corsica bij Frankrijk ingelijfd. Tal van politieke en sociale moeilijkheden
(waarvan hierboven sprake is) liepen uit in zekere zelfstandigheid, nl. met de oprichting van
een Anglo-Corsicaans koninkrijk, 1794-1796, reeds door Napoleon opgeheven. (The New
Encyclopaedia Britannica, 1974, dl.5, blz. 191-192).
(395) De St.-Michaelsgilde, de gilde van de schermers, werd besproken in voetnoot 15 van uitgave
1788.
(396) Hoogstwaarschijnlijk is dit woord afgeleid van ‘gestichtig’, stichtig, stichtelijk, stichtend,
voorbeeldig. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 366).
(397) Deze persoon hebben we niet kunnen identificeren.
(398) Ben, benne, betekent mand uit wissen gevlochten. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 105).
(399) Deze woorden werden respectievelijk afgeleid van het Franse ‘sabre’, d.i. sabel, en ‘cible’ in
de betekenis van schietschijf.
(400) De verklaring van de Staten van Vlaanderen van 10 december 1789 was een oproep tot inlevering
van de wapens. Aldus kon na de bevrijding van de vijand de rust hersteld worden en kon de
(401)

(402)

(403)

(404)
(405)
(406)
(407)

administratie van de provincie in orde gebracht worden. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 387-388).
Althans in het begin van de 19de eeuw ging te Brugge op de Vrijdagmarkt iedere donderdag
de verkoop van schapen, kalveren en vette varkens door. De biggen en magere varkens werden
op zaterdag eveneens op de Vrijdagmarkt te koop aangeboden, zij waren voor de vetmesterij
bestemd. (G. MICHIELS, Uit de wereld der Brugse mensen. De fotografie en het leven te
Brugge 1839-1918 met een bijdrage over de vrijmetselarij door drs. W.P. Dezutter, Brugge,
1978, blz. 406).
Waarschijnlijk werd loper hier gebruikt in de betekenis van boodschapper, gezien de context
kunnen we stellen dat het een persoon betrof die goederen (in ons geval varkens) opkocht voor
iemand anders.
‘Wild’ komt ook nog in het hedendaags taalgebruik voor als bijvoeglijk naamwoord in de
betekenis van ‘zonder officiële controle’. We kunnen veronderstellen dat deze definitie opgaat
voor de verklaring van de term ‘wilde vleeshouwers’ en dat daarmee die vleeshouwers bedoeld
werden die niet in het vleesambacht waren opgenomen.
Zie S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 146, S.A.B., Plakkaten, 9 december 1789, reg. 29,
nr. 91 en reg. 36, nr. 119.
Zie hiervoor voetnoot 122 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Zie hiervoor opmerking bij noot 388.
Op 9 december 1789 beslisten de Staten van Vlaanderen dat de gemeenten van Brugge de Wet
mochten vernieuwen; dit gebeurde op aanvraag van het ‘comité patriottique’. Er werd een lijst
van schepenen en raadsleden opgesteld door het comité. Zij werd ter goedkeuring voorgelegd
aan de dekens van de ambachten. Prof. Y. Van den Berghe merkte op dat de voorgestelde lijst
niet kon beantwoorden aan de verlangens van de ambachtslui. Er waren immers slechts twee
ambachtslieden aangeduid: Jan van Vijve (vleeshouwer) en F. Moentaeck (mercenier). De
vergadering van de ambachtsdekens mocht de lijst aanpassen, het karakter ervan kon echter
niet worden gewijzigd: de belangrijkste swaerdeken T. van Vijve kreeg een schepenzetel, ook
B. Canneel en P.J. Serdobbel (bestuurslid van de Kamer van Koophandel). Het is deze aangepaste
lijst die door Van Walleghem werd opgenomen. In de nieuwe Wet hadden de notabele
traditionalisten de meeste macht in handen: de burgemeester van de schepenen, 4 schepenen,
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de burgemeester van de raden, 6 raadsleden en de tresorier behoorden tot hun groep. Toch
boekten de ambachtslieden een aanzienlijke vooruitgang: zij hadden mee de nieuwe Wet mogen
verkiezen, de helft van het schepencollege bestond uit kooplui en ambachtslui en bovendien
bekleedde de voorzitter van de swaerdekens nu de uiterst belangrijke eerste schepenplaats. (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 215-218). Voor de lijst van de Wet van 11
december 1789, zie Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen...., o.c., dl. II, blz. 34-40.
(408) In het handschrift van P. Ledoulx werd de lijst van de nieuwe Wet, gedrukt door J. van Praet,
opgenomen. Als commissarissen werden de heren d'Haene Steenhuyse en Roektfaing, heer van
Nazareth, opgegeven. (S.A.B., Kroniek P. Ledoulx, Hs. 52).
(409) Pieter Verbeke was inderdaad (zoals Van Walleghem meedeelde) na de wetsvernieuwing van
9 december 1789 aangeduid als deken van het ambacht van de wolwevers. Voordien was hij al
deken geweest in de Eed van 14 december 1781 en vinder voor de jaren 1783 t/m 1788. Precies
op diezelfde 9de december 1789 beslisten de Staten van Vlaanderen dat de gemeenten van
Brugge de Wet mochten vernieuwen. Onmiddellijk werd er een lijst opgesteld door het ‘Comité
om de stad te helpen besturen’. Deze lijst werd ter goedkeuring voorgelegd aan de dekens van
de ambachten, zij brachten reeds op 10 december de nodige correcties aan en maakten de lijst
over aan de leden van hun ambacht. In deze snel afgehandelde procedure werd de nieuwe deken
van de wolwevers, Pieter Verbeke, niet betrokken. Hij tekende hiervoor protest aan bij de Staten
van Vlaanderen, een eerste maal op 19 december (zie verder fol. 110), een tweede maal op 30
december 1789 (fol. 117). (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 215-218),
(S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 264-264vo).
(410) In de Wet van 11 december 1789 nam Charles-Albert Emanuel de Schietere, heer van Kaprijke...,
de belangrijkste functie waar, nl. burgemeester van de schepenen. Hij stond bekend als een felle
tegenstander van de keizerlijke hervormingen op gerechterlijk vlak, vooral daar waar het de
afschaffing van de voorrechten van de adel betrof. Als oud-raad (1743) en oud-schepen (1749)
had hij zitting in de Brugse tweede Bank. Deze Bank van oud-wethouders ontplooide zich in
de loop van 1788 als een echte pressiegroep, dit kwam duidelijk tot uiting in de stemming tegen
de keizerlijke bede op 5 november 1788. In de periode voor de Brabantse Omwenteling vervulde
De Schietere in de hele Brugse contestatiebeweging een niet geringe rol. Hij werd dan ook op
17 november 1789 opgenomen in het Comité om de stad te helpen besturen en op 11 december
als burgemeester aangeduid. In de periode van de eerste Oostenrijkse restauratie werd hij politiek
inactief, maar met de eerste Franse bezetting (als voorlopig vertegenwoordiger) en met de
tweede Oostenrijkse restauratie (als burgemeester van de schepenen) verscheen hij opnieuw op
het politieke voorplan. Hij behoorde tot de rijkste aristocratie van Brugge. Zijn vader,
Philippe-Charles, was raad en schepen van Brugge geweest. Charles-Albert de Schietere huwde
op 30 oktober 1753 met Marie-Jeanne de Crits, die ook behoorde tot een vooraanstaande familie.
Hij bekleedde tal van erefuncties: bijvoorbeeld hoofdman van de St.-Jorisgilde, voogd van het
St.-Janshospitaal, gouverneur van het hospitaal van de Potterie, enz. Hij was ook lid van de eed
van visverkopers. Hij overleed op 30 maart 1801 op 70-jarige leeftijd. (J. GAILLIARD, Bruges
et le France..., o.c., dl. 3, blz. 327-330), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz.
192, 200, 215, 216, 300, 377 en dl. II, blz. 26-27, 35-36, 56-57, 80-81). Zie ook A. VAN
HOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, Handzame, 1968.
(411) Ch. van Overloope d' Anthin stamde uit een belangrijke adelijke familie, hoogstwaarschijnlijk
was zijn vader Simon van Overloope, zijn moeder Isabelle-Claire d'Anthin, beiden werden
begraven in het koor van de kapel van O.-L.- Vrouw van de Blindekens. Ch. van Overloope
d'Anthin werd in de Wet van 11 december 1789 aangesteld als burgemeester van de courpse.
Hij had reeds een politieke carrière achter de rug: op 19 december 1783 werd hij vervangende
raad in de Wet van 8 april 1771, ook in de Wet van 7 maart 1788 werd hij raad en dit tot aan
de Brabantse Omwenteling. Tijdens de eerste Oostenrijkse restauratie werd de Wet vernieuwd
(14 januari 1792), maar omwille van zijn revolutionaire sympathieën werd Van Overloope
uitgesloten. Bij de eerste Franse bezetting werd hij als voorlopig vertegenwoordiger aangeduid
en als commissaris voor de stad. Bij de tweede Oostenrijkse restauratie werd hem,
oud-revolutionair, bij verrassing de functie van burgemeester van de courpse toegewezen,
omwille van de uitoefening van die functie was hij genoodzaakt bij de tweede Franse inval uit
Brugge te vluchten. (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc..., o.c., dl. 2, blz. 18-19), (Y. VAN
DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl I, blz. 10, 259, 377, 385 en dl. II, blz. 14-15, 22-23,
56-57, 70-71, 82-83).
(412) Jean-Jacques van Outryve, heer van Merckem, werd geboren te Damme op 10 mei 1740. Hij
was de zoon van Pierre-François, tresorier van de stad Damme en van Jacqueline de Krijger,
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hij was de broer van Louis-Emanuel van Outryve d'Ydewalle (zie hiervoor voetnoot 255). Hij
huwde een eerste maal (1771) met Isabelle-Anne Coppence, een tweede maal met Anne-Thérèse
Peers. Deze schatrijke edelman was koopman, bankier en ondernemer. Samen met Charles Jean
d'Hont de Nieuwburg had hij een handelshuis gesticht en hij bezat schepen die vaarden op de
Antillen en op de Verenigde Staten. Het was vooral op zijn initiatief dat in 1782 te Brugge, in
navolging van Oostende, een zeeverzekeringsmaatschappij werd opgericht. Van Outryve lag
tevens aan de basis van de hervormingen die in de loop van mei 1783 in de Kamer van
Koophandel van Brugge werden doorgevoerd. Als hoofdman van de St.-Jorisgilde werd hij op
17 november 1789 opgenomen in het Comite om de stad te helpen besturen. Bij de samenstelling
van de nieuwe Wet van 11 december 1789 drongen de dekens en de ambachtslui sterk aan om
Antoine de Peneranda als tresorier te vervangen door Jean-Jacques van Outryve de Merckem,
nochtans behoorde ook hij tot de groep van notabele traditionalisten. De Peneranda nam pas
met de eerste Oostenrijkse restauratie het stadstresorierschap opnieuw waar. Later kreeg Van
Outryve de erefunctie van hoogbaljuw toegewezen, nl. in de Revolutionaire Schaduwwet (juli
1792). Onder de eerste Franse bezetting was hij nog voorlopig vertegenwoordiger (1 december
1792) en Raad (in de Wet van 16 december 1792). (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc..., o.c.,
dl. 5, blz. 173), (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 27, 28, 33, 216-217,
229, 260, 278 en dl. II, blz. 30-31, 36-37, 48-49, 56, 68-69). Zie verder ook: (A. VAN
HOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, o.c.) en (De Kamer van Koophandel
te Brugge. Oorsprong, ontstaan en oprichting, Brugge, 1967).
(413) Thomas van Vijve werd tijdens de periode 1774-1792 meerdere keren als vinder in de eed van
het ambacht van de vleeshouwers opgenomen. Hij ontplooide zich als de leider van de
vleeshouwers in hun strijd tegen het keizerlijk decreet van 11 maart 1772 dat door het openstellen
van het vleesambacht de monopoliepositie van de drie belangrijkste Brugse families (Breydel,
De Roover en Van Vijve) doorbroken had. Hij werd schilddrager van zijn ambacht na de
wetsvernieuwingen van 18 december 1787 en van 16 december 1788. In de periode van de
Brabantse Omwenteling trad hij naar voor als de leider van de ambachten in hun streven naar
het behoud van economische en sociale voorrechten en het verwerven van politieke macht. Hij
zetelde als hoofd van de 7 swaerdekens in het ‘Comité om de stad te helpen besturen’ (17 nov.
1789) en hij was het die als afgevaardigde van het Comité de kandidatenlijst voor de nieuwe
Wet ter goedkeuring aan de ambachten voorlegde. Op zijn initiatief werd op de vergadering
van de ambachtsdeken van 6 december 1789 een eisenprogramma opgesteld waaraan de Wet
van 11 december zich diende te houden. In die Wet kreeg Thomas van Vijve het belangrijke
eerste schepenambt. Later vervulde hij nog politieke functies, o.a. met de eerste Franse bezetting
als eerste schepen in de Revolutionaire Schaduwwet (juli 1792) en als 21ste vertegenwoordiger
(1 december 1792). Onder de tweede Oostenrijkse restauratie weigerde hij zijn aanduiding als
vierde hoofdman in de Wet van 27 mei 1793 te aanvaarden omdat hij niet akkoord ging met de
sociale recrutering ervan. Na de vernieuwing van de Wet, 22 juni 1793 aanvaardde hij wel de
plaats van tweede schepen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 10, 164,
174, 214-218, 227-228, 233, 260, 378 en dl. II, blz. 28, 34, 48, 58, 84, 88), (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), (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de la loi 1762-1795,
fol. 233-235vo).
(414) Bartholomeus Canneel was een vrije visverkoper die ook als reder in de zeevisserij actief was.
In 1789 probeerde hij van de regering te bekomen dat ook vissersboten tot in de haven van
Brugge mochten varen, dit echter zonder noemenswaardig resultaat. Hij was opgenomen in de
eed van zijn ambacht. Gedurende de Brabantse Omwenteling trad hij op het politieke voorplan.
Hij werd de vervanger van Thomas van Vijve, de leider van de Brugse ambachten in het ‘Comité
om de stad te helpen besturen’ van 17 november 1789. Hij werd ook opgenomen als zevende
schepen in de Wet van 11 december 1789. Ook na de Omwenteling vinden we hem terug: hij
werd aangeduid als schepen in de Revolutionaire Schaduwwet (10-07-1792) en als voorlopig
vertegenwoordiger in de Wet van 1 december 1792. Onder de tweede Oostenrijkse restauratie
werd hij samen met Th. van Vijve als hoofdman voorgesteld. Omdat beiden niet akkoord gingen
met de samenstelling van de Wet van 27 mei 1793 weigerden ze deze functie op te nemen. In
de nieuwe Wet van 22 juni 1793 werd B. Canneel dan wel zevende schepen. (Y. VAN DEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 10, 55, 214, 217, 260, 378 en dl. II, blz. 28, 36, 50, 60,
84, 88), (W. BOUSSY, De gegoede stand te Brugge op het einde van de XVIIIe eeuw

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

(1793-1804), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1963, bijlage I, blz. 87), (S.A.B.,
(415)
(416)
(417)
(418)

(419)
(420)
(421)

(422)
(423)
(424)
(425)
(426)
(427)

Wetsvernieuwingen, pf 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 228-228vo).
Zie hiervoor voetnoot 389 van dit deel.
Voor een overzicht van de Wet van 11 december 1789, zie: Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 34-41.
Dit plakkaat hebben we niet teruggevonden.
In de Nieuwe Tijden waren er te Brugge vier officiën van ‘clinckers metter belle’. De klinkers
waren publieke roepers die op pleinen en kruispunten allerlei berichten afkondigden. Zij waren
het die overlijdens en begrafenissen, verkopingen van roerende en onroerende goederen, de
officiën, enz. bekend maakten. Hun loon was in evenredigheid met de aard van het afgekondigde
bericht. Verschillende taken (verloren goederen, tijden van de barge, aankomst van de vis in
de mijn, enz.) mochten ook uitgevoerd worden door de ‘clinckers met het becken’, dit waren
de arbeiders van de Grote Markt. (A. VAN DE VELDE, De Arbeidersofficiën der Stad Brugge,
blz. 10-11). Voor een definitie van ‘officie’ zie voetnoot 156 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788.
Zie hoger voetnoot 359.
We hebben niet kunnen nagaan wie hier precies bedoeld werd.
Hier werd naar alle waarschijnlijkheid de latere Frans II, laatste keizer van het Heilig Roomse
Rijk der Duitse Natie (1792-1806) en eerste erfkeizer van Oostenrijk als Frans I (1804-1835)
bedoeld. Hij was de zoon van Leopold II, de broer van Jozef II, en van Marie-Louise van
Bourbon. Hij trad vier keer in het huwelijk, de eerste maal met Elizabeth van Würtemberg,
waarschijnlijk is het deze gemalin die Van Walleghem hier vermeldde. (M. MOURRE,
Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Parijs, 1978, blz. 1882), (The New Encyclopaedia
Britannica, 1974, dl. 8, blz. 534-535).
‘Vellacherberg’ hebben we niet nader kunnen bepalen.
We hebben niet kunnen nagaan wie hier precies bedoeld werd.
Zie hiervoor voetnoot 388.
In 1789 was Gerdwal Seiger, prins van Champin, graaf van Harnes, abt van de Gentse
St.-Pietersabdij. (S.A.B., Almanach 1789, BI hh., blz. 85).
Over de verovering van Mechelen hebben we geen informatie teruggevonden.
We hebben slechts een ordonnantie gedateerd op 5 december 1789 teruggevonden die bepalingen
bevat die met de gegevens van Van Walleghem overeenkomen. De ordonnantie legde er de
nadruk op dat alle burgers, van welke stand ook, die direct of indirect handelen in het voordeel
van d'Alton, verraad plegen en als dusdanig zullen veroordeeld worden. Alle militairen, van
welke graad ook, die gewapend gevonden worden, zullen worden opgehangen als vijanden van
het land. De soldaten die de wapens neerleggen, kunnen zich bij patriotten voegen en zijn vrij.

(O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 386-387).
(428) Hoewel de Zuidelijke Nederlanden op het einde van het jaar 1789 reeds volledig verloren waren
voor Oostenrijk, ondernam Jozef II toch nog pogingen om de zaken te doen keren. Zo liet hij
de in ongenade gevallen generaal d'Alton vervangen door generaal de Ferraris. Hij kreeg de
opdracht om met de Staten van Brabant een compromis af te sluiten. De Staten van Brabant
gingen echter niet in op de voorstellen tot herstel van de Blijde Inkomst, van de Staten en de
Raad van Brabant. Ook de afschaffing van het Seminarie-Generaal en de algemene
amnestieverlening (met uitzondering van Van der Noot, Vander Meersch en de aartsbisschop
van Mechelen) konden de Staten niet tot een positief antwoord bewegen. In de bestaande
literatuur m.b.t. deze onderhandelingen werd enkel melding gemaakt van generaal de Ferraris,
door Van Walleghem generaal Verrar genoemd, maar een zekere Lelien kwam nergens ter
sprake. We kunnen evenwel veronderstellen dat met deze laatste generaal de Ligne werd bedoeld,
voor enkele gegevens omtrent deze persoon, zie hoger voetnoot 319. Voor biografische gegevens
m.b.t. Joseph-Jean (François) graaf de Ferraris, generaal in het Oostenrijkse leger en carthograaf,
verwijzen we naar Biographie Nationale, dl. 34 (suppl.) kol 277-298). (A. BORGNET, Histoire
des Belges..., o.c., dl. I, blz. 143-144).
(429) De eucharistieviering ter ere van de H. Drievuldigheid. Het feest van de H. Drievuldigheid gaat
door op de eerste zondag na Pinksteren. (Liturgisch Woordenboek, Roermond 1958-1962, kol.
624-625).
(430) Zoals hoger vermeld, beslisten de Staten van Vlaanderen op 9 december 1789 dat de gemeenten
van Brugge de Wet mochten vernieuwen. Er werd echter uitdrukkelijk bepaald dat zij niet over
de functies van hoogbaljuw en schout mochten beslissen. Ondanks dit verbod wilde het Brugse
comité toch een hoogbaljuw en een schout aanstellen. Voor deze 2 functies werden respectievelijk
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(431)

(432)
(433)

(434)

(435)

(436)
(437)

A.J. van Huerne de Schiervelde en A.M. de Peelaert de Westhove naar voren geschoven. (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz., blz. 215-216 en dl. II, blz. 34-40).
Bij de samenstelling van de nieuwe Wet van 11 december 1789 wilde het Brugse comité A. de
Peneranda uit z'n functie van tresorier ontslaan en hem vervangen door een van de voornaamste
kooplui van de stad, J.J. van Outryve de Merckem. De dekens en de geconsulteerde
ambachtslieden gingen hiermee akkoord. In het kader van de Brabantse Omwenteling was dit
een vrij onverwacht besluit. A. de Peneranda was immers in 1787 de leider geweest van het
verzet te Brugge tegen de keizerlijke hervormingen en hij was de stichter van het Corps
patriotique. Maar precies om deze activiteiten werd hij door de ambachten afgewezen. De
ambachten steunden in 1787 immers de keizerlijke hervormingen. Ze hadden zich ook verzet
tegen het corps patriotique dat voornamelijk uit notabelen was samengesteld. A. de Peneranda
had ook een aantal maatregelen afgekondigd die de ambachten niet konden appreciëren. A. de
Peneranda ging niet akkoord met de toestand. Er kon immers over getwist worden of de functie
van tresorier voor het leven was toegekend of wisselbaar was met het veranderen van de Wet.
In praktijk waren de vorige tresoriers steeds ad vitam aangebleven. A. de Peneranda protesteerde
bij de nieuwe Wet, zijn protest werd verworpen wegens het feit dat de keuze van de bevolking
niet langer ongedaan kon worden gemaakt. Ook de Staten van Vlaanderen en de Raad van
Vlaanderen wezen de klachten af, hij werd aangeraden afstand te doen van z'n functie. In mei
1790 gaf hij z'n verzet op. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 216, 228-229).
Zie hiervoor hoger voetnoot 409.
Nicolaas-Antoine, graaf d'Arberg, werd geboren te Nijvel in 1736 en overleed te Brussel op 17
september 1813. Na een succesvolle militaire carrière werd hij veldmaarschalk benoemd. Hij
werd aangesteld als gouverneur en hoogbaljuw van Henegouwen en opgenomen als ridder in
de Orde van Maria-Theresia. In 1789, de periode van de Brabantse Omwenteling, kreeg hij het
commando over een Oostenrijks regiment dat de opdracht gekregen had de ongeregeldheden
in Vlaanderen tegen te gaan evenwel zonder succes, want bij de belegering van Gent hield
d'Arberg slechts twee dagen stand. (Biographie Nationale, dl. I, blz. 362-363).
Pierre Parain was een van de minder belangrijke Brugse drukkers. In 1776 trad hij toe tot de
drukkersgilde. We weten dat zijn drukkerij in 1795 in de Breijdelstraat was gevestigd, in 1807
was zij overgebracht naar de Steenstraat. (A. VISART DE BOCARME, Recherches sur les
imprimeurs brugeois, Brugge, 1928, blz. 62).
Het sermoen van M.J. Gaillard, pastoor van St.-Gillis (zie hiervoor B.S.B., A-12.205) werd
door Prof. Y. Van den Berghe aangehaald als illustratie voor de fanatieke houding van de clerus
tijdens de Brabantse Omwenteling. De clerus wakkerde in die periode de anti-royalistische en
anti-democratische tendensen fel aan. De uitspraak van pastoor Gaillard ‘de royalisten zijn
meestal ongodsdienstigen’ moet in dit kader gesitueerd worden. M.J. Gaillard moet trouwens
gezien worden als een fanatieke traditionalistische geestelijke en een van de meest strijdlustige
priesters van de stad tijdens de Brabantse Omwenteling. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen...,
o.c., dl. I, blz. 250, 300, 331).
Waarschijnlijk bedoelde Van Walleghem hier het Brugse huis Petit Fagot (Fagot en Lago hebben
ongeveer dezelfde klank). (K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie..., o.c., dl. 12, kol. 636).
De hier besproken zaak werd op 20 februari 1790 voor het gerecht gebracht. Het was Andries
Locusier, geboren te Roubaix, wever van beroep, die beschuldigd werd van de verspreiding
van valse munten (gouden guineeën). Hij was te Leuven uit het regiment van Vierset gedeserteerd
en met een vals paspoort op zak naar Brugge getrokken. Hij werd voor de begane misdrijven
voor 25 jaar verbannen uit de Oostenrijkse Nederlanden. (S.A.B., Kriminele rechtspraak,

Verluydboek 1727-1795, no 192, fol. 18-19).
(438) Hier werden de schepenen L. Vleys de Delmaere en J. Volckaert bedoeld. L. Vleys de Delmaere
was een edelman. In de Wet van 8 april 1771 werd hij als vervangende raad opgenomen, deze
functie verkreeg hij vanaf 8 mei 1780. Hij werd in dezelfde Wet ook opgegeven als vervangend
hoofdman, in 1783 werd hij hoofdman. Hij was lid van het ‘Comité om de stad te helpen
besturen’, van 17 november 1789 was L. Vleys hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde. J.
Volckaert was koopman en tevens tresorier van de Kamer van Koophandel. Hij werd in december
1789 door het Comité voorgedragen als schepen. Aanvankelijk weigerden de dekens en de
ambachtslui hem als schepen te aanvaarden, toch werd hij uiteindelijk in de Wet van 11 december
1789 opgenomen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 216-217 en dl. II,
blz. 34-41).
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(439) Ch. Custis de Colvoorde, L. Caimo en J.B. Goddijn werden als raden in de Wet van 11 december
1789 opgenomen. De twee eerste personen waren edellieden, J.B. Goddijn daarentegen was
een koopman. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 38-39).
(440) Albert de Zutter, ‘Lijnwaerdierkramer’ en in 1789 deken van zijn ambacht, werd als hoofdman
in de Wet opgenomen. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 38-39).
(441) De Wet van het Brugse Vrije werd aangesteld in aanwezigheid van 3 commissarissen van de
Staten van Vlaanderen: Maximiliaan Joseph-baron della Faille, Emanuel François Helias
d'Huddeghem en Ignace de Crombeen de ter Beke. (S.A.B., P. Ledoulx-kroniek, Hs. 52,
ingebonden document).
(442) In het handschrift van P. Ledoulx werd een gedrukte lijst met de Wet van het Brugse Vrije
opgenomen. In bijlage 17 van het werk van Y. Van den Berghe werd de Wet van 24 december
1789 eveneens vermeld. Charles Dhondt de Nieuwburg was burgemeester van de Commune,
Andries Louis van den Bogaerde, Constantin François Preud'homme d'Hailly en A.J.A. van
Huerne waren de drie burgemeesters van de schepenen. Van Walleghem beging hier dus duidelijk
een vergissing: de burgemeester van de Commune vermeldde hij niet en Lebalieu, waarmee hij
waarschijnlijk R. le Bailly, heer van Tillegem bedoelde, werd als burgemeester opgegeven
hoewel hij als schepen was aangesteld. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz.
165), (S.A.B., P. Ledoulx-kroniek, Hs. 52).
(443) Dit Plakkaat hebben we niet teruggevonden.
(444) ‘Gecordoneert’ werd naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van het Franse ‘cordonnet’, d.i. de
rand van een geldstuk.
(445) Liefkenshoek is een gehucht in de gemeente Kallo, op de linkeroever van de Schelde tegenover
Lillo (zie hierboven voetnoot 146). In 1582 werd er een fort gebouwd, dit op initiatief van
Willem van Oranje ter verdediging van Antwerpen. In 1785 werd het fort, evenals het Fort van
Lillo, door de Verenigde Nederlanden overgedragen aan Jozef II, hij liet het ontruimen. (Winkler
Prins Encyclopedie van Vlaanderen, Brussel 1974, dl. 4, blz. 181).
(446) Zoals we hoger in noot 462 reeds aanstipten, werden de wolwevers niet betrokken bij de
aanstelling van de nieuwe Wet van 11 december 1789. Ze tekenden daarvoor bij de Staten van
Vlaanderen protest aan, op 19 december en op 30 december. Het was voor dit tweede protest
dat de drie vermelde personen werden afgevaardigd, zij hadden alle drie reeds in het bestuur
van hun ambacht gezeteld. Jan de Jaegere was na de wetsvernieuwingen van 1785, en 1787
vinder geweest en na de wetsvernieuwing van 11 december 1788 deken van het ambacht van
de wolwevers. Op het ogenblik van de afvaardiging was hij eerste vinder (9 december 1789).
Joannes van Groenrode werd slechts twee maal in het ambachtsbestuur opgenomen, nl. als
vinder op 14 december 1781 en op 6 december 1787. We kunnen veronderstellen dat hij behoorde
tot een van de belangrijkste families van wolwevers, want de Van Groenrodes zijn verschillende
malen in de lijst van wetsvernieuwingen terug te vinden. De derde afgevaardigde was Bernard
van Walleghem, broer van de auteur (zie hiervoor de biografische nota's in de uitgave van het
dagboek 1787, blz. 9-15). Nadat zijn vader Joseph verschillende jaren lid van ambachtsbestuur
was geweest, nam Bernard van Walleghem vanaf 1783 een bestuursfunctie waar. Na de
wetsvernieuwing van 4 december 1783 was hij vinder, na 9 december 1785 deken. Twee maal
was hij eerste vinder: na 2 december 1786 en na 6 december 1787. Op het ogenblik van de
afvaardiging was hij opnieuw vinder in het ambacht van de wolwevers. (S.A.B.,
Wetsvernieuwingen, pf. 142: Liste de la loi 1762-1795, fol. 263vo264vo).
(447) Voor de aanstelling van de nieuwe Wet van 11 december 1789 mocht het Brugse comité
patriottique een lijst samenstellen. De lijst diende te worden voorgelegd aan de dekens en
ambachten. Deze konden de lijst aanpassen, hoewel het karakter ervan gelijk bleef. In de Wet
van 1789 hadden de notabele traditionalisten de meeste macht in handen. Men kan evenwel
stellen dat de ambachtslieden aanzienlijke vooruitgang hadden geboekt. Ze hadden immers
mede de nieuwe Wet mogen verkiezen en de helft van het schepencollege bestond uit kooplui
en ambachtslui. Toch waren bepaalde eisen van de ambachten niet ingewilligd. Zo hadden ze
geëist dat de burgemeester van de Commune een ambachtsman zou zijn. Er moet ook opgemerkt
worden dat er uiteindelijk maar één swaerdeken werd naar voren geschoven hoewel er een
vijftal kooplui waren aangesteld. Waarschijnlijk was dit te wijten aan het feit dat in het college
van de swaerdekens de dekens van de timmerlieden, smeden, schoenmakers, kleermakers en
bakkers weinig invloed hadden, zeker in vergelijking met de deken van de vleeshouwers en in
vergelijking met de chef van de Kamer van Koophandel. De genoemde dekens
vertegenwoordigen immers de beroepen die alleen maar voorzagen in de Brugse markt. Het
fortuin en meteen ook het sociaal prestige van deze leden was niet bijster groot, naast de
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(448)

(449)
(450)
(451)

(452)
(453)

(454)

vertegenwoordigers van de kooplui beschikte alleen de vleeshouwer-ondernemer T. van Vijve
over een redelijk inkomen. Dit verklaarde wellicht zijn overwicht in het college van de
swaerdekens. Het lijkt bovendien niet uitgesloten dat de Brugse notabelen hun veto hadden
gesteld tegen het feit dan eenvoudige ambachtslieden als schepenen zouden zetelen. Reeds op
19 december protesteerden de wolwevers bij de Staten van Vlaanderen, ook in naam van de
kleermakers en de bakkers. Een aantal dekens zouden ze op de verkiezingen niet uitgenodigd
geweest zijn. Op 30 december werd nogmaals bij de Staten van Vlaanderen protest ingediend.
(V. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 215-218).
Jozef II had niet alleen moeilijkheden met de Zuidelijke Nederlanden, ook in andere gebieden
van zijn rijk heerste ontevredenheid. Dit was ondermeer het geval in Hongarije. Vooral de
keizerlijke hervormingen m.b.t. de officiële wettelijke taal (vervanging van het Latijn door het
Duits) lokten vooral bij de bovenlagen van de bevolking verzet uit. (Encyclopaedia Brittanica,
dl. 10, blz. 277).
Zie A. BORGNET, Histoire des Belges..., o.c., dl. I, blz. 142.
Zie hierboven noot 449.
Karel-Alexander van Arberg was tussen 1786 tot 1802 bisschop van Ieper. Hij werd geboren
te Nijvel in 1734 uit een vooraanstaande familie. In 1767 werd hij eerst hulpbisschop van Luik,
in 1786 werd hij aangesteld als bisschop te Ieper. Hij ging niet akkoord met de hervormingen
van Jozef II, toch wilde hij een breuk met de keizer zoveel mogelijk vermijden waardoor hij
zich gematigder opstelde dan de aartsbisschop van Mechelen en de bisschop van Antwerpen.
In 1789 was dit echter ook voor hem onmogelijk geworden, hij sloot zich aan bij de
Omwenteling. In 1802 nam Karel-Alexander van Arberg ontslag, dit naar aanleiding van het
konkordaat van 15 juli 1801 tussen de H. Stoel en de Franse Republiek waarin o.a. werd bepaald
dat alle bisschoppen ontslagen werden en alle oude bisdommen van het grondgebied van de
Republiek opgeheven. (L. PRENEEL, Karel-Alexander van Arberg, 18de bisschop van Ieper
(1786-1802). Zijn ontslagneming en de opheffing van het bisdom, in Standen en Landen, XLIV,
1968, blz. 105-139).
Zie hierboven voetnoot 373.
‘Luijker’ is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van het werkwoord ‘luiken’, d.i. sluiten, toedoen.
Voor uitleg i.v.m. het groot vleeshuis zie voetnoot 18 van deel 1788 verkort. (L.-L. DE BO,
o.c., blz. 654).
Hoogstwaarschijnlijk had Van Walleghem het hier over Antonius Flanderin, onderpastoor van

de O.-L.-Vrouwparochie (3o portie). (S.A.B., Almanach 1789, BI hh., blz. 106).
(455) Gedurende de woelige jaren voor en tijdens de Brabantse Omwenteling werd ‘fijgen’ (vijgen)
algemeen gebruikt als scheldnaam voor de keizersgezinden. De naam werd afgeleid van ‘vijg’
in de betekenis van nietswaardig persoon, lafbek. Vermoedelijk ontstond de naam in Brabant
en verspreidde hij zich via pamfletten in Vlaanderen. (A. VIAENE, Patriotten en Vijgen, in
Biekorf, 62, 1961, blz. 123).
(456) Zie O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 377, S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 147vo- 148,
S.A.B., Plakkaten, 24 december 1789, reg. 36, nr. 120.
(457) Op 21 december 1789 werd door de Staten van Henegouwen een manifest uitgegeven dat de
onafhankelijkheid van de provincie bekrachtigde. Dezelfde dag werd door de Staten van
Henegouwen de souvereine raad van de provincie hersteld. (O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 390
en 391).
(458) Zie O.P.B.A., 3o serie, dl. 13, blz. 404-411.
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[Vervolg van het derde deel]
Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1789
Jaerschrift
nU WeDer Leser 't geVoLg zeer kLaer, Van het eenDUYst
seVenhonDert en negent[a]ChentIgste Iaer.
(Januari)
(1 januarij 1789)
- fol. 63 - Op den 1 januarij 1789 lag het 's morgens andermael zeer hoog gesneeuwt
en door den hevigen windt zoodaenig op hopen gedreven dat men nauwelijcks uijt
veele huijsen konde geraeken; zijnde de sneeuw zelfs in menige huijsen opgehoopt,
ingedreven, want het den gepasseerden nagt tusschen eene bittere koude meer als
oijt uijt den noorden hadde gewaeijt, welcke koude nogtans heden wat scheen
vermindert te zijn. Alle de koude die men geduerende het voormelt streng jaergetijde
tot hiertoe gehadt heeft, kan geensints vergeleken worden aen de drij laeste daegen
van het gepasseerde jaer nogte de koude van 1709, 1740, 1776 en zelfs degene van
1783. Ook de drij zelve daegen kan geensints - fol. 64 - vergeleken worden aen
degene die men geduerende de gepasseerde drij daegen gehadt heeft, gelijk ook door
het heele landt, zooals de gasetten en nieuwsblaederen alom gemelt hebben.
Heden is in 't commediehuijs vertoont geworden door de liefhebbers der Vlaemsche
schouwburg: ‘De Weduwe van Malabar’(1), tragedie in vijf deelen, gevolgt door ‘Den
Kuijper’(2), commedie in een deel, welke stukken weder met veel aenschouwers
vereerlijkt wierden.

(2 januarij 1789)
Op den 2 januarij was het seltsaem vriesende weder met een zuijtwestenwindt
verandert in smoor, alle de huijsen en arduijn waeren weder zoo wit als sneeuw
uijtgeslaegen, wederom schijnende te zullen doijen. Den 3 januarij smoorde het nog
heviger, tusschen welcke een soort van bremel(3) ofte lankwerpige sneeuw viel, die
het andermael bij uijtnementheijd kout mackte.

(3 januarij 1789)
Op den 3 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 583ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije(4); zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 22, 70, 25, 57, 65.
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(3 januarij 1789)
- fol. 65 - Op den 3 januarij ontrent den noen, stak het smoorig weder andermael zeer
klaer op en den menigen gevallen bremel op desen martdag spelde genoegsaem voor
dat men nog veel harder vorst dan alle de voorgaende
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te verwagten hadde. In die meijning was men geensints bedrogen, want hierop een
weder volgde aen welcke geene koude, nog van dese eeuwe nogte van de voorgaende,
kan vergeleken worden en die zonder tegenseg zonder voorbeelt mag genoemt worden,
welke aldus tot den 9 deser met eene zoo groote hevigheijd en het waeijen van eenen
fellen noordoostenwindt bij dag en nagte zoodaenig aenhiel dat alle de haeven van
heel Europa zijn bevrosen geworden ende den koophandel in 't generael gestremt,
terwijl de zee alom meer dan vier uren verre bevrosen liggende, geene buertschepen
meer konden overvaeren en alle paquetbooten moeten blijven liggen, geene
zeekoopvaerdijeschepen ook meer konnende aenkomen, zijn alom met groote schaede
en perijkel moeten oploopen ende volle zee kiesen, wilden zij geen volkomen - fol.
66 - ondergang ondergaen; immers van alle welke omstandigheden, zoo van de
armoede, plunderinge en ander nooden waerin veele van het bedrukte menschdom
gedompelt laegen, als ongehoort en buijtengewonelijk zijnde, zal den leser een
bek[n](o)opt verhael vinden in 't veertienste deel mijner beschrijvinge van de
merkweerdigste voorvallen binnen en ontrent Brugge geduerende den loop van 't
jaer 1788 en 1789, vrugteloos zulks tot tweemael aen te haelen. Hoe groot dese koude
besonder daegs voor drijkoningendag en de twee volgende daegen geweest heeft,
kan den Ieser voor 't toekomende eenigsints uijt het volgende afmeten, waervan men
verneemt bij honderden nog droever voorvallen door het heele landt voorgevallen
te zijn en zelfs dat er op 't Brugsche Vrije verscheijde tot'er doodt vervrosen of van
de bittere koude versteven zijn. Eenen soldaet van het alhier liggende regiment over
het ijs gelopen zijnde om te deserteeren, wiert door eene wagt agtervolgt en plaetste
zig tegens eenen boom zoodaenig dat hij niet gesien wiert, dog - fol. 67 - de wagt
weerkeerende moest hij die zelfs roepen terwijl beijde zijne voeten zoodaenig
vervrosen waeren dat hij noijt meer zal konnen eenen voet versetten en hij vervolgens
moest gedregen worden; zijnde hij naer het ontfangen van eenige stokslaegen tot den
dienst inhabil verklaert geworden. Daegs naer drijkoningendag is sieur Duijsburg(5)
meester-schoolmeester, wonende ontrent St.-Annekercke, 's morgens nevens de zijde
van zijne vrouwe doodt gevonden, niet zonder groote persumatie(6) dat hij doodt
versteven was terwijl er naer zijn overlijden in dit huijs gebrek aen alles door de
weijnige particke die hij was hebbende, gevonden wiert, waeruijt men afmeten kan
hoe groot den noodt onder de arme en onder de duijsenden die uijt het werk zijn moet
geweest hebben.
Terwijl er, als voormelt is, geduerende dese koude zeer veel sneeuw gevallen was
en den grondt zeer hart bevrosen, saeg men veele sleden zoogenaemt met bellen
langs de straeten rijden, bij buerten tot twintig in - fol. 68 - getal agtereen; gebuerende
aen een van dese op drijkoningendag ontrent den noen een groot ongeluk, want het
peert beneden de Grutjensbrugge(7) door d'heer Penaranda, tresorier(8), niet konnende
door den hevigen vlugt gehouden worden, vloog den zelven heer, gelijk mevrouw
douariere Stappens(9), met welke hij in de slede sat, daer beijde uijt en waeren niet
zonder groote alternatie op verscheijde plaetsen tot den bloede gewont; het peert met
de slede voortvlugtende, wiert dezelve, niet zonder groot perijkel van andere
toekomende menschen, teenemael in stukken gereden, dus naerdat het peert in zijnen
loop gestut was bij stukken de slede naer huijs gedregen wordende.
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(10 januarij 1789)
Op den 10 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 584ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 21, 87, 77, 72, 89.

(10 januarij 1789)
- fol. 69 - Op den 10 januarij 's avons begonde het bij uijtnementheijdt zeer hevig
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te sneeuwen, hetwelk desen heelen nagt gelijk ook den volgenden sondag gestaedig
zonder een minut op te houden continueerde, tot zoo verre dat de menige sneeuw
alom meer dan drij voeten hoog was liggende, en niemant geheugt het sn[e]euwen
(den 12 nog bij buerten continuerende) zoo hoog te hebben weten liggen. Den 13
hiel het op van sneeuwen dog gelijk den windt nog geduerig noord was, was het
zonder veel te vriesen nog, gelijk den volgenden dag, zeer kout, dog op den 14 januarij
tegens den avont keerde onder nog meerder koude den windt naer den zuijden, en
om negen uren veranderde het weder in een gewenscht doeijweder, alle goten
begonden te loopen tusschen het vallen van eenige regen. Des anderdaegs 's morgens
saeg men in alle huijsen elk om 't meest in 't werk om alle de waterloopen, die zeer
hart - fol. 70 - bevrosen laegen, te openen tot voorkoming van d' overstrooming van
't water waerdoor nogtans, gelijk ook door de bevrosene goten in veele huijsen, veele
schaede veroorsakt wiert terwijl niemant verdagt hadde geweest dat dit zoo gewenscht
weder zoo seffens zoude verandert hebben.
Desen doij continueerde met den besten uijtval tot 's nagts den 16 januarij wanneer
men weder in d' uijterste verslaegentheijd gedompelt was omdat 's morgens alle het
ontdoijde weder toegevrosen was en de landtvrugten, hadde de vorst moeten
continueren, veel zouden geleden hebben. Dog tot elk genoegen saeg men 's morgens
zulks maer uijtslag uijt den verkouden grondt te zijn en alles weder ontdoijen, 't welk
continueerde zonder veel regen totdat alle waeters bevaerbaer waeren.

(17 januarij 1789)
Op den 17 is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
585[ste] treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 20, 56, 2, 1, 73.

(24 januarij 1789)
- fol. 71 - Op den 24 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 586ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije: zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 73, 10, 6, 82, 84.

(27 januarij 1789)
Op den 27 januarij 's morgens eenen biervoerderswaegen waerop vijf halven(10) bier
gelaeden waeren langs de St.-Amandsstraete op de Mart gereden komende, sloeg
den waegen, aldaer over de grippe rijdende, van onder tot boven om zoodat alle vijf
de halven bier, verre verspreijt op den grondt laegen en door den harden val alle zeer
uijtleekten zoodaenig dat, niettegenstaende die wederom zoo haest mogelijk op den
waegen gelaeden en naer de brouwerije weder gevoert wierden, méér dan twee halven
bier deser vijf zullen verloren zijn.
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(31 januarij 1789)
Op den 31 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 587ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije: zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 26, 56, 72, 57, 50.

Eindnoten:
(1) Zie nota 41 van 1788 ‘Daegelijcksche Gevallen’.
(2) Zie nota 67 van 1788 Verkort.
(3) Brimmel, bremmel, brummel, betekent bevrozen mist die aan de takken van de bomen hangt.
(L.-L. DE BO, Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873, blz. 187).
(4) Zie hiervoor voetnoot 1 ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(5) Op 4 januari 1789 overleed Livinus Ignatius Duysburgh op 45 jarige leeftijd. Hij werd op de
St.-Annaparochie begraven. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Overlijdensregister, 1789 - St.-Anna, no 65).
Presumptie, betekent vermoeden, gissing, voorgevoel. (E. VERWIJS, J. VERDAM,
Middelnederlandsch Woordenboek, 9 dln., 's Gravenhage, 1889, dl. VI, blz. 662).
Hier werd hoogstwaarschijnlijk de Gruuthusebrug bedoeld, een brug bij het Hof van Gruuthuse
te Brugge. De Flou gaf aan dat de plaatselijke uitspraak ‘de Goedjesbrugge’ was. Dat Van
Walleghem inderdaad deze brug bedoelde, lijkt ons z'n bewijs te vinden in de kroniek van R.
Coppieters die hetzelfde gebeuren beschreef en het situeerde aan de Dyver (K. DE FLOU, o.c.,
dl. 5, blz. 97), (P. VERHAEGEN, Journal d'événements divers et remarquables (1767-1797),
rédigé par R. Coppieters, Brugge, 1907, blz. 140).
Voor enkele biografische gegevens m.b.t. Antoine de Peneranda, stadstresorier van Brugge, zie
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ uitgave 1787 voetnoot 71 en uitgave 1789 voetnoot 298.
Zie hiervoor biografische gegevens in voetnoot 8 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Halve is de benaming voor een inhoudsmaat, halvemate. (E. VERWIJS, J. VERDAM, o.c., dl.
III, blz. 63).

(Februari)
(3 februarij 1789)
- fol. 72 - Op den 3 februarij, gelijk ook de volgende daegen ende nachten van dese
weke, waeijde het met eenen westenwindt, zommige uren volle storm, tusschen het
vallen van veel regen. Hierdoor wierden verscheijde huijsen deser stadt Brugge zoo
aen mueren, vensters als daeken merckelijk beschaedigt, gelijk ook eenige boomen
te velde merkelijk beschaedigt en uijt den grondt gerukt wierden. Sedert nogtans het
gewenscht doijweder waervan hiervooren verhandelt is, heeft men een sagt ende zeer
megaende weder zoodaenig dat behalvens den voormelden, hoewel swaeren dog
soelen windt, men geene vorst, koude
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ofte sneeuw meer gewaer wordt, waerdoor ook alle de landen zonder ongemak zijn
ontdoijt geworden.

(7 februarij 1789)
Op den 7 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 588ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 35, 57, 69, 1, 7.

(12 februarij 1789)
- fol. 73 - Op den 12 februarij is in 't commediehuijs deser stadt Brugge door de
konstminnende liefhebbers der Nederlandtsche Vlaemsche schouburg(11) vertoont
geworden ‘De Twee Gieregaers’(12), commedie in twee deelen, gevolgt door ‘De
Sprekende Schilderije’(13), commedie in één deel. Deze beijde stukken zijn heden
door de gemelde liefhebbers, welckers subtilheijd hoe langer hoe meerder toeneemt,
met d'uijterste exacteijd ter uijtvoer gebragt en niettegenstaende het donderdag en
in 't midden der week is, met een overgroot getal aenschouwers vereerlijkt geworden,
temeer omdat het tonneel met alle zijne nieuwe decoratiën zeer konstrijk volgens
d'uijtvoering der stukken verciert was.

(14 februarij 1789)
Op den 14 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 589ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 79, 33, 84, 20, 86.

(15 februarij 1789)
- fol. 74 - Op den 15 februarij wiert binnen dese stadt Brugge uijtgegeven en op de
predikstoelen afgelesen de vastenbulle voor 't jaer 1789, behelsende den inhout der
zelve niet anders als het voorleden jaer wegens de toelaetingen der spijsen geduerende
den aenstaenden vasten en zonder eenige herderlijcke vermaeningen, van woort tot
woort als in 't voorig deel - fol. 333 en 393 - verhandelt is, welcke aldaer konnen
gesien worden(14).

(17 februarij 1789)
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Op den 17 februarij is d'heer Van der Steene, hostelrier in 't Hof van Commercie(15),
subitelijk overleden, want den zelven nog desen morgen het vleesch, noodig voor
de taefel, in 't vleeschhuijs(16) gekogt hebbende, heeft zig thuiskomende op eenen
stoel geset, zig zeggende niet wel te bevinden. Nauwelijcks hadde hij dees woorden
uijtgesproken of viel van den stoel in eene apoplexië(17) en zonder nog bij zig zelven
te komen, stierf hij in den tijdt van eene halve - fol. 75 - ure naer alleen den H. Olie
ontfangen te hebben en zonder eenige andere geestelijcke of tijdelijcke hulpe, hoe
groote moeijte men ook aenwendede, te konnen toegebragt worden.

(19 februarij 1789)
Op den 19 februarij is door de konstmin[n]ende tonneelspeelders der Vlaemsche
Schouwburg bin[n]en dese stadt Brugge in 't commediehuijs vertoont geworden ‘De
Twee Gieregaers’, opera in twee deelen, gevolgt door ‘Den Kuijper’, opera in één
deel. Het tonneel was andermael met alle zijne decoratiën verciert en schoon het stuk
van ‘De Twee Gieregaers’, 't goon niet volmakter kan uijtgevoert worden, over agt
daegen weer vertoont was, is daerom de schouwburg met geen minder getal
aenschouwers vereerlijkt geworden.

(21 februarij 1789)
Op den 21 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 590ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 73, 70, 52, 2, 47.

(22, 23 en 24 februarij 1789)
Op den 22, 23 en 24 februarij, zijnde de drij vastenavonddagen, saeg men van den
sondagnoen af, gelijk de twee volgende daegen, veele masquers langs de
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straeten deser stadt loopen en menigvuldige aengenaeme verbeeldingen vertoonen
zonder dat er eenige merckelijcke disorders of onheijlen voorvielen behalvens dat
eenen gemasquerden in den loop zeer jammerlijk met zijn hooft op eenen scherpen
steen viel zoodaenig dat hij bijnaer in zijn bloedt versmagtede en men grootelijckx
voor zijne behoudenis in 't leven beducht is(18). Het was geduerende dees drij daegen,
tusschen beijde wat regenende, zeer megaende weder en gelijk men tot nog toe sedert
den harden vorst geen ander weder gewaer geworden heeft, dees daegen hierdoor
met zooveel te meerder vermaekelijcheijd doorgebragt wordende.

(28 februarij 1789)
Op den 28 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 591ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 54, 56, 69, 29, 76.

Eindnoten:
(11) Zie hiervoor voetnoot 20 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(12) Door J.F. CAMMAERT in 1772 uit het Frans vertaald toneelstuk. Zie H.J. VIEU-KUIK en J.
SMEYERS, De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid, Antwerpen-Amsterdam,
1975, 401.
(13) Zie nota 60 van 1788 Verkort.
(14) Zie B.A.B., Acta Episcoporum Brugensium, nr. 78, fol. 18-19 / ingebonden document.
(15) Op 17 februari 1789 overleed Jean Baptiste vande Steene, 63 jaar. Op 20 februari werd hij in
de St.-Jacobskerk begraven. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen
Overlijdensregister, 1789 - St.-Jacob, no 65).
(16) Zie hiervoor voetnoot 18 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1788.
(17) Zie hiervoor voetnoot 86 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(18) Voor nadere uitleg m.b.t. carnaval en het dragen van maskers, zie voetnoot 23 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.

(Maart)
(1 maerte 1789)
- fol. 77 - Op den 1 maerte 's morgens met het opkomen van den dag hoorden de
gebuers in de Carmesstraete eenen grooten plomp in den steenput aldaer ontrent ten
halven die straete staende; eenige der zelve gingen seffens in dien put sien wat er
was schillende en vonden daerin eenen man, in dezelve straet wonende, plotseling
verdroncken die zij, hoe groote vlijt zij ook aenwendeden, doodt uijt het water trocken.
D'onsekerheijd diesaengaende zeer groot zijnde of desen man in den put gevallen of
zelfs daerin gesprongen is, gemerkt zulks van niemant gesien was.
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Heden naermiddag saeg men andermael langs de straeten deser stadt duijsenden
masquers loopen zoodat er nu aen de sondaegen in vastenavonddaegen geen verschil
meer is.

(2 maerte 1789)
Op den 2 maerte wiert in de Gendsche vaert agter d'herberge Den Paelingpot eenen
man in 't water gevonden die al sedert eenige daegen verdroncken was. In den eersten
oogenblick meijnde men - fol. 78 - dat het sieur Muijtenaere, meester-kuijper(19),
wonende in de Vlamingstraete, was die sedert saterdag vermist wordt en zonder
iemants wete weggetrokken of verdroncken is. Dog korts hiernae vernam men dat
het was eenen officier van 't Auwer burgsche bij Gend(20) die sedert eenige daegen
vermist was en die men vermoed verdroncken en in 't water gevlogen te zijn op eenen
avond wanneer het zeer sterk waeijde, wanneer hij om eenige besondere affaires
langs den vaert naer dese stadt Brugge moest afkomen en alsdan ongeluckig in 't
water gevallen is.
Sedert het begin van de maendt maerte is het megaende weder wederom verandert
in vorst en felle koude, bijnaer alle daege en nachte valt er veele sneeuw zoodaenig
dat veele het werk moesten staeken en de waters zelfs bevrosen worden.

(7 maerte 1789)
Op den 7 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 592ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 1, 72, 39, 9, 75.

(10 maerte 1789)
- fol. 79 - Op den 10 maerte 's morgens was het meer dan een voet hoog gesneeuwt
tusschen hevige koude die nu sedert het begin van dese maendt met de meeste
hevigheijd volgens het tegenwoordig jaergetijde zeer sterk aenhout zoodat men van
heden af, alsof het in 't midden van den winter zoude zijn, veele sleden langs de
straeten siet rijden. Het sneeuwende weder continueerde heden en den volgenden
nagt zoodat menigvuldige werklieden, nu zoo wegens
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de menige sneeuw als de felle koude, het werk moeten staeken en zulks alsnu voor
menige zeer schaedelijk is en wel naementlijk voor de bleekerijen alwaer voor den
eersten bleek reets bij duijsenden stukken linwaet op het gras onder de menige sneeuw
liggen. De felle koude hiel dus aen tot den 13 maerte 's morgens wanneer het met
eenen zuijdenwindt tot den naermiddag andermael zoo hevig begonde te sneeuwen
dat bijnae alle de dueren der winckels moesten - fol. 80 - gesloten worden om de
menige indrijvende sneeuw te voorkomen, die desen morgen zoo overvloedig en in
zoo groote menigte viel dat, hoe slecht en seltsaem menige daegen van desen winter
hebben geweest, desen dag nog voor den slegsten van alle mag gerekent worden.
Naer het vallen van dese menige sneeuw scheen het weder te zullen doijen waernaer
van ider zeer verlangt wordt.

(14 maerte 1789)
Op de 14 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 593ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije: zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 72, 54, 50, 40, 38.

(15 maerte 1789)
Op den 15 maerte in binnen de stadt Brugge door de konstminnende tonneelspeelders
der Vlaemsche schouwburg in 't commediehuijs vertoont ‘Melida’ ofte ‘Den
Zeevaerder’(21), commedie in twee deelen, alhier noijt vertoont, gevolgt door ‘Jeannot’
of ‘Den Onnooselaer betaelt het Gelag’(22), commedie in één deel. Het tonneel verciert
met nieuwe decoratiën is weder door veele aenschouwers vereerlijkt geworden.

(16 maerte 1789)
- fol. 81 - Op den 16 maerte was andermael alle hope van een gewenscht doeijweder
te zullen behouden teenemael verijdelt terwijl desen morgen alle het ontdoijde,
hiervooren verhandelt, weder seer hart bevrosen was. Dit seltsaemig weder bleef dus
andermael met eene overgroote koude de geheele weke aenhouden, tusschen beijde
andermael zeer hevig sneeuwende, besonder den 20 deser wanneer het sneeuwende
weder andermael gelijk was aen den dag van den 13 deser, hiervoor vermelt.

(21 maerte 1789)
Op den 21 deser begonde dit weder andermael in regen te veranderen die den
volgenden dag bijnae, dog met eene groote koude, den heelen dag continueerde,
waeruijt men nu verhoopt een gewenscht doeijweder te zullen behouden.
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(21 maerte 1789)
Op den 21 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 594ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 25, 7, 84, 67, 81.

(22 maerte 1789)
- fol. 82 - Op den 22 maerte is door de konstminnende tonneelspeelders deser stadt
Brugge in 't commediehuijs vertoont geworden eene tweede representatie van ‘Melida’
ofte ‘Den Zeevaerder’, commedie in twee deelen, gevolgt door ‘Den Bevreesden
Minnaer’(23), commedie in één deel, alhier noijt vertoont. Het tonneel was andermael
met alle zijne konstgewerkte decoratiën verciert, gelijk ook op den 25 maerte, feestdag
van de H. Maria Bo[o]dschap, wanneer door dezelve konstminnende tonneelspeelders
deser stadt Brugge in 't commediehuijs vertoont wiert ‘De Twee Gieregaers’,
commedie in twee deelen, gevolgt door een tweede representatie van ‘Den Bevreesden
Minnaer’, commedie in één deel, welcke stukken met d'uijterste exacteijd uijtgevoert
en door een groot getal aenschouwers vereerlijkt wierden. Hiermede zal den theater
tot naer Paesschen gesloten worden, te verwonderen zijnde dat dus zoo
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de Fransche als Vlaemsche commediën geduerende desen heijligen tijdt van den
vasten toegelaeten zijn.

(25 maerte 1789)
- fol. 83 - Op den 25 maerte, feestdag van d'Heijlige Maria Bootschap, begonde het
van 's morgens met eenen zeer hevigen windt zoodaenig te sneeuwen, dat, hoe slecht
het weder van de voorige gemelde daegen ook geweest heeft, desen dag daeraen
nauwelijcks vergeleken konde worden terwijl het sneeuwende weder, gelijk ook den
volgenden nagt, zonder oijt op te houden met de meeste hevigheijd aenhiel. Hierop
volgde andermael eene zeer hevige koude en vorst, vermengelt op sommige daegen
met nog zeer veele sneeuw die geduerende meer dan agt daegen aenhiel zoodat men
geduerende dese heele maendt maerte niet eenen somerdag gehadt heeft en niemant
geheugt oijt eenen zoo fellen vroegen ende laeten winter geweten te hebben.

(28 maerte 1789)
Op den 28 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 595ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 79, 51, 67, 33, 71.

Eindnoten:
(19) Zie voetnoot 50 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789.
(20) Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een officier van de kasselrij van de Oudburg (de streek
rond Gent).
(21) ‘Melida’ ofte ‘Den Zeevaarder’ is een ons onbekende komedie.
(22) Zie nota 42 van 1788 Verkort.
(23) Den bevreesden Minnaer is een ons onbekende komedie.

(April)
(4 april 1789)
- fol. 84 - Op den 4 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 596ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 58, 8, 76, 29, 72.

(5 april 1789)
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Op den 5 april, gelijk ook op eenige voorgaende en volgende daegen, wiert binnen
de stadt Brugge in 't commediehuijs gegeven eene representatie waervan de volgende
berichten uijtgegeven wierden: ‘met permissie, heeren en dames, d'academie van de
honden en aepen zal d'eere hebben op sondag den 5 april eene representatie te geven
tot genoegen van alle liefhebbers. Den heer Sea Lion, van Engelant komende, directeur
van een groote academie van honden en aepen, den welcken de eere gehadt heeft
van drij vertooningen te geven voor het Hof van Engelant en de vermaerste steden
van dit rijck. De verscheijde konsten en oeffeningen die hij zal doen overtreffen de
gedagten van den aenschouwers waer eenider tragt ten - fol. 85 - besten mogelijk
zijne bekwaemheijd te laeten blijken. Men ziet met verwonderinge dat men met een
goede opvoeding overal kan leven. Esopus en La Fontaine hebben in hunne
verdigselen verscheijde dieren doen spreken; den langduerigen iver ende neerstigheijd
van d'heer Sea Lion met zijne honden zijn daervan eene sekere en geloofweerdige
prof. De groote troep van de honden zullen hunne exercitiën vervolgen met eene
wondere snelheijd. Dit aengenaem schouwspel zal beginnen met de ontasbaere
schaduwen. Men siet in het aenschouwen van diergelijcke volkplantinge verscheijde
ambagten zoo ongemeen in dese dieren als zij naturelijk zijn. Wat is er inderdaedt
merkweerdiger als honden te sien spinnen, wat aerdiger als eenen hond te zien gekleet
in een vrouwspersoon, een Irlandsche dans dansen, andere letier draegers(24) naer te
volgen, een kordewaegen te geleijden en het ambagt van slijper en zijn verkoper te
verbeelden? Men zal eenen hond zien rijden, gaende op zijne twee pooten van den
zelven kant en de andere - fol 86 - in de locht houdende, insgelijcks zal hij van pooten
veranderen en kruijswijs gaen van den eenen kant tot den anderen. Den generael
Jacquot zal de rijdkonst op eenen hond bedrijven en op de koorde dansen met ijzers
aen de voeten, zal van alle slag van konsten uijtwercken gelijk de vermaerste
koordedansers, zal zijnen stok agter en vooren doen passeren, hij zal een pijramijde
van locht in gewicht houden en blindelijk dansen. Zij zullen alle gekleet zijn naer
behooren. Onder dese vertooningen en eene groote me-
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nigte andere niet min wonderbaer, zal men dese dieren zien een fortresse belegeren.
Eenen hond zal de sterkte bespieden en het vendel wegdraegen tot aenwakkering
van zijne medegesellen. Het schouwspel zal eijndigen door eene dogge met
vierwercken. Noijt heeft men in dese stadt vertooningen gesien van meerder
merkweerdigheijd, want dese aenschouwt geweest hebbende door de voornaemste
hoven van Europa. De vertoonplaes is op d'Oude Burse(25). Men zal betaelen voor
den eersten rang 2 schellingen, den tweeden rang en parquet 3 plaketten, partaire en
amphitheatre 1 schelling, paradijs 1 plaket. Men zal beginnen 's avons ten 7 uren’.

(11 april 1789)
- fol 87 - Op den 11 april en is als naer wekelijcksche gewoonte de keijserlijcke en
koninglijcke loterije ter oorsaek van de Heijlige of Goede Week niet getrokken
geworden, zoodat nu, gelijk het voorleden jaer, ter deser gelegentheijdt ook gepleegt
is. De trecking der nombers is verschoven geworden tot den volgenden saeterdag,
wanneer op den 18 april met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend de
597ste trekking der keijserlijcke en koninglijcke loterije is ter uijtvoer gebragt; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 85, 39, 42, 90, 38.

(18 april 1789)
Op den 18 april gebuerde binnen dese stadt Brugge een aldergrootste ongeluk ontrent
den noen. Zekeren jongen, genaemt Pieter Danneels van de parochie van Knokke,
oudt circa 15 jaeren, met zijn gewonelijk martkarreken waarmede hij gelijk meest
alle weke gewoon was ter mart te komen langs de Lange Reije ontrent den
Duijnebrugge(26) gekomen zijnde, nam het peert - fol. 88 - eenen schielijcken en harden
vlugt zoodaenig dat den gemelden ongeluckigen tusschen den loop zeer lang bleef
tusschen den waegen hangen en zoodaenig vermorselt wiert dat hij doodt van de
karre afviel zonder nog eenig teeken van leven te geven; door welcke nogtans het
peert in zijnen val niet gestut wiert maer voortvlugte tot aen de Dampoorte waer het
met moeijte genoeg tegengehouden wiert zonder verder ongelukken te veroorsaeken
en zonder de moeder van den jongen, die ook op den waegen sat, van dezelve af te
werpen. Den dooden wiert in d'herberge Dux de Lauraine door d'heeren geschouwt
en dan in eenen sak gesteken zijnde met hetzelve karreken vervoert naer zijne parochie
met zijne moeder nevens hem om aldaer begraeven te worden.

(25 april 1789)
Op den 25 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 598ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije: zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 62, 12, 88, 68, 83.
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Eindnoten:
(24) Litiere (Leitiere, laitiere, letiere), draagstoel, draagbaar. (E. VERWIJS, J. VERDAM, o.c., dl.
IV, blz. 688-689).
(25) Zie voetnoot 27 van “Merckenweerdigste Voorvallen” 1788.
(26) Deze brug aan de Reie heeft haar naam ontleend aan de vroegere Duinenabdij die op de plaats
van het huidige Seminarie was gevestigd (zie hiervoor voetnoot 205 van 1788). (K. DE FLOU,
o.c., dl. 3, blz. 675).

(Mei)
(2 meij 1789)
- fol. 89 - Op den 2 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 599ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 4, 40, 54, 78, 50.

(3 meij 1789)
Op den 3 meij is door de konstminnende tonneelspeelders deser stadt Brugge in 't
commediehuijs vertoont geworden ‘Melida’ ofte ‘Den Zeevaerder’, commedie in
twee deelen, gevolgt [door ‘De] Bevreesden Minnaer’, commedie in één deel; zijnde
het tonneel met alle zijne nieuwe decoratiën verciert en met veele aenschouwers,
zoo ingesetene als vremde wegens de feest van 't Heijlig Bloet ons Heeren, vereerlijkt
geworden.
Geduerende de foire van de maendt meij van desen jaere wiert op de Mart in eene
afgeslaegen cabaene van planken, staende nevens d'Halle, vertoont de volgende
aengenaeme vertooninge volgens het volgende bericht dat ten desen
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eijnde aen het publicq is uijtgegeven geworden: - fol 90 - Met toelae(n)tinge van
d'heeren van 't magistraet.
Zegenprael der vrouwen, de joffrouw Gamba heeft d'heer om het publiek te
verwittigen, als dat se in dese stadt aengekomen is met een schoon cabinet van
ontleetkunde waerin men vertoont de schoone Judith die den kop van Holophernes
afgehouwen heeft. Dese stukken zijn al volgens naturelijcke groote en zijn
oogstreelende door hunne kleederen en cieraet die den tijdt van thien jaeren hebben
gekost om dezelve te volveerdigen. Alle dese stukken, bewerkt door konst, zijn
bequaem om het vel opengeleijt te worden en laeten aen d' aenschouwers alle de
gedeelten van een inwendig lichaem en kop sien, zelfs tot de alderkleenste vaeten.
De joffrouw Gamba verhoopt als dat de liefhebbers van schoone konsten haer zullen
vereeren met hunne tegenwoordigheijd eer dat dezelve hunne meijning daervan
uijtten dewijl dese konststukken niet mogen vergeleken worden aen die - fol. 91 men daegelijcks siet en eeniegelijk mag ze besigtigen dewijl er niets tegenstrijdig is
aen de goede seden. Bovendien kan mer daer nog sien eene Italiaensche dwerginne,
geheel wijskundig, van den ouderdom van vijfentwintig jaeren, die de hoogte heeft
van een kint van drij jaeren. Zij weegt twintig pond en is van een schoon gemakzel.
Ze doet verscheijde evenwigtige konsten al dansende; sij danst de menuet en de valse
met een besondere maniere van doen dat ze de verwonderinge van d'aenschouwers
opwekt. Zij spreekt Fransch, Hoogduijtsch en Italiaensch. 't Is dese zelve die over
negen jaeren in de Duijtsche Nieuwsblaederen vermelt is geweest als se aen Zijne
Keijserlijcke en Koninglijcke Majesteijt tot Weenen is voorgestelt, waerover zij ten
uijtersten voldaen was, alsook aen Zijn Majesteijt Ludovicus den XVI(27) en het
koninglijk geslachte. Men kan bemerken ondere alle de dwergen die in Europa
verschijnen dat zij de eenigste is die - fol. 92 - zig met recht mag noemen een wonder
der natuer te zijn wat haer geslachte aengaet. De vertoonplaets is op de Mart; men
kan dit cabinet besigtigen met de dwerginne van 10 uren 's morgens tot 10 uren 's
avons. D'eerste plaets is 7 stuijvers, de tweede drij stuijvers en half en de derde 10
oorden. De persoonen van rang betaelen volgens hun goetduncken.’
Behalvens het voormelt konstig cabinet verscheenen daegelijcks op de Mart
verscheijde konstige opticqkassen(28) en ander raereteijten: als eene bende konstenaers
die op den grondt op een groot beleijt tapijt veele wonderbaere toeren deden, gelijk
zulks ook daegelijcks tot zeer laet op de Vrijdagmart op een afgeslaegen theater
verrigt wiert, waer men bovendien zeer schoone toeren op de slacke koorde verrichte
en waervoor, zoo d'eene als d'andere deser konstenaers niet anders ontfingen dan dat
zij van de duijsenden rontomstaende aenschouwers ophaelden. Bovendien verscheenen
daegelijcks op de Mart - fol. 93 - verscheijde operateurs, geseten in chaisen, met
balsems en verscheijde andere geneesmidde[le]n. Zonder dese waeren der in
verscheijde aubergen eenige andere gearriveert waervan Fransche berichten
uijtgegeven wierden en onder dese één in 't Vlaemsch van den volgenden inhout:
‘Bekentmaekinge: word bekent gemakt dat hier gearriveert is den wijdberoemden
en vermaerden meester M. de Cats, den welcken geneest alle soorten van extroogen
en lijkdoorns, hetzij op de teen of tusschen de teen, ondervoet of waer die mogen
gelegen zijn, geneest den bovengemelden meester in den tijdt van vijf minuten zonder
eenige pijn en tot versekering neemt desen meester geen gelt vóór de prueve gedaen
is. Desen meester is van goede attestatie voorsien, heeren en dames konnen hem
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laeten ontbieden. Hij is gelogeert bij Pieter van Oost aen de Nieuwjaerbrugge in
“Den Kleijnen Wolf” tot Brugge. Hij is sprekelijk van
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's morgens ten 7 tot 12 uren en van 2 tot 9 uren 's avons; versoekt eeniders gunst en
recomandée; blijve uli dienaer, M. de Cats.’

(9 meij 1789)
- fol. 94 - Op den 9 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 600ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 87, 26, 8, 33, 80.

(10 meij 1789)
Op den 10 meij is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
schouwburg in 't commediehuijs vertoont het vervolg van ‘De trouwe van Antonio’(29)
of ‘Richard’, bijnaemt ‘Leeuwenhert’, opera ‘Bouffon’ in één deel, gevolgt door ‘De
Sprekende Schilderije’, opera in één deel. Het tonneel met alle de noodige nieuwe
decoratiën verciert zijnde, is door een groot getal aenschouwers, zoo ingesetene als
vremde wegens de foire, vereerlijkt geworden.

(15 meij 1789)
Op den 15 meij 's avons ontrent den negen gebuerde een groot ongeluk binnen dese
stadt Brugge. In de Eechoutestraete waer een peert, gespannen aen een
stokersfaragon(30), zeer hevig de vlugt nam en den knegt op hetzelve sittende bijnae
de geheele straet voortsleepte zoodaenig dat - fol. 95 - langs de heele streek op de
steenen verspreijt lag totdat hij, naer zig zoolang aen 't peert vastgehouden te hebben
als hij konde, eijndeling magteloos bleef liggen. Hij wiert seffens in een huijs gedaen
en ontfing seffens met alle haeste, buijten zig zelven zijnde, de H. Olie, grootelijcks
perijkel voor zijne behoudenis overblijvende. Het peert vlugte zoo verre voort tot
het de beijde wielen van den waegen verloor en niet dan met groote moeijte en perijkel
van meer ongelucken gestut wiert.

(16 meij 1789)
Op den 16 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 601ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 30, 7, 21, 3, 82. Door de nombers 3, 7, 30, 82 is in 't
comtoir van sieur Verbeke in de St.-Jacobstraete binnen Brugge een quaderne
gevallen, zoo nogtans dat het biliet maer alleen op ambe en terne bespeelt was, dus
winnende 6 amben en vier ternen, eene somme van circa drijduijsent guldens, met
welk lotgeval een joffrouw deser stadt is begunstigt geworden(31).
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(23 meij 1789)
- fol. 96 - Op den 23 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 602[de] treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 29, 6, 13, 19, 61.

(27 meij 1789)
Op den 27 meij verdronk den soon van sekeren man, genaemt Macharius, oudt circa
twalf jaeren, seer ongeluckig in de Coupure, want desen nauwelijcks konnende
swemmen, begaf zig zoo verre in 't water dat hij buijten grondt geraekt was en
magteloos onder het water bleef liggen zoodaenig dat, niettegenstaende verscheijde
naer hem tot op den grondt duijckten, hij naer circa een ure doodt uijt het water
getrokken wiert.

(30 meij 1789)
Op den 30 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
603[de] treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 60, 19, 6, 87, 38.

Eindnoten:
(27) Lodewijk XVI, koning van Frankrijk.
(28) Waarschijnlijk ging het hier om een soort kijkkasten, een ruimte waarin allerlei eigenaardigheden
te bekijken waren.
(29) De Trouwe Antonio is een stuk uit 1784 van de Franse auteur M.J. SEDAINE (1719-1797).
(30) Dit is gezien de context een soort kar.
(31) Voor uitleg van termen uit de loterij, zie voetnoot 47 van uitgaven 1788 - verkort.
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(Juni)
(6 junij 1789)
- fol. 97 - Op den 6 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 604[de] treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het radt der fortune getrokken de nombers: 40, 13, 78, 24, 76.

(7 junij 1789)
Op den 7 junij en geduerende de volgende daegen deser week verhief zig daegelijcks
uijt het noordewesten eenen aenhoudenden kouden wind, zoodaenig kout zijnde alsof
het volle winter zoude hebben geweest. Door dese zoo onverwagte stormwinden
voor dit tegenwoordig saisoen verneemt [men] veele ongelucken ter zee, zoo voor
Oostende als andere plaetsen, voorgevallen te zijn.

(13 junij 1789)
Op den 13 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 605ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 64, 42, 68, 87, 38. - fol. 98 - Door de voormelde
treckinge is er door de nombers 38, 42, 64 binnen dese stadt Brugge gevallen een
seer merkweerdigen terne in 't comtoir van sieur Schrijvere in 't Genthof, waer eenige
particuliere deser stadt op een biliet van drij nombers alleen en zoo andere seggen
op een biliet van meer nombers, dog alleen op terne Sex, hadden ingeleijt tot twee
guldens en thien stuijvers en gevolgentlijk eenen merkweerdigen prijs van F. 13250
guldens gewonnen hebben.

(18 junij 1789)
Op den 18 junij was sedert eenige daegen het kout weder, hiervooren vermelt,
verandert in eene zeer felle waermte waerop heden naermiddag eene swaere stortvlaeg
tusschen hevig donderen en blixemen volgde; eenen donderslag ontrent dese stadt
gehoort wordende die meer dan seven minuten zonder ophouden aenhiel. Door dit
weder zijn verscheijde ongelucken voorgevallen op de parochie - fol. 99 - van
Dudzeele. Bij Cruijsabeele(32) is eene onlangs nieuw gemakte schuere door den blixem
en fellen windt teenemael in stukken geslaegen en verbrijselt. Op Stabile(33) is den
donder op een huijs gevallen en heeft hetzelve, gelijk de muebels waervan tin en
andere materiën gesmolten waeren, zeer merkelijk beschaedigt. Op andere plaetsen
in 't noorden is den donder ook gevallen en hoewel desen toeval veel schaede
veroorsakt heeft, verneemt men niemant het leven verloren te hebben.
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(20 junij 1789)
Op den 20 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
606ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 75, 77, 82, 10, 34.

(21 junij 1789)
Op den 21 junij wiert binnen de stadt Brugge in 't cofféhuijs, bewoont bij sieur
Immerij bij St.-Salvatorskercke, vertoont eene eerste representatiën van Genueesche
schaduwen(34), zoo - fol. 100 - uijtvoerig en konstig uijtgewerkt dat de verscheijde
stukken die telkens gegeven wierden van d'aenschouwers wierden bewondert. Op
de volgende daegen dat men dese representatiën vertoonde, volgden telkens andere
vertooningen waerdoor dezelve, die voor een geringe prijs te sien waeren, daegelijcks
met veele aenschouwers vereerlijkt wierden.

(22 junij 1789)
Op de 22 junij bragt zig zelven tot Sluijs in Vlaenderen eenen soldaet zeer moetwillig
om het leven, oudt zijnde ontrent 70 jaeren. Want desen zijne fusieke, gelaeden met
eenen kogel en schroot, genomen hebbende, stelde dezelve onder zijne kele en
losbrande die dweers door zijn hooft, zoodaenig dat er van zijn aensicht geen gedaente
meer was en den schuetel van 't hooft van 't zelve afhing, den kogel diep in den meer
vermakt zijnde. Niemant [weet] wat desen ongeluckingen heeft beweegt om zig dus
van 't leven te beroven.
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- fol. 101 - Op den 27 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 607ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 5, 7, 78, 81, 90.

(28 junij 1789)
Op den 28 junij 's morgens gebuerde een ongeluk dat d'ergste gevolgen zoud konnen
gehadt hebben. Want eenen man binnen dese stadt, genaemt Van den Abeele, in de
Geltmuntstraet met een peert gereden komende en eene zijne chaise ontmoetende,
haperde het peert aen dezelve zoodaeniglijk dat het zig teenemael overeijnde op zijn
agterste pooten regtede ende den rijder, niettegenstaende zijn overgroot devoir, zeer
hart op de grond deed nedervallen. In den eersten oogenblik meijnde men den zelven
doodt gevallen te zijn terwijl hij aen zijn hooft zeer gewont en bebloet was, dog hij
opgerecht en het bloet afgewasschen, bevont men de wonden niet doodelijk; hij zoo
haest mogelijk naer zijn huijs beweegt worden.

Eindnoten:
(32) Kruisabeele was een herberg en een wijk tussen Dudzeele en Koolkerke. (K. DE FLOU, o.c.,
dl. 8, blz. 889).
(33) Stalhille, een gemeente in het arrondissement Brugge. (K. DE FLOU, o.c., dl. 15, blz. 163).
(34) Dit is een soort schaduwspel.

(Juli)
(4 julij 1789)
- fol. 102 - Op den 4 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 608ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 1, 23, 55, 16, 7.

(11 julij 1789)
Op den 11 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stad Gend geschiet de
609ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 2, 65, 29, 49, 31.
Door dese treckinge zijn er alom door den nomber 31 veele prijsen gevallen,
besonderlijk veele merkweerdige extraiten, ter oorsaek dat desen nomber sedert
eenige treckingen van veele liefhebbers zeer bespeelt is geworden ende nu sedert de
498ste treckinge niet en is uijt het radt der fortune getrokken; zijnde vervolgens desen
nomber, dat te verwonderen is, in hondertenelf treckingen niet getrokken geworden.
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(18 julij 1789)
- fol. 103 - Op den 18 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 610ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 88, 1, 59, 12, 53.

(19 julij 1789)
Op den 19 julij naermiddag regende het, gelijk ook den volgenden nagt en morgen
onophoudelijk en meer als genoegsaem als er voor dit tegenwoordig jaergetijde
noodig is, want sedert meer dan eene maendt herrewaerts zijn er geene daegen of
nachten zonder veel regen gepasseert 't welk aen de landtvrugten alderschaedelijckst
zoud konnen worden. Daerbij is het op sommige daegen zeer warm en dan volgt
wederom eene groote koude, welcke niet alleen ongesont maer volgens het jaergetijde
van weijnig voorbeelt is.

25 julij 1789
Op den 25 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen geschiet
de 611ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 48, 64, 11, 29, 15.
- fol. 104 - Door de voormelde treckinge is er binnen de stadt Brugge door de
nombers 11, 15, 48 eenen merkweerdigen terne gevallen in 't comtoir van sieur
Hannens bij St.-Jacobskercke en alom veele amben en extraiten terwijl er nog geen
deser drij nombers geduerende den loop van dit jaer getrokken waeren.

(28 julij 1789)
Op den 28 julij gebuerde een groot ongeluk in de kercke der eerweerde paters
Predikheeren die men besig is met witten en schilderen, want eenen schil-
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dersknegt, genaemt Braet, desen naermiddag aen 't cruijs in 't midden der kercke
staende schilderende en op een vliegende leeder staende, viel met dezelve beneden,
zoodaenig dat hij eenen balk vattende dezelve teenemael doorviel en grootelijks aen
zijn hooft gewond en verscheijde zijner leden gebroken zijnde, lag als doodt van zig
zelven zoodat men met reden vreest dat hij daervan opkomende, noijt meer tot
wercken zal bequaem zijn.

(Augustus)
(1 augusti 1789)
Op den 1 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 612ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 45, 90, 74, 71, 59.

(5 augusti 1789)
- fol. 105 - Op den 5 augusti verdronk eenen man ontrent Waggelwater(35) in de
Oostensche vaert op de volgende wijse: door de linie van de voorbijvaerende barge(36)
in 't water gesmeten zijnde, swom hij daer gemakkelijk uijt zonder ongemak; dog
korts daernae uijt zijn plaisier wederom in 't water springende om te swemmen, sonk
hij schielijk naer den grondt zonder nog boven te komen; desen ongeluckigen dus,
of door een overgekomen ongemak ofte door den voorgaenden schrik, zijn leven
door eene al te groote onbedagtheijd verliesende.

(8 augusti 1789)
Op den 8 augusti eenen metser, aen 't gebouw der Waterhalle(37) werckende, viel door
't breken van eene plank door de stellinge, zoodaenig aen verscheijde deelen van zijn
lichaem gewond zijnde dat hij naer het hospitael gedregen wiert en men grootelijks
voor zijne behoudenis bevreest is.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de
613ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 61, 33, 48, 76, 45.

(14 augusti 1789)
- fol. 106 - Op den 14 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen geschiet de 614ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 18, 9, 57, 15, 55.
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(20 augusti 1789)
Op den 20 augusti gebuerde wederom een groot ongeluk aen 't nieuw gebouw van
de Waterhalle, want Francois Vergalle, matsenaer, desen naermiddag van zijn werk
scheedende om de knaepen een swaere mande orduijnsteenen te helpen optrekken,
zoo gebuerde het dat de mande in 't optrekken omsloeg en eenige groote stukken
orduijn daeruijt vallende, trefte den ongeluckigen zoodaenig dat zijnen bil en been
teenemael vermorselt was en zijnen voet verplettert; hij, door de pijne van zig zelven
liggende, wiert naer het hospitael gedregen, en door welcke swaere wonden, indien
hij het leven behout, hij noijt meer tot wercken zal bequaem zijn.

(22 augusti 1789)
- fol. 107 - Op den 22 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 615ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 82, 11, 27, 65, 90.
Heden naermiddag gebuerde een groot ongeluk op de schipwerkerije buijten de
Dampoorte op 't Fort Lapain(38): het soonjen van sieur Bourbon(39), wonende bij den
Com, oudt tusschen twee en drij jaeren, aldaer speelende en ten huijse van zijn
mononkel, sieur Molenaere, wonende, viel zonder iemants weet in den put waerin
d'ezers van de schipwerkerije gekoelt worden en die door de veelte van
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regen volgelopen was; verdrinkende in hetzelve ongeluckig zonder eenige mentie te
maeken of dat iemant hetzelve hoorde, want wanneer men ging sien waer het kint
verbleven was, wiert het dus met grooten schrik in den put gevonden. - fol. 108 Hetzelve daeruijt getrokken zijnde, wierden alle de nieuwe middelen werkstellig
gemakt om hetzelve te behouden, dog vrugteloos, waeruijt vermoed wort dat het kint
al ettelijcken tijdt in den waterput moet gelegen hebben.

(23 augusti 1789)
Op den 23 augusti en eenige andere volgende daegen wierden in 't commediehuijs
voor den prijs der commediën door eenen trop Engelsche vertoont menige schoone
dansen en wondere toeren, alhier noijt vertoont, die door veele aenschouwers
vereerlijkt wierden.

(25 augusti 1789)
Op den 25 augusti stierf mevrouw Aernts, wonende bij de Magdaleene zeer subitelijk,
want dese van een kint geluckig verlost zijnde, overkwam haer een ure daernae eene
swaere spouwing waerdoor sij kortswillig stierf, zonder eenige heijlige gerechten
van Onse Moeder de H. Kerke te konnen ontfangen(40).

(29 augusti 1789)
Op den 29 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 616ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 56, 88, 12, 74, 14.

(29 augusti 1789)
- fol. 109 - Op den 29 augusti naermiddag gebuerde een groot ongeluk, want eenen
der vregtwaegens van Blanckenberge, gelaeden, langs den kant van de Mart gereden
komende waer eenige vischkraemen en andere stonden en voor welcke op den hoek
van de Mart eenen ijdelen cordewaegen in den weg stont; zoo overreed den gemelden
vregtwaegen desen cordewaegen, gelijk ook twee kinderen, wonende op de Mart die
op dezelve waeren speelende en die door hunne jongheijd geen tijdt hadden om van
dezelve af te gaen; het één kint besonderlijk zoodaenig gewont zijnde dat men voor
zijn leven bevreest is mits zijn been en bil, behalvens andere wonden, teenemael
gebroken was.
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Eindnoten:
(35) In ‘De straatnamen van Brugge’ werd ‘Waggelwater’ opgenomen als de naam van de weg langs
de vaart van Brugge naar Oostende op de wijk Waggelwater (Sint-Andries). A. Schouteet merkte
evenwel op dat de vermelding van Waggelwater als wijk- of plaatsnaam pas in de bescheiden
wordt aangetroffen van januari 1817 af. Van Walleghem gebruikt de naam wel, de vraag stelt
zich dan ook of hij hiermee de wijk te Sint-Andries bedoelde. Dit lijkt ons, gezien de context,
zeer waarschijnlijk. We kunnen hier evenwel ook vermelden dat in het Toponymisch
woordenboek van K. De Flou ‘Waggelwater’ omschreven werd als een wijk én een herberg
langs de Oostendse vaart. Het is dus niet helemaal uitgesloten dat Van Walleghem hier de
herberg bedoelde. (A. SCHOUTEET, De straatsnamen van Brugge..., o.c., blz. 229), (K. DE
FLOU, o.c., dl. 16, blz. 1023-1024).
(36) Zie hiervoor voetnoot 49 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789.
(37) Zie hiervoor voetnoot 224 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 en voetnoten 22 t/m 26
van ‘Merckenweerdigste Voorvallen 1789.
(38) Het fort Lapin is een voormalige versterking. Thans is het nog een wijk te Brugge (gemeente
Koolkerke). (K. DE FLOU, o.c., dl. 4, blz. 276).
(39) Op 3 jarige leeftijd overleed Joannes, het zoontje van Philippe Boereman en Isabella van de
Putte. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1789 St.-Gillis,
no 65).
(40) We hebben deze vermelding niet in het overlijdensregister 1789 teruggevonden.

(September)
(5 september 1789)
Op den 5 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 617ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de - fol. 110 - nombers: 29, 89, 26, 32, 9.

(5 september 1789)
Op den 5 september is d'heer Huijvetter, wonende bij zijnen schoonvaeder, d'heer
Mathijs, in de Vlamingstraete, die gisteren ook naer eene langduerige siekte overleden
was, zeer subitelijk overleden; want desen heer op heden het doode lijk van zijnen
schoonvaeder siende, is met d'uijtersten schrik bevangen geworden zoodaenig dat
hij van eene apoplexie getroffen wordende hij eenige uren daernae zonder eenige
gerechten van Onse Moeder de H. Kercke, behalvens d'H. Olie, te konnen ontfangen
is overleden; het lijk van vaeder en soon eenige daegen hiemae begraven wordende(41).

(8 september 1789)
Op den 8 september wiert in de Gensche vaert, ontrent twee uren van Gend,
verdronken gevonden het lichaem van sr. Bruijne, boterdraeger deser stadt, die sedert
eenige daegen vermist was en die op een morgen uijtgegaen zijnde zijn gelt, horlogie,
dosemes en gordel en ander effecten in zijn huijs hadde afgeleijt, zonder dat iemand
weet of hij in 't water gevallen of bij misverstant daer zelfs ingegaen of gesprongen
is.
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(12 september 1789)
- fol. 111 - Op den 12 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 618ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 74, 86, 11, 1, 61.

(19 september 1789)
Op den 19 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 619ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 90, 8, 55, 17, 89.
Heden, zijnde martdag binnen de stadt Brugge, regende het van 's morgens vroeg
tot den naermiddag onophoudelijk, zoodaenig dat door de swaere strortvlaegen
nauwelijcks op eenige kraemen de goederen konden te koop geëxponeert worden tot
groote schaede van de besitters der zelve ende ook van degene die langs de straeten
hunne goederen moeten te koop leggen, die heden niets het minste konden te koop
exponeeren. Dit regenachtig weder hout nu ontrent - fol. 112 - agt daegen, zoo bij
daege als bij nachte, zeer hevig aen, zoodaenig dat indien hetzelve in 't kort geen
anderen keer neemt de lentevrugten te lande nog veele zouden konnen lijden, hoewel
men tot hiertoe den hemel te danken heeft wegens den gesegenden ougst die men
dese jaere gehadt heeft.

(26 september 1789)
Op den 26 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 620st treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 58, 35, 7, 18, 78.

(27 september 1789)
Op den 27 september is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
schouwburg binnen Brugge tot opening van 't tonneel vertoont geworden ‘Den
Schuldenaer’, opera in twee deelen, zijnde het Fransch stuck ‘Les Dettes’(42) vrijpostig
naegebost, in 't Vlaems noijt vertoont, gevolgt door ‘Den Vreesachtigen Minnaer’,
comedie in één deel. Het tonneel met nieuwe decoratiën verciert zijnde, is door veele
aenschouwers vereerlijkt geworden.

Eindnoten:
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(41) Op 3 september 1789 overleed Petrus Matthijs, hij werd op 6 september begraven op het kerkhof
van Maldegem. Zijn schoonzoon, Joseph Huvetter overleed op 5 september, hij werd ook op 6
september begraven, maar op het kerkhof van de St.-Jacobsparochie. (S.A.B., Doop-, trouwen begraafboeken, Algemeen Overlijdensregister, 1789 - St.-Jacob, no 65).
(42) ‘Des Dettes’ is een ons onbekende opera.

(Oktober)
(3 october 1789)
- fol. 113 - Op den 3 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 621ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 45, 66, 70, 14, 48.

(4 october 1789)
Op den 4 october is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
schouwburg binnen de stadt Brugge in 't commediehuijs vertoont ‘Melida’ ofte ‘Den
Zeeveerder’, commedie in twee deelen, gevolgt door ‘Rose en Colas’(43), commedie
in één deel, in 't Vlaemsch alhier noijt vertoont. Het tonneel met konstige nieuwe
decoratiën verciert zijnde, is door een groot getal aenschouwers vereerlijkt geworden.
Sedert meer dan agt daegen hout het regenende weder, zoo bij daege als bij nachte,
andermael met eene zoo groote hevigheijd aen dat het bij buerten heele daegen en
nachten regent zonder nauwelijcks op te houden zoodat er veele landen overstroomt
liggen en veele vrugten merkelijk zullen beschaedigt worden.

(10 october 1789)
- fol. 114 - Op den 10 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 622ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije, zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 16, 66, 31, 47, 29.
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(11 october 1789)
Op den 11 october is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
schouwburg binnen de stadt Brugge in 't commediehuijs vertoont ‘Den Deserteur’,
groote opera in drij deelen, gevolgt door ‘De Wankelbaere Weduwe’, zijnde het
Fransch stuck ‘La Veuve Coquette’(44), commedie in één deel, in 't Vlaemsch alhier
noijt vertoont.

(14 october 1789)
Op den 14 october is andermael door dezelve konstminnende tonneelspeelders
vertoont geworden, ‘Den Schuldernaer’, het Fransch stuk ‘Les Dettes’, commedie
in twee deelen, gevolgt door ‘De Sprekende Schilderije’ commedie in één deel; het
tonneel met schoone, nieuwe decoratiën verciert zijnde, is telkens door veele
aenschouwers vereerlijckt zoodat men dees Vlaemsche troupen meer en meer in
luijster siet uijtschijnen.

(17 october 1789)
- fol. 115 - Op den 17 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Antwerpen, geschiet de 623ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 83, 20, 5, 68, 56.

(18 october 1789)
Op den 18 october is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
schouwburg in 't commediehuijs der stadt Brugge vertoont ‘De Twee Gierigaers’,
commedie in twee deelen, gevolgt door ‘Richard, Coeur de Lion’ of het vervolg van
‘De Trouwe van Antonio’, opera in drij deelen; het tonneel met alle de konstgewerkte
decoratiën verciert zijnde, is wederom door veele aenschouwers vereerlijkt geworden;
die Vlaemsche commediën reets aen menige zoo behaegelijk vallende dat,
niettegenstaende de groote murmuratiën van veele, de Fransche commediën maer
alleen op de weekdaegen vertoont worden, hoewel zulks nogtans voor de Fransche
troupe zeer schaedelijk is.

(19 october 1789)
- fol. 116 - Op den 19 october 's morgens korts naer negen uren gebuerde een groot
ongeluk aen het huijs van d'heer Boone, procureur in de St.- Jacobsstraete, weclkers
voorgevel teenemael herbouwt wordt. Want eenen matsenaer, genaemt Kuening,
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oudt ontrent 70 jaeren, op 't hoogste der stelling staende op eene leeder om een stuk
hout te ontbinden, ontschoot hem de coorde en hij met de leeder viel van boven neder
op den grondt, zoodaenig dat in den eersten oogenblik geene teekens van leven aen
hem gesien wierden, want behalvens menige zeer gevaerlijcke quetsueren, zoo aen
zijn hooft als andere deelen des lichaems, was zijnen bil teenemael doorbroken; naer
't hospitael beweegt zijnde, kwam hij tot kenisse en ontfing de heijlige gerechten,
met weijnig hoop nogtans dat hij in 't leven zal behouden worden.

(24 october 1789)
Op den 24 october is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 624ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 37, 4, 12, 55, 65.

(25 october 1789)
- fol. 117 - Op den 25 october is door de konstminnende tonneelspeelders der
Vlaemsche schouwburg in 't commediehuijs vertoont ‘Den Deserteur’, groote opera
in drij deelen, gevolgt door ‘Rose en Colas’, commedie in één deel; het tonneel met
alle de noodige konstgewerkte decoratiën verciert zijnde, is andermael door een groot
getal aenschouwers vereerlijkt geworden.

(31 october 1789)
Op den 31 october, zijnde saeterdag ende martdag, was het 's morgens tamelijk weder
tot ontrent den 10 uren, wanneer op 't onvoorsiens uijt den noorden
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eene zeer swaere regenvlaeg, verselt met groote haegelsteenen en swaeren windt
opstond, zoodaenig dat men in lang van dusdaenige vlaegen geene voorbeelden
gesien heeft; want op den tijdt van eenige minuten vloegen meer als d'helft van de
kraemen op de Mart omverre, veele in stukken gelijk menig van alderhande goederen
merckelijk beschaedigt, geene winkels waeren er - fol. 118 - of moestens seffens alle
hunne goederen, ten toon liggende, in huijs nemen en bergen om door den
overvloedigen regen en haegel niet beschaedigt te worden. Veele huijsen en molens
hebben ook door dese onverwagte vlaeg veel geleden en ter zee zijn ook veele
ongelucken voorgevallen, want onder andere tot Blanckenberg eene vischschuijte
ontrent één ure uijtgevaeren zijnde, sloeg seffens omverre, de vier visschers die hun
op dezelve bevonden, verdronken seffens, zijnde eenen vader en soon, eenen man
met vrouw en vijf levende kinderen en eenen anderen man wiens vader ook dit
droevig nootlot in eenen storm heeft ondergaen. Honderden aenschouwers saegen
op den duijn, de schuijte geen kwartier verre in zee zijnde, dese ellendige hun leven
eijndigen zonder dat er eenige hulpe konde toegebragt worden.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de
625ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 32, 8, 89, 42, 68.

Eindnoten:
(43) ‘Roze en Colas’ is een uit het Frans vertaalde komedie van M.J. SEDAINE uit 1764.
(44) ‘La Veuve Coquette’ is een ons onbekende komedie.

(November)
(4 november 1789)
- fol. 119 - Op den 4 november 's morgens korts naer negen uren gebuerde andermael
een groot ongeluk aen het huijs van d'heer Boone, procureur in 't St-Jacobsstraete,
zoo droevig als hetgene aen 't zelve gebouw voorgevallen, hiervooren fol. 116 vermelt.
Want eenen plafoneur, genaemt Romans, op de stelling gegaen zijnde om het opperste
van den gevel te plafoneeren, viel met de heele stellinge en ijfers, die niet wel
versekert en gebonden was, beneden op den grondt, zoodaenig dat, benevens veele
andere wonden het één been van desen ongeluckigen, die lang zonder kenisse lag,
op twee plaetsen gebroken was. Ontrent een halve ure naer desen ongeluckigen val
wiert hij naer 't hospitael gedregen om, indien het mogelijk is, van zijne wonden
gecureert te worden.

(7 november 1789)
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Op den 7 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Antwerpen
geschiet de 626ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
radt der fortune getrokken de nombers: 12, 7, 51, 6, 69.

(14 november 1789)
- fol. 120 - Op den 14 november en is binnen de stadt Gend de 627ste treckinge der
keijserlijcke en koninglijcke loterije, die als naer wekelijcksche gewoonte heden in
die stadt moest getrokken worden, niet ter uijtvoer gebragt om de beklaegelijcke
onstaene troubelen die gisterenmorgen in die stadt door het vereenigt corps patriotten,
uijt Brabant aldaer aengekomen, begonst zijn tegens de keijserlijcke en koninglijcke
troupen; den inhout van wekkers alderbeklaegelijckste gevolgen, en in alle cronijcken
zonder voorbeelt den leser een kortbondig dagverhael aengemelt vint in 't vijfthienste
deel van mijne beschrijvinge van ‘De merkweerdigste voorvallen binnen en ontrent
Brugge’, welcke noijt uijt de gemoederen van alle weldunkende Nederlanders zal
vergeten worden. Dus weet niemant of die k. en k. loterije nog zal getrokken worden.

(25 november 1789)
- fol. 121 - Op den 25 november begonde het 's morgens zeer hevig te sneeuwen,
zijnde d'eerste sneeuw die van desen winter gevallen is; continueerende dezelve te
vallen tot den avond, wanneer het sneeuwen ophiel en
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het weder in vorst veranderde die eenige daegen, dog met geene groote hevigheijd,
aenhiel en het weder andermael in een gewenscht doeijweder veranderde. Tot nog
toe hadde men nauwelijcks winterweder gewaer geworden en tusschen het vallen
[van] veel regen een sagt megaende weder gehadt zoodat men nu in 't algemeen
bevreest was van een weder te ontmoeten gelijk men over jaer gehadt heeft, 't goon
ook desen tijde begonst en zulke droeve voorbeelden opgelevert heeft.
Wegens d'aenhoudende troubelen door het heele Nederland worden de nombers
der wekelijcksche loterije niet meer getrokken zoodat dezelve hier nu niet meer
konnen ingevoegt worden.

(December)
(14 december 1789)
- fol. 122 - Op den 14 december begonde het 's middaegs zeer hevig te sneeuwen tot
laet in den avond, wanneer het weder andermael veranderde in regen en dikken smoor
gelijk men tot alsnog sedert het begin deser maendt hadde gehadt zonder nauwlijcks
eenen dag droog weder te ontmoeten; dit seltsaem weder voor dit tegenwoordig
jaergetijde continueerde aldus tot op den 29, 30 en 31 december, wanneer het nog
anders niet deed dan hevig smooren en bij buerten veel regenen en vervolgens zeer
ongesont was; zijnde gevolgentlijk geduerende dees maendt zoo een soel weder alsof
het geen winter hadde geweest, nu zelfs, dat bijnae ongelovelijk is, zooveel te zagt
en warm zijnde als men over jaer een strengen vorst en onverdraegsaeme koude
zonder voorbeelt ontmoet heeft.
Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1789.
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Registers 1789

(1)

1. Zakenregister
Aanhouding 14de dl. 236, 267, 291, 292, 324, 346, 354, 379, 418, 429, 455,
15de dl. 78.
Aartsbisschop 15de dl. 118.
Aartsdiaken 14de dl. 269.
Abdij van Oudenburg 14de dl. 276.
Abdis van Sint-Trudo 14de dl. 306
Academie 14de dl. 251.
Academieplaats 14de dl. 436, 437.
Actionaristen 14de dl. 395.
Administrateur der gesupprimeerde cloosters 14de dl. 357. 416, 440.
Advokaat 14de dl. 218.
Ambachten en neringen 15de dl. 23, 37, 38, 49, 73, 83, 93, 94, 105, 109.
Ambacht van Assenede 14de dl. 442, 443.
Apotheker 14de dl. 406.
Armenkamer 14de dl. 227.
Armenschool 15de dl. 73.
Arts 14de dl. 297, 333, 406, 435, 457, 15de dl. 10.
Augustijnencollege 375
Bakkerij 14de dl. 356.
Bakker 15de dl. 11, 110, 117.
Baljuw 14de dl. 356, 15de dl. 109, 113.
Barge
- naar Gent 14de dl. 231, 251, 329, 393, 394, 420, 424, 425, 456,
15de dl. 14, 21, 81, 89, 96, 104.
- naar Oostende 14de dl. 233.
Baronie
-

van Eksaarde 14de dl. 443.
van Wingene 14de dl. 442.

Beenhouwer 15de dl. 91.
Beenhouwersstraat 14de dl. 306, 416, 15de dl. 87.
Begijnhof 15de dl. 65, 103.
Begrafenis 14de dl. 252, 269-270, 273, 300-301, 306, 315-316, 319-320,
341-342, 357-358, 15 de dl. 49, 54, 111.
(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 1788 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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Beiaard 14de dl. 226, 263, 445, 470, 15de dl. 73.
Belasting 14de dl. 304, 350, 458-459, 475-476.
Berechting
- brandmerken 14de dl. 308.
- doodstraf 14de dl. 479.
- galeien 14de dl. 308.
- galg 14de dl. 246, 294, 302, 308, 382, 390, 397, 419.
- handen afkappen 14de dl. 302.
- lopen door de wissen 14de dl. 364.
- onthoofden 14de dl. 375, 382, 395.
- radbraken 14de dl. 342, 405, 456.
- schavot 14de dl 305, 325, 431, 15de dl. 20.
- schimpstraf 14de dl. 309, 325.
- stokslagen 14de dl. 364, 455.
(Verkort) 3de dl. 67.
- in stukken houwen 14de dl. 382.
- verbanning 14de dl. 325, 334.
- verbranden 14de dl. 405, 430, 15de dl. 25.
- zweepslagen 14de dl. 305, 325, 326.
Berg van Barmhartigheid 14de dl. 408, 421, 465, 466, 15de dl. 47, 54, 66, 67.
Beursplein 15de dl. 15.
(Verkort) 3de dl. 86.
Billanderlieden 14de dl. 385.
Bisschop 14de dl. 225, 242, 250, 263, 264, 284, 285, 287, 289, 305, 328, 330,
383, 405, 433, 439, 471, 15de dl. 10, 16, 17, 39, 59, 64, 69, 107, 108, 119, 120.
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Bisschoppelijk paleis 14de dl. 287.
Blauwverver 14de dl. 420, 473.
Blekerij 14de dl. 273.
(Verkort) 3de dl. 79.
Blijde Inkomst 14de dl. 335, 338.
Blinde-Ezelbrug 14de dl. 437.
Blinde-Ezelstraat 14de dl. 437.
Boekweitmaalder 15de dl. 49.
Boerewacht 15de dl. 114.
Boeveriepoort 14de dl. 344.
Boterdrager (Verkort) 3de dl. 110.
Breidelstraat 14de dl. 437.
Brouwerij
- den Arend 14de dl. 226, 15de dl. 44, 51.
- de Gaepaert 14de dl. 371.
(Verkort) 3de dl. 71.
Brouwer 14de dl. 326, 389.
Brugse Vrije 14de dl. 230, 246, 265, 266, 305, 355, 364, 392, 15de dl. 53, 62.
(Verkort) 3de dl. 66.
Brugse kerken en kloosters
- Apostolinnen 14de dl. 348.
- Augustijnen 14de dl. 445, 15de dl. 64.
- Discalsen 14de dl. 331, 427, 15de dl. 65.
- Duinenabdij 14de dl. 288, 15de dl. 64.
- Eekhoutabdij 14de dl. 301, 15de dl. 64.
- Franciscanen 14de dl. 237.
- Franciscanessen (Engelse nonnen) 15de dl. 65.
- Grauwe zusters
- klooster 14de dl. 415, 416.
-

Hemelsdale 15de dl. 64.
Jacobinessen 15de dl. 111.
Jezuïeten 14de dl. 295, 15de dl. 88.
Kanunnikessen 15de dl. 65.
Kapucijnen 14de dl. 271, 15de dl 56, 64.
Karmelieten 15de dl. 45, 65.
- kerk 14de dl. 372, 468
- klooster 15de dl. 64.

-

Kartuizers 15de dl. 45.
Onze-Lieve-Vrouw 14de dl. 270, 298, 299, 301, 333, 391, 399, 425,
427, 462, 15de dl. 8, 10, 11.
Penitenten 14de dl. 440.
Predikheren 14de dl. 290, 328, 388, 427, 446, 15de dl. 65, 90, 101.

-
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-

(Verkort) 3de dl. 104.
Recoletten 14de dl. 262, 266, 272, 340, 421, 427, 440, 15de dl. 33,
65.
Sint-Anna 14de dl. 249, 358, 381, 399, 15de dl. 101.
(Verkort) 3de dl. 67.
Sint-Donaas 14de dl 263, 269, 284, 286, 294, 468, 470, 15de dl. 73,
107, 108.
Sint-Gillis 14de dl. 317, 15de dl. 17, 18, 84.
Sint-Godelieveklooster 15de dl. 64.
Sint-Jacob 14de dl. 319, 331, 381, 427.
(Verkort) 3de dl. 104.
Sint-Katelijne 14de dl. 399.
Sint-Kruis 15de dl. 15, 113.
Sint-Magdalena (Verkort) 3de dl. 108.
Sint-Salvator 14de dl. 266, 271, 299. (Verkort) 3de dl. 99
Sint-Trudo 14de dl. 305, 406.
Sint-Walburga 14de dl. 226, 349, 357, 15de dl. 41.
Theresianen 14de dl. 348.

Brug van Steenbrugge 14de dl. 316.
Brusselse vaart 15de dl. 76.
Bulle (Verkort) 3de dl. 74.
Burg 14de dl. 263, 471, 15de dl. 80.
Burgemeester en Schepenen van Brugge 14de dl. 53, 224, 236, 249, 258, 259,
260, 263, 266, 267, 284, 303, 304, 316, 324, 325, 326, 330, 334, 337, 346, 349,
351, 354, 357, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 384, 388, 390, 406, 407, 408, 415,
417, 419, 431, 434, 436, 460, 462, 463, 466, 470, 471, 475, 477, 478, 15de dl.
9, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 26, 31, 54, 58, 73, 77, 90, 91, 91, 93, 94, 95, 96,
109, 112, 114, 115, 117, 122.
(Verkort) 3de dl. 88.
Burgemeester en Schepenen van Brugse Vrije 14de dl. 236, 245, 252, 263, 265,
267, 268, 270, 273, 275, 284, 305, 347, 355, 356, 372, 384, 392, 438, 471, 15de
dl. 21, 22, 23, 26, 51, 71, 73, 77, 113.
Burgemeester en Schepenen van Brussel 14de dl. 255, 279, 310, 359, 409, 447.
Burgemeester en Schepenen van Doornik 14de dl. 55, 400, 401.
Burgemeester en Schepenen van Gent 15de dl. 81.
Burgemeester van de Commune-Courpse van Brugge 14de dl. 366, 15de dl. 95.
Burgerwacht 14de dl. 324, 365, 377, 417, 458, 464, 475, 476, 15de dl. 23, 24,
30, 32, 34, 37, 45, 49, 50, 53, 55, 56, 63, 66, 78, 82, 83, 84, 85, 90.
Cafféhuizen 15de dl. 8, 17, 31.
(Verkort) 3de dl. 99.
Carmersstraat 14de dl. 440.
(Verkort) 3de dl. 77.
Choor patrioticq 14de dl. 473, 15de dl. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24,
25, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 55, 56, 63, 79, 83, 89, 97, 102, 111.
Cocarde 15de dl. 47, 52, 53, 55, 58, 72, 73, 77, 78, 100.
Collecteurs der k. en k. loterij 15de dl. 24.
Comité der patrouillen 15de dl. 82, 83, 107.
Comité-generaal
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-

Brugge 15de dl. 54, 55, 58, 62, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 79, 82, 83,
90, 93, 94, 96, 97, 98, 107, 115.
Brugse Vrije 15de dl. 62.
Gent 15de dl. 72.
Oostende 15de dl. 72.
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Comité-militaire 15de dl. 60, 61, 91, 107.
Commedianten 14de dl. 457.
Commis 14de dl. 254, 266, 420.
Commissaris 15de dl. 13, 93, 94, 95, 96, 114.
Comptoir 14de dl. 262, 321, 326, 458, 459, 475, 15de dl. 47, 52.
(Verkort) 3de dl. 95, 98, 104.
Conciërge van de Berg van Barmhartig-heid 14de dl. 408, 419, 421, 465, 466.
Confrerie 14de dl. 446, 15de dl. 86.
Cordoeanierstraat 14de dl. 304, 350.
Coupure 14de dl. 232, 330, 379, 461, 472, 15de dl. 75, 76, 80.
(Verkort) 3de dl. 96.
('t) Craeneweeghuijs 14de dl. 304.
Dampoort 14de dl. 291, 407, 15de dl. 113.
(Verkort) 3de dl. 88, 107.
Damse vaart 14de dl. 407.
Decreet 14de dl. 262, 272, 265, 431, 438, 464, 15de dl. 14, 19, 20, 102, 120,
123.
Deken van Sint Donaas 14de dl. 242.
Dekens van ambachten en neringen 14de dl. 304, 341, 365, 367, 388, 477, 15de
dl. 6, 7, 26, 29, 37, 38, 93-94, 114.
Dépêches 14de dl. 253, 254, 307, 385, 469, 15de dl. 108.
Disch 15de dl. 18.
Dischmeester 14de dl. 259.
Drukkerij 14de dl. 237, 415, 15de dl. 111.
Drukker 15de dl. 20.
Duitse nieuwsbladen (Verkort) 3de dl. 91.
Duinbrug (Verkort) 3de dl. 87.
Dijver 14de dl. 269, 425.
Edellieden 14de dl. 225, 289, 315, 316, 319, 370, 15de dl. 38, 74, 79, 113, 117
Edict 14de dl. 221, 253, 262, 278, 283, 287, 288, 295, 381, 385, 394, 405, 446,
461, 15de dl. 48, 124.
Eekhoutstraat (Verkort) 3de dl. 94.
Eiermarkt 14de dl. 432, 433.
Engelsestraat 14de dl. 349.
Ezelpoort 14de dl. 331.
Ezelstraat 14de dl. 331, 348.
Fiscaal 14de dl. 402, 403, 15de dl. 11.
Fort Lapin (Verkort) 3de dl. 107.
Franse troepen 14de dl. 382.
Frerenmuer 14de dl. 254.
Ganzeplaats 14de dl. 328.
Garenmarkt 14de dl. 217.
Garnizoensoldaten 14de dl. 248, 263, 284, 290, 291, 292, 330, 379, 380, 386,
387, 404, 416, 418, 428, 440, 460, 461, 466, 469, 472, 15de dl. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
9, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44,
46, 50, 52, 57, 58, 61, 63, 69, 72, 76, 79, 81, 89, 97, 98, 102, 103, 104, 105,
116.
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(Verkort) 3de dl. 66-67, 100, 120.
Gasthuisstraat 15de dl. 3.
Gazette van Gend 14de dl. 220, 221, 240, 253, 254, 262, 272, 278, 289, 290,
293, 295, 302, 307, 308, 318, 333, 335, 338, 347, 358, 369, 373, 376, 377, 381,
385, 387, 390, 394, 396, 397, 404, 408, 416, 419, 421, 428, 435, 440, 457, 459,
461, 463, 465, 467, 469, 471, 474, 477, 478, 15de dl. 7, 10, 14, 18, 19, 33, 50,
52, 61, 68, 76, 80, 85, 92, 100, 102, 106, 110, 116, 120, 123.
Geassocieerde patriotische societeijt 14de dl. 414.
Gedicht 14de dl. 479.
Geldmuntstraat 14de dl. 344, 345, 466.
(Verkort) 3de dl. 101.
Generaal kerkhof 14de dl. 236, 252, 269, 273, 342, 15de dl. 49, 54.
Genezer (Verkort) 3de dl. 93.
Genthof 15de dl. 49.
(Verkort) 3de dl. 98.
Gentpoort 15de dl. 24.
Gentse vaart 14de dl. 231.
(Verkort) 3de dl. 77, 78, 110.
Gevangenis van Brugge 14de dl. 236, 270, 292, 324, 334, 340, 346, 354, 364,
379, 418, 429, 430, 435, 15de dl. 8, 32, 50, 51, 55, 71, 77, 78, 90, 98, 114.
Gilde 15de dl. 8, 40, 74, 83, 86, 107, 119.
Gleijersbakkerij 15de dl. 49.
Gouvernement-Generaal 14de dl. 224, 234, 241, 260, 285, 318, 330, 333, 335,
396, 431, 432, 434, 460, 464, 466, 468, 470, 472, 477, 478, 479, 15de dl. 7, 9,
11, 12, 13, 17, 19, 20, 48, 61, 78, 104, 112, 115, 118.
Gouvernementsraad der Nederlanden 14de dl. 307
(Graan)brandewijn 15de dl. 7.
Grote Markt 14de dl. 239, 261, 276, 291, 294, 328, 377, 378, 431, 432, 433,
445, 456, 15de dl. 3, 8, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 47, 49, 52, 54,
57, 63, 75, 79, 83, 85, 99, 119.
(Verkort) 3de dl 71, 89, 92, 109, 117.
Gruuthusebrug (Verkort) 3de dl. 68.
Hallegebod 14de dl. 224, 258, 260, 303, 304, 316, 327, 337, 349, 351, 364, 365,
370, 389, 406, 431, 436, 460, 462, 15 de dl. 90.
Hallen
- van Brugge 14de dl. 445, 458, 475, 15de dl. 31, 68, 70, 87.
(Verkort) 3de dl. 89.
- van Gent 15de dl. 120.
Halletoren 14de dl. 226, 262, 263, 445, 470, 15de dl. 56, 73.
Heerlijkheid van Ename 14de dl. 442.
Heilige Bloedkapel 14de dl. 232, 296, 297, 15de dl. 75, 103, 105, 111, 119.
Heilig Geesthuis 14de dl. 247, 348, 15de dl. 111.
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Herbergen 14de dl. 249, 297, 305, 350, 406, 477, 15de dl. 31, 66, 71, 121.
(Verkort) 3de dl. 93.
- Het Bargeken 14de dl. 268.
- De Barrière 14de dl. 243.
- Dux de Lauraine (Verkort) 3de dl. 88
- Den Groenen Leeuw 14de dl. 323.
- 't Hof van Holant 15de dl. 3.
- Het Hof van Weenen 14de dl. 351.
- De Kleinen Wolf 14de dl. 321.
(Verkort) 3de dl 93.
- Oostende 14de dl. 323.
- Den Paelingpot (Verkort) 3de dl 77.
- Het Panhuijs 14de dl. 473.
Heren van den choor
- van Onze-Lieve-Vrouw 14de dl. 446.
- van Sint-Donaas 14de dl. 384.
- van Sint-Jacob 14de dl. 315.
- van Sint-Salvator 14de dl. 301.
- van Sint-Walburga 14de dl. 341, 342.
Heren van 't Proossche 15de dl. 73.
Hoedenmaker 14de dl. 371.
Hoofdmannen 15de dl. 78, 95, 109, 113, 114.
Hoofdman (van een ambacht) 15de dl. 38.
Hoofdman (van een gilde) 14de dl. 445.
Hoofdwacht 14de dl. 377, 378, 431, 456, 15de dl. 21, 22, 23, 32, 36, 47, 49,
54, 55, 63, 79, 83, 84, 85, 86.
Hoogstraat 15de dl. 41.
Hospitaal van Brugge 14de dl. 45.
(Verkort) 3de dl. 105, 106, 116, 119.
Hotelier van het Hof van Commercie
(Verkort) 3de dl. 74.
Huidenvettersplein 14de dl. 437.
Huis van Oostenrijk 14de dl. 480, 15de dl. 6, 35.
Intendant van Parijs 14de dl. 382.
Jacobijnen 14de dl. 247.
Jongensschool 14de dl. 267.
Juwelier 14de dl. 322.
Kaemers van de grooten raedt voor justitie 14de dl. 336.
Kaemer 14de dl. 337.
Kamer van Koophandel 14de dl. 332.
(Verkort) 3de dl. 74.
Kanon 14de dl. 263, 337, 370, 15de dl. 2, 4, 5, 21, 27, 28, 30, 31, 40, 41, 42,
45, 46, 47, 49, 56, 63, 68, 71, 79, 80, 97, 98, 99, 100.
Kanselier van Vlaanderen 14de dl. 285.
Kanunnik 14de dl. 242.
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-

van Sint-Donaas 14de dl. 263, 269, 284, 470, 15de dl. 107, 118.

-

van O.L.V. ter Poorterije 14de dl. 383, 439, 446, 15de dl. 65, 103,
104.
van O.L.V. van Blindekens 14de dl. 223, 397, 398, 467, 15de dl.
86, 87, 88.

Kapel

-

Kapelaan van Onze-Lieve-Vrouwkerk 15de dl. 121.
Kapittel van Sint-Donaas 14de dl. 286, 15de dl. 108.
Kapper 14de dl. 293.
Kardinaal 15de dl. 118.
Katelijnepoort 14de dl. 231, 232, 233, 251, 295, 296, 370.
Keizer 14de dl. 219, 221, 240, 241, 247, 253, 254, 255, 262, 263, 264, 272,
278, 279, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 302, 306, 307,
308, 309, 318, 321, 324, 328, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 347, 357, 358, 359,
365, 367, 369, 373, 374, 376, 381, 382, 386, 390, 394, 395, 397, 404, 405, 408,
409, 416, 419, 421, 428, 431, 434, 435, 438, 444, 446, 447, 455, 456, 457, 459,
461, 463, 465, 466, 467, 471, 472, 474, 476, 477, 479, 15de dl. 1, 7, 9, 14, 16,
17, 19, 20, 24, 32, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 77, 83, 92, 102, 106, 111, 116,
118, 120, 121, 122, 123, 124.
(Verkort) 3de dl. 91, 120.
Kerken
- van Blankenberge 14de dl. 422, 15de dl. 15, 113.
- van Ettelgem 15de dl. 15, 113.
- van Gent
- H. Kerstkerk 15de dl. 69.
- Sint-Baafs 15de dl. 118.
-

van Oostkamp 14de dl. 296, 319.

Kerkhoven
- van Jabbeke 14de dl. 300.
- van Onze-Lieve-Vrouw 15de dl. 49.
- van Sint-Anna 15de dl. 49.
- van Sint-Kruis 14de dl. 269.
- van Sint-Michiels 14de dl. 306.
- van Sint-Salvator 14de dl. 299, 348, 15de dl. 49.
Kermis 14de dl. 287, 288, 292, 327, 277.
Kleerkoper 14de dl. 321.
Kleermaker 14de dl. 236, 242, 245, 15de dl. 117.
Klein Eekhoutstraatje 14de dl. 426.
Kleine Heilige Geeststraat 14de dl. 348.
Klimaat 14de dl. 220-221, 222-223, 226, 227-230, 233, 268, 277, 336, 369,
383, 384, 428, 439, 15de dl. 61, 68, 75, 88.
(Verkort) 3de dl. 63-64, 65-67, 69-70, 72, 76, 78, 79-80, 81, 83, 97, 98-99, 103,
111-112, 113, 117, 121, 122.
Klinker 15de dl. 97.
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Klokken 14de dl. 263, 283, 349, 426, 462, 470, 15de dl. 26, 31, 51, 102, 107,
119.
Kom(de) 14de dl. 231, 232, 233, 330, 15de dl. 71.
(Verkort) 3de dl. 107.
Koning van een gilde 14de dl. 425, 445.
Koninklijke Raad van het Gouvernement 14de dl. 440.
Koolplaats 14de dl. 433, 436.
Koperslager 14de dl. 239.
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Krijgsraad 14de dl. 354, 364, 472, 15de dl. 92.
Krijgsschool 15de dl. 45, 73, 101, 107.
Kruidenier 14de dl. 402.
Kruijperken 14de dl. 337.
Kruisabeele (Verkort) 3de dl. 99.
Kruispoort 14de dl. 269, 332, 351.
Kuiper 14de dl. 252, 418.
(Verkort) 3de dl. 78.
Lakenhalle 14de dl. 317.
Lakensnijder 14de dl. 350.
Landhuis van het Brugse Vrije 14de dl. 242, 246, 305, 15de dl. 53, 113.
Landsvergadering van Parijs 14de dl. 394, 397, 404, 417, 419, 421, 429, 435,
444, 459, 464, 465, 467, 474, 15de dl. 7, 10, 14, 18, 61, 69, 76, 80, 92, 102,
110, 120, 123.
Lange Rei 14de dl 248, 408, 15de dl. 30, 42, 46.
(Verkort) 3de dl 87.
Langestraat 14de dl. 399, 418, 15de dl. 45.
Lijnwadiers 15de dl. 114.
Lolledraaiers 14de dl. 473.
Loodgieter 14de dl. 431.
Looper 15de dl. 91.
Loterij 14de dl. 219-220, 255-258, 274, 279-282, 309-315, 342, 359-364, 409,
414, 447-455, 15de dl. 30, 59.
(Verkort) 3de dl. 64, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 89,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103-104, 105-106, 107,. 108, 109-110, 111,
112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121.
Luiker 15de dl. 121.
Magistraat
- van Brugge 14de dl. 366, 367, 464, 15de dl. 38, 93, 94, 96, 107,
109, 110, 117, 119, 122.
(Verkort) 3de dl. 90.
- van Diksmuide 15de dl. 103.
- van Gent 15de dl. 81.
- van Ieper 15de dl. 92.
- 's Landts van den Vrijen 15de dl. 53, 58, 62, 107, 114.
- van Veurne 15de dl. 103.
Manifest voor Brabant en Vlaanderen 15de dl. 11, 13, 19, 20, 78, 106.
Markten
- graanmarkt 14de dl. 276, 278, 356, 365, 392, 393, 400, 438.
- houtmarkt 14de dl. 277, 282, 283.
- korenmarkt 14de dl. 365.
- paardenmarkt 14de dl. 340.
- varkensmarkt 15de dl. 91, 92.
- vismarkt 14de dl. 340.
Marktschip 14de dl. 407, 408.
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Maskeren 14de dl. 249.
(verkort) 3de dl. 76, 77.
Matroos 14de dl. 395.
Mercenier 14de dl. 304, 349, 15de dl. 53, 95.
Metselaar 14de dl. 234, 431, 468, 15de dl. 38.
(Verkort) 3de dl. 105, 106, 116.
Minister 14de dl. 369, 376, 385, 386, 387, 388, 390, 468.
Minnebrug 14de dl. 273.
Minnewater 14de dl. 251, 15de dl. 49.
Molenbrug 14de dl. 233.
Munte (de) 14de dl. 466.
Nationale troepen 15de dl. 60, 74, 76, 81, 97, 99, 100, 121, 122.
Nieuwsblad van Herve 15de dl. 92.
Nieuwjaarsbrug 14de dl. 433, 436.
(Verkort) 3de dl. 93.
Notaris 14de dl. 400, 401, 15de dl. 74.
Officier 14de dl. 396.
Oije 14de dl. 426.
Oliestraat 14de dl. 291.
Onderfiscaal van Vlaanderen 14de dl. 417.
Ontvanger-generaal van de belastingen 14de dl. 458, 459, 475, 476.
Oorlogen 14de dl. 221, 237, 295, 347, 369, 397, 408, 421, 428, 444, 457, 459,
463, 465, 467, 469, 471, 474, 477, 15de dl. 7, 10, 14, 18, 61, 76, 80, 85, 102,
110, 116, 123.
Oostendse vaart 14de dl. 231, 233, 330.
(Verkort) 3de dl. 105.
Oppergerechtshof van het hertogdom van Limburg 14de dl. 408.
Oproer 14de dl. 276, 278, 282, 283, 293-294, 318, 340, 347, 357, 358, 368,
374-375, 378, 379, 380, 382, 386-387, 390, 395, 397, 400-404, 405, 414, 417,
419, 440, 464, 465, 468, 473-474, 477, 478, 15de dl. 1, 6, 8, 9, 17, 23, 29, 33,
71, 80, 82, 85, 118, 120, 123, 124.
(Verkort) 3de dl. 120, 121.
Ordonnantie 14de dl. 224, 249, 258, 259, 272, 275, 304, 316, 318, 327, 335,
337, 349, 355-356, 365-369, 370, 389, 406, 407, 431, 436, 437, 438, 457, 460,
462, 463, 478, 15de dl. 7, 20, 31, 62, 66, 67, 70, 71, 77, 90, 91, 120, 121, 122.
Oudhof (Sint-Jorisgilde) 14de dl. 315, 424, 425.
Paspoort 15de dl. 54, 105, 122.
Pastoor 14de dl. 259, 269, 287, 299.
- van Oostkamp 14de dl. 316.
- van van Sint-Gillis 15de dl. 111.
- van Sint-Kruis 14de dl. 269.
Patriotten 14de dl. 414, 461, 468, 470, 473, 474, 477, 15de dl. 8, 10, 11, 17, 18,
26, 38, 41, 44, 51, 54, 56, 63, 80, 86, 98, 103, 108, 121.
Paus 14de dl. 390, 459.
Pektonnen 14de dl. 306, 400.
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Philipstrockstraat 14de dl. 294.
Plafonneur 14de dl. 234.
(Verkort) 3de dl. 119.
Plakkaat 14de dl. 224, 245, 250, 258, 260, 303, 304, 316, 324, 326, 337, 349,
364, 365, 370, 389, 406, 431, 436, 460, 462, 475, 477, 15de dl. 84, 96, 106,
115.
Poermolen 14de dl. 353, 15de dl. 46.
Politie 14de dl. 418, 436, 15de dl. 12.
Pottenmakersstraat 14de dl. 309, 320.
Predikherenbrug 14de dl. 233.
Predikherenstraat 14de dl. 419, 15de dl. 80.
Prelaat
- van d'abdij van den Eekhoute 14de dl. 301.
- van d'abdij van Sint-Andries 14de dl. 344.
- van d'abdij van Sint-Pieters 15de dl. 103.
President 14de dl. 366.
Primarius van d'heren Staten van Vlaanderen 14de dl. 344.
Processies 14de dl. 384, 399, 439, 446, 459, 15de dl. 86-89.
- Heilig Bloed 14de dl. 292, 15de dl. 68, 73-75, 81.
- Heilige Bonifacius 14de dl. 301.
- Heilige Dominicus 14de dl. 388.
- Heilige Drievuldigheid 14de dl. 317-318.
- Heilige Macharius 14de dl. 294.
- Heilig Sacrament 14de dl. 327-328, 331.
- Moeder Gods Maria 14de dl. 397.
- O.L.V.-Boodschap 14de dl. 266.
- O.L.V.-van 't Heilig Schapulier 14de dl. 372.
- Palmzondag 14de dl. 271.
- Petrus en Paulus 14de dl. 340.
- Sint-Anna 14de dl. 381.
- Sint-Jacob 14de dl. 381.
Procureur (Verkort) 3de dl. 116, 119.
Proosdij 14de dl. 300, 15de dl. 60.
Proost 14de dl. 298, 299, 300, 301, 344, 15de dl. 86.
Provinciaal Correctiehuis te Gent 14de dl. 230, 305, 391, 394, 420, 456.
Pruikenmaker 14de dl. 342, 417.
Publieke opinie 14de dl. 437, 15de dl. 9, 110.
Raadsheer fiskaal van de Raad 15de dl. 20.
Raadsheren (Raden) 14de dl. 282, 366, 435, 436, 15de dl. 95, 109, 110, 114.
Raadpensionaris 14de dl. 470.
Rampaarden 14de dl. 260.
Rechter 14de dl. 420.
Rechtsgeleerde 15de dl. 74.
Rechtspraak 14de dl. 455.
Reder 14de dl. 395.
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Rekenkamer 14de dl. 220.
Religieus leven 14de dl. 223, 226, 232, 242, 249-250, 253-254, 263-265, 266,
269-270, 271, 283-288, 289, 290, 292, 294-297, 300-301, 305-306, 315-316,
327-318, 319-320, 327-328, 337, 340, 341-342, 348, 372, 381, 383-385, 388,
397-399, 419, 425-428, 434-435, 439-440, 446, 459, 466-467, 469, 470-471,
15de dl. 8, 10, 11, 17, 18, 39, 57, 59, 64-66, 68, 69, 73-76, 81, 84, 86-89, 90,
101-102, 103-104, 105-106, 107-109, 111, 118-119, 121, 123.
Scheepsdale 14de dl. 231, 323.
Scheepstimmerman 14de dl. 309.
Scheepswerker 14de dl. 320, 325.
Schermers 14de dl. 232, 445, 15de dl. 85.
Scherprechter 14de dl. 246, 305, 325, 455, 15de dl 20.
Schilder (Verkort) 3de dl. 104.
Schimpschrift 15de dl. 15, 17, 32.
Schipwerkerij (Verkort) 3de dl. 107.
Schoolmeester (Verkort) 3de dl. 67.
Schout 14de dl. 479, 15de dl. 109.
Schouwburg 14de dl. 249, 474, 15de dl. 7.
(Verkort) 3de dl. 64, 73, 75, 82, 84, 89, 108, 113, 114, 115, 117.
Schouwspelen 14de dl. 290, 293.
(Verkort) 3de dl. 84-87, 89-94, 99-100, 108.
Schrijnwerker 14de dl. 303.
Schuttersgilde
- van Gent 14de dl. 424, 425.
- van Hontschoote 14de dl. 329.
- van Jabbeke 14de dl. 329.
- van Sint-Kruis 14de dl. 372, 15de dl. 74.
Seminarie-Generaal 14de dl. 253, 264, 387, 405, 15de dl. 118.
Seminaries (bisschoppelijke) 14de dl. 405, 433.
Seminarie van Brugge 14de dl. 434.
Seminaristen 15de dl. 87.
Sint-Amandstraat (Verkort) 3de dl. 71.
Sint-Annarei 15de dl. 29.
Sint-Jacobsstraat 14de dl. 218, 237, 15de dl. 11.
(Verkort) 3de dl. 95, 116, 119.
Sint-Jansstraat 14de dl. 341.
Sint-Jorisgilde 14de dl. 315, 316, 319, 424, 425, 15de dl. 83, 107.
Sint-Michielsgilde (schermers) 15de dl. 107.
Sint-Sebastiaansgilde 14de dl. 232, 328-329, 445, 15de dl. 84.
Slachter 14de dl. 463.
Slijpers (Verkort) 2de dl. 85.
Slotenmaker 14de dl. 405.
Smeden 14de dl. 304.
Smedenpoort 14de dl. 300, 316, 344, 473, 15de dl. 32, 99, 114.
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Soldaten in dienst van de Brabantse omwenteling (Patriotten) 14de dl. 457, 469,
472, 15de dl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 57, 61, 63, 68, 69, 70, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 89,
97, 98, 101, 103, 110, 111, 116, 120, 121.
(Verkort) 3de dl. 120.
Soldaten in dienst van het Oostenrijks regime 14de dl. 248, 263, 284, 290, 291,
292, 330, 379, 380, 386, 387, 404, 416, 418, 428, 440, 460, 461, 466, 469, 472,
15de dl. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 57, 58, 61, 63, 69, 72, 76, 79, 81, 89, 97, 98,
102, 103, 104, 105, 106.
(Verkort) 3de dl. 66-67, 100, 120.
Souvereijnsgasten 14de dl. 356, 364.
Spanjaardstraat 14de dl. 323.
Stadhuis
- van Brugge 14de dl. 308, 320, 325, 391, 420, 458, 460, 464, 471,
477, 478, 15de dl. 19, 26, 28, 31, 36, 38, 54, 62, 66, 69, 79, 82, 90,
94, 114, 115, 122.
- van Brussel 14de dl. 279, 309, 359, 409, 447.
- van Parijs 14de dl. 382.
Stadspoorten
- van Antwerpen 15de dl. 21.
- van Brugge 14de dl. 217, 240, 275, 326, 365, 460, 477, 15de dl. 22,
25, 26, 36, 49, 53, 54, 56, 58, 63, 72, 73, 100.
- van Gent 15de dl. 14, 16, 21, 89.
Stadsschool 14de dl. 267, 270, 334, 346, 391.
Stadssoldaten
- van Brugge 14de dl. 263, 15de dl. 74.
- van Doornik 14de dl. 400, 401, 403.
Stadswacht
- van Brugge 14de dl. 277, 458, 475.
- van Doornik 14de dl. 401.
Stadswallen
- van Antwerpen 15de dl. 79.
- van Brugge 14de dl. 251, 260, 263, 15de dl. 27, 72, 99.
- van Brussel 15de dl. 62.
Staten-Generaal 14de dl. 369, 385, 477, 15de dl. 61.
Staten van Brabant 14de dl. 240, 241, 254, 335, 336, 338, 15de dl. 84, 106, 116,
120.
Staten van Henegouwen 14de dl. 240, 241, 335, 15de dl. 123.
Staten van Vlaanderen 14de dl. 307, 474, 15de dl. 44, 52, 60, 72, 84, 93, 94,
95, 105, 106, 108, 110, 114, 117, 119, 123.
Stedeballen 14de dl. 269, 315, 316, 341, 391.
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Steenhouwers 14de dl. 234, 431.
Steenput 14de dl. 261.
Steenstraat 14de dl. 316, 15de dl. 40, 44, 49, 112.
Stokerij 15de dl. 4.
Sulferberg 14de dl. 267, 333.
Suppoosten der ambachten en neringen 14de dl. 367, 15de dl. 83, 93, 94.
Swaerdekens 14de dl. 365, 366, 367, 368.
Tapisier 14de dl. 251.
Tegeldekker 14de dl. 431.
Theologanten 14de dl. 254, 264.
Timmerman 14de dl. 224, 226, 234, 303, 320, 324, 432, 15de dl. 38, 110, 117.
Toesiender op de trekking van de loterijen 14de dl. 255, 279, 310, 359, 409,
447.
Toneel 14de dl. 473, 474.
(Verkort) 3de dl. 64, 73, 75, 80, 82, 89, 94, 112, 113, 114, 115, 117.
Toneelspelers der Vlaamsche Schouwburg
(Verkort) 3de dl. 64, 73, 75, 80, 82, 89, 94, 112, 113, 114, 115, 117.
Toneelspeler (Franse) 14de dl. 473.
Tresorier 14de dl. 419, 470, 471, 15de dl. 95, 110.
(Verkort) 3de dl. 68.
Trommel 14de dl. 258, 402, 408, 421, 436, 460, 465, 15de dl. 26, 42, 60, 63,
75, 80, 119.
Tuchthuis 14de dl. 292.
Tuijte 14de dl. 352.
Universiteit Leuven 15de dl. 120.
Verbrand Nieuwland 14de dl. 373.
Verenigd comité der Nederlanden 15de dl 50.
Verlichting 14de dl. 306, 344, 345, 348, 357, 376, 400, 420, 462, 466, 15de dl.
96, 115.
Vierschaar 14de dl. 230, 246, 325, 391, 420, 15de dl. 94.
Visitor-generaal 14de dl. 253, 262.
Viskoper 15de dl. 95.
Vismijn 14de dl. 395.
Visser 14de dl. 273.
Vlaggen 14de dl. 232, 341, 344, 348, 357, 376, 399, 434, 445, 466, 15de dl. 24,
40, 42, 47, 72, 74, 83, 84, 85, 86, 88, 107, 119.
Vlamingstraat 14de dl. 252, 432, 436, 15de dl. 41, 45.
(Verkort) 3de dl. 78, 110.
Vleesambacht 15de dl. 95.
Vleeshouwer 14de dl. 463, 15de dl. 12, 53.
Vleeshuis 15de dl. 12, 121.
(Verkort) 3de dl. 74.
Vondeling 14de dl. 299-300, 468, 15de dl. 33.
Vonnis 14de dl. 242-246, 320-326.
Voogden 15de dl. 87.
Vreugdevuren 14de dl. 306, 337, 398, 400, 462, 15de dl. 88.
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Vrijdagmarkt 14de dl. 235, 268, 345.
(Verkort) 3de dl. 92.
Vrijdom 14de dl. 266, 420.
Vuldersstraat 14de dl. 399.
Wachthuis 14de dl. 431.
Wagenmakersplaats 14de dl. 351.
Waggelwater (Verkort) 3de dl. 105.
Walplaats 14de dl. 268.
Waterhalle 14de dl. 234, 239, 240, 260, 261, 262, 350.
(Verkort) 3de dl. 105, 106.
Wekelijks Nieuws uijt Loven 14de dl. 220, 221, 306.
Wethouder 15de dl. 78.
Windmolen 15de dl. 4.
Wisselbrug 14de dl. 261.
Woensdagmarkt 14de dl. 276.
Wollestraat 14de dl. 262.
Wollewever 14de dl. 341, 15de dl. 93, 110, 117, 119.

2. Plaatsnamenregister
Amiens 15de dl. 123.
Antwerpen 15de dl. 21, 79, 81, 85.
(Verkort) 3de dl. 68, 71, 75, 80, 84, 89, 96, 97, 102, 103, 106, 109, 112, 115,
119.
Ardooie 14de dl. 242, 243, 245, 246.
Belgrado 14de dl. 465, 469, 470, 471, 474, 15de dl. 7, 14.
Berbir 14de dl. 386.
Bergen 15de dl. 61, 123.
Blankenberge 14de dl. 225, 226, 331, 422, 15de dl. 15, 113, 123.
(Verkort) 3de dl. 109, 118.
Boedapest 14de dl. 237.
Bonn 15de dl. 68, 76.
Borge Ste Polcro 14de dl. 467.
Bouvigne 15de dl. 116.
Brabant 14de dl. 219, 240, 241, 253 , 254, 335, 336, 338, 339, 340, 428, 457,
461, 468, 472, 15de dl. 11, 14, 19, 48, 76, 78, 80, 102, 103, 105.
(Verkort) 3de dl. 120.
Brabantse Kempen 14de dl. 461, 469.
Breda 14de dl. 461, 469, 15de dl. 11, 69.
Brugge 14de dl. 221, 224, 225, 227, 229, 234, 235, 237, 242, 247, 248, 249,
251, 252, 254, 258, 260, 265, 266, 270, 284, 285, 287, 290, 291, 292, 295, 296,
298, 305, 309, 315, 316, 319, 320, 323, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 334,
336, 337, 340, 344, 346, 349, 351, 355, 357, 364, 365, 366, 370, 372, 373, 376,
377, 380, 386, 388, 389, 391, 395, 399, 400, 406, 414, 415, 417, 419, 420, 421,
423, 424, 425, 428, 429, 431, 434, 435, 436, 438, 440, 455, 460, 461, 464, 465,
472, 475, 476, 477, 478, 479, 15de dl. 1, 6, 9, 11, 15, 21, 25, 26, 33, 34, 39, 41,
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44, 46, 48, 51, 52, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81,
82, 84, 86, 88, 90, 96, 98, 99, 103, 104, 108, 114, 115, 118.
(Verkort) 3de dl. 66, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 94, 95, 98, 99, 104,
111, 112, 113, 114, 115, 120.
Brussel 14de dl. 225, 255, 262, 279, 289, 290, 302, 309, 310, 335, 336, 342,
359, 373, 374, 385, 394, 404, 405, 408, 409, 416, 430, 435, 447, 457, 459, 468,
469, 477, 15de dl. 2, 6, 7, 11, 59, 61, 62, 68, 90, 98, 100, 102, 110, 116, 120.
(Verkort) 3de dl. 64, 71, 73, 78, 83, 88, 95, 97, 101, 103, 105, 108, 111, 114,
118.
Charleroi 15de dl. 120.
Cluny 14de dl. 397
Constantinopel 14de dl. 221, 307.
Corsica 15de dl. 85.
Dendermonde 15de dl. 123.
Diest 15de dl. 76.
Diksmuide 14de dl. 371, 372, 373, 15de dl 103.
Doornik 14de dl. 400, 404.
Dudzele (Verkort) 3de dl. 99.
Duinkerke 14de dl. 440, 495, 15de dl. 62.
Duitse Erflanden 15de dl. 120.
Duitsland 14de dl. 336, 428.
Eeklo 15de dl. 123.
Ename 14de dl. 442.
Engeland 14de dl. 302.
(Verkort) 3de dl. 84
Ettelgem 15de dl. 15, 113.
Europa 14de dl. 221, 237.
(Verkort) 3de dl. 65, 86, 91.
Flienes 15de dl. 61.
Florence 14de dl. 467.
Frankrijk 14de dl. 244, 293, 302, 320, 325, 358, 369, 382, 395, 408, 459, 15de
dl. 62, 81, 102.
Gent 14de dl. 230, 231, 289, 305, 332, 333, 355, 378, 379, 380, 386, 391, 393,
420, 423, 424, 425, 456, 461, 472, 474, 15de dl. 14, 16, 21, 25, 26, 27, 29, 30,
33, 34, 40, 50, 52, 58, 69, 72, 75, 76, 80, 81, 85, 89, 92, 96, 97, 98, 100, 103,
112, 116, 117, 120, 121, 123.
(Verkort) 3de dl. 70, 72, 76, 78, 81, 87, 94, 96, 99, 102, 104, 107, 110, 111,
113, 116, 120.
's Gravenhage 14de dl. 478, 15de dl. 61.
Halle 15de dl. 102.
Hamburg 15de dl. 18.
Hazegras 15de dl. 56, 57.
Henegouwen 14de dl. 240, 241, 335, 15de dl. 61, 123.
Herzendorf 14de dl. 428.
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Hontschootse 14de dl. 329.
Ichtegem 14de dl. 371.
Ieper 15de dl. 92, 120.
Italië 15de dl. 100.
Jabbeke 14de dl. 300, 329.
Kempen 15de dl. 2.
Knokke (Verkort) 3de dl. 87.
Kortrijk 15de dl. 8, 34.
Land van Aalst 14de dl. 443.
Land van Waas 14de dl. 443.
Leffinge 14de dl. 230.
Leuven 14de dl. 253, 254, 264, 378, 386, 387, 405, 417, 418, 15de dl. 104, 116,
118, 120.
Lier 15de dl. 116.
Lillo 14de dl. 318.
Limburg 14de dl. 408.
Lion 14de dl. 358.
Londen 15de dl. 10, 69, 120.
Luik 15de dl. 18, 85, 110.
Lukow 14de dl. 302.
Luxemburg 14de dl. 294, 428, 15de dl. 116.
Macon 14de dl. 397.
Madrid 14de dl. 295.
Marche-en-Famenne 15de dl. 120.
Mariakerke 14de dl. 346.
Martinique 15de dl. 81.
Mechelen 14de dl. 469, 15de dl. 103, 118.
Menen 15de dl. 40, 56, 75.
Namen 15de dl. 61, 79, 81, 85, 103, 110.
Nederland 14de dl. 336, 477, 478.
Nederlanden 14de dl. 219, 241, 249, 253, 255, 272, 279, 283, 284, 307, 309,
318, 319, 325, 330, 333, 334, 340, 359, 374, 382, 385, 388, 396, 404, 405, 409,
417, 433, 434, 447, 461, 464, 469, 472, 477, 480, 15de dl. 1, 6, 7, 9, 47, 48, 50,
65, 103, 110, 118, 120, 123, 124.
(Verkort) 3de dl. 64, 121.
Nieuwpoort 14de dl. 355, 395, 396, 464, 15de dl. 52.
Oostende 14de dl. 222, 226, 231, 323, 330, 355, 358, 377, 380, 385, 386, 395,
396, 428, 429, 461, 464, 466, 472, 15de dl. 52, 61, 71, 72, 89, 90, 98.
(Verkort) 3de dl. 97.
Oostenrijk 14de dl. 480.
oost-Indië 14de dl. 334.
Oostkamp 14de dl. 295, 316, 319.
Oudenaarde 14de dl. 442, 15de dl. 34.
Oudenburg 14de dl. 275, 15de dl. 15.
Parijse 14de dl. 293, 294, 308, 320, 325, 347, 358, 369, 374, 376, 382, 386,
387, 390, 394, 397, 404, 408, 416, 419, 421, 428, 429, 435, 444, 457, 459, 463,
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464, 465, 467, 474, 477, 15de dl. 7, 10, 14, 18, 52, 61, 69, 76, 80, 85, 92, 100,
102, 110, 116, 120, 123.
Petit Lago 15 de dl 112.
Polen 14de dl. 302, 15de dl. 85.
Rijsel 14de dl. 302, 382, 15de dl. 62.
Roermond 15de dl. 116.
Roeselare 15de dl. 121.
Rome 14de dl. 390, 459, 15de dl. 102.
Rouen 14de dl. 397, 419.
Rumbeke 14de dl. 305.
Rusland 14de dl. 237.
Schotland 15de dl. 61.
Senlis 15de dl. 116.
Sint-Andries 14de dl. 301, 344.
Sint-Denijs 14de dl. 395.
Sint-Kruis 14de dl. 217, 269, 372, 373, 15de dl. 15, 74, 113,.
Sint-Michiels 14de dl. 306, 316, 15de dl. 107, 114.
Sint-Niklaas 15de dl. 14, 21.
Sint-Petersburg 14de dl. 221, 237, 295.
Sint-Winoksbergen 14de dl. 440.
Sluis 14de dl. 291, 292, 15de dl. 24, 57.
(Verkort) 3de dl. 100.
Stalhille (Verkort) 3de dl. 99.
Steenbrugge 14de dl. 316, 394.
Stockholm 14de dl. 474.
Tienen 14de dl. 377, 378, 386, 428.
Torhout 14de dl. 328, 329, 340.
Toulon 15de dl. 120.
Turnhout 15de dl. 1, 2, 5, 8.
Venetië 15de dl. 116, 120.
Vernon 15de dl. 10.
Versailles 14de dl. 295, 369, 404, 405, 464.
Veurne 14de dl. 459, 15de dl. 103.
Vlaanderen 14de dl. 285, 291, 298, 329, 344, 417, 428, 441, 444, 460, 469,
15de dl. 11, 19, 20, 26, 40, 60, 77, 78, 95, 121, 123.
(Verkort) 3de dl. 100.
Walachije 15de dl. 10.
Warschau 14de dl. 302.
Wenen 14de dl. 221, 272, 278, 290, 293, 295, 302, 307, 336, 338, 386, 397,
421, 428, 459, 463, 465, 467, 469, 474, 477, 15de dl. 10, 14, 18, 50, 52, 61, 76,
80, 84, 92, 100, 102, 106, 110, 116, 120, 123.
(Verkort) 3de dl. 91.
West-Indië 14de dl. 291.
Wetteren 14de dl. 441.
Zweden 14de dl. 474.

3. Personenregister
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Abdülhamit I 14de dl. 307.
Aernts (Verkort) 3de dl. 108.
Albert 15de dl. 76.
Annoot 14de dl. 458.
Arents, Leonardus Donatianus 14de dl. 344.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

209
Arts 14de dl. 473.
Attila 15de dl. 50.
Basserol 14de dl. 403.
Bender (generaal) 15de dl. 2, 85.
Beyts, Frans 14de dl. 417.
Berthier 14de dl. 382.
Bleckem 15de dl. 116.
Bogaert, Joseph 14de dl. 237.
Boogaert, Joannes 14de dl. 266.
Boone (Verkort) 3de dl. 116, 119.
Boudewijn 14de dl. 371.
Bourbon (Verkort) 3de dl. 107.
Braet (Verkort) 3de dl. 104.
Bredon 14de dl. 403.
Breijdel 14de dl. 473, 15de dl. 16, 17, 28, 49.
Brenart, Felix Guilelmus Antonius (bisschop van Brugge) 14de dl. 225, 242,
250, 263, 264, 284, 285, 287, 305, 328, 330, 383, 439, 471, 15de dl. 10, 16, 17,
39, 59, 64, 107, 108, 119.
Bruijne (Verkort) 3de dl. 110.
Brulois, Pieter 14de dl. 234.
Caïmo, L. 15de dl. 114.
Canneel, B. 14de dl. 465, 15de dl. 95.
Claeijs 14de dl. 373.
Coburg (prins van) 14de dl. 463 , 467.
Coene 14de dl. 217.
Coopman, Charles 14de dl. 425.
Cornelis, Jacques 14de dl. 306.
Custis de Colvoorde, Ch. 15de dl. 114.
d'Albanij, Caroline (hertogin) 15de dl. 100, 102.
d'Alton, R. (generaal) 14de dl. 468, 472, 15de dl. 62, 63, 68, 98, 116.
Danckaert, Guido 14de dl. 407, 408, 419.
Danneels, Pieter (Verkort) 3de dl. 87.
d'Arberg, Charles A. (bisschop van Ieper) 15de dl. 120.
d'Arberg (generaal) 15de dl. 110.
de Bast 15de dl. 72.
de Bezenval 14de dl. 390.
de Bompré 15de dl. 36, 37, 43, 44, 51.
de Cats, M. (Verkort) 3de dl. 93.
de Cridts, Joseph-Léopold 14de dl. 476.
de Deurwaerder, B. 14de dl. 470, 471.
de Ferraris, Joseph (generaal) 15de dl. 106.
de Franckenberg, Johan Fleinrich (aartsbisschop van Mechelen) 14de dl. 469,
15de dl. 118.
de Grijse 14de dl. 287.
de Huis 14de dl. 403.
de Jaeger, Jan 15de dl 117.
de Kempelen 14de dl. 330.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1789

de Lannaij 14de dl. 375.
de la Vilette de la Hamayde Lievin 14de dl. 470.
de Ligne (prins Louis) 15de dl. 2.
de Lobkowitz, Fernand-Marie (bisschop van Gent) 14de dl. 289, 15de dl. 69,
121.
de Meester 15de dl. 77.
de Mijttenaere, Alexander 14de dl. 252, 273.
(Verkort) 3de dl. 78.
de Mirabeau, H.G. 14de dl. 457.
de Net, Jacques 15de dl. 89.
de Pauw, Petrus-Jacobus 14de dl. 263.
de Peneranda, Antoine 14de dl. 470, 471, 15de dl. 110.
(Verkort) 3de dl. 68.
de Peneranda, Engelbert 14de dl. 419, 421, 465, 466.
de Schietere de Caprijcke, Charles-Albert 15de dl. 95
de Schröder de Lilienhoff, Willem (generaal-majoor) 15de dl. 1, 5.
de Stappens (gravin) (Verkort) 2de dl. 68.
de Vicq, Joannes-Baptist 14de dl. 242.
de Vos, Emmanuel 15de dl. 48.
de Zutter, Albert 15de dl. 114.
Diericx 15de dl. 92.
Dispersijn 14de dl. 419.
Donche, Jacques 14de dl. 470, 15de dl. 24, 40.
Duijsburg (Verkort) 3de dl 67
Dumortier, Hubertus 14de dl. 234.
Esopus (Verkort) 3de dl. 85.
Esterhazij (princes) 14de dl. 330.
Floré 14de dl. 309, 320.
Foulon 14de dl. 382.
Franciscus (aartshertog) 15de dl. 100.
Fromentain, Carolus 14de dl. 320, 325.
Gailliard, J. 15de dl. 11, 13, 16, 28.
Gailliard, M.J. 15de dl. 111.
Gamba (Verkort) 3de dl. 90.
Genotte, G.J. 15de dl. 16, 28.
George III (koning van Engeland) 15de dl. 10.
Ghuijse, Joseph 14de dl. 458, 475.
Goddijn, J B. 14de dl. 424, 15de dl. 114.
Goethals 14de dl. 465.
Goudenijs, Amandus 14de dl. 242, 243, 244, 245, 246.
Hannens (Verkort) 3de dl. 104.
Hardij 15de dl. 99.
Hennessy, Anna Carolina (vrouw van Odeghem) 14de dl. 306.
Hermans 15de dl. 28.
Hohenlohe (prins van) 15de dl. 10.
Huijvetter (Verkort) 3de dl. 110.
Immerij (Verkort) 3de dl. 99.
Jacquot (Verkort) 3de dl. 86.
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Jozef II 14de dl. 219, 221, 240, 241, 247, 253, 254, 255, 262, 263, 264, 272,
278, 279, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 302, 306, 307,
308, 309, 318, 321, 324, 328, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 347, 357, 358, 359,
365, 367, 369, 373, 374, 376, 381, 382, 386, 390, 394, 395, 397, 404, 405, 408,
409, 416, 419, 421, 428, 431, 434, 435, 438, 444, 446, 447, 455, 456, 457, 459,
461,
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463, 465, 466, 467, 471, 472, 474, 476, 477, 479, 15de dl. 1, 7, 9, 14, 16, 17,
19, 20, 24, 32, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 77, 83, 92, 102, 106, 111, 116,
118, 120, 121, 122, 123, 124.
(Verkort) 3de dl. 91, 120.
Kerkhove 14de dl. 218.
Keuckelinck (gebroeders) 15de dl. 16.
Keuckelinck, Franciscus 14de dl. 341.
Koeke, Pieter 14de dl. 299.
Kuening (Verkort) 3de dl. 116.
La Fontaine (Verkort) 3de dl. 85.
Lameere, M. 15de dl. 16.
Lamoignon 14de dl. 308.
Laudon, Gédéon-Ernest (baron van) 14de dl. 369, 386, 469.
Lauwereijns de Diepenhede, Charles Pieter Joseph (heer van Rozendaal) 14de
dl. 315, 319.
Le Bailly de Tilleghem, Renon 15de dl. 115.
Le Cler, François 14de dl. 418.
Le Clercq 14de dl. 351.
Lilien 15de dl. 106.
Lingelet, Angelus 14de dl. 234.
Lodewijk XVI (koning van Frankrijk) 14de dl. 358, 369, 376, 421.
(Verkort) 3de dl. 91.
Macharius (Verkort) 3de dl. 96.
Maertens Johannes 14de dl. 399.
Marant, Balthazar 14de dl. 298, 300, 344.
Maria-Christina 15de dl. 76.
Maria-Theresia 15de dl. 47, 92, 124.
Maroux d'Opbracle, L.J. 15de dl 11.
Mathijs (Verkort) 3de dl. 110.
Matthijs, Carel (kanunnik) 14de dl. 470.
Marie-Anne 15de dl. 61, 76, 80, 100.
Meijer 14de dl. 378.
Moentaeck, F. 15de dl. 83, 95.
Molenaere (Verkort) 3de dl. 107.
Mourinck, Joannes 14de dl. 270, 333, 345, 346, 391.
Necker, Jacques 14de dl. 369, 376, 386, 387, 390, 421.
Orleans (hertogin van) 15de dl. 116.
Outryve, weduwe 14de dl. 217.
Parain, Pierre 15de dl. 111.
Petit (fiscaal te Doornik) 14de dl. 403.
Petit (kanunnik) 15de dl. 118
Pius VI (paus) 14de dl. 390. 459.
Poupaert 14de dl. 417, 418, 435.
Preud'homme d'Hailly, Constantin-François 15de dl. 115.
Reveillon 14de dl. 294.
Romans (Verkort) 3de dl. 119.
Schrijvere (Verkort) 3de dl. 98.
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Sea Lion (Verkort) 3de dl. 84, 85.
Selim III 14de dl. 308, 347.
Smidt 14de dl 345.
Van Acker, Ludovicus 14de dl. 244, 246.
Van Coquelaere Ignatius 14de dl. 299.
Van Cuijl, B. 15de dl. 16, 17, 18.
van de Casteele, P.J. 15de dl. 16, 28, 89, 97.
van den Abeele (Verkort) 3de dl. 101.
van den Bogaerde, Andries-Louis 15de dl. 115.
van der Belen, Michaël 14de dl. 418.
van der Donck, Joseph 14de dl. 466.
van der Eede 15de dl. 16, 32.
vander Mersch, J.A. (generaal) 14de dl. 469, 15de dl. 2, 5, 72, 76, 84.
vander Noot, Hendrick C.N. 14de dl. 469, 15de dl. 11, 13, 20, 61, 78, 106, 116,
117, 120.
van der Steene (Verkort) 3de dl. 74.
van der Steene, Erasmus 15de dl. 56.
vander Steene, Joseph 14de dl. 429, 430.
van Gierdegom, Ludovicus 14de dl. 251, 274.
van Groenenrode, Jan 15de dl. 117.
Van Haecke, J. 15de dl. 83.
van Heule 14de dl. 349
van Huerne, A.J.A. 15de dl. 115.
Van Loo D'Hauwe J.J. 15de dl. 83.
van Oost, Pieter (Verkort) 3de dl. 93.
van Outryve de Merckhem, Jean-Jacques 15de dl. 95.
van Outryve d'Ydewalle, Louis-Emmanuel 14de dl. 425, 462.
van Overlope d'Anthin, Ch. 14de dl. 365, 15de dl. 95.
van Parma, Marie-Louise 15de dl. 102.
van Praet, J. 15de dl. 16.
van Saksen-Teschen, Albert Casimir 15de dl. 76.
van Sassenbroeck 14de dl. 234.
van Thienevelt, Antonius 14de dl. 269.
van Thournout, Marij 14de dl. 275.
van Thournout, Pieter 14de dl. 372.
van Vijve, Th. 15de dl. 95.
van Walleghem, Bernard 15de dl. 117.
van Walleghem, Joseph 14de dl. 476.
van Zuylen de Nyevelt, Joseph-François 14de dl. 247, 357, 440.
van Zuylen de Nyevelt de Gaesbeke, Jean-Antoine-Ghislain 14de dl. 282.
Veranneman de Watervliet, Philippe 14de dl. 470.
Verbeke (Verkort) 3de dl. 95.
Verbeke, Pieter 15de dl. 94.
Vergalle, François (Verkort) 3de dl. 106.
Verhaege, Pieternella 14de dl. 399.
Verhaeghe, Pieter 14de dl. 230.
Verleye, Joannes 14de dl. 238, 239.
Verschaeve, Anna 14de dl. 235.
Vlaenderlink 15de dl. 121.
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Vleys de Delmaere, L. 15de dl. 114.
Volckaert, J. 15de dl. 114.
von Kaunitz, Wenzel-Anton 15de dl. 92.
Ysenbrandt, H.J. 14de dl. 470, 15de dl. 16.
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