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Inleiding
Alle historici van de Brabantse Omwenteling stellen zich permanent de vraag: was
onze revolutie progressief zoals de Franse revolutie of was ze eerder behoudsgezind?
Deze vraagstelling is boeiend maar ieder antwoord moet zeer genuanceerd worden.
Ook de Franse revolutie was een ingewikkeld kluwen van zowel progressieve als
reactionaire ideeën en toestanden.
Het verhaal van Van Walleghem over het revolutiejaar 1790 biedt evenmin een
antwoord op deze vraag(1). Van Walleghem beschreef niet het interne politieke
gebeuren maar vooral de openbare gebeurtenissen. Het is een relaas van optochten
van de Brugse schuttersgilden, van novenen en processies voor het welslagen van
de revolutie en van plechtige openbare eedafleggingen ten voordele van het
patriottisme. Dit alles uiteraard geplaatst in het Brugs decor: de Waterhalle werd in
1790 helemaal afgebroken en reeds werd de eerste steen gelegd voor een nieuw
gebouw op de Markt.
Het verhaal bevat ook een aantal uitschieters. Eerst en vooral het verslag van het
bezoek op 3 en 4 maart van ‘den Nederlandschen Washington’ generaal Vander
Mersch die triomfantelijk in Brugge werd ingehaald. Vander Mersch kwam hier
politieke steun zoeken voor zijn strijd tegen de Brabantse conservatieven. In dezelfde
patriottische sfeer beschreef Van Walleghem de eedafleggingen van duizenden boeren
uit de gemeenten van het Brugse Vrije op een grote tribune op de Markt tijdens de
maanden juli en augustus. Merkwaardig is het relaas over de 700 landslieden uit
Merkem die na 9 uur marcheren de stad bereikten en dan allemaal ontvangen werden
in het huis van hun landheer Jean-Jacques van Outrijve van Merckem op de
Sint-Jansplaats waar een grote feestmaaltijd werd aangericht. De verbroedering was
niet volledig want iedereen zat keurig gescheiden volgens rang en stand. Een jonge
Brugse revolutionair eerste luitenant Charles Breijdel van de Vlaamse dragonders
sneuvelde en werd het symbool van de revolutionaire strijd. Hij werd door zowat
alle groeperingen van Brugge gehuldigd.
Tegen de zomer werd het voor velen duidelijk dat de strijd niet makkelijk zou
gewonnen worden. Nu begon angst te overheersen. Geruchten deden de ronde: in
Gent hadden de keizersgezinden het drinkwater vergiftigd en in Brugge deelden ze
aan onschuldige kinderen vergiftigde snoepjes uit. De notoire schepen van het Brugse
Vrije Maximiliaan de Peellaert de Steenmaere was als gekend keizersgezinde bevreesd
voor de reacties van de patriotten en wou op 27 juli als vrouw verkleed de stad
ontvluchten. Hij werd herkend en bijna door de massa gelyncht. Toegevend aan de
massa liet het stadsbestuur hem in een open koets naar het gesticht van de
Cellebroeders brengen waar hij meer dood dan levend moest berecht worden.
Wat gebeuren moest gebeurde. In december waren er weer Oostenrijkse troepen in
Brugge. De trouwe patriot Van Walleghem voelde zich bedrogen. Hoewel ze wel
wisten dat de revolutie verloren was en zelf reeds de vlucht hadden genomen, hadden
de leiders van de revolutie nog vele duizenden jongeren de dood in gejaagd. Hij
schreef een bijzonder scherpe commentaar op de gebeurtenissen van 2 december
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vooral op de houding van de geestelijkheid die zovelen misleid had. Dit valt bijzonder
scherp op omdat Van Walleghem een vroom en godvruchtig man was die zijn leven
in functie van het katholiek geloof had opgebouwd.
In de ‘Daegelijcksche gevallen 1790’ vinden we eerder journalistieke gegevens:
ongevallen, sterfgevallen, beschrijving van de Meifoor en nieuws over de
weersomstandigheden. Dit komt voor historici en volkskundigen goed uit omdat er
in die periode te Brugge geen krant verscheen.
De editie van het jaar 1790 is het werk van een jonge ploeg. Johan Van Keersbilck
en Ludwien Casier, licentiaten geschiedenis, werkten beiden ongeveer een half jaar
aan het kritisch apparaat. Opsteller Ronald Engelrelst kopieerde de tekst en verzorgde
de tabellen. Hoofdarchivaris dr. A. Vandewalle verzorgde de administratieve leiding
hierin bijgestaan door archivaris N. Geirnaert. Allen dank ik voor de uitstekende
manier van samenwerken. In de volgende jaren hopen we de rest van de kroniek te
kunnen publiceren.
Brugge, 2 juli 1985
Prof. dr. Yvan Vanden Berghe

Eindnoten:
(1) Voor gegevens over Jozef Van Walleghem en zijn handschriften verwijzen we naar de edities
van 1787, 1788 en 1789 die te Brugge in 1982 en 1984 verschenen. Voor een analyse van
Brugge tijdens de Brabantse Omwenteling verwijzen we naar Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen
en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1794), Brussel,
1972 (2 delen).
Zie ook: J. LORETTE, P. LEFEVRE en P. DEGRYSE (ed.), Handelingen van het Colloquium
over de Brabantse Omwenteling 13-14 oktober 1983, Centrum voor Militaire Geschiedenis,
Bijdragen, 18, Brussel 1984 en daarin bijdrage van Y. Vanden Berghe, Specifieke Kenmerken
van de Brabantse Omwenteling te Brugge (1787-1790), blz. 211-217.
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Merckenweerdigste voorvallen 1790

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

8

[Vervolg van het vijftiende deel]
Begin van 't jaer ons Heeren Jesu Christi 1790
Jaerschrift
tUssChen 's LanDs oVergang VoorWaer, begInt het eenDUYst se
VenhonDert en 't negentIChste Iaer.(1)
[Januari](2)
(1 januarij 1790)
- fol. 125 - Op den 1 januarij saeg men binnen dese stadt Brugge in 't clooster der
eerweerde paters predikheeren(3) meer als oijt de kerkelijcke diensten met alle
solemniteijt en godtvrugtigheijd, wegens den feestdag der heijlige besnijdenisse,
verrichten. Men saeg tot onser aller vruegt in 't midden der kercke geplaest het
kindeken Jesus 't goon sedert de goddeloose suppressie der confrerijen(4) bij den heer
Crits(5) in zijn huijs op eenen solder hadde gestaen en 't welk door de confraters van
de reets herstelde confrerie van 't kindeken Jesus(6) in die kerk van daer was afgehaelt.
Bij den zelven heer worden nog meest alle de besonderste effecten der confrerijen
in zijn huijs bevonden, gelijk ook het gelt dat van de verkogte effecten der confrerijen
is gemakt, zoodat hieruijt genoegsaem blijkt dat de pertinente rekening hiervan noijt
aen 't wilkuerig - f. 126 - gewesen gouvernement is overgegeven geworden, zoodat
nu al dat er nog bevonden wordt door alle de confrerijen die alle par eersten zullen
herstelt worden, alles als hun eijgendom zijnde, zal weergehaelt worden.
Heden naermiddag waeren generaelijk alle de confraters der ambagten en neeringen
saemengeropen ter oorsaek dat den heer Pecsteen(7), gewesen schepenen, het officie
van hooftman(8) bij meerderheijd van stemmen in 't nieuw magistraet(9) bekomen
hebbende, daerover heeft bedankt, zoodat nu den heer Goethals(10), zeepzieder, bij
meerderheijd van stemmen tot het bedienen van 't zelve officie is aenveert geworden.

(2 januarij 1790)
Op den 2 januarij is met alle bedenkelijcke pligtigheijd in de capelle van 't H. Bloet
geëijndigt de solemniteijt aldaer begonst den 19 december lestleden; geduerende de
verrigtinge van welcke den iver en godtvrugtigheijd overgroot geweest heeft
zoodaenig dat daegelijks de kercke veel te kleen was om door de menige godtvrugtige
de goddelijcke diensten te konnen bijgewoont worden. Dus ider om het meest het
begonste werk van onse gelukkige verlossinge door eenpaerige gebeden van den
hemel afsmeekende.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

9

(3 januarij 1790)
- fol. 127 - Op den 3 januarij wiert 's morgens met het begin der metten tot 's avons
naer het lof in de cathedraele kercke van St.-Donaes het Alderheijligste ter aenbidding
van het volk op den hoogen autaer in den choor geëxponeert. Om 10 uren geschiede
een zeer pligtige misse ten bijwesen van d'heeren der agtbaere magistraeten en degene
der verscheijde committés(11) deser stadt Brugge; naermiddag om vier uren wiert een
zielroerende sermoen gedaen door den heer canonink archidiaken De Grijse(12) nopende
de tijdtsomstandigheden in plaets van onsen eerweerdigsten heer bisschop(13), die in
het geaffixeert placaet hadde laeten bekent maeken dat hij zoude gepredikt hebben
dog die heden morgen naer Gend was moeten vertrekken tot bijwoning van de
pligtigheijd die morgen aldaer zal plaetse hebben. Hierop volgde het lof waermede
eijndigde den generaelen biddag van de vijfthiendaegsche devotie. Den toeloop zoo
van ingesetene als vremde van alle gewesten was heden in dees kerke ongemeijn
groot, terwijl heden aldaer door het houden van een generaele H. Communie door
eene besondere breve van zijne - fol. 128 - heijligheijd Pius den VI(14) paus van
Roomen verleent en uijt de schatten van onse moeder de H. Kercke gejont was vollen
aflaet met kwijtschelt van alle sonden, zoo nogtans dat de H. Communie door ider
in 't besonder in de cathedraele kercke moest gehouden worden.
Heden was ook het H. Bloet nog ter aenbidding uijtgestelt, zoodat heden morgen en
naermiddag door duijsenden vremdelingen en ingesetene den ommegang gegaen
wiert.
Heden verscheen in 't licht: ‘Redenvoering tot lof en danksegginge aen de
Alderheijligste en onbevlekte maegt Maria over de gelukkige verlossinge der stadt
Gend, etc.’ (ziet dezelve versaemeling N. 5 onder de stukken N. 3), ook ‘Den
bekeerden boer of saemenspraek tusschen eenen patriot en eenen boer raekende de
troubels van desen tijdt’(15) ('t welk versaemeling N. 2 onder de stukken N. 6 kan
gesien worden).

(4 januarij 1790)
Op den 4 januarij wiert binnen de stadt Gend, als d'hooftstadt van Vlaenderen, op
eenen theater opgeregt op de Vrijdagmart om de kortheijd des tijdts maer half zoo
groot als in d'inhulding van den gewesen souverijen, dog op 't alderpragtigste
uijtgedost, aen - fol. 129 - het volk afgekondigt het Manifest van Vlaenderen(16) (ziet
hetzelve in de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 3 en bewondert den wonderen
inhout terwijl in hetzelve Zijne Majesteijt den keijser ende koning Josephus den II
vervallen ende verwesen verklaert wordt van de heele heerschapije van Vlaenderen,
zoo wijtloopig in dezelve kan gesien worden). Verders zal men in de Gendsche
gasette(17) konnen sien, die heden niet is uijtgegeven om de vruegdebedrijven die tot
Gend hebben plaetse gehadt, op hoedaenig eene pligtige wijse zulks op heden aldaer
ter uijtvoer gebragt is; onbeschrijvelijk zijnde het vruegdegeroep 't goon naer
d'afkonding van 't manifest door de menige duijsent persoonen, zoo ingesetene als
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vremde, dat op de Vrijdagmart plaetse hadde, 't goon door 't draeijen der hoeden zoo
van de heeren bisschoppen, andere geestelijcke heeren en prelaeten als weerlijcke
heeren met alle toejeuging beantwoort wiert, op 't gelaet van ider konnende gesien
worden de voldoening over onse bekomen vrijheijd en van ons alle in eenen zoo
korten tijdt van onse dwijngelanden en verdrukkers verlost te zien.

(5 januarij 1790)
- fol. 130 - Op den 5 januarij was er 's avons binnen dese stadt Brugge in 't Stadthuijs
bijnaer eenen oproer teweeg door meer dan 200 persoonen die
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murmureerden omdat zij zoo lang moesten wagten totdat hunnen naem tot het doen
der patrouilliën en wagten(18) uijtgeropen wiert, dog 25 mannen van de reets
geïngaseerde troupen in de waepens aengekomen zijnde, wiert den tewegen oproer
geluckig gestilt; want alzoo het doen der borgerlijcke wagten nu een eijnde genomen
heeft en dat zoo de poorten, magasijnen, batterijen(19), etc., nu door aengestelde mannen
worden bewaert, die tot 20 stuijvers tusschen dag en nagt betaelt worden, is daegelijks
de troppeling(20) in 't Stadthuijs om de naemen te hooren uijtroepen overgroot, want
wegens de troubele tijden menigvuldige zig zonder werk zijn bevindende.
Heden verneemt men in de I Gasette van Gend van 't jaer 1790: uijt Weenen dat Z.M.
den keijser zig nog altijdt onpasselijk bevint en bekent dat het verlies zijner
Nederlanden hem de doodt zal kosten; verscheijde berichten nopende den Turkschen
oorlog(21). Uijt Londen bericht nopende de saeken - fol. 131 - in de Oostenrijksche
Nederlanden die d'aendagt der vremde hoven naer zig trekken. Uijt Parijs
aenbelangende stukken nopende de landtsvergaederinge. Uijt Luxembourg dat de
professors van het seminarie zijn vertrokken; berichten tot hoe verre de Bel[g](s)issche
troupen zig hebben meester gemakt; het fort Lillo(22) bij capitulatie overgegeven. Uijt
Brussel de vermaerde abdije van Cambron(23) in 't besit van haere rechten weergekeert;
de provencie van Limburg(24) van de keijserlijcke troupen bevrijt; de Staeten van
Brabant leggen aen 't volk den eedt van trouwe af; bericht waer den generael Van
der Mersch(25) zig met zijn leger bevint. Uijt Gend omstandig verhael van de
pligtigheijd in het afkondigen van 't manifest voor de provencie van Vlaenderen;
pligtigheijd tot Oostende wegens onse gelukkige verlossing gehouden.

(7 januarij 1790)
Op den 7 januarij wiert binnen Brugge de schouwburg(26) geopent die sedert het begin
der revolutie hadde gesloten geweest en door de Fransche troupen(27) voor eene eerste
representatie gegeven: ‘Le Soldat patrioticq’, commedie en trois actes, om welckers
- fol. 132 - seltsaemheijd van 't stuk menigvuldige nieuwsgierige zig aldaer lieten
vinden.
Heden verscheen in 't licht: ‘De blijde inkomste binnen Weenen van den gewesen
minister Comte de Trauttmansdorff Weinsberg(28), dienende voor een hertelijcke
nieuwjaergifte aen alle waere vaderlanders (welcke twee stukken in d'algemeene
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 4 en 5 konnen gesien worden).
Heden verneemt men in de II gasette: uijt Constantinopelen dat den grooten heer(29)
zig in 't toekomende voorjaer aen 't hooft van zijn leger zal stellen en andere
omstandigheden. Uijt Weenen den toestant des keijsers en dat de geneesheeren van
zijne opkomst wanhopen. Swaerigheden in Hongariën(30) ontstaen. Uijt Parijs eenen
grooten heer in egtenis genomen. Uijt Gend den kortbondigen inhout van het Manifest
van Vlaenderen. Brief van eenen patriot van 't goon in de provencie van Luxembourg
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omgaet. Het magistraet tot Dendermonde vernieuwt en pligtigheden aldaer gelijk
ook tot St.-Gillis, land van Waes, wegens onse gelukkige verlossing gehouden.

(10 januarij 1790)
- fol. 133 - Op den 10 januarij wiert op alle de predikstoelen deser stadt Brugge en
d'uijtgestrektheijd van het heele bischdom afgelesen eenen herderlijcken brief(31)
(welcke in de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 6 kan gesien worden),
uijtgegeven door zijne doorlugtigste hoogweerdigheijd, den heer bisschop van

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

11
Brugge, opsichtelijk tot de geluckige staetsomwentelinge in 't jaer 1789; op des zelfs
wonderen inhout door alle de iverige predikkanten voor het lieve vaderland gedaen
wordende eene dringende redenvoering om besonderlijk de menige boeren, die de
gelukkige staetsomwentelinge in een verkeerden sin verstaen(32), tot de reden te
brengen en hun van alle de misbruijken des keijsers eenen waeren indruk te geven.
Heden, gelijk van over eenige sondag en h. daegen, worden de kerkparaden onser
troupen in 't beste order onderhouden en de misse voor hun gedaen 's morgens om
11 uren in 't clooster der eerweerde paters predikheeren onder den toeloop van zoo
menige menschen dat dezelve nauwelijks konnen passeeren. - fol. 134 - De nieuw
geformeerde vaderlandsche troupen bestaen in dragonders(33) en voetvolk reets veel
in monture(34) zijnde, hoog blouw omset met root en de broeken en vesten geel caleur;
ook in een corps jaegers ofte scherpschieters in monture van hoog groen caleur ook
omset met root en de broeken tot beneden de beenen draegende. Nog veele van
dezelve zijn in hunne gewone kleederen en de formatie word grootelijks vertraegt
door het aenhoudende regen en smoorweder, waerdoor de geverwe veroverende
laekens der keijserlijcke soldaeten niet konnen gedroogt worden. Nu houden ook
alle sondag- en heijligdaegen de drij gildens(35) in uniforme met slaende trommels en
vliegende vaendels om 11½ uren hunne kerkparade in de kercke der eerweerde paters
recoletten(36) waer telkens voor hun, onder den toeloop van menige menschen een
lesende misse gedaen wordt.

(11 januarij 1790)
Op den 11 januarij is binnen Brugge aengekomen een verdeeling der nationeele
troupen van - fol. 135 - West-Vlaanderen(37) om hier tot naeder orders in besetting te
blijven en par eersten naer 't vereenigt patrioticq leger, met de troupen deser stadt,
tot versterking gesonden te worden; naer welke men verneemt op d'orders van den
generael Van der Mersch uijt Brussel, Gend, Doornijk en andere steden reets groote
versterkinge toegesonden te zijn, omdat den zelven generael tot het veroveren van
de provencie van Luxembourg(38) groote hinderpaelen ontmoet door de keijserlijcke
die alle daernae toegetrokken zijn, zoo in de verovering van Brussel als ander steden
in Brabant, tot zoo verre dat ons patrioticq leger in verscheijde aenvallen der
keijserlijcke reets eenige kleene nederlaegen heeft ontmoet, dog, zoo men verneemt,
worden er ook menige keijserlijcke gesnevelt, zoodat men eenpaerig hoopt, met de
goddelijcke hulpe, onse thien Neerlandsche provenciën(39) haest van alle de tijrannen
ontbloot te zien.
Heden verneemt men in de III gasette: uijt Weenen dat de gedeputeerde, door den fol. 136 - keijser naer de Nederlanden gesonden, onverrichter saeke staen terug te
keeren. Bericht wegens den Turschen oorloog en andere omstandigheden. Uijt Londen
dat tot Dublin eenen opstant is veroorsakt wegens het oudt gebruijk van het
stierengevegt. Uijt Parijs decreten der landtsvergaederinge; den hertog van
Aremberg(40), hoogbalieu van Henegauw, wordt pligtig tot Bergen ingehaelt. Uijt
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Brussel 't pligtig onthael van den zelven hertog en van den hertog van Ursel(41); besluijt
van de provencie van Limbourg het aenveerden van alle vremde overlopers tot den
dienst verboden. Uijt Gend verdeelingen der troupen naer het vaderlandts leger
vertrokken; tijdingen uijt hetzelve ontfangen; iver tot vermeerdering van 't krijgsvolk.
Brief uijt Antwerpen; naemlijst der vier aengestelde commissiën; het magistraet tot
Nieuport vernieuwt; pligtigen lijkdienst over eenen vaderlander tot Wervik gehouden;
de Staeten van Vlaenderen maeken bekent dat op geene versoekschriften meer agt
zal genomen tenzij dezelve bekleet zullen zijn met den gewonelijcken segel der
proventie, etc.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

12

(14 januarij 1790)
- fol. 137 - Op den 14 januarij 's morgens om 11 uren vertrokken de volontaire van
onse drij gildens in uniforme en met vliegende vaendels van uijt d'Halle naer de
parochiale kercke van St.-Walburge, alwaer in volle truermusik afgesongen wiert
eene pligtige misse van requiem tot laevenis der zielen der overledene vaderlanders,
die voor 's landts geluk het leven hebben verloren. Zulks geschiedende ten bijwesen
van d'heeren onser verscheijde committés en eene bijnae ontelbaere menigte volks.
Nu ook bijnaer daegelijks ter zelve intentie, nu in d'eene dan in d'andere kerk,
diergelijcke missen, dog zonder pligtigheijd, gedaen wordende.
Heden verneemt men in de IV gasette: uijt Roomen raedtsvergaederinge wegens de
omwentelinge in de Nederlanden genomen. Uijt Warschau nieuwe regeering(s) voor
Polen aengenomen. Uijt Weenen dat den keijser zig in eene zeer siegte gesteltenis
heeft bevonden en dat het verlies zijner Nederlanden hem groot hertzeer veroorsakt;
wonderen voorval van den generael Laudon(42) in 't verschijnen ten hove bij Z.M. den
keijser; verscheijde berichten wegens den Turschen oorloog. Uijt Parijs tot
St.-Domingo(43) heeft men de vaderlandsche cocarde opgesteken; berichten nopende
de - fol. 138 - landtsvergaederinge. Uijt Brussel Z.E. den abt van St.-Gertrude(44), de
hertogen van Ursel en d'Aremberg leggen den eedt van trouwe af en verbinden zig
teenemael voor den staet; het vaderlandts leger genootsakt naer den kant van Namen
te wijken. Uijt Gend besluijt der hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen
nopende het passe-droit der officieren. Brief uijt Brussel; pligtigheden tot Wetteren
wegens onse gelukkige verlossing gehouden; besluijt van d'heeren Staeten waerbij
alle publicke schriften onderworpen aen het gewonelijk oordeel der geestelijcke en
weireltlijcke kuerders; lijste van gestolen goederen ten huijse van Joannes van der
Muelen, landtsman, in den oragnen polder(45) aengemelt.

(15 januarij 1790)
Op den 15 januarij en eenige andere volgende daegen waeren bij orders van d'heeren
van 't magistraet in hunne huijsen in arrest gestelt de heeren Gasbeke(46) en Breijdel(47)
om den volgenden voorval die gisteravond tusschen dezelve plaetse gehadt heeft(48).
D'heer Gasbeke 's avons tusschen 9 en 10 uren in 't cafféhuijs patrioticq regt over 't
commediehuijs(49) komende, vint aldaer den zelven Breijdel, nu officier van de
nationeele dragonders en eenige besondere heeren patriotten; hij inkomende, besag
hun steerling zonder spreken; - fol. 139 - Breijdel het woord opnemende, vraegde
waerom hij hun dus besag, waerop Gasbeke antwoorde om de twintig guineen(50) die
gij mij van 't spel van den biliard schuldig zijt. Breijdel hierop in gramschap
schietende, dreijgde zijn sable te trecken, dog d'andere patriotten zulks onnoodig
seggende te zijn, zeijden dat zij hem wel zonder den sable zouden betaelen. Gasbeke
in toornigheijd schietende, trok zelfs zijnen sable, welke hem afgeweert zijnde, gaf
Breijdel hem met 't agterste der zelve eenige swaere slaegen op 't hooft en bragt hem
verscheijde wonden toe. Gasbeke hem dus overmeestert siende, trok uijt zijnen sak
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een gelaeden pistole om op hun te losbranden, op 't vertoog van welcke zij hem alle
op 't lijf vielen en tot verscheijde swaeren wonden toebragten, zoo verre dat Gasbeke
door d'overmagt van zig zelven viel en zij hem seker van 't leven zouden hebben
gebragt, temeer omdat hij verdagt is eene fijge of keijsersgesinden te zijn, indien niet
eenen heer raedt met de schaedebeletters(51) toegekomen hadt welke het gevegt stilden
en den gewonden naer 't Stadthuijs deden bewegen, gelijk ook Breijdel en eenige
der besonderste van desen voorval. Het magistraat wiert - fol. 140 - seffens vergaedert
en naer het hooren van partijen wiert Gasbeke om 12½ uren 's nagts zijne wonden
in 't Stadthuijs vermakt en van daer naer zijn huijs beweegt en in arrest gestelt, gelijk
ook Breijdel, want dese, beijde malkander de doodt gesworen hebbende, zoolang als
gevangene in hun huijs zullen moeten blijven totdat den heelen handel door 't collegie
zal ontdekt zijn.
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(17 januarij 1790)
Op den 17 januarij saeg men tot vruegt van groot en kleen in de kercken der eerweerde
paters predikheeren en in degene der parochiale kercke van St.-Jacobs herstelt de
broederschappen van den H. naem Jesus; pligtige goddelijcke diensten als naer oude
gewoonte door de confraters bijgewoont wordende. In de kercke der eerweerde paters
carmeliten(52) ziet men ook pligtig herstelt het broederschap van 't H. Schapulier van
Maria(53) wegens den derden sondag der maent met vergunning van vollen aflaet voor
de ingeschrevene van 't zelve broederschap. Ten bijwesen van alle de confraters wiert
's morgens om 10 uren gesongen eene zeer pligtige misse, om vier uren wiert gedaen
het sermoen en daernaer een solemneel lof, eijndigende met den Te Deum Laudamus
om den almogenden Godt te bedanken over de - fol. 141 - gewenschte herstelling
van dit broederschap. Benevens alle de cieraeden van dees confrerie die nog in wesen
zijn gebleven ofte die door eenige iverige confraters zijn gekogt in de schandaleuse
verkooping op d'Halle in 't jaer 1786(54), wegens de suppressie der confrerijen ziet
men nu ook nog in wesen de catalogue in welcke de naemen der confraters geplaest
staen. Ter deser gelegentheijd was de kercke ook zeer pragtig verciert, langs alle
zijden, gelijk op de pilaeren, jaerschriften en sinnebeelden wegens dees wonderbaere
gebuertenis geplaest staende.

(18 januarij 1790)
Op den 18 januarij wiert rondt de stadt gedaen eenen extra ordinairen ommegang
ten behoeve van den gemeenen armen(55) deser stadt Brugge. In desen generaelen
ommegang is eene aensienelijcke somme opgesaemelt geworden, ider volgens zijn
vermogen gevende om den algemeenen noodt te helpen onderstuenen, daertoe
opgewekt zijnde door een gedrukte vermaening die elk tevooren was thuijs gesonden
en welcke in de versaemeling N. 2 onder de stukken N. 7 kan gesien worden. Het fol. 142 - onderstuenen van de gemeene kasse der arme wordt nu zooveel te
nootsaekelijcker omdat het publik bedelen sedert de revolutie onser provencie meer
ende meer toeneemt, schijnende dat, gelijk alle de edicten van wijlent het
gesupprimeert gouvernement gecasseert zijn, dat het edit nopende het verbodt van
't bedelen ook zoude geene plaetse meer grijpen. Eenige van de stoutste bedelaers
zelfs schijnen hun diesaengaende te beroemen welcke, zoo er niet seffens in voorsien
wiere, haest van 't gebruijk tot de gewoonte zoud ingevoert worden.
Heden is van 't Stadthuijs afgekondigt het Manifest voor Vlaenderen, op den theater
tot Gend afgekondigt den 4 deser en hetzelve is zoo binnen dese stadt als te lande
alom geaffixeert geworden zoodat ider nu gehouden is zig aen 't zelve te gedraegen.
Eene andere bekentmaekinge vanwegens de hoogmogende heeren Staeten van
Vlaender is heden ook van 't Stadthuijs afgekondigt, behelsende dat alle de edicten
door den gewesen keijser geëmaneert, raekende het houwelijk(56), zijn gesupprimeert
en in volkomen opschortinge gehouden worden ende - fol. 143 - dat ider zig ten desen
opsicht zal moeten gedraegen volgens de wetten en usantiën die tevooren, zoo
geestelijcke als weireltlijcke, in gebruijk waeren.
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Heden verneemt men in de V gasette: uijt Weenen en Parijs verscheijde berichten
wegens den Turschen oorloog. Uijt Namen dat de overloping der keijserlijcke troupen
zeer is toenemende; 1500 mannen vrijwillige van Gend naer het vaderlands leger
doorgetrokken. Uijt Loven herstellingen in de gesupprimeerde collegiën gedaen. Uijt
Brussel dat verscheijde vremdelingen de provenciën komen bewoonen; d'hoofdgildens
verdeelt in ses compagniën; memorie aen alle de provenciën toegesonden om den
koophandel in 't algemeen te doen herleven. Uijt Gend bericht van eenen officier.
Uijt het vaderlandse leger aenmoedinge tot de wervingen voor het vaderlandsch
leger; andere tijdinge van den officier Senten uijt hetzelve. De
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lichtinge der effecten van de confrerije van O.L.V. van Loretten toegestaen; de
gesupprimeerde religeusen capucinerssen en urbanisten reclameeren hunne cloosters,
pligtigheijd hierom gehouden. Het magistraet tot Kortrijk met de naemlijst vernieuwt.

(19 januarij 1790)
- fol. 144 - Op den 19 januarij 's morgens om 11 uren vertrokken van de Mart d'heeren
confraters der drij gildens met slaenden trommel en vliegende vaendels naer de kercke
der eerweerde paters augustinen(57), alwaer voor d'overleden vaderlanders eene pligtige
misse van requiem afgesongen wiert ten bijwesen van d'heeren onser verscheijde
committés en menige godtvrugtige inwoonders. De keersen der candelaers op den
autaer in den choor waeren met het waepen van Vlaender omhangen, gelijk ook
degene met welcke de misse afgesongen wiert.
Geduerende desen avond tusschen 11 en 12 uren is door een groot geleijde
gewaepende van de volontaire der gildens uijt zijn huijs gehaelt in de Smedestraete,
eenen boer van Vassenaere die aldaer over eenige jaeren hadde woonachtig geweest
bij zijne schoondochter en bij welcke hij zelfs eenige kinderen hadde gewonnen, ter
reden van welcke hij voor zijn leven uijt 's keijsers gebiedt gebannen zijnde nu over
eenige daegen zijn ban gebroken en naer de stadt Brugge is weergekeert. Op 't
aenkomen van de volontaire der gildens vlugte hij bovenop het dak van het huijs in
zijn hemde, van welcke hem dezelve - fol. 145 - dreijgende te schieten, heeft hij voor
zijn leven gebeden en afkomende zig aen hun gevangen overgegeven, aldus seffens
naer de vangenis beweegt wordende om door 't magistraet zoo nopende het breken
van zijnen ban als andere pligtigheden onderhoort te worden.

(20 januarij 1790)
Op den 20 januarij 's morgens om 10½ uren is in de parochiale kercke van St.-Jacobs
gedaen eene zeer pligtige misse in volle truermusik ten koste van d'heeren confraters
van het broederschap van de Gelovige Zielen(58), reets in dees kercke met alle
pligtigheijd herstelt en in welcke alle de tevooren gesupprimeerde leden tegenwoordig
waeren, gelijk menigvuldige andere godtvrugtige, dit tot laevenis der zielen van
d'overledene vaderlanders die in de verscheijde bataliën het leven hebben verloren.
Den autaer in den choor was zeer pragtig in den rouw verciert en de keersen waeren
omhangen met de waepens van Vlaenderen, pragtig geschildert zijnde.

(21 januarij 1790)
Op den 21 januarij wiert ter zelver ure in de kercke van St.-Jacobs afgesongen eene
zeer - fol. 146 - pligtige misse in volle musik gevolgt door den Te Deum Laudamus
en het luijden van alle de klokken der zelve kercke om den almogenden Godt te
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bedanken over den gewenschten segen onser vaderlandsche waepens en de verdere
behoudenis der zelve, van den hemel, door eenpaerige gebeden van den hemel af te
smeeken. Ter zelver intentie is heden ook in de kercke der eerweerde paters augustinen
ter gelijcke ure afgesongen eene zeer pligtige misse ter eeren van den H. Nicolaus
van Tolentijn(59) met expositie der zelve Heijlige Reliquien om door de voorspraek
van den zelven heijligen bij Godt de voortduering van een gewenschten vrede over
onse landen af te smeeken.
Heden wiert bij placaete geaffixeert dat d'heer De Zutter(60), hooftman en deken der
neering der linwadiers, daegelijks aen alle geringe persoonen van 8 tot 9 uren 's
morgens, met een certificaet van dischmeester ofte pastor, de hemden zal te maeken
uijtgeven voor de nationeele troupen en voor loon zal geven tot 3 stuijvers van ider,
zooals door 't commité-militaire is gegeven geworden.
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Heden verneemt men in VI gasette: uijt Weenen - fol. 147 - nomber der geborene en
gestorven kinderen in die hooftstad; wonderen toestel nopende de siekte des keijsers;
voorstel tot instelling van openbaere gebeden door den keijser afgeslaegen, gelovende
dat er weijnige menschen voor hem zouden bidden; verscheijde berichten wegens
den Turkschen oorloog; keijserlijcke soldaeten uijt de Nederlanden tot Francfurt
aengekomen. Uijt Parijs wondere omstandigheden van verscheijde beroerten, zoo
aldaer als in andere plaetsen van Vranrijk ontstaen. Uijt Gend brief van eenen officier
uijt het vaderlandts leger. Pligtigheden tot Oostende, tot Lokeren, tot Aelst en Deijnze
wegens onse gelukkige omwenteling gehouden.

(22 januarij 1790)
Op den 22 januarij 's morgens tusschen 11 en 12 uren was er een overgroot disorder
veroorsakt door drij lolledraeijers(61) op 't inbrengen van hun goet aen d'Ezelpoort,
want aengehouden zijnde, konde hun nauwelijks de wagt tegenhouden door den
grooten tegenstant die zij deden, dog eene verdeeling der volontaire onser gildens
van d'hooftwagt van de Mart met eenige schaedebeletters - fol. 148 - toegekomen
zijnde, wierden zij door d'overmagt, naer zij nogtans de schaedebeletters eenige
stampen hadden toegebragt te hebben, tusschen het geloop van duijsenden menschen
vergeleijt naer de vangenisse waer zij hunne moetwilligheijd zeer dier zullen moeten
betaelen.
Heden naermiddag wiert ook gekoort en gebonden door eene boerewagt(62) ingebragt
eenen boer en in vangenis beweegt die zig opentlijk heeft verklaert den keijser
genegen te blijven, andere daertoe heeft opgehist, tot zoo verre dat hij bestaen heeft
eenige cocardes te lande met gewelt van andere af te trecken. Met 't grootste
ongenoegen verneemt men dat te lande nog menige diergelijcke kwalijk peijsende
gevonden worden, die niet alleen een groot disorder veroorsaeken maer andere zelfs
tot verkeerde meijningen bewegen, want de verscheijde gesintheden groote disorders
zouden konnen teweeg brengen.
Heden verscheen in 't licht: ‘Saemenspraek tusschen Zijne Majesteijt Josephus den
II ende Zijne Majesteijt Ludovicus den XVI, koning van Vranrijk’, verciert met
tijtelplaet, (welcke in de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 7 kan gesien worden).

(23 januarij 1790)
- fol. 149 - Op den 23 januarij is vanwegens d'edele heeren van 't magistraet van
Stadthuijs bij hallegebode en trommeling afgekondigt(63) dat den Heere ende Wet
verbiet, gelijk zij verbieden bij desen het draegen van degens, fusieken, sabels,
weijmessen(64), pistolen, stokken met degens en alle andere krijgstuijg dan alleen
degene van den edeldom ofte die in amploij zijn, degene der vrije gildens in uniforme
zijnde en hunne bediening verrichtende, gelijk ook degene die patrouilles of andere
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gestelde wagten zullen doen, zijnde aen alle andere het draegen der zelve die bij
veele sedert de laeste troubelen in gebruijk zijn, verboden, op de boete van 12 pond
parasijse(65) voor elcke contraventie die onder den gemeenen armen zal verdeelt
worden. Vernieuwende den Heere en Wet ook de voorige ordonantie(66), gegeven
nopende degene die naer het luijden der klokke te laet in d'herbergen zullen
verblijven(67), voorkomende ook eenider van op pene van arbitraire correctie van daer
bevonden wordende seffens dezelve huijsen te ontruijmen, alwaer 't zelfs dat zij
instantelijk de gefixeerde - fol. 150 - boeten wilden betaelen. Vernieuwende den
Heere ende Wet ook de voorgaende ordonantie van op de straeten met kolven(68) te
speelen op pene van te vervallen in de boeten en amenden bij dezelve ordonantie
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gestatueert; ordoneerende wel uijtdrukkelijk aen alle heeren raeden, schae[de]beletters
en stadtssoldaeten nauwkuerig op d'uijtvoering deser ordonantiën waeken, op pene
van de minste contraventie ofte oogluijking zelfs te vervallen in dezelve boeten en
amenden bij de voorige ordonantiën vermelt en als de daeders zelve aensien te worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘De drij gesusters’ of ‘Argelistige staetkunde van
Marie-Antoinette(69), koninginne van Vranrijk, Marie-Caroline(70), koninginne van
Napels en Marie-Christine(71), gewesene gouvernante der Nederlanden’, (welke in de
versaemeling N. 2 onder de stukken N. 8 kan gesien worden).

(25 januarij 1790)
Op den 25 januarij is binnen de stadt Brugge overleden d'heer Caesemaeker(72),
wonende in't boterhuijs(73), die sedert ontrent den tijdt van dertig jaeren - fol. 151 wegens het afschieten van den eerevogel, koning der hooftgilde van St.-Sebastiaen,
onderhouden met de hantboge, tot St.-Cruijs hadde geweest.
Heden siet men voor d'eerste mael de wagt van onse nationeele troupen in volle
uniforme geformeert voor 't Proossche(74) waer sedert het begin der revolutie het
committé-militaire gehouden wordt en waer de saeken, die kostbaere formatie
regarderende, verhandelt worden, terwijl nu aldaer drij gecommitteerde der heeren
Staeten van Vlaenderen zijn gearriveert om inspectie te nemen nopende de
menigvuldige onkosten die tot Brugge nopende die formatie worden gedaen, want
men nu seker weet dat alle het gelt der comtoiren niet genoegsaem is om die formatie
te formeeren en dat het committé in eenmael om eene somme van 60.000 guldens
naer d'heeren Staeten van Vlaender geschreven heeft en om welcke oorsaek voorseker
de gecommitteerde der heeren Staeten alhier ter inspectie van saeken aengekomen
zijn.
Geduerende desen nagt viel binnen Brugge de volgende moetwilligheijd voor: de
volontaire - fol. 152 - van de gilde van St.-Bastiaen, de hooftwagt onderhoudende
van heden, deed des nagts de patrouillie aen 't hooft hebbende sr. Rijsman(75),
stoeldraeijer, voor chef; in de Pottemaekersstraet aen de herberg Den Helm gekomen
zijnde, klopten zij om de duere in stukken te leggen om te zien of er niemant naer
d'uere verbleven was en naerdat de vrouw tot verscheijde mael hadde geropen van
neen, zeij den zij dat het den Heere(76) was en dat zij moesten binnen komen, waerop
de duere opengedaen zijnde, wilde de patrouillie van drank bedient zijn 't welk de
vrouw weijgerde te geven en ziende in plaets van den Heere, eenen stoeldraeijer voor
d'hant, begonde sij sijne verwaentheijd uijt te schelden, zoo verre dat den heer
stoeldraeijer haer en haere dochter verscheijde stooten, slaegen en kappen toebragt
en haer en haere dochter met gewelt bijnae sleepten tot in de hooftwagt, waer d'andere
leden der gilde heel den handel nauwkuerig onderhoort hebbende hun seffens slakten
en naer huijs beweegden, grootelijks de moetwilligheijd van Rijsman en de - fol. 153
- voordere patrouillie berispende, zoo verre dat den heer chef des anderdaegs
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gedisgratieert wiert uijt dezelve gilde als onweerdig nog lit van dezelve te zijn en
nog te vreesen heeft dat de gemelde vrouw en dochter het groot onregt hun aengedaen
in 't recht zullen doen gelden ende hem in justitie zullen vervolgen.
Heden verneemt men in de VII gasette: dat de gesontheijdsgesteltenis van Zijne
Majesteijt den keijser wederom zeer verergert is. Berichten wegens den Turckschen
oorloog. Uijt Londen geboortedag van de koninginne pligtig geviert. Uijt Parijs
naedere berichten wegens de saemenrottingen; decreten der landtsvergaederinge.
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Uijt Hervé corps Brabansche troupen aldaer aengekomen. Uijt Namen bericht nopende
het patrioticq leger. Uijt Loven seven stukken kanon van Bergen-op-Soom komende
naer hetzelve leger doorgetrokken. Uijt Brussel brief uijt Luxembourg waerbij de
borgers die geen levensmiddelen voor ses maenden hebben die stadt moeten verlaeten;
verscheijde andere berichten uijt het vaderlandsch leger; de dames Kanonikerssen
van Andenne in hun voorige - fol. 154 - wooning herstelt. Groote pligtigheijd tot
Teemsche wegens de geluckige revolutie gehouden.

(27 januarij 1790)
Op den 27 januarij wiert het lijk van den heer Kaesemaeker, overleden koning van
de gilde van St.-Kruijs, zeer pligtig ter aerde bestelt, 's avons om vijf uren op de
volgende order: voorop gingen eenige vaenen, dan volgden 30 stedeballen(77) singende
de Miserere(78), agter dese de leden der zelve gilde met brandende flambeewen,
tusschen dese ging het truermusik in vollen rouw omhangen, gelijk ook den standaert
omhangen met rouwlinten, dan volgde het lijk, liggende op hetzelve het blasoen met
den eerevogel waermede den koning geduerende zijn leven hadde omhangen geweest,
liggende op een verheven kussen. Eenige carossen volgden het lijk 't welk desen
avond zeer pligtig op 't kerkhof van St.-Kruijs begraven wiert.
Heden verscheen in 't licht: een ‘Tweede Manifest van Brabant’, verrijkt met
aenbelangende noten ('t welk in de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 4 kan
gesien worden). Ook ‘De bichte ofte belijdenis van Joseph den II - fol. 155 - aen
zijnen cancelier Kaunitz(79)’, welcke in de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 8
kan gesien worden).

(28 januarij 1790)
Op den 28 januarij verscheen in 't licht: ‘Vermaen voor alle waere vaderlanders’, 't
welk in de versaemeling N. 1 onder de stukken N. 4 kan gesien worden en 't welk
niet zonder redens wordt uijtgegeven om de menige kwalijk peijsende, die er zoo
binnen de stadt Brugge als alle andere plaetsen worden gevonden, die waer 't dat het
in hunne magt waere, de veroverde landen seffens onder de heerschapije van het
huijs van Oostenrijk zouden doen weerkeeren, van welcke wij zoo menige droeve
voorbeelden gesien hebben. Ook breve van zijne heijligheijd den paus Pius den VI
aen den bisschop van Brinn(80) (gelegen in Moraviën) raekende de maniere op welcke
hij zig moet gedraegen met de afgeschafte cloosters zijns bisdoms, (welke in de
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 9 kan gesien worden).
Heden om thien en half uren is zonder eenige buijtengewonelijcke pligtigheijd en
zonder het bijwesen van de confraters van St.-Cruijs, in forma den - fol. 156 - de
gewillige, verricht in de kercke van St.-Jacobs den lijkdienst wegens het afsterven
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van d'heer Kaesemaeker, koning der gilde van St.--Cruijs, van welk afsterven
hiervooren gehandelt is.
Heden zijn de twee heeren gedeputeerde van de Staeten van Vlaender van hier naer
Gend vertrokken naer, zoo wegens de staetssaeken als der gene van de militaire, zeer
nauwkuerige inspectie genomen te hebben.
Heden verneemt men in de VIII gasette: uijt Weenen dat den keijser zig in eene zeer
slegte gesteltenisse bevint; berichten wegens den oorloog nopende Pruijssen en
Polen(81). Uijt Londen aenspraek des konings aen 't parlement. Uijt Parijs decreten
der landtsvergaederinge. Uijt Brussel den generael Van der Meersch aldaer
aengekomen. Uijt Gend het Tractaet van Vereeninge der Nederlandsche Staeten,
bestaende in XII
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artikelen(82). Pligtigheden welcke tot Scheldewindiken, landt van Aelst en tot Lokeren,
landt van Waes, wegens de gelukkige revolutie gehouden zijn.

(30 januarij 1790)
- fol. 157 - Op den 30 januarij saeg men het grootste disorder door eenen
geïngaseerden van 't nationeel voetvolk onser besetting veroorsaeken. Desen,
beschonken zijnde, liep als verwoed rondt met zijnen blooten sable en wilde sieur
Kleijn, lederbroekmaeker in de Geltmuntstraete, die over zijn deure lag, in den lijve
kappen onder het uijtspreken van menige schelwoorden. D'heer Van Vijve, oversten
van 't corps jaegers, bijtijdts toekomende, wende hem van 't huijs af en tegen wie hij
ook met zijnen houwer wilde tewerk gaen, dog desen hem laetende loopen tot in 't
Besemsstraetje(83) in d'herberge Den Rooden Hoedt (in welk huijs menige onser
besettinge daegelijks hun gelt verteeren) rapporteerde hieraf seffens de volontaire
der gildens van d'hooftwagt die, naer het huijs ontset te hebben, hem, niettegenstaende
het groot gewelt dat hij makte, apparendeerden en in de hooftwagt beweegden. Dese
is onder menigvuldige een exempel van de te groote liberteijt die aen de nationeele
troupen gegeven wordt waerdoor menige disorders voorvallen.

(31 januarij 1790)
- fol. 158 - Op den 31 januarij 's morgens om 11 uren vertrokken van de Mart de
volontaire onser drij gildens in uniforme met hun krijgsmusik en vliegende vaendels
naer de collegiale kercke van St.-Salvators alwaer in den choor in volle musik
afgesongen wiert eene solemnele misse tot laevenisse van de zielen der overledene
vaderlanders die in de verscheijde aenvallen voor 't lieve vaderland het leven hebben
verloren, in welcke misse d'heeren onser verscheijde committés tegenwoordig waeren.

Eindnoten:
(1) Met dit anagram van Romeinse letters (cijfers) vormde van Walleghem het jaartal waarop zijn
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ betrekking hebben. M = 1.000; D= 500; C= 100; L = 50; W
= 10; U = V = 5; Y = 2; I = 1. De som van de verschillende Romeinse letters (cijfers) vormt
precies 1790.
(2) Van Walleghem heeft in het vijftiende deel geen titels meer opgenomen. Om toch een zekere
ordening in het geheel door te voeren, hebben we de maandvermeldingen bijgevoegd.
(3) Zie voetnoot 227 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(4) Tot het geheel van de kerkhervormingen van Jozef II behoorde ook de opheffing van de religieuze
broederschappen of confrerieën. Jozef II vond dat deze hun eerste doel de naastenliefde, uit het
oog verloren hadden. Bij dekreet van 8 april 1786 werden ze dan ook allen opgeheven en
vervangen door één enkele ‘confrerie van de werkzame naastenliefde’. De organistorische
instructies daartoe volgden pas op 15 september 1789. Toch was het zo dat in het traditionele
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parochieleven waar kerkelijke feesten etc... het sociale leven ordenden en ritme gaven, de
bestaande broederschappen niet zomaar meteen verdwenen. (J. ROEGIERS, Kerk en Staat in
de Oostenrijkse Nederlanden, in: N.A.G.N., Haarlem, 1980, dl. IX, blz. 369-371), (M. CLOET,
Het gelovige volk in de 18de eeuw, in: ibidem, dl. IX, blz. 401-403).
(5) Joseph-Leopold de Cridts werd geboren op 23 oktober 1705 als eerste kind van de Brugse
raadpensionaris Jean-Baptiste de Cridts en Isabella Francisca van Hilderson. Joseph-Leopold
vestigde zich in 1728 te Brugge als advokaat. In maart 1750 trad hij in het huwelijk met
Marie-Catherine Breijdel en vestigde zich in de Blinde Ezelstraat. Hij werd proost van de
confrerie van het Heilig Bloed in 1754 en net zoals zijn vader werd hij raadpensionaris en
griffier van de criminele kamer van de stad Brugge. Tijdens de vierde Engelse Zeeoorlog bezat
Brugge de toelating om zeebrieven voor koopvaardijschepen uit te vaardigen. Er werd dan ook
een admiraliteit opgericht die o.a. werd waargenomen door de Cridts; hij was trouwens ook
afgevaardigde bij de wateringe van Blankenberge. In 1749 was hij ook griffier van het siège
van de burgerlijke wacht geworden. Die functie heeft hij 40 jaar waargenomen en m.a.w.
gedurende deze periode ingestaan voor de administratieve taken van de burgerlijke wacht. Op
het einde van zijn loopbaan werd hij 1ste raadpensionaris, wat hem de griffie van de
schepenkamer opleverde. Daarnaast was hij sedert 1775 lid van de Sint-Jorisgilde en in augustus
1790 werd hij ook lid van de Sint-Sebastiaansgilde. Tijdens de periode van de Brabantse
Omwenteling behoorde hij tot de grote groep van magistraten en oude-magistraten die zich
keizersgezind opstelden, duidelijk hun opinie manifesteerden en aan oppositie tegen het nieuwe
bewind deden, hoewel hijzelf met alle jozefistische ingrepen akkoord ging. Hij stierf op 4 april
1796 en werd begraven op het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. (N. GEIRNAERT,
Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, bewaard in het Stadsarchief te Brugge,
Brugge, 1982, Sint-Anna, Eigenlijke parochieregisters, 25, D), (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1794),
Brussel, 1972, dl. I, blz. 22 en 246), (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature
et leur noblesse, avec des données historiques et généalogiques sur chaque famille, Brugge,
1857-64, dl. IV, blz. 444), (S.A.B., Almanakken, BI-hh, 1787, blz. 147), (H. GODAR, Histoire
de la Gilde des Archers de Saint Sébastien de la Ville de Bruges, Brugge, 1947, blz. 386), (A.
VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, Handzame, 1968, blz. 242), (G.
TANGHE, De burgerlijke wacht van Brugge in de tweede helft van de achttiende eeuw
(1730-1790), Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982, blz. 9).
(6) Hier wordt de ‘confrerie van de Allerheiligste Naam Jesus’ bedoeld, die gevestigd was in de
kerk van de paters predikheren. (In deze kerk hielden 4 confrerieën hun erediensten: H. Thomas
van Aquino, Rozenkrans, Petrus Martelaar en dus de H. Naam Jesus.) Van Walleghem zinspeelt
hier op het beeld van het ‘kindeken Jesus’ dat rond het altaar te vinden was. Vandaar trouwens
de naam ‘Confrerie van het kindeken Jesus’. (S.A.B., Confrerieën en kloosters, Inventaris
1680-1786).
(7) Jacobus Philippus Ambrosius Pecsteen de Swevezeele werd geboren te Brugge
(O.-L.-Vrouwparochie) op 5 december 1758 als zoon van Joannes Franciscus en Francisca
Joanna vanden Abeele. Hij behaalde een licentie in de rechten en fungeerde vanaf 18 oktober
1781 als advokaat bij de Raad van Vlaanderen. Enkele jaren later werd hij ook griffier en rechter
bij de ‘Rechtspleging van Domeinen van Zijne Majesteit’. In de wet van 1788 werd hij als
schepen van Brugge opgenomen. Tijdens de Brabantse Omwenteling kreeg hij het lucratieve
ambt van schepen van het Brugse Vrije toebedeeld. Dit alles wil zeggen dat Pecsteen wel een
royalist was, maar toch niet onwankelbaar in deze ideologie: later, bij de eerste Oostenrijkse
restauratie en de Wet van januari 1792, werd hij trouwens gepasseerd. Daarnaast werd hij ook
als pensionaris opgenomen in de Revolutionaire Schaduwwet van juli 1792, en was hij van
1786 tot 1793 lid van de opposante Brugse kring, de ‘Société Littéraire’ waaruit de Jacobijnse
club gegroeid is. Rond die tijd (1792-1793) bestond zijn optreden alleen nog uit een
wijkmeesterschap in het O.-L.-Vrouwzestendeel. Intussen was hij, op 21 juni 1791, te Brugge
in het huwelijk getreden met Marie-Jeanne d'Hooghe de la Gaugerie (1771-1850) en was hij in
het revolutiejaar 1790 lid geworden van de Sint-Sebastiaansgilde van Sint-Kruis en de
Sint-Jorisgilde. Een jaar later werd hij ook lid van de confrerie van het Heilig Bloed; van 1826
tot 1829 zou hij trouwens proost worden van deze confrerie. Nadat hij tijdens de eerste Franse
overheersing geen openbare ambten had bekleed, werd hij vanaf 27 mei 1793 tot aan de
hervorming van de magistratuur in 1796, terug schepen van het Brugse Vrije. Napoleon
benoemde hem tot adjunct van de burgemeester van Brugge (tot aan zijn ontslag in 1817).
Intussen had hij in 1815 van zijn oom Jean-Joseph vanden Abeele de titels van burggraaf-baron
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van Zwevezele, burggraaf van Watervliet en baron van Lichtervelde geërfd. Zijn politieke rol
werd verdergezet. Eerst benoemde Willem I hem in 1816 tot 1817 tot afgevaardigde van de
stad Brugge in de provinciale staten (1816-1820). In 1824 verwierf hij het ridderschap van
West-Vlaanderen en werd opnieuw afgevaardigde in de provinciale staten (1826-1830).
Ondertussen was hij in 1825 ook burgemeester van Zwevezele geworden. Burggraaf Pecsteen
overleed te Brugge op 14 maart 1831. (A. SYNAEVE, De edele confrerie van het Heilig Bloed
te Brugge in de Negentiende Eeuw, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979,
blz. 100), (S. DE GERADON, Généalogie de la famille Pecsteen, s.l., 1972, blz. 26), (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 259 en dl. II, passim), (J. GAILLIARD,
Bruges..., o.c., dl. V, blz. 260), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz.
246), (S.A.B., Almanak 1790, BI - hh, blz. 113, 167), (Ph. VAN HILLE, De gerechterlijke
hervorming van keizer Jozef II, Tielt, 1973, blz. 108).
(8) Aan het hoofd van een zestendeel stond een hoofdman. De bevoegdheden van de 6 hoofdmannen
waren eerder van symbolische aard. Ze moesten toezicht uitoefenen over de stadspoorten. In
geval van oproer konden ze ook aan het hoofd van de milities van één van de 6 sestendelen
geplaatst worden. Ze werden aangesteld door de schepenen en burgemeester. Tijdens de
omwenteling van 1789-90 kreeg deze oorspronkelijke honoraire functie meer inhoud. Ze
vertegenwoordigden toen immers, samen met de ambachten, de gemeente van Brugge in de
derde bank van de algemene vergadering. Oorspronkelijk lag het zelfs in de bedoeling om de
wijkmeesters te laten aanstellen door de hoofdmannen, maar het verzet hiertegen ontnam hen
deze bevoegdheid. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 5, 216, 219-220), (J.
DE DAMHOUDER, Van de Grootdadigheijd der Breedt-Vermaerde Regeringhe van de stadt
Brugge, Amsterdam, 1684, blz. 294), (A. DUCLOS, Bruges. Histoire et souvenirs, Brugge,
1910, blz. 91).
(9) De Nieuwe Wet van 11 december 1789 bracht onbetwistbaar de meeste macht in handen van
de notabele traditionalisten. Omwille van het sociaal prestige waarover de adel nog beschikte,
konden bepaalde hoge functies hen niet ontsnappen. De grote vernieuwing was nu echter dat
de ambachten voor het eerst de nieuwe Wet mochten mee verkiezen, hoewel ze hierbij enkel
als taak hadden de door het comité voorgestelde lijst aan te passen. Daarenboven bestond de
helft van het schepencollege uit kooplui en ambachtslui. Zo bekleedde bijvoorbeeld Thomas
van Vijve, voorzitter van de swaerdekens nu de uiterst belangrijke eerste schepenplaats. Toch
moeten we het zo stellen dat de ambachten in de Wet over geen meerderheid beschikten, maar
daarentegen omwille van hun dynamisme en machtspositie in de stad heel wat van die Wet
gedaan kregen. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 215-220).
(10) Julianus Goethals werd geboren te Blankenberge in 1756. Op 29 mei 1781 trad hij te Brugge
in het huwelijk met Francisca vanden Berghe (o1756) en vestigde zich in de Korte
Noordzandstraat, waar hij het beroep van zoutzieder uitoefende. (Van Walleghem vergist zich
dus wanneer hij zegt dat hij zeepzieder was). Zijn onderneming zou trouwens onder de naam
‘Gulden Vlies’ bekendheid verwerven. Begin 1789 richtte hij, in vennootschap met de
invloedrijke visverkoper-deken Canneel een rederij op. Op een bepaald moment zou deze 9,
volgens sommige bronnen zelfs meer dan 20, visserssloepen tellen waarmee o.a. in Schotse
wateren op haring gevist werd. Goethals en Canneel trachtten dan ook druk uit te oefenen op
het stadsbestuur opdat Brugge dezelfde voordelen voor de zeevisserij zou krijgen als Oostende
en Nieuwpoort. Tijdens de Brabantse Omwenteling konden ze dus hun vloot uitbouwen en ook
tijdens de eerste Franse overheersing werden nieuwe sloepen uitgerust. Bij de Wet van 11
december 1789 werd Goethals voorgesteld als hoofdman van het Sint-Jacobszestendeel. Op 2
april 1792 werd hij wijkmeester in dit zestendeel en begin januari 1793 vinden we hem terug
als wethouder van het Brugse Vrije (voorlopige municipaliteit). Hij was in deze periode ook
lid van de Jacobijnse club, maar speelde er slechts een onopvallende rol. (Y. VANDEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 55-56 en dl. II, blz. 38-39, 118-119, 168, 196-197),
(S.A.B., Bevolkingstelling 1792-1812, Population D. Sect. 1 à 7, 1ste deel, blz. 256), (D.
MICHIELS, De visserij en de vissershaven, in: Brugge en de Zee, Antwerpen, 1982, blz. 128),
(W. BOUSSY, De gegoede stand te Brugge op het einde van de XVIIIe E (1793-1804), Gent,
onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 1963, Bijlage I, blz. 176).
(11) Reeds een paar dagen voor de bevrijding van Brugge op 17 november 1789 begon er een ware
strijd om de macht. De democraten waren niet voldoende in aantal en beschikten niet over de
soliede organisatie om als volwaardige concurrenten te kunnen mededingen. De notabele
traditionalisten en de ambachten zouden dan ook met goedkeuring van de clerus de macht onder
elkaar verdelen. Er werd bijgevolg al vlug een comité opgericht om vooral de orde te handhaven
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en de lopende bestuursopdrachten af te werken. Naar analogie met het Gentse voorbeeld noemde
dit dan het ‘comité patriottique’ of het ‘comité om de stad te helpen besturen’. In tegenstelling
tot Gent, waar hij comité vooral samengesteld was uit de bevrijders van de stad, zetelden er in
het Brugse comité alléén Bruggelingen. Opvallend was echter dat het groepje democratisch
gezinde revolutionairen niet voldoende in het comité vertegenwoordigd waren. Het viel eveneens
op dat ook in dit comité de swaerdeken van de vleeshouwers T. van Vijve de voornaamste rol
speelde. Het comité bestond uit afgevaardigden van de voornaamste bestuurcolleges en
pressiegroepen van de stad. Er waren 3 afgevaardigden van de geestelijkheid, 2 van het
stadsbestuur, 3 van het Brugse Vrije, 3 van de oud-magistraten van de stad én van het Brugse
Vrije. Daarnaast waren er ook 7 swaerdekens (onder leiding dus van van Vijve). Jan van Caloen,
burgemeester van de Commune en ambtshalve voorzitter van de vergadering van de swaerdekens
stond ook op de lijst; en daarnaast zetelden ook de 3 hoofdmannen van de hoofdgilden in het
comité. Er waren echter ook een aantal departementen opgericht: ‘financiën, militairen en vivres
van de gevangenen, poortbillietten, patrouillen, post, correspondentie’. Er waren ook 2 leden
van dit comité aangeduid om de vergaderingen van het ‘comité principale’ te Gent bij te wonen:
Ph. Veranneman en J.B. Coppieters de Brameries. Het werd al direct duidelijk dat de notabele
traditionalisten en de ambachten sterk vertegenwoordigd waren. Vooral onder impuls van weer
Van Vijve en de swaerdekens zou het comité een lijst van de nieuwe Wet samenstellen, die
daarna door de dekens en de ambachtsmeesters enigszins werd aangepast. (Y. VANDEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl., I, blz. 212-220), (N. GEIRNAERT, Aanwinsten voor het
Brugse stadsarchief. Archief van het ‘Comité patriottique’, in: Handelingen van het genootschap
voor geschiedenis, Brugge, CXIX, 1982, blz. 124), (S.A.B., Fonds ‘Comité patriottique’
(1789-1790), reeksen 1, 5, 27, 30), (P. ROGGHE, De omwenteling van 1789. Het aandeel van
Vlaanderen, inzonderheid van de Staten van Vlaanderen, in: Bijdragen tot de Geschiedenis en
de Oudheidkunde, Gent, 1943, blz. 153-154). (Zie ook ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789,
passim).
(12) Jacobus Franciscus de Gryse werd geboren te Roeselare in september 1741 als zoon van een
wever. Op 1 december 1763 werd hij Magister Artium aan de hogeschool van Dowaai (Douai);
enkele weken later behaalde hij er ook het baccalaureaat in de godsgeleerdheid. Op 12 april
1768 verwierf hij te Leuven het diploma van licentiaat in de theologie. Vanaf dat moment begon
zijn carrière te Brugge. Eerst werd hij er professor aan het bisschoppelijk seminarie en dwong
er geleidelijk een groot gezag af. Op 15 maart 1779 verwierf hij dan ook de (zeer begeerde)
waardigheid van kanunnik van Sint-Donaas. In deze hoedanigheid werd hij niet alleen secretaris
en geestelijk censor van bisschop Brenart, maar werd hij ook de invloedrijke persoon achter de
soms weifelende bisschop. Niet zonder reden kreeg de Gryse de betiteling ‘de zwarte bisschop’
toebedeeld. Bij de afwezigheid van Mgr. Brenart werd trouwens aartsdiaken de Gryse telkens
als vicaris aangesteld. Men aanzag hem dan ook als opsteller van de herderlijke brief van 4
januari 1790, waarin sterk werd uitgevallen tegen de Oostenrijkse dynastie; toen aartshertogin
Marie-Christine begin augustus 1791 Brugge bezocht, wees ze dan ook de Gryse op zijn
‘dwaling’. Zijn groot gezag bleek ook uit het feit dat hij officiaal was van het Geestelijk Hof
van het bisdom. Vóór de afreis van bisschop Brenart naar Anholt in Westfalen in 1794 had hij
de zorg over het bisdom opnieuw toevertrouwd aan o.a. zijn secretaris J.F. de Gryse. Bij het
overlijden van de bisschop in oktober 1794, werd de Gryse met P. de Pauw, W. Jooris en P.
van Parijs aangesteld tot vicaris capitularis. Toen de Fransen, volgens de wet van 7 fructidor
1797 alle geestelijken verplichtten de eed voor de republiek af te leggen, weigerden de meesten.
Als enige van de 4 vicarii capitularii legde de Gryse, na lang beraad, op 18 november 1797 de
eed af om zogezegd groter onheil te voorkomen. Dit werd hem door de andere vicarissen, en
vooral door P. de Pauw, erg kwalijk genomen en men wilde hem alle geestelijke macht
ontzeggen. Vicaris de Gryse, die inmiddels de Steenhouwersdijk te Brugge had verlaten om
naar Oostkamp te gaan wonen, vroeg op 19 maart 1799 in een suppliek aan de Heilige Stoel
speciale volmachten om voor een periode van 2 jaar het bisdom als administrator te besturen
en bekende meteen de eed te hebben afgelegd. Weer volgde er een reactie van de nochtans
opgesloten de Pauw: hij beschuldigde de Gryse van valsheid in zijn geschriften aan de pausen
Pius Vl en Pius VII. De Gryse had intussen in een smeekschrift aan de paus verzaakt aan zijn
republikeinse eed en had daarom, volgens een rescript van de paus, zijn jurisdictio teruggekregen.
Maar dit hield tevens in dat de Gryse nu door de Fransen beschouwd werd als ‘un homme
dangereux’. De Franse commissaris te Brugge vroeg trouwens de nodige macht aan zijn minister
om hem te kunnen vervolgen. Toen begin april 1800 de priesters zich onder het bewind van
Napoleon weer vrij konden bewegen, was de (dubieuze) rol van de Gryse uitgespeeld. Zijn
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(13)

(14)

(15)

(16)

eedaflegging van 1797 had nu voor gevolg dat hij van Brugge werd weggepromoveerd naar
Kaprijke. Hij was er pastoor vanaf 1803 tot aan zijn dood op 16 april 1811. (J. DE SMET, Onze
Vicarii Capitularii onder 't Schrikbewind, in: Biekorf, XXXIII, 1927, blz. 226-233), (A.
DECOENE, Nog over ‘den Eed’ en Vicaris-Generaal J.F. De Gryse, in: ibidem, XXXIV, 1928,
blz. 34-42), (IDEM, Vicaris-Generaal De Gryse, heeft hij zijnen eed herroepen?, in: ibidem,
XXXV, 1929, blz. 33-39), (S.A.B., Almanakken 1790, BI - hh, blz. 112), (L. PRENEEL, De
Brugse clerus in de Revolutietijd (1794-1802), in: Het bisdom Brugge (1559-1984), Brugge,
1984, blz. 288-289, 291-292).
Bisschop Mgr. Felix Guilelmus Antonius Brenart werd gedoopt te Leuven op 23 november
1720 als zoon van Jan Antoon, baron van Korbeek-Lo, docktor in beide rechten en hoogleraar
te Leuven, en van Constance Malcorps. Einde augustus 1744 behaalde hij te Leuven het licentiaat
in beide rechten en op het einde van 1744 werd hij te Mechelen tot priester gewijd. De promoties
zouden elkaar opvolgen: kanunnik van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, in 1751 deken van
het Sint-Gummariskapittel te Lier en in 1758 kerkelijk raadslid van de Grote Raad te Mechelen.
In 1776 overleed de bisschop van Brugge, Mgr. Caimo en vooral door toedoen van kanselier
Kaunitz werd Brenart een jaar later de nieuwe Brugse bisschop. Aanvankelijk had hij problemen
met kapittel van Sint-Donaas dat hem de toegang tot zijn kathedraal weigerde. Nog meer
problemen zouden de hervormingen van Jozef II hem opleveren; na 1787 klaagde hij dan ook
openlijk de regering aan in tal van herderlijke brieven. Bij het uitbreken van de Brabantse
Omwenteling ontpopte Brenart zich als een van de vurigste propagandisten van deze revolutie,
maar verklaarde hij zich tevens en uitdrukkelijk tegen de democraten of Vonckisten. Bij de
terugkeer van de Oostenrijkers onderwierp hij zich echter volledig. Toen de Franse troepen,
oktober 1792, zijn diocees binnenvielen, schonk hij geloof aan de beloften van de Fransen om
zelfbestuur te verlenen. Toen dit niet uitkwam, verzette hij zich tegen de annexatie door Frankrijk.
Tijdens deze periode kreeg hij het voortdurend aan de stok met de bijzonder actieve Brugse
Jacobijnse club. Vanaf 1793, na het verdwijnen van de Franse soldaten, riep hij dan ook zijn
gelovigen op tot een ongenadige strijd tegen het ‘goddeloze’ Frankrijk. In juni 1794 vluchtte
Brenart voor het oprukkende Franse leger uit Brugge weg, verbleef 4 maanden te Venlo en
kwam tenslotte te Anholt (Westfalen) terecht waar hij op 26 oktober 1794 overleed. Hoewel
hij principieel een aanhanger was van de Katholieke Verlichting nam hij op het einde van de
jaren tachtig een extreem ultramontaans standpunt in, trad streng op tegen de filosofische lectuur
en de invloed van het protestantisme en verzette zich bijgevolg sterk tegen het tolerantie-edikt
(1781). In al deze stellingnamen was hij echter zeer beïnvloedbaar: vooral van zijn secretaris
kanunnik de Gryse onderging hij de invloed, naast de impakt die de aartsbisschop de
Franckenberg op hem hield. (Y. VANDEN BERGHE, Biografie van Bisschop Mgr. F. Brenart
(1720-1794), in: Brugge in de Revolutietijd (1770-1794), Brugge, 1978, blz. 77-82), (IDEM,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, passim), (IDEM, Felix Brenart (1777-1794), in: Het bisdom Brugge...,
o.c., blz. 201-205).
Giovanni Angelo Braschi werd geboren te Cesena op kerstdag 1717. In 1773 werd hij
curiekardinaal en na de dood van paus Clemens XIV (na een konklaaf van 4 maanden) op 15
februari 1775 aangesteld tot paus Pius VI. Zijn pontificaat was vol moeilijkheden, waartegen
hij niet opgewassen bleek: problemen van de kant van absolutistische vorsten zoals Jozef II,
problemen ook binnen de kerk (jansenisme, febronianisme),.... De grootste moeilijkheden
kwamen echter op het einde van zijn leven, toen hij het hoofd moest bieden aan de problemen
van de Franse revolutie. Bijna een jaar lang aarzelde hij met de veroordeling van de Constitution
Civile du Clergé. Door de Fransen belegerd, zag hij zich in 1797 bij de Vrede van Tolentino
van een aanzienlijk deel van de Kerkelijke Staat beroofd en een jaar later werd ook Rome
veroverd. Toen Pius VI weigerde van zijn soevereiniteitsrechten afstand te doen, werd hij
gevangen genomen en in Valence geïnterneerd, waar hij op 29 augustus 1799 van uitputting
stief. (GORIS, Pius VI, in: De Katholieke Encyclopaedie, Amsterdam-Antwerpen, 1954, dl.
XX, kol. 155), (Pius VI, in: Grote Winkler Prins, Amsterdam-Brussel, 1982, dl. XVII, blz. 161).
Gents pamflet; drukwerk uitgegeven bij P. de Goesin, einde 18de eeuw. In tal van pamfletten
en vlugschriften bestempelden de Statisten zowel de keizersgezinden als de democratisch
gezinde Vonckisten steeds meer als vrijdenkers, ambitieuze filosofen, libertijnen en materialisten.
(J. DECAVELE, e.a., Franse franje naar Gentse maat. De burgerbouwkunst te Gent in de 18de
eeuw, Gent, 1984, blz. 39).
Hierin verklaarden de Staten van Vlaanderen zich solidair met de Staten van Brabant die in
oktober 1789 reeds het ‘Manifest van het Brabantse volk’ hadden gepubliceerd. Het werd
geproclameerd op 4 januari 1790 en gepubliceerd op 8 januari 1790 (ondertekend: J.B. Bauwens
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en J.F. Rohaert). Er bevindt zich een exemplaar van dit manifest onder de hallegeboden (1790)
op het stadsarchief: ‘Actum ten stadhuijse den 16 januarij 1790; prezent d'heeren schepenen
De Meulenaere ende Vleijs, door den greffier Kesteloot de jonge’. (S.A.B., Hallegeboden pf.
1786-1793, fol. 149), (L. DHONT, Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de
Zuidelijke Nederlanden, in: N.A.G.N., o.c., dl. IX, blz. 146-147).
Krant uitgegeven te Gent, vanaf ± 1 januari 1667. Op last van de Franse overheid moest men
op 13 februari 1809 de uitsluitend Nederlandse publikatie staken. Vanaf 24 december 1844
werd de Gazette een dagblad en evolueerde politiek gezien, van neutraal nieuwsblad in liberaal
Vlaamsgezinde richting. Op 12 mei 1940 verdween de Gazette voorgoed; ze was toen wellicht
de oudste nog verschijnende krant ter wereld. (E. VOORDECKERS, Bijdrage tot de geschiedenis
van de Gentse pers. Repertorium 1667-1914, Brussel-Parijs, 1964), (F. BEKE, Gazette van
Gent, in: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 1973, dl. I, blz. 564).
Na de onlusten van juli-augustus 1787 werden de gilden gevraagd patrouilles ter beschikking
van de stad te stellen. Zo besloten de drie gilden dagelijks een wacht van 50 mannen ter
beschikking te stellen. Door een brief van de ‘Raed fiskael van Vlaenderen’ van 6 oktober 1787
werd echter aan de patrouilles het verbod opgelegd om wapens en uniformen te dragen, waarop
de gilden van hun deelname afzagen. Met de Brabantse Omwenteling zouden de gilden opnieuw
de patrouilles helpen verzekeren en vormden zodoende een soort bugerwacht. Op 4 juli 1790
legden ze de eed van trouw af voor het ‘nieuwe’ vaderland. Maar toen in december 1790 de
Oostenrijkers de Nederlanden heroverden, werden de gilden bedankt voor bewezen diensten,
moesten alle wapens ingeleverd worden en werd het hun verboden nog langer het uniform of
andere militaire kenmerken te dragen. (G. TANGHE, o.c., blz. 72-73), (A. VAN HOUTRYVE,
De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 57-59), (H. GODAR, o.c., blz. 375-387).
Batterijen waren stukken geschut, samen vast opgesteld om een vijandelijke stelling te beschieten,
of ook de verdedigingswerken waarachter die stukken geplaatst zijn.
Troppeling, komt van trappelen, d.i. samenscholen. (L.-L. DE BO, Westvlaamsch Idioticon,
Brugge, 1873, blz. 1188).
Het betreft hier de oorlog tussen Oostenrijk en het Turkse Rijk (1787-1792). (Zie voetnoot 48
van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
Op initiatief van Willem van Oranje werden te Lillo (op de rechteroever) en te Liefkenshoek
(linkeroever) forten opgericht ter verdediging van Antwerpen (1582-1584). In 1785 kreeg Jozef
II deze versterkingen in handen. Nu lag, anno 1789, dit fort van Lillo op een belangrijke
strategische plaats, want van hieruit zouden de patriotten trachten Vlaanderen in te nemen. Toch
ontstond rond deze militaire expeditie een eerste controverse tussen Vonckisten en Statisten,
want hoewel het fort op 25 oktober 1789 werd ingenomen, werd het door allerlei tribulaties
(verraad van de Statisten?) twee dagen later weer ontzet. Zeker is dat de mislukking van deze
expeditie voor Vonck en zijn partijgangers een zware slag was. Zij beschouwden het bezit van
Lillo nog steeds als vertrekpunt voor de invasie in Vlaanderen. De vete tussen Vonck en Vander
Noot was hiermee begonnen. (E. DEFOORT, De expeditie naar Lillo, een nederlaag voor de
Vonckisten, oktober 1789, in: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, 1965-66, 16de
serie, blz. 368-373), (S. TASSIER, Les démocrates belges de 1789. Etude sur le Vonckisme et
la révolution brabançonne, Brussel, 1930, blz. 175), (Zie ook voetnoten 138 en 445 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789).
Hier wordt de abdij van de cisterciënzers bedoeld, gesticht door de H. Bernardus op het
grondgebied van de gemeente Cambron-Casteau, in het bisdom van Doornik. (Dictionnaire
d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique, Parijs, 1949, dl. 11, blz. 586).
In de 18de eeuw kwam de geografische omschrijving van de provincie Limburg niet overeen
met de huidige. Limburg, voormalig graafschap, en later hertogdom in de Nederlanden, viel
samen met het noordoosten van de huidige Belgische provincie Luik en het zuiden van de
Nederlandse provincie Limburg. Limburg en Herve waren er de 2 voornaamste steden. (Grote
Winkler Prins Encyclopedie, o.c., dl. 14, blz. 166).
Jan André vander Mersch, generaal en aanvoerder van de patriotten in 1789-90. Hij werd
geboren te Menen in januari 1734, huwde op 19 december 1775 in de Sint-Gilliskerk met
Emerence Titlin, een Brugse herbergiersdochter. Vanaf april 1757 nam Jan André vander Mersch
als gewoon vrijwilliger dienst in het Franse leger, maar maakte er heel snel promotie. Na
deelname aan o.a. de Zevenjarige oorlog werd hij reeds in 1761 luitenant-kolonel van de
dragonders. Toen hem geweigerd werd deel te nemen aan de Amerikaanse vrijheidsoorlog, trok
hij zich terug op zijn vaderlijk goed te Dadizele. In 1778 nam hij echter dienst bij de Oostenrijkers
en werd er een jaar later tot kolonel bevorderd. Een hogere promotie bleef echter uit en weer
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vestigde vander Mersch zich te Dadizele. Vonck kon hem overhalen mits zijn benoeming tot
generaal, het commando aan te nemen over de ‘Belgische’ troepen die de Zuidelijke Nederlanden
zouden veroveren. Vooral bekend is de inname van Turnhout (oktober 1789), die een grote
weerklank had in de Oostenrijkse Nederlanden. Een kleine maand later viel Gent in zijn handen
en in december 1789 werd Brussel veroverd. Reeds toen werd het duidelijk dat vander Mersch
in het kamp van de democraten (Vonckisten) stond. Daarom grepen de traditonalisten (vander
Noot en van Eupen), die de bovenhand gehaald hadden, onmiddellijk in en benoemden de
Pruisische officier Schoenfeldt tot opperbevelhebber van het leger. Vander Mersch maakte eind
februari - begin maart nog wel een reis door de voornaamste steden (op 3 maart 1790 dus te
Brugge), maar na de onlusten van medio maart 1790 te Brussel, werden vander Mersch en de
Vonckisten vervolgd. Eerstgenoemde werd zelfs op 13 april 1790 onverhoeds gearresteerd en
samen met zijn vrouw opgesloten in de citadel van Antwerpen. De poging van enkele democraten,
op 28 mei 1790, om de generaal hieruit te bevrijden, mislukte echter. Op 10 november 1790
werden vander Mersch en zijn vrouw naar de gevangenis van Leuven overgebracht en bleven
er tot 27 november. Twee dagen later werd hij te Doornik vrijgelaten. Daarna was zijn rol in
feite afgelopen. In februari 1791 hielp hij nog wel mee aan pogingen (te Brussel) om van de
keizer Leopold II democratische bestuursinstellingen te bekomen, maar ook dat ontgoochelde
hem ten slotte. Daarom trok hij zich, maar nu voorgoed, terug te Dadizele. Latere aanbiedingen
om weer militaire functies waar te nemen, wees hij dan ook beslist van de hand. Hij was toen
trouwens ook al erg uitgeput door maagkanker. Hij stierf te Dadizele op 14 september 1792.
(Y. VANDEN BERGHE, Jan André vander Mersch, in: Nationaal Biografisch Woordenboek,
1970, dl. IV, kol. 552-560), (E. VAN DEN BUSSCHE, Biographie du général Vander Mersch,
Menen, 1862, passim), (S. TASSIER, Les démocrates..., o.c., passim), (E. COPPIETERS
STOCKHOVE, Le général vander Mersch à Bruges, in: A.S.E.B., LXXII, 1929, biz. 215),
(S.A.B., Fonds ‘Comité patriottique’ (1789-1790), reeks 37).
Zie voetnoot 20 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Hier worden de Franstalige theater- en operagezelschappen bedoeld. (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 119-120).
Graaf en prins Ferdinand von Trauttmansdorff werd geboren te Wenen op 12 januari 1749 uit
een aloude Oostenrijkse familie. Hij voltooide zijn studies aan de universiteit van Wenen, werd
in 1780 minister te Regensburg en werd in 1785 benoemd tot ambassadeur bij de aartsbisschop
van Mainz. In oktober 1787 werd Trauttmansdorff aangesteld tot gevolmachtigde minister in
de Nederlanden ter vervanging van de mislukte graaf van Belgiojoso. Zijn opdracht bestond
erin op een taktvolle manier de aangekondigde hervormingen van Jozef II (vooral op kerkelijk
gebied) door te voeren. Hierin werd hij al vanaf het begin gehinderd door generaal d'Alton die
als hoofd van de in de Nederlanden gelegerde troepen, al te zeer de harde lijn wilde doordrukken.
Hij trad streng op tegen de Staten en ook met de Kerk bleek elke verzoening uitgesloten (cfr.
het ‘Algemeen Seminarie’). Voortaan zou hij zich trouwens meer en meer dictatoriaal gaan
opstellen. De gebeurtenissen van juli 1789 in Frankrijk waren echter voor hem het sein om de
teugels wat minder strak te spannen en tal van hervormingen werden afgeschaft. Inmiddels was
generaal vander Mersch met zijn patriotten het land binnengevallen. Een poging tot ultieme
verzoening van Trauttmansdorff mislukte en medio december 1789 moest hij in allerijl de
Nederlanden verlaten. Onder de regering van de jonge keizer Frans II trad Trauttmansdorf in
1793 opnieuw in aktieve dienst. In de te Wenen nieuw opgerichte Kanselarij der Nederlanden
wierp hij zich op voor het herstel van de toestanden zoals onder Maria-Theresia. Bij de Blijde
Intrede van Frans II te Brussel was deze dan ook door Trauttmansdorff vergezeld. Dit was
meteen diens laatste kontakt met de Nederlanden want op 26 juli 1794 waren de Nederlanden
definitief voor de Habsburgers verloren. Hij stierf te Wenen op 27 augustus 1827. (Nationaal
Biografisch Woordenboek, o.c., IV, kol. 837-842), (S. TASSIER, Les démocrates..., o.c., passim).
Met ‘den grooten heer’ wordt hier de toenmalige sultan van het Turkse Rijk, nl. Selim III
(1761-1808) bedoeld. Selim III regeerde van 1789 tot 1807. (Grote Winkler Prins Encyclopedie,
o.c., dl. 20, blz. 290), (zie voetnoot 132 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789).
Jozef II's hervormingspolitiek gaf ook in Hongarije aanleiding tot verzet. Een hoogtepunt werd
bereikt toen Jozef II het Duits als officiële taal wilde invoeren (Grote Winkler Prins Encyclopedie,
o.c., dl. 8, blz. 299).
Herderlycken Brief van zyne Doorl. Hoogw. Den Heer Bisschop van Brugge opzigtelyk tot de
gelukkige Staats-Omwentelinge in het jaer 1789. Gedrukt bij wed. F. Beernaerts, 4 januari 1790,
14 blz.
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Naast de vrees voor het verlies aan materiële voordelen, vreesde de clerus ook voor het verlies
van de ideologische suprematie: de vermindering van godsvrucht en geloof. Nu zou de revolutie
de voortschrijdende goddeloosheid kunnen indijken. Daarom ook ontpopte Mgr. Brenart (of
moeten we zeggen kanunnik de Grijse?) zich als een van de vurigste propagandisten van deze
revolutie. In de herderlijke brief van 4 januari 1790 zette hij zijn gelovigen ertoe aan de zijde
van de revolutionairen te kiezen, en, in navolging van de kardinaal, verklaarde hij zich
uitdrukkelijk tegen de democraten of Vonckisten. Dit alles herhaalde hij nog eens in zijn
herderlijke brieven van 31 mei 1790 en 15 oktober 1790. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen...,
o.c., dl. I, blz. 239), (IDEM, Biografie van bisschop..., o.c., blz. 204), (B.A.B., Reeks B, Acta
(32)

(33)

(34)
(35)

(36)
(37)

episcopatus, no 78 (1788-1790), fol. 101).
Tijdens de Brabantse Omwenteling werden veel plattelandsmensen wegens hun
anti-revolutionaire gezindheid aangeklaagd en vervolgd. Een opstandige beweging onder de
boeren, gericht tegen de Staten - maar die tegelijk sociale motieven had en zich o.a. verzette
tegen de te hoog geachte grondbelasting - verspreidde zich van de streek van Kortrijk, Torhout
en Oostende naar Oost-Vlaanderen. Uit het aantal gevelde vonnissen en het beroep op het leger
blijkt dat het belang van deze opstand niet onderschat mag worden. (J. CRAEYBECKX, De
Brabantse Omwenteling: een conservatieve opstand in een achterlijk land?, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis, 80, 1967, 3, blz. 321-322), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I,
blz. 253), (L. DHONDT, De plattelandsopstand der gelijken van 1790. Bijdrage tot de kennis
van de krisis van de oude maatschappij en de politieke en ideologische geschiedenis van het
platteland, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XIX,
1978, blz. 189-259), (V. ARICKX, Keizersgezinden in het Tieltse en Patriottinen te Wingene,
in: Biekorf, LXIV, 1963, blz. 329-331), J. DE SMET, Keizersgezinden in het Brugse Vrije, in:
ibidem, XLX, 1949, blz. 73-78).
Een afbeelding van deze Brugse dragonders is te vinden in een manuscript bewaard in het
Koninklijk Legermuseum te Brussel; nl. ‘Manuscrit avec Estampes et Desseins coloriés et
pièces relatives historiques mémorables et curieuses notamment de celles arrivées à Bruges
depuis 1780 à 1790, et contient entr' autres un Journal de la propre main de Mr. Jean-Baptiste
Coppieters de 't Wallant licencié ès Loix qui me l'a donné, il commence à l'entrée des français
à Bruges le 11 novembere 1792. Illustré d'estampes du temps et une collection de toutes (sic)
les uniformes des Regimens qui sont passés (sic) ou été en garnison a Bruges depuis l'année
1788, dessinés et peints d'après nature par Mr. A. Gregorius Peintre et élève de l'Académie de
peinture, sculpture et architecture à Bruges’.
Uit de kontekst leiden we af dat hier uniform, kledij bedoeld wordt. (Zie ook ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788, X de dl., fol. y en voetnoot 131).
Hier worden uiteraard de kruisbooggilden ‘Sint-Sebastiaan’ (handbogen) en ‘Sint-Joris’
(voetbogen), plus de schermersgilde ‘Sint-Michiels’ bedoeld. In dienst van de Staten organiseerde
de Sint-Michielsgilde een artilleriekorps van 30 man met 2 kanonnen. (A. VIAENE, De gilde
van de schermers te Brugge, in: Biekorf, LXIV, 1963, blz. 104).
Zie voetnoot 9 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787 en voetnoot 158 van 1788.
Het achttiende-eeuwse West-Vlaanderen, waarvan hier sprake is, was minder uitgestrekt dan
de huidige gelijknamige provincie. Bij de Vrede van Utrecht (1713) diende de Franse kroon
een deel van zijn veroveringen af te staan: o.a. de stad en kasselrij Ieper met inbegrip van het
territorium van Roeselare, de stad en kasselrij Veurne, de stad en jurisdictie van Poperinge, de
stad Lo, de stad en territorium van Wervik, de stad en kasselrij Waasten, de stad Diksmuide,
de stad en de Raede van Menen. Deze gebieden werden dus in een nieuwe provincie gegroepeerd:
West-Vlaanderen. Deze nieuwe provincie legde einde 1789-begin 1790 een grote ijver aan de
dag, wellicht wegens de bezieling die Malou - Riga (zie verder) er aan de omwenteling gaf. De
rekrutering voor het leger van de Verenigde Belgische Staten liep dan ook vlot van stapel. Op
27 maart telde het Regiment van West-Vlaanderen reeds 936 manschappen en werd als Regiment

no 4 in het Statenleger ingeschakeld. In september 1790 was dit regiment, met zijn 1624
manschappen te velde, een van de sterkste korpsen van de ‘Verenigde Belgische Staten’. (E.
DEFOORT, West-Vlaanderens aandeel in de opbouw van het leger der Verenigde Belgische
Staten (1789-1790), in: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, 1965-66, 16de serie,
blz. 306-307), (A. CAPPAERT, Une Armée Révolutionnaire au XVIIIe siècle. Les troupes des
Etats-Belgiques-Unis, Brussel, onuitgegeven licentiaatsverhandeling V.U.B., 1962, blz. 93
e.v.).
(38) Op 24 oktober 1789 viel vander Mersch de Kempen binnen. Drie dagen later versloeg hij te
Turnhout een Oostenrijks detachement. Midden november werd, met de steun van binnenlandse
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milities, Gent veroverd en iets later volgden andere steden. Op 12 december moest de
Oostenrijkse regering hals over kop Brussel ontruimen. De ene provincie na de andere verklaarde
de keizer van de soevereiniteit vervallen. Op het einde van het jaar bleef alleen nog de provincie
Luxemburg in keizerlijke handen; dit gebied zou trouwens nooit in handen vallen van de
‘Belgische republiek’. Trouwens, generaal vander Mersch durfde of wilde geen aanval doen
op Luxemburg. Einde 1790 zouden de Oostenrijkers dan ook van hieruit de Nederlanden
herwinnen. (L. DHONDT, Politiek en institutioneel..., o.c., blz. 146-151), (S. TASSIER, Les
démocrates..., o.c., passim), (A. BORGNET, Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle,
Brussel-Parijs, 1861-1862, 2 dln., passim).
Vanaf december 1789 verklaarde de ene provincie na de andere zich vervallen van de keizerlijke
soevereiniteit. Op 11 januari 1790 sloten de Staten zich aaneen tot de ‘Republiek van de
Verenigde Nederlandse Staten’ (République des Etats Belgiques Unis -‘Belgiques’, omdat er
van ‘Pays-Bas’ nooit een adjectief is afgeleid). De tien provinciën waren: Vlaanderen, Brabant,
Henegouwen, Namen, Antwerpen, Luxemburg, Doornik, Gelder, Mechelen en Limburg. (L.
DHONDT, Politiek..., o.c., blz. 148), (P. LENDERS, De Zuidelijke Nederlanden onder Maria
Theresia, 1740-1780, in: N.A.G.N., o.c., dl. IX, blz. 92-112).
Hertog Lodewijk-Engelbert van Arenberg, (Aarschot en Croy) werd geboren te Brussel op 3
augustus 1750 als enige zoon van Charles-Marie-Raymond en Louise-Marguerite de la Marck.
Op 19 januari 1773 trad hij in het huwelijk met Pauline-Louise-Antoinette de Braucas-Villars
de Lauraguais. Een jaar later werd hij blind ten gevolge van een dom jachtongeval en dit zou
zijn leven blijven tekenen. Van zijn vader had hij het hoogbaljuwschap van Henegouwen geërfd,
maar moest om, o.a. zijn handikap, van Jozef II van deze functie afstand doen; waarop Arenberg
het land verliet. Toen in 1790 de opstandelingen tegen Jozef II het pleit schenen gewonnen te
hebben, kwam hij gauw terug en werd weer hoogbaljuw. Net als zijn schoonbroer, hertog van
Ursel, was hij aanhanger van de meer democratische Vonck. Na maart 1790 trok hij zich terug
op zijn kasteel te Enghien en ontwikkelde voortaan geen politieke aktiviteit meer. Later verbleef
hij nog in Italië, waar hij zich verzoende met Leopold II, en in Duitsland. Napoleon herstelde
hem in al zijn rechten en bezittingen. In 1815 keerde hij naar België terug en ontving van Willem
I opnieuw zijn titel van hertog. Hij overleed te Brussel op 7 maart 1820. (Biographie Nationale,
o.c., dl. I, kol. 426-432).
Hertog Wolfgang-Willem van Ursel werd geboren te Brussel op 29 april 1750 als zoon van
Karel van Ursel en Eleonora de Lobkowitz. In 1771 huwde hij Flora van Arenberg, zuster van
Lodewijk Engelbert. Vanaf 1768 trad hij in dienst van de Oostenrijkse keizerin en was bij het
uitbreken van de Brabantse Omwenteling generaal-majoor in het bekende regiment van Arberg.
Reeds in 1787 was hij tussengekomen ten voordele van de Staten in een conflict met generaal
de Murray. Einde december 1789 nam hij dan ook ontslag uit het Oostenrijks leger en vertoefde
vanaf januari 1790 te Brussel waar hij president werd van het departement van Oorlog. Net als
Arenberg en de la Marck was van Ursel een aanhanger van Vonck en toen de Pruis Schoenfeldt
generaal vander Mersch verving, diende van Ursel zijn ontslag in en zocht toevlucht bij zijn
oom bisschop de Lobkowitz te Gent. Later zwierf hij rond in enkele Europese landen. Zo
vertoefde hij eerst te Dowaai en Parijs, maar keerde in 1791 naar België terug. Hij verzoende
zich echter met de Oostenrijkers, zodat hij na de slag bij Fleurus (juni 1794) wijk moest nemen
naar Nederland. Onder Napoleon zou ook hij gerehabiliteerd worden en werd hij zodoende in
april 1800 raadslid voor Brussel en lid van het college van notabelen van het Dijle-departement.
Hij overleed te Brussel op 17 mei 1804. (Biographie Nationale, o.c., dl. XXV, kol. 929-941).
In augustus 1757 werd Gédéon-Ernest, baron de Laudon (1716-1790) bevorderd tot
generaal-majoor en werd al vlug beschouwd als een van de beste militairen uit het Oostenrijkse
leger. In 1789 werd hij dan ook generalissimus van de Oostenrijkse legers. (Zie
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789, voetnoot 214).
Santo Domingo de Guzman is de hoofdman van de huidige Dominikaanse Republiek.
Abdij van Sint-Gertrudis was een machtige abdij te Leuven, waarvan de abt in de Staten van
Brabant zetelde. De abt van dat ogenblik was Joseph François de Woelmont. (U. BERLIERE
e.a., Monasticon belge, dl. IV: Brabant, Luik, 1970, blz. 865-961), (S. TASSIER, Les
démocrates..., o.c., blz. 17).
Wellicht wordt hier de Oranje-Polder bedoeld, d.i. het polderland tussen Biervliet en IJzendijke
in het huidig Zeeuws-Vlaanderen. (K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie van Westelijk
Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne,
en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1930, dl. XI, kol. 1075-1076).
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(46) Jean-Antoine-Ghislain van Zuylen van Nyeveldt de Gaesbeke werd geboren te Brugge op 16
september 1748 als zoon van Jacques-Antoine en Marie-Claire de la Coste. In april 1773 werd
hij raadslid en zou dit blijven tot aan de wetsvemieuwing van 7 maart 1788. Deze rijke,
impulsieve edelman was op 25 april 1775 in het huwelijk getreden met de niet-adellijke
Isabella-Jacqueline Wybo, van wie hij later zou scheiden. Tijdens de Brabantse Omwenteling
bekleedde hij nog geen openbaar ambt. Zijn uitgesproken rol start maar met de eerste inval van
de Fransen in 1792. Hij zou zich dan als voorzitter van de Jacobijnse club (en lid van de ‘Société
Littéraire) ontpoppen als de revolutionair Fransgezinde bij uitstek. Daar hij te Parijs een tweede
woning bezat, was hij zeer goed op de hoogte van de politieke constellatie in Frankrijk. Met
overtuiging zweerde hij zijn adellijke voorrechten af en werd de grote demagoog en volksmenner
van de club en wilde zo o.a. de voorgestelde annexatie van Brugge bij Frankrijk zo vlug mogelijk
doorvoeren. Hij was ook de grote promotor van de nieuwe ‘beeldenstorm’ van zondag 30
december 1792 en hij organiseerde het vreugdevuur op de Markt waarin de stadhuisbeelden,
foltertuigen, galg, ...met de portretten van de Habsburgse soevereinen verbrand werden. Daarnaast
ging hij ook de blazoenen breken die boven de deur van de edellieden uithingen. Bij de
revolutionaire Schaduwwet van juli 1792 was ‘Gaesbeke’ burgemeester van de ‘courpse’ en
werd op 16 december 1792 5de schepen van stad Brugge. Drie maanden later werd hij ook
commissaris voor het Brugse Vrije. In al deze hoedanigheden toonde hij zijn onwankelbaar
vertrouwen in de uiteindelijke verwezenlijking van de idealen van de Franse Revolutie. Toen
de Oostenrijkers in 1793 terug onze contreien veroverden, vluchtte Gaesbeke met de Fransen
en werd te Parijs lid van de ‘Assemblée général des Belges réfugiés’. Hij overleed te Rijsel op
12 oktober 1797. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, passim en dl. II, passim),
(A. VIAENE, De doopnaam van Guido Gezelle, in: Biekorf, 1955, LVI, blz. 18), (L. VAN
RENYNGHE DE VOXVRIE, Descendance de Jean-Bernard van Zuylen van Nyevelt
(1721-1791) et d'Isabelle du Bois (1730-1804), Brugge, 1964, blz. 37).
(47) Carolus Breijdel werd geboren te Brugge (Sint-Jakobs) op 10 september 1769 als zoon van
Carolus en Catharina van Vijve. Hij was m.a.w. telg uit de samenvoeging van de 2 belangrijkste
Brugse vleeshouwers-families. Te Brugge stond hij bekend om zijn vurig patriottisme. In 1789
was hij dan ook één van de leiders van het zg. ‘patriottisch korps’. Als lid van de Brugse
Sint-Michielsgilde trad hij trouwens al vlug toe tot de compagnie vrijwilligers-dragonders van
Brugge. In mei 1790 werd hij onderluitenant van deze compagnie en iets later werd hij eerste
luitenant bij het regiment van Cumptich of de eerste dragonders van Vlaanderen. Bij een aanval
op de heuvels van Anseremme (te Frey) nabij Dinant, sneuvelde deze heel jonge idealist op 31
augustus 1790. (L. LECONTE, Une curieuse survivance de l'Epoque Autrichienne et de la
Révolution Brabançonne. L'Oeuvre des Patriotes à Bruges, in: Carnet de la Fourragère, 1963,
7o série, nr. 2, blz. 67), (S.A.B., Doopregister Sint-Jacobs 1769, nr. 22), (Zie ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1789, dl. XIV, fo 473 en dl. XV, fo 16, 17, 28, 49).
(48) Een verslag van de gebeurtenissen vindt men in: R.A.B., Fonds Brugge, no 725, Register
Crimineel der stad Brugge Behelsende de wettelycke Informatien door het officie crimineel
ghenomen Beginnende met de maend Januarij 1790 ende Eyndighende ultima december 1790,
cahier 1, fol. 9, e.v.
(49) Hier wordt natuurlijk de schouwburg bedoeld. (Zie hiervoor voetnoot 26).
(50) 20 guineen was ongeveer 270 gulden. (Taryf der goude en zilvere specien met hunne evaluatien
volgens de laetste placaeten, Brugge, 1783, blz. 11).
(51) Een scha(e)(de)b(e)letter was te Brugge de naam voor de politieagent, dus de persoon die over
de openbare veiligheid waakt, door alle aanrandingen van personen en goederen tegen te gaan.
Het is later in de volksmond samengevallen met ‘sjampetter’ of ‘veldwachter’. (E. VERWIJS
- J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, 9 dln., 's Gravenhage, 1889, dl. VII, kol.
209).
(52) De geschoeide karmelieten of ook O.L.V.-broeders genoemd, hadden in de 18de eeuw een
klooster dat zich dicht bij de huidige Carmersbrug bevond. Tijdens de Franse overheersing
werd het klooster en de daarbijbehorende kerk afgebroken. (R. MULLIE, Monuments de Bruges.
Eglises et chappels, Woluwe, 1960, blz. 39).
(53) Dit broederschap hield zijn eredienst in de kerk van de geschoeide karmelieten. De feestdag
van het Heilig Schapulier viel op 15 juli; bij deze gelegenheid ging er toen gewoonlijk een
processie uit. Het schapulier kreeg vanaf de 13de eeuw zijn gewijde betekenis in de Orde van
de Carmel. Na de opheffing van het klooster in de Franse tijd redde P. Stordeur, een kloosterling,
het beeld. Hij werd onderpastoor van Sint-Gillis en plaatste het Mariabeeld in zijn kerk. Het
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bleef er tot 1809 waarna het verhuisde naar de kerk van de ongeschoeide karmelieten, of ook
discalsen genoemd. (S.A.B., Confrerieën en kloosters, Inventaris 1670-1786), (Encyclopaedisch
Kerkelijk Woordenboek, Bilthoven-Antwerpen, 19527, kol. 860-861.), (H. STALPAERT, Brugse
devotieprenten van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Andries, 1976, passim), (Stad Brugge, Mariastoet
ter gelegenheid der plechtige wijding van O.L.V. aan het Stadhuis, 4 juli 1926, blz. 7), (R.
MULLIE, Monuments, o.c., dl. 1, blz. 39).
(54) Deze verkoping kaderde in het geheel van de jozefistische kerkhervormingen. Zo verscheen op
17 maart 1783 het dekreet dat de opheffing van een reeks kloosters aankondigde en de oprichting
van de religiekas meedeelde. Nu werd deze kas vooral gespijsd door de openbare verkoop van
voorwerpen uit deze kloosters, broederschappen,.... Ook te Brugge werd deze verkoop
georganiseerd en hierover bericht van Walleghem uiteraard. Zo zou op 27 en 28 december 1785
de eerste verkoping zijn doorgegaan, o.l.v. ‘administrateurs der gesupprimeerde cloosters dezer
stadt, ende bij orders van het comité der religiekasse van Brussel’. Die administrateurs waren
(Bernard?) van Zuylen de Nyevelt en Joseph de Colnet de la Gloriette. Doorheen het jaar 1786
worden trouwens zo'n verkopingen gesignaleerd. De ‘cieraden van de confreriën’ waarover van
Walleghem het hier heeft, werden op 29 augustus 1786 in de Halle openbaar verkocht, ‘tegen
een zeer geringen prijs’. In de loop van 1785 en 1786 kwamen verschillende dekreten het
traditionele parochieleven nog meer ontregelen. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1785,
fo 410-413; 1786, fo 8-9, 61-62, 246, 367-370), (S.A.B., Hallegeboden 1775-1786, fo 262-264,
267 vo), (J. ROEGIERS, Kerk en Staat, o.c., blz. 369-371).
(55) Het is bijna een onbegonnen werk het aantal behoeftige armen te Brugge op het einde van de
18de eeuw te willen schatten. Kenmerkend voor Brugge was wel dat de caritatieve instellingen
er goed uitgebouwd waren. Aan de basis lagen 7 parochiale dissen die over grote bezittingen
beschikten. Samen ondersteunden ze in 1775 zowat 14.000 mensen of een kleine 3.500 arme
werkliedengezinnen. De dissen beschikten echter niet over genoeg middelen om iedereen
voldoende te steunen. Toen op 1 juli 1776 de bedelarij officieel verboden werd, richtten enkele
progressieve beheerders van de dissen de Algemene Armenkamer op. Deze Jointe wilde
geleidelijk de aktiviteiten van de parochiedissen overnemen. Met sukses trouwens, want op de
duur kon men, naast bedelaars, ook aan oudere mensen en blinden vaste uitkeringen schenken.
De burgerij, nu van die gesel van de bedelaars verlost, bedacht de Jointe met milde giften, ook
de geestelijkheid (en vooral bisschop Brenart) was deze nieuwe instelling erg genegen. Er
bestonden nog andere sociale voorzieningen in de stad: de godshuizen, het stedelijk hospitaal
waar de armen gratis verpleegd werden, de stedelijke nettenbreierij,... De omstandigheden
bleven echter voor de armen hoe dan ook kritiek. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788,
voetnoot 248), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 71-76). (IDEM, De
Algemene Armenkamer te Brugge (1776-1925), in: Standen en Landen, XLIV, 1968, blz.
267-288).
(56) Op 28 september 1784 verscheen het sinds langs aangekondigde edict met een volledige
burgerlijke huwelijkswetgeving. Aan de kerk werd enkel zeggenschap over het huwelijk gelaten
voor zover het de sacramentele aspekten gold. Als contract tussen twee partijen was het volledig
onderworpen aan de burgerlijke wet. Traditioneel kerkelijke huwelijksbeletselen werden
afgeschaft. In feite vormde dit edict de eerste aankondiging van de latere scheiding tussen kerk
en staat. (J. ROEGIERS, Kerk en Staat..., o.c., blz. 370), (S.A.B., Hallegeboden 1775-1786,
fol. 210vo-216vo).
(57) Zie voetnoot 16 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(58) In enkele Brugse kerken bestond er een broederschap van de (Gelovige) Zielen. Hier wordt
natuurlijk het broederschap bedoeld die haar erediensten in de Sint-Jacobskerk hield. (S.A.B.,
Confrerieën..., o.c.).
(59) De H. Nicolaas van Tolentijn, italiaanse augustijn, leefde van 1245 tot 1305. IJverig prediker
en zielzorger van vooral zieken en lijdenden, en bekend om zijn vele wonderen. Feest op 10
september. (De Katholieke Encyclopaedic, o.c., dl. XVIII, kol. 690).
(60) Albert De Zutter werd geboren te Brugge (O.-L.-Vrouw - 3o wijk) op 6 december 1757 als zoon
van Joannes en Catharina Leunis. Deze mercenier en lijnwaadhandelaar werd opgenomen in
de Wet van de ‘lijnwaerdierkamer’: op 12 september 1783 als 4de vinder en van 27 mei 1786
tot 8 mei 1790 als deken. Intussen was hij in het huwelijk getreden met Mary van Thienen. Op
21 december 1789 werd hij hoofdman voor het Carmerssestendeel, ter vervanging van edelman
van den Bogaerde Kilo. En op 11 februari 1793 werd hij substituut-wijkmeester in het
Sint-Nicolaassestendeel. (S.A.B., Doopregister O.-L.-Vrouw, 3o wijk), (S.A.B.,
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Wetsvernieuwingen 1762-1795, fol. 151v-152), (S.A.B., Stadsresolutieboeken 1788-91, fol.
113 en 117), (W. BOUSSY, o.c., blz. 450).
(61) Lolledraeijers, van lollen: smokkelen, in het Westvlaams ook blauwen genoemd (L.-L. DE BO,
o.c., blz. 645).
(62) Hier worden de gewapende vrijwilligerskorpsen of boerenmilities bedoeld, die overal op het
platteland tijdens de Brabantse Omwenteling in het leven werden geroepen. (Over deze
boerenwachten zie: V. ARICKX, Keizersgezinden..., o.c., blz. 331).
(63) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 149vo; S.A.B., Plakkaten, 2o reeks, 20 januari
1790, reg. 36 nr. 121. Vermelden we hier nog dat indien we een ordonnantie of hallegebod niet
terug vonden we geen voetnoot opstelden.
(64) Een weijmes of weidemesse is een jachtmes, gebruikt door de jager of weidenaer (E. VERWIJS
- J. VERDAM, o.c., dl. IX, kol. 2056-2057).
(65) Hier wordt 12 pond parisis bedoeld.
(66) Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 149vo.
(67) Wellicht wordt hier allusie gemaakt op de ordonnanties van 1788 en 1789. Op 7 augustus 1788
bepaalde men dat diegene, die na de avondklok (zomer: 21.00 uur - winter: 20.00 uur) in de
herbergen werden aangetroffen, een boete van 4 pond parisis moest betalen. De boete voor de
herbergiers werd verhoogd tot 6 pond parisis. In 1789 vervijfvoudigde de overheid de boete
voor de herbergiers. Deze ordonnanties werden spoedig integraal hernomen. Deze herhalingen,
zo kort op elkaar, en de veel zwaardere boetes, werden wellicht veroorzaakt door de vrees voor
onlusten naar analogie met Frankrijk en Brabantse steden. (A. THEERENS, Op herbergbezoek
te Brugge (1750-1850), Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L., 1981, blz. 111).
(68) Een kolve of colve is een knots of knuppel, vaak voorzien van een ijzeren, loden of metalen
punt. Het is echter ook de benaming van de knuppel of stok, waarmee de bal in het kolfspel
wordt voortgedreven. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. III, kol. 1711-1715), (F. DE
BRABANDERE, Stallaerts glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere
uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en Limburgse bronnen, Handzame, 1977, dl. 1, kol. 189).
(69) Marie-Antoinette, koningin van Frankrijk, werd geboren te Wenen in 1755 als vijftiende kind
van keizer Frans I en keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk. Zij huwde in mei 1770 met de
Franse kroonprins die in 1774 Lodewijk XVI werd. Wegens haar verspilzucht en Oostenrijkse
gezindheid verloor zij de gunst van de openbare opinie. Vanaf 1789 drong zij er bij Lodewijk
XVI op aan dat hij zou ingaan tegen de Revolutie en hoopte op een oorlog met Oostenrijk
waarbij het Franse leger zou verslagen worden. Na de dood van haar man, werd zij voor een
revolutionaire rechtbank gedaagd en op 16 oktober 1793 werd ze onthoofd. (Grote Nederlandse
Larousse Encyclopedie, dl. XV, blz. 682-683).
(70) Maria-Carolina, koningin der beide Siciliën werd geboren te Wenen in 1752 als dertiende kind
van Frans I en Maria-Theresia. In 1768 huwde zij Ferdinand I van Napels-Sicilië, die haar de
leiding van het land overliet. In 1812 dwongen de Engelsen haar Sicilië te verlaten. Zij stierf
te Schönbrunn in 1814. (ibidem, blz. 677).
(71) Marie-Christine, Josephe Jeanne Antoinette, aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van
Saksen-Teschen, gouvernante-generaal der Zuidelijke Nederlanden (1781-1789, 1790-1792).
Zij werd geboren te Wenen op 13 mei 1742, als zesde kind van keizer Frans I van Lorreinen
en van Maria-Theresia. Op 8 april 1766 huwde zij met Albert-Casimir van Saksen-Teschen.
Na haar huwelijk vestigde zij zich te Pressburg in Hongarije waar haar echtgenoot landvoogd
was. Samen met haar gemaal werd zij in 1780 tot gouverneur-generaal der Zuidelijke
Nederlanden benoemd. Haar broer Jozef II liet haar echter zoveel mogelijk buiten de politiek.
Deze isolatie bracht haar dichter bij haar andere broer (en meer gematigde) Leopold II, op wie
ze een grote invloed zou uitoefenen. De Brabantse Omwenteling dreef haar in ballingschap
naar Bonn. In 1791 keerde zij met Albert-Casimir naar Brussel terug om eerst in naam van haar
broer Leopold II, daarna in naam van haar neef Frans II, het gezag over onze gewesten uit te
oefenen. De militaire nederlaag tegen de Fransen te Jemappes op 6 november 1792 dreef haar
voorgoed uit ons land weg. Toen Albert-Casimir zijn militaire functies neerlegde, trokken
beiden zich terug in het paleis Tarouca te Wenen. Zij overleed er op 24 juni 1798. (Nationaal
Biografisch Woordenboek, 1964, I, kol. 700-702). (E. VAN IMPE, Marie-Christine van
Oostenrijk. Gouvernante-generaal van de Zuidelijke Nederlanden 1781-89; 1790-1792,
Kortrijk-Heule, 1979 in: Standen en Landen, dl. LXXVII, passim).
(72) Joannes de Caesemaecker werd geboren te Gent (Sint-Niklaasparochie) als zoon van Joannes
en Catharina de Baets. Hij was direkteur van het Brugse Munthuis van 1749 tot 1755 en was
hiermee de laatste muntmeester uit de Brugse geschiedenis. L. Gilliodts-Van Severen berichtte
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wellicht foutief als hij François Caesemaecker opgaf als laatste muntmeester. Na de sluiting
van het muntatelier (in 1755), bleef hij als functionaris in de als wisselkantoor en controlebureau
fungerende instelling. Daarnaast was hij ook nog derde vinder (1770-1771) en stadhouder
(1771-1772) van de korenmarkt. Hij huwde Maria van Schelverghem, die echter korte tijd
nadien overleed. De Caesemaecker trad enkele jaren later in het huwelijk met Anna Albertina
Bulcke, die voortkwam uit een familie die traditioneel het huis van de Sint-Sebastiaansgilde
van Sint-Kruis bewoonde. De Caesemaecker zelf, was sedert augustus 1751 lid van deze gilde
en hij was trouwens van 1752 tot 1790 koning van de gilde. Daarnaast was hij ook nog sinds
1777 lid van de Sint-Jorisgilde. Hij stierf op 24 januari 1790. De Brugse schilder J. Beerbloc
schilderde de Caesemaecker in 1777 als koning van Sint-Sebastiaan. (A. DEWITTE, 500 jaar
vrije archiers van mijnheere Sint-Sebastiaen te Sint-Kruis-Brugge, Brugge, 1975, blz. 67-68,
73-79, 129, 142-143), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 121),
(S.A.B., Sint-Sebastiaansgilde, 1576-1787), (S.A.B., Wetsvernieuwingen 1762-1795, fol. 61),
(S.A.B., Algemeen overlijdensregister 1781-1796, nr. 66).
(73) In het Boterhuis (of ook nog Kaashuis of Zuivelhuis genoemd) werd van oudsher de groothandel
in boter en kaas bedreven. Eerst was het Boterhuis op de huidige Eiermarkt gevestigd. De
vermeldingen hierover dateren van 1288. Het werd herbouwd in 1404-1405, doch verlaten in
1539-40, zodat het kort na 1580 afgebroken werd. Omstreeks 1540 was er dan ook een nieuw
Boterhuis tot stand gekomen, halfweg het straatje dat de Naaldenstraat met de Sint-Jacobsstraat
verbindt, op een gedeelte van het hof van de heren van Gistel. In de volgende eeuwen verloor
het Boterhuis geleidelijk zijn oorspronkelijke functie. (P. ALLOSSERY, Het gildeleven in
vroeger eeuwen, Brugge, 1926, blz. 114), (A. DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 433-434, 549), (L.
DEVLIEGHER, De huizen te Brugge, Tielt-Amsterdam, 19752, blz. 35 + afbeelding 68).
(74) De Proosdij van Sint-Donaas te Brugge was tijdens het Ancien Regime een heerlijkheid, waarmee
de graaf van Vlaanderen een geestelijk waardigheidsbekleder beleende. In de 18de eeuw was
dat de bisschop van Brugge. Haar uitgestrektheid was zeer groot: ze had enclaves tot in Gent
en Frans-Vlaanderen. Wanneer de Proosdij precies werd opgericht, is niet bekend; het oudste
stuk erover dateert van 1067. Net zoals die andere heerlijkheid, het Kanunnikse, maakte het
Proosse een volkomen zelfstandige rechts- en bestuursgebied uit, dus totaal onafhankelijk van
de stad. Bestuur en rechtbank van beide heerlijkheden zetelden in de Proosdij op de Burg. Deze
oude heerlijkheden bleven als rechts- en bestuursgebied bestaan tot aan de gemeentelijke
herindeling in 1795 (onder Frans bestuur). (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787, voetnoot
134), (J. MARECHAL, Inventaris van het Archief der Proosdij van Sint-Donaas te Brugge,
Brugge, 1960, blz. V-IX), (J.A. VAN HOUTTE, De geschiedenis van Brugge, Tielt-Bussum,
1982, blz. 289-290).
(75) Livinus Rijsman werd geboren te Brugge (Sint-Donaas) op 13 oktober 1722 als zoon van Livinus
en Maria Francisca Hazelaere. Op 12 september 1745 trad hij te Brugge (O.-L.-Vrouw - 2o
wijk) in het huwelijk met Marie Anne Ingels. Deze timmerman stamde voort uit een familie
die traditioneel goed vertegenwoordigd was in het ambacht van de (stoel)draaiers. Zo was
Livinus zelf 3de vinder (1757-62), 2de vinder (1762-63), deken (1763-64) en 1ste vinder (1764)
van dit ambacht. Op 29 juli 1788 werd hij lid van de Sint-Sebastiaansgilde, maar werd twee
jaar later uitgesloten omdat hij tijdens de nachtelijke patrouille van de gilden (1790) te gortig
optrad. (H. GODAR, o.c., blz. 378-380), (S.A.B., Doopregisters Sint-Donaas 1722), (S.A.B.,
Huwelijksregisters O.-L.-Vrouw - 2o portie 1745), (S.A.B., Wetsvernieuwingen, 1731-62,
1762-95, fol. 90 e.v.).
(76) Hier wordt een raadsheer bedoeld als vertegenwoordiger van het gezag, (zie voetnoot 461).
(77) Stedeballen of steedse ballen. Het ging om een Brugs uitvaartgebruik waarbij de lijkstoet
vergezeld was door de steedse ballen. Deze laatsten waren oorspronkelijk leerlingen aan de
Bogardenschool dat een tehuis was voor weesjongens en door de stad onderhouden werd. Deze
school besloeg de gebouwen die nu als stedelijke akademie gebruikt worden; ze werd in oktober
1883 door het stadsbestuur afgeschaft. Twaalf of vierentwintig steedse ballen (naargelang de
klasse van de dienst) stapten naast de berrie en droegen hierbij een dikke wassen kaars of een
flambeeuw en zongen het De Profundis of het Miserere. Dit gebruik verdween tijdens de winter
van 1920-21, toen de schoolwet verscherpt werd. (M. VAN COPPENOLLE, Uitvaartgebruiken
in West-Vlaanderen, in: Volkskunde, nieuwe reeks jg. X, nr. 3, blz. 122-123).
(78) (= ontferm U), beginwooden van psalm 50; de in de Kerk veel gebeden boetepsalm van David.
(Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek, o.c., kol. 619).
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(79) Graaf Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg geboren te Wenen in 1711. Stond als keizerlijk
minister Karel van Lotharingen (gouverneur-generaal in de Nederlanden) bij. Tussen 1750-1753
was Kaunitz ambassadeur te Versailles en van 1753 tot 1792 was hij staatskanselier. Hij wist
Maria-Theresia voor een centralisatie van het bestuursapparaat te winnen en vond bij Jozef II
gehoor inzake grotere godsdienstvrijheid. Zijn poging tot toenadering tot Frankrijk werd niet
gedeeld door keizer Frans II die hem in 1792 ontsloeg. Hij overleed te Wenen in 1794. (Grote
Nederlandse Larousse Encyclopedie, o.c., dl. XIII, blz. 570).
(80) Hier wordt wellicht Brno (in Moravië) bedoeld; de oude Duitse term is namelijk Brünn.
(81) Frederik Willem II (zie voetnoot nr. 93) wenste Pruisen weer op het politiek voorplan te brengen.
De toevoeging van enige Poolse gebieden achtte hij noodzakelijk om de plaats van Pruisen
onder de grote mogendheden in de toekomst te verzekeren. Het was immers te voorzien dat
Rusland en Oostenrijk met de in 1787 begonnen oorlog tegen de Turken grote territoriale
gebieden zouden winnen. Hij probeerde zo door diplomatiek kunst en vliegwerk kost wat kost
Poolse gebieden te verwerven. (M. POST, De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie,
Bergen op Zoon, 1961, passim).
(82) Op 10 januari 1790 werd het ‘Tractaet van Vereeninge en Oprechtinge van het Souvereyn
Congres der Vereenigde Nederlandsche Staeten’ afgekondigd. Hierin werd bepaald dat enkel
landsverdediging, munt en buitenlandse betrekkingen onder de bevoegdheid stonden van een
gemeenschappelijk organisme, het Congres. Het Congres was samengesteld uit afgevaardigden
van de Staten. De nieuwe republiek werd dus geen eenheidsstaat maar bleef zeer
gedecentraliseerd en gemunicipaliseerd. De oude orde werd hersteld, privilegies en instellingen
herleefden. (L. DHONT, Politiek..., o.c, blz. 148), (S. TASSIER, Les démocrates..., o.c., blz.
211-212), (A. BORGNET, Histoire des Belges..., o.c., dl. 1, blz. 145).
(83) Hier wordt wellicht de huidige Niklaas Desparsstraat bedoeld. Deze straat heette oorspronkelijk
de Pluimstraat. Doorheen de 17de eeuw werd deze benaming echter verdrongen door
Bezemstraat. Waarschijnlijk zijn beide benamingen ontleend aan huisnamen. (A. SCHOUTEET,
De straatnamen van Brugge, Brugge, 1977, blz. 150).

[Februari]
(1 februarij 1790)
Op den 1 februarij verscheen in 't licht: ‘Tractaet van vereeninge en oprechting der
oppermogende bijeenkomst van de Vereenigde Nederlandtsche Staeten’, ook
aenmerkingen op de vraege of het christelijk is bal te houden in eene stadt welcke
nog geene twee maenden door de sonderlinge genade Godts verlost en was van
teenemael verwoest geweest te zijn te vuere en te zweerde, (welke twee stukken in
de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 10 en 11 konnen gesien worden).
Met het begin deser maent - fol. 159 - februarij siet men nu de hooftwagt op de
Vrijdagmart, alle de poorten deser stadt, de batterijen en magasijnen met nationeele
troupen deser stadt, in uniforme, beset op den ouden voet als tevooren door de
keijserlijcke troupen gepleegt wiert. Hiermede zijn nu de borgerlijcke wagten
opgeschort die sedert eenigen tijdt door aengestelde wierden gedaen die eenen gulden
tusschen dag en nagt betaelt wierden. Uijt d'opschortinge van welcke en uijt den
benouwelijcken tijdt die wij beleven, mits er menige zonder werck zijn, men, dat
Godt behoede, menige troubelen tegemoed ziet, temeer ook omdat men zegt dat de
wercken aen de batterijen eerstdaegs staen opgeseijt ende gestaekt te worden(84).
Heden verneemt men in de IX gasette: uijt Milaenen de subsidie van Oostenrijks
Lombardiën geweijgert. Uijt Weenen de keijser bevint zig wederom een weijnig
beter; berichten wegens den Turkschen oorloog, de stadt Orsova(85) op de Turken
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verovert. Uijt Londen: door eenen uijtsinnigen wort eenen steen nae de koetse des
konings geworpen. Uijt Parijs decreet der landtsvergaederinge waerbij - fol. 160 -
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de gedagtenis van eenen pligtigen misdaedigen op de familiën wordt teniet gedaen.
Uijttrek van eenen brief uijt de voorposten van het vaderlansch leger, gedagteekent
te Poudrom(86), 14 mijlen van Namen, den 23 januarij. Uijt Brussel eenen president
zal alle agt daegen vernieuwt worden(87); ordonantie vernieuwt nopende het koopen
ofte verkoopen eeniger graenen; verboden troupen te lichten zonder het verlof van
de Staeten; den generael Van der Meersch is naer het leger terug gekeert, teekenen
van liefde en apponimenten(88) die aen den zelven generael bewesen en toegestaen
zijn. Pligtigheden die tot Halle in Henegauw, tot Rupelmonde, tot Reninghelst en tot
Deijnse wegens de geluckige revolutie gehouden zijn.

(3 februarij 1790)
Op den 3 februarij saeg men met d'uijtersten schrik en vreese zeer droeve voorteekens
van een lang gevreesden oproer en plondering binnen de stadt Brugge tegemoet,
want nu meest alle de werklieden die sedert eenige weken aen de batterijen op de
vesten hadden gewerkt seffens wierden - fol. 161 - van het werk afgedankt, zoo omdat
dezelve niet meer noodig zijn, als uijt hoofde van de groote sommen die daegelijks
die wercken zijn kostende. Nu ook geen wagten meer betaelt wordende, als hiervooren
vermelt, saeg men heden de volgende buijtenspoorigheden plegen: van 's morgens
naer den agt uren liepen geattroppeerde trouppen van twee- à drijhondert tegelijk,
nu naer d'eene dan naer d'andere plaetse en naer d'huijsen van d'aenbesteders der
gemelde wercken en nae degene van de heeren van 't committé der patrouilliën(89).
Dese hier en daer als verwoed loopende en hunnen voorstel om werk te krijgen
hiermede niet siende te zullen gelukken, vergaederden alle ontrent de Gendpoorte,
tot zoo verre dat ontrent den 11 uren meer dan 500 tegelijk, alle voorsien van spaeden,
stokken, vorken en andere getuijg, daeronder ook vermengt menige kwadwillige
vrouwspersoonen, naer het Stadthuijs afkwaemen om dus met gewelt werk te krijgen
of d'heeren hun hetzelve door d'overmagt te doen geven. Op dit zoo schrikkelijk als
verbaesende vertoog die alle in - fol. 162 - de saele van 't Stadthuijs aengekomen
waeren en was er aen d'heeren van 't magistraet geenen anderen middel over, wilden
zij geen volkomen plondering en doodtslaegen sien, dan hunne alle seffens naer de
wercken op de vesten te senden met belofte zelfs van den dag van heden ook te zullen
betaelt worden. Dien wijsen en in tijdts versinden raedt wiert seffens voltrokken, die
schrikkelijcke bende wiert verspreijt en den volkomen oproer en plonderinge die
men tegemoet saeg eijndigde. Dese, om alle voordere disorders te voorkomen, zullen
geduerende dese weke mogen blijven wercken. Men kent reets de eerste oproerders
die voorseker in 't stille zullen gelicht worden om d'andere tot exempel te dienen.
Seffens saeg men rondt de stadt gewaepende patrouilliën van sestien mannen der
gildens de stadt doorkruijssen om dus alle saemenrottingen en oproerigheden in hun
beginsel te dempen.
Heden verscheen in 't licht: ‘Saemenspraek in de andere weijrelt tusschen schimmen
etc.’, (welcke in de versaemeling N. 5 onder de stukken N. 5 kan gesien worden).
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(4 februarij 1790)
- fol. 163 - Op den 4 februarij is in de kercke der eerweerde paters recoletten begonst
eene agtdaegsche devotie ter eeren van den H. Antonius van Padua om door de
voorspraek van desen heijligen van den almogenden Godt af te smeeken den segen
over de vaderlandsche waepens en de behoudenis der dierbaere rust in de Nederlanden,
ten desen eijnde daegelijks om thien en half uren het Alderheijligste op den autaer
van den H. Antonius geëxponeert wordende, onder het singen van eene solemnele
misse. 's Avons om vier en half uren wiert er gedaen een solemneel
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lof onder het segenen met de reliquien van den zelven heijligen wiens beelt ook
geduerende dees agt daegen in 't midden der kercke geëxponeert was.
Heden naermiddag heeft zig eenen soldaet van het regement van Bender(90), nu
geïngageert onder de nationeele troupen, zig zelven met een mes de kele afgesneden,
doodt naer het hospitael gedregen wordende; desen ongelukkigen voorseker uijt
wanhoop tot het bedrijf van die onmenschelijkheijd beweegt zijnde.
Geduerende den gepasseerden - fol. 164 - nagt waeren er ses van onse nationeele
troupen van hetzelve regement van Bender langs de vesten gedeserteert, zoodat men
van nu af reets den misslag bespuert van zooveele keijserlijcke onder de nationeele
troupen aenveert te hebben die niet alleen disorder onder de nationeele troupen
veroorsaeken maer door welcke ook veele van goeden wille door hun misleet en
opgestookt worden.
Op heden verneemt men ook uijt Gend dat gisteren dan ontmenschten en bloetgierigen
officier Pauwels, die in de revolutie van die stadt op eene ongehoorde wijse hadde
tewerk gegaen, zooals in de numeros van den bulletin kan gesien worden en die in
een kot tot de O.L.V. - ofte cellebroeders gevangen sat, zig moetwillig aen de
stantvicke(91) der venster verhangen heeft met een string gevlogten van stroij, geen
half voet van de aerde hangende. Tot de cellebroeders wierden op bevel van d'heeren
van het magistraet bij buerten veel volk tot getuijgen geropen om het eijnde van
desen booswicht te zien, hem daernae in stilte laetende begraeven want - fol. 165 waer 't dat het lichaem van desen ontaerden mensch, geduerende zijn leven in de
revolutie van Gend gepleegt, wiens grouweldaeden die nu aen elk bekent zijn, in 't
openbaer hadde verschenen, zoude desen romp voorseken de woede van 't volk niet
hebben ontsnapt en door menige mishandelingen een alderongelukkigste nootlot
ondergaen hebben.
Heden verneemt men in de X gasette: uijt Weenen verscheijde omstandigheden
nopende de siekte van Z.M. den keijser, welckers toestant hoe langer hoe gevaerelijker
wordt; verscheijde berichten nopende den Turkschen oorloog en den gonen(92) die
teweeg is tussen Z.M. en den koning van Pruijssen(93). Uijt Parijs decreten der
landtsvergaederinge en andere aenbelangende stukken; doodtvonnis van den marquis
de Favras, overtuijgt van eene saemensweeringe tegens de natie. Plichtigheden wegens
de geluckige revolutie tot Overmeire, Westcapelle, Eecloo en Calloo(94) gehouden.

(7 februarij 1790)
- fol. 166 - Op den 7 februarij is in 't clooster der eerweerde paters predikheeren in
plaets van ten 11 uren (gelijk nu sedert eenige weken gepleegt was) om agt uren 's
morgens gedaen de misse voor onse nationeele besettinge, welke nu op die ure zal
continueeren om reden dat de nieuwsgierigheijd van 't volk telkens zoo overgroot
was dat nauwelijks de troupen konden passeeren en dat de kerk te kleen was. Tusschen
10 en 11 uren van desen morgen saeg men door dezelve troupen voor d'eerste mael
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met een batalion van ontrent 200 mannen de hooftwagt in volle uniforme gewaepent
optrekken op de Vrijdagmart, in 't op- en ('t) afkomen het volle krijgsmusik
voorgaende, om welke nieuwigheijd te sien duijsenden nieuwsgierige hun op de
Vrijdagmart vervoegden.
Heden verscheenen in 't licht de volgende stukken: ‘Jongensklap aengaende de
tegenwoordige omstandigheden in de Nederlanden’, (welke in de versaemelinge N.
2 onder de stukken N. 9 kan gesien worden). Ook ‘De - fol. 167 - caffétafel’
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ofte ‘Vermaekelijcke saemenspraeke tusschen de agteruijtgedrukte borgerlijcke
joffrouwen en boerinnen’. Ook ‘Vastenbulle voor 't jaer 1790 van zijne doorlugtigste
hoogweerdigheijd Felix Guillialmus Brenart, bisschop van Brugge’(95). In dese vint
men uijtgedrukt de besondere openbaere gebeden die voor 's landts geluk geduerende
den aenstaenden vasten in alle de kercken, zoo binnen als buijten de stadt Brugge,
zullen gehouden worden. Ook hoe de masquers op de vastenavonddaegen, bij order
van d'hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen, door de heele provencie zijn
verboden geworden(96). Ook eenen herderlijcken brief van den zelven heer bisschop
opsichtelijk tot de drukkerije het verkoopen van boeken, schriften en brochueren,
alsook nopende des selfs visitatie en censure(97), (welke drij stukken in de versaemeling
N. 3 onder de stukken N. 12, 13 en 14 konnen gesien worden).

(8 februarij 1790)
Op den 8 februarij van 's morgens ten seven uren waeren generaelijk alle de leden
van de - fol. 168 - ambagten en neeringen op hunne gewone vergaederplaetsen
vergaedert waer aen ider der zelve door de respective dekens voorgehouden wiert
den dreijgenden troubel en oproer binnen de stadt Brugge door het afdanken van alle
de werklieden die nu sedert het begin der revolutie aen de batterijen en versterkingen
op de vesten hebben gewerkt, alsnu niet meer noodig geoordeelt wordende te zijn
en de stadt onmogelijk d'onkosten niet meer kan blijven betaelen zonder groote
belastingen te moeten opstellen. Daer wiert verders voorgehouden hoe eenige deser
werklieden opentlijk hebben durven avanceren van heden door gewelt werk te krijgen
of eenige huijsen te zullen renueeren(98) en plonderen met fixatie zelfs van welcke(99),
hoe hun bij dese staet te vervoegen eene bende keijsersgesinde die tegens de patriotten
zouden opstaen om dus gesaementlijk de heele stadt in wanorder te stellen, om welcke
dan met reden gevreesde onheijlen te voorkomen de dekens aen alle hunne
supposten(100) hebben - fol. 169 - versogt van zoolang in menigte desen morgen elk
op hunne respective vergaederplaetsen saemen te verblijven totdat men den uijtslag
van de gedaene dreijgementen zoude gesien hebben. Vervolgens bleeven meest alle
de leden der ambagten en neeringen saemen vergaedert, bijnae den heelen morgen,
zonder nogtans de minste beweging te doen, welcke voorsorgen van die uijtwerkinge
waeren dat ider stil in zijn huijs verbleef zonder dat er het minste disorder voorviel
en alsof er noijt iemant op de vesten hadde gewerkt terwijl de moetwillige genoegsaem
voorsaegen dat de menige borgers, verselt door de gewaepende der gildens, gewelt
door gewelt zouden gekeert hebben, hebben zij hun geruster als oijt gehouden, geen
de minste buijtenspoorigheden gepleegt wordende. Wenschelijk waere het dat het
goedt order in dese tijdtsomstandigheden mogt behouden worden en dat die troubelen,
meer te vreesen als den oorloog, noijt vroeg of laet in de stadt Brugge mogten
uijtbersten, voor welke men alsnu niet - fol. 170 - zonder redens bevreest is. Terwijl
nu de menigte supposten op hunne vergaederplaetsen de nadere orders waeren
afwagtende, stelde elcken deken aen zijne supposten een gedrukt project van 't
magistraet voor tot het oprechten van eene buijtengewone vergaederinge tot beslissing
van alle de geschillen die onder de corporatiën zouden konnen voorvallen(101), (welk
project in de versaemeling N. 1 onder de stukken N. 5 kan gesien worden),. Sommige
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ambagten kuerden zulks teenemael af en oordeelden zulks teenemael onnoodig te
zijn, andere agrieerden die voorstellingen en artikelen in volle deelen en benoemden
zelfs met meerderheijd van stemmen de leden voor die vergaederinge, dus is men
onseker of dese vergaederinge zal tot d'uijtwerckinge gebragt worden.
Heden verneemt men in de XI gasette: dat Z.M. den keijser zig wederom een weijnig
beter bevint dog dat er geene hope voor zijne herstellinge is. Bevel gegeven om in
alle
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missen te bidden voor - fol. 171 - de gelukkige verlossinge van de ardshertoginne
Elisabeth(102). Verscheijde berichten nopende den Turkschen oorloog. Uijt Parijs
beroerten tot Metz; in de Antilleseijlanden tot Port au Prince en verscheijde andere
deelen van Vranrijk ontstaen; den koning begeeft zig tevoet naer de
landsvergaederinge, zijne minsaeme aenspraek tot dezelve; inhout van den eedt van
de leden der landtsvergaederinge. Jean Jacob in den ouderdom van 120 jaeren, 2
maenden en 28 daegen overleden. Uijt Breda, de repuplicke van Holant, onder sekere
bepaelingen den doortogt van waepens, etc., langs de generaliteitslanden(103) naer
Brabant toegelaeten. Uijt Gend benoeminge van gedeputeerde voor't congres bij de
Staeten-generael tot Brussel; verdeijling der vaderlandtsche troupen; verscheijde
aenvallen op de vijanden; tijdinge dat de besettinge van 't kasteel van Antwerpen
heeft gecapituleert(104); mandement van den heer Bisschop van Gend voor den
aenstaenden vasten; - fol. 172 - pligtigheijd wegens de gelukkige revolutie tot
Wissekercke(105) gehouden. Aenbesteding van de Vivres en Fourage(106) vanwegens
de Staeten van Vlaender voor het vaderlandts leger.
In den nagt tusschen den 8 en 9 februarij nam d'heer Donce(107), nu capijtijn van 't
nationeel voetvolk en tevooren eenen der besonderste van de leden van 't choor
patrioticq(108), het vaendel weg van de Mart, nu sedert de verovering van Brugge voor
d'hooftwagt tusschen de canons geplant staende, zijnde hetzelve vaendel hetgone
waermede Brugge verovert is (ziet hiervooren fol. 40) en nu reets door de locht zeer
versleten en verduijstert. D'heer Donche door dese wegneming willende te kennen
geven zulks aen 't patrioticq choor toe te behooren, dog de volontaire der gildens
zulks seffens anders verstaende, zijn gewaepent gegaen naer zijn huijs en hebben
hem met gewelt desen standaert van vrijheijd doen terug geven, zeggende den zelven
aen hem - fol. 173 - nogte aen de patriotten of volontaire der gildens toe te behooren
maer wel aen 't committé-principael(109), door welcke den zelven bekostigt is. Desen
staendaert aldus weerbekomen hebbende, is den zelven niet meer geplant geworden
maer gebonden aen een der stukken canon die voor d'hooftwagt geplaest staen zoodat
dezelve zoo licht niet meer zal konnen genomen worden.

(11 februarij 1790)
Op den 11 februarij wierden 's morgens vanuijt de vangenisse(110) naer 't collegie
overgeleet eenige wegens het veroorsaeken van den lesten opstant, alsook eenige
andere die, keijsersgesint zijnde, andere tot oproerigheden hebben opgewekt. Dese
verbleeven op 't collegie eenen merkelijeken tijdt om verslag van hunne
ongehoorsaemheijd te doen en opdat den heelen keijserlijcken aenhang zoude aen 't
daglicht komen, want dese niet anders voor hebben als de openbaere rust te stooren,
waerom er weijnig nagten passeren in welcke geene van die - fol. 174 - ruststoorders
van hun bedde gelicht worden.
Tusschen vijf en ses uren van desen avont zijn met ses billanderschepen van de
Coupure uijt de stadt Brugge vertrokken drij compagniën, bestaende in circa 600
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mannen van het nationeel voetvolk deser stadt, alle in volkomen uniforme en
gewaepent, evenals een lang in order zijnde regement, desen nagt naar Gend
afvaerende om hun verders te begeven naer Naemen bij het vereenigt leger van den
generael Van der Meersch om dus gesaementlijk alle de provenciën van 't lieve
vaderlandt teenemael vrij te vegten. Zulks geschiedende onder den toeloop van
duijsenden menschen, het teerdere afscheijt van den man tot zijne vrouwe, den soon
van zijne ouders en vrienden, den vrient van alle zijne lieve vrienden en bekende,
het versteenste gemoed bewegende; ider dus ziende met den grootsten iver zijn leven
te pande stellen tot behoudenisse van 't lieve vaderlandt.
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Heden verscheen in 't licht: - fol. 175 - ‘Copije van een kort verhael van alles hetgene
den eerw. heer Libert, eertijdts procurator der gewesene cathuijzers, gesien, gehoort
en geleden heeft in een kot der casemen ten tijde van de beroerten in Gend den 13,
14, 15 en 16 november 1789’, van hem toegesonden aen eenen zijner vrienden,
hieronder verklaerende door zijn eijgen hantteeken de overeenkominge deser met
haer orig(n)ineel, (welk stuk in de versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 15 kan
gesien worden).
Heden verneemt men in de XII gasette: uijt Weenen bericht nopende den Turkschen
oorloog, opstant der boeren in Galliciën tegens het keijserlijk gouvernement; de
comitaten in Hongariën versoeken ook hunne voorrechten; lijste der overledene en
krancke van de Oostenrijcksche troupen; de siekte des keijsers is nog aen de
beternisse, raedtpleginge der geneesheeren over dezelve gehouden; hoogen prijs van
het brood en vleesch. Uijt den Elzas dat den prins-bisschop van Strasburg zig beroept
op de decreten der Fransche - fol. 176 - landtsvergaederinge. Uijt Parijs decreten der
landtsvergaederinge; naeder bericht uijt Rennes nopende de saemenrottingen aldaer
veroorsakt; alle mascaraden en gemasquerde ballen verboden. Uijt Namen 500
keijserlijcke nae Durbuij vertrokken; te Sinet(111) 40 keijserlijcke overlopers
aengekomen. Uijt Gend artikelen van de capitulatie van de citadelle van Antwerpen;
den burggrave De Dam(112) benoemt als generael-major en provisioneelen commandant
en chef van de troupen in Vlaenderen; generael verbodt der masquers; pligtigheden
wegens de geluckige revolutie tot Thielt, tot Idderghem, landt van Aelst, tot Lebbeke,
landt van Dendermonde en tot St.-Lievenshautem gehouden. Bekentmaekinge van
de universiteijt van Loven en twee andere van de heeren Staeten van Vlaenderen.

(12 februarij 1790)
Op den 12 februarij wiert bij orders van d'heeren van 't magistraet bij hallegebode
en trommelinge afgekondigt de volgende ordonantie(113): dat den Heere ende Wet der
stadt Brugge - fol. 177 -, voorsiende de onheijlen en misbruijken die er in dese
tijdtsomstandigheijd zouden konnen spruijten door de toelaetinge der masquers op
de vastenavonddaegen, besonder in eenen tijdt dat men schuldig is het goddelijk
Albestier te bedanken over de gelukkige staetsomwenteling der Nederlanden en nog
onophoudelijk besig is den segen van den Alderhoogsten af te smeeken over den
volkomen goeden uijtval van die onderneming en begunsting der Nederlandtsche
waepens, van den anderen kant ook voorsiende de misbruijken die er zouden konnen
spruijten door de nog overig zijnde dweersdrijvers en betwisters van de bekomen
dierbaere vrijheijd en openbaere ruste, die onder de gemasquerde momaensigten
zouden konnen veroorsaeken gevegten, doodtslaegen en algemeene stooringen, zoo
is 't dat den Heere en Wet der stadt Brugge ingevolgen de declaratie van de hooge
ende mogende heeren Staeten van Vlaender hun toegesonden, verbied naer het
voorbeelt van alle andere steden van Vlaenderen en Brabant, zoo sij - fol. 178 verbieden bij desen aen alle ende eenigelijk op de toekomende vastenavonddaegen
en andere, tot naeder dispositie, langs de straeten met eenige masquers te loopen op
het aensicht ofte met vermonde gemasquerde kleederen, op pene van seffens te
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worden aengehouden, beweegt in egte van vangenisse en naer d'extinctie van 't cas
te worden gestraft, wordende wel strengelijk verboden, de police ten desen eijnde
gelast, eenigen wederstant of gewelf aen te doen, op pene van arbitrairelijk te worden
gestraft; 't zij door eene geesselinge, collatie in 't correctiehuijs of andere lijfstraffe
zooals het cas zoude dicteren en het gewelf zig zoude uijtgestrekt hebben; verbiedende
den Heere ende Wet verders aen alle de eijgenaers der commediehuijsen, theaters,
ballen en redouten(114) van op dezelve eenige commediën, openbaere
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spelen, ballen of redouten toe te laeten, op pene van elk in 't besonder te vervallen
in eene boete van 200 guldens; zullende gelijkkelijk ider persoon in 't besonder - fol.
179 - die zoude bestaen zig in die plaetsen te begeven in eene boete van 50 guldens
vervallen.
Eene andere ordonantie, heden ook afgekondigt(115), behelst dat den Heere ende Wet
der stadt Brugge, klagten bekomen hebbende dat de rouwe huijden en kalfsvellen in
menigte vertransporteert worden naer verscheijde buijtenplaetsen en beloken steden,
zelfs door eenige bevrijde(116) van het ambagt der huijdevetters, om aldaer tot groot
naedeel van de consumptie geprepareert te worden, om welk schaedelijk gebruijk te
voorkomen ordoneeren, zoo sij ordoneeren bij desen, dat er voortaen geen rouwe
huijden of kalfsvellen buijten de stadt zullen vermogen vertransporteert te worden
(uijtgenomen nogtans de langs zee komende, door dese stadt moeten vertransporteert
worden), op verbuerte van ses pond parasijse voor elk stuk en verbuerte der zelve,
welke eene helft aen den gemeenen armen en de andere helft onder het ambagt der
huijdevetters zal verdeelt worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Versaemeling van alle de origineele brieven van den fol. 180 - keijser Joseph den II aen den generael d'Alton(117) sedert december 1787 tot
in november 1789’, (welcke in de versaemeling N. 5 onder de stukken N. 6 konnen
gesien worden). Ook ‘Geheijme en hekelachtige saemenspraek tusschen drij
keijserlijcke generaels, d'Alton, d'Arberg(118) en Schröder(119) over den siegten uijtval
van hunne krijgsdaeden tegen de patriotten in de Nederlanden’, (welk stuk in de
versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 10 met tijtelplaet kan gesien worden).

(14 februarij 1790)
Op den 14 februarij is met de grootste pligtigheijd en gestigheijd in de cathedraele
kercke van St.-Donaes, in degene der eerw. paters discalsen, O.L.V. ter Poorterije(120),
ook in de parochiale kercken van Oostende, Thourhout en Eecloo en eerw. paters
augustinen tot Rousselaere begonst het gebed van 40 uren met expositie van 't
Alderheijligste ingevolgens het order der vastenbulle van onsen eerweerdigsten heer
- fol. 181 - bisschop en gelijk aldaer in de tabelle fol. 11 aengewesen staet hoe
geduerende den heelen vasten dese aenbiddinge zal plaetse hebben in alle de kercken
deser stadt Brugge en in alle de besonderste van 't landt van den Vrijen die telkens
voor 's landts geluk drij daegen zal gedueren en in ider kercke door eene pligtige
processie rond de kercken zal gesloten worden, immers breeder, zooals den leser in
die bulle sien kan hoedaenig dese buijtengewone godtvrugtigheden om den
goddelijcken segen over de vaderlandtsche wapenen te bekomen geduerende den
heelen vasten ingestelt zijn. Van heden dan heeft men in de voormelde kercken den
iver en godtsdienstigheijd meer als oijt sien uijtschijnen en menige (die als over jaer
vanop den sondag het verderfelijk masqueren oeffenden en zig in d'openbaere ballen
en commediën begaeven, zooals die vervloekkelijcke gewoonte ledent eenige jaeren
door het gewesen gouvernement was - fol. 182 - toegelaeten, zooals den leser in mijn
voorig deel vermelt vint) zig nu werpen voor 't aenbiddelijk Alderheijligste om den
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segen van den hemel door eenpaerige gebeden af te smeeken tot behoudenisse van
onse Heijlige Religiekerk en staet en segening onser vaderlandsche waepens.
Geduerende desen avont en heelen nagt deden de volontaire onser drij hooftgildens,
in uniforme en gewaepent, de patrouilliën in alle de cantons der stadt om te vigileeren
op d'uijtvoeringe van d'ordonantie van 't magistraet die hiervooren fol. 176 vermelt
is.
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(15 en 16 februarij 1790)
Op den 15 en 16 februarij, gelijk op den volgenden donderdag naer Aschdag, wiert
behalvens den hiervoor vermelden biddag in de kercke der eerw. paters predikheeren
voor 's landts geluk en tot lavenis der zielen der dappere vaderlanders, reets in de
verscheijde aenvallen gesnevelt, nog de volgende besondere en buijtengewone
godtvrugtigheden geplogen ter eeren van O.L.V. van den H. Roosencrans of Maria
de Victorie(121), ten desen eijnde - fol. 183 - het beelt van Maria in 't midden der kerk
geplaest staende. Om thien en half uren wiert er afgesongen eene zeer pligtige misse
met expositie van 't Alderheijligste, waer ook telkens de kinderen onser krijgsschool(122)
met hunne meesters in patrioticque uniforme tegenwoordig waeren. Ook 's avons
om vijf uren een solemneel lof ten desen eijnde gedaen wordende en waer den toeloop
van godtvrugtige ook overgroot was met wat eene stilte en gestigheijd, zonder het
voorvallen van eenige troubels, alsnu de twee vastenavonddaegen zijn overgebragt
is bijnae onbeschrijvelijk, dusdaenig dat dees daegen zoo gerust als andere daegen
doorgeloopen zijn en alsof het heijdensch gebruijk der masqueraeden, 't houden van
openbaere ballen, redouten en commediën, noijt hadde gepleegt geweest.
Van 's maendaegs 's morgens tot in den morgen van Asschenwoensdag saeg men de
volontaire onser drij hooftgildens, alle in uniforme en gewaepent, bij buerten rondt
alle de cantons der stadt patrioleeren, evenals een gedresseert - fol. 184 - regement
rondt de stadt de wagt zoude gedaen hebben en dese aldus het beste order
onderhoudende zonder eenige disorders te ontmoeten, want gelijk alle baldaedigheden
over jaer op dees daegen den vollen toom hadden en zelfs door het gewesen
gouvernement op de sondaegen waeren toegelaeten, schijnen nu ook alle gemoederen
van toon verandert te zijn, ider niets anders behertigende als den gewenschten
oogenblik om onse vrijheijd teenemael versekert te sien. Ten desen eijnde heeft men
meer als oijt de kercken, als hiervoor vermelt, vol godtvrugtige gesien en 't
Alderheijligste onophoudelijk aenbidden. Geduerende dees drij daegen hielden
behalvens degene der hooftwagt, de drij volontaire gildens hunne wagt in 't Vrije,
geduerig niet min dan hondert aldaer tegenwoordig zijnde tegens het voorvallen van
alle troubelen. Het masqueren dus door het heele landt verboden zijnde, kan dit
loffelijk besluijt van de hoogmogende heeren Staeten niet genoegsaem gepresen
worden om de pasquillen(123) en de - fol. 185 - baldaedigheden voor te komen die men
zonder twijffel geduerende dees daegen wegens de tijdtsomstandigheden zoude
hebben sien plegen.
Heden verneemt men in de XIII gasette: uijt Weenen verscheijde berichten nopende
den oorloog; Z.M. den keijser is wederom zeer sterk overvallen en niettegenstaende
de schinbaere beternisse verlaet hij meest alle zijne besigheden; de gepensioneerde
geestelijcke moeten met de zielsorge belast zijn; de Hongaren bekomen hunne oude
constitutiën en voorrechten. Uijt Berlijn dat alles het uijtbersten van den oorloog hoe
langer hoe meer schijnt aen te kondigen. Uijt Parijs verscheijde decreten der
landtsvergaederinge. Uijt Brussel den hertog van Aremberg en Arschot stelt zig aen
't hooft van de vijf gildens. Uijt Gend pontificaele misse gecelebreerd onder
opdraeginge van twee veroverde vaendels van 't regement van Clairfaijt(124);
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pligtigheden wegens de gelukkige revolutie tot Sleijdinge, St.-Nicolaes, land van
Waes en tot Exaerde, zelve land, gehouden.

(18 februarij 1790)
- fol. 186 - Op den 18 februarij ontrent den avond zijn alhier binnen Brugge met de
bargie van Nieuport van Vuernen(125) aengekomen ontrent hondert mannen
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nationeele troupen, voorop gaende slaenden trommel en krijgsmusik; dese onder den
toeloop van duijsenden menschen op de Mart gekomen zijnde, saeg men de hoeden
van ider draeijen en de locht weergalmde door 't vruegdegeroep: ‘Vivant de patriotten’.
Dese zijn in de casernen der Poermolen(126) geïnkwartiert geworden tot'er tijdt dat zij
met onse manschap naer 't vereenigt leger zullen vertrekken; hunne casakken zijn
blouw met roode opslaegers en witte vesten en brouken, ider aenhebbende een capote
van asgrouw, Brugsche fabricke. Sedert eenige daegen zijn er nog verscheijde
escadrons van 30 à 40 mannen van Nieuport en Vuerne aengekomen die ook saemen
met de bovengemelde zullen versonden worden.
Heden verneemt men in de XIV gasette: uijt Weenen in het Carpatisch gebergt[e] is
eene groote - fol. 187 - schermutselinge voorgevallen; verscheijde berichten nopende
den oorloog; Z.M. den keijser bevint zig in eene zeer slegte gesteltheijd; verhael van
eene onderneminge tegens de Turcken. Uijt Parijs decreet der landtsvergaederinge
waerbij de kloosterlijcke beloften en orders vernietigt worden; Te Deum over den
geluckigen voortgang der revolutie gehouden. Uijt Gend eenen brief uijt Naemen
van den 14 deser. Plichtigheden wegens de geluckige revolutie tot Audenaerde en
Aeltere gehouden.

(20 februarij 1790)
Op den 20 februarij hadde binnen de stadt Brugge eene zeer groote pligtigheijd
plaetse. Om 10½ uren was in den choor van St.-Donaes met groote pligtigheijd
gebragt het vaendel van onse nationeele troupen, wanneer hetzelve met groote
pligtigheijd door onsen eerweerdigsten heer bisschop gewijt wiert ten bijwesen van
de clergé, de heeren officieren van het nationeel regement onder het bevel van den
heer lieutenant Joseph de Serret(127), gewesen consul-generael van Vranrijk voor - fol.
188 - de Nederlanden en hetwelk als 't eerste vaendel voor Vlaenderen gejont is door
den edelen heer Jor. Charles Albert de Schiettere, heere van Kaprijk, etc.(128), eersten
borgmeester der stadt Brugge. Hetzelve toegewijt wordende aen de Alderheijligste
Drijvuldigheijd onder den tijtel en voorspraek van de Alderheijligste maget Maria,
voerende in hetzelve haer afbeelsel op een kostbaer satijn, geschildert in levende
caleuren, geboort met patriotieque caleuren rondtom met verscheijde waepens en 't
jaer 1789 in 't midden, met dit opschrift onder het waepen van Vlaenderen: ‘Voor
de religie en 's landts vrijheijd’, met goude koorden en quispels verciert zijnde.
T'eijnden den zeer pligtigen godtsdienst is door onsen eerweerdigsten heer bisschop,
gekleet in pontificael gewaet, uijtgesproken een zielroerende redenvoering opsichtelijk
tot dese ceremonie, t'eijnde welcke hij het vaendel overgaf aen den nieuwen vaendrig,
Philippus Kesteloot(129), hem over het geheele regement omhelsende. Geduerende de
plegtigheijd speelde den beijard onophoudelijk, ook een compagnie grenadiers voor
de kercke onder de waepens staende. - fol. 189 - Naerdat nu die pligtige wijdinge
van het vaendel voltrokken was, makten onse nationeele troupen hun veerdig tot den
optogt naer het nationeel leger op bevel van den verlosser van 't lieve vaderland, den
generael Van der Meersch. Om vijf uren dan saeg men dezelve met het gemelt
vaendel, alle in uniforme en gewaepent, op de Coupure verschijnen, waer negen
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billanderschepen gereet laegen om hun met den heelen etat major naer Gend over te
voeren; bestaende het getal in ontrent 850 mannen, zoo infanterije, dragonders als
jaegers, zoodat Brugge nu reets, met degone voorgaendelijk vertrokken, ontrent tot
het getal van 1600 welgeoeffende mannen naer het leger toegesonden heeft, nu circa
nog 200 mannen binnen dese stadt tot nadere orders verblijvende. Aendoenelijk was
het menige aensienelijcke persoonen en zoo menige van minderen rang uijt liefde
voor het vaderland hunne geboorteplaets, huijshouden, vrouw, kinders en ouders te
sien verlaeten om voor onse
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behoudenis te winnen of zelfs geslagoffert te worden. Op dit - fol. 190 - vertrek, 't
welk het versteenste gemoed beweegde, was bijnae de heele stadt op de Coupure op
de been, elk van zijne vrouw(en) ouders, vrienden en bekende het teerderste afscheijt
nemende onder het gejeug van de duijsenden en den toewensch van alle geluk en
voorspoed over de vaderlandsche waepens en belofte dat men geduerende den strijd
den hemel door onse gebeden zal tragten te bewegen opdat men die dappere
vaderlanders met den volkomen zegenprael zoude mogen sien terugkeeren.

(21 februarij 1790)
Op den 21 februarij 's morgens om 11 uren vertrokken de volontaire onser drij
hooftgildens van de Mart in volle uniforme met vliegende vaendels en krijgsmusik
naer de capelle van O.L.V. van Blendekens(130), alwaer gekomen zijnde ten koste van
de confrerije deser capelle afgesongen wiert eene solemnele misse in volle musik
ten eijnde om den almogenden Godt door de voorspraek van de H. maget Maria te
bewegen tot de volkomen segening onser vaederlandsche waepens en tot verlichting
van alle de dwaese verblinde - fol. 191 - die er in Vlaenderen wegens de geluckige
staetsomwenteling nog gevonden worden.
Heden ook eersten sondag van den vasten is wederom het beste order onderhouden
nopende het verbodt der masqueraeden, commediën en ballen evenals die
verdommelijcke gewoonte overjaer noijt hadde gepleegt of toegelaeten geweest.
Ook is op heden, als overjaer, in de parochiale kercke van St.-Anne den heelen dag
het Alderheijligste geëxponeert en de goddelijcke diensten, ook gelijk overjaer, met
hetzelve insicht en op gelijcken voet onderhouden geworden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Nederlandts chronijkje ofte geschiedenissen van het
Nederland sedert het begin der beroerten tot desen tegenwoordigen tijdt’, (zeer
vermaekelijk om lesen en 't welk in de versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 11
kan gesien worden). Ook ‘Den swarten of grouwelboek’, waervan den leser in de
versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 16, 17 en 18, den nomber - fol. 192 - 1, 2
en 4 zien kan met tijtelplaeten en van welcke [ik] maer eenige numeros versaemelt
hebbe om naemals te konnen zien hoedaenig die wierden uijtgegeven, terwijl den
leser het vervolg en eijnde kan vinden in 't vervolg der deelen van de versaemeling
der vertooningen, protestatiën(131) en eijsschen, etc., in welcke het heele vervolg van
den swarten of grouwelboek uijtgedrukt is.

(22 februarij 1790)
Op den 22 februarij verneemt men uijt Gend dat de nationeele troupen, saterdag uijt
Brugge vertrokken, tot Gend sondaegs 's morgens in 't beste order zijn aengekomen
onder de toejeuginge van eene bijnaer ontelbaere menigte volk en door d'agtbaere
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collegiën zijn ingehaelt geworden. Naer ververschinge in de casernen op St.-Pieters
genomen te hebben, hebben zij, verselt met ontrent 300 mannen troupen van
Audenaerde, op den Kauter de kerkparade gedaen, onder het lesen van eene korte
misse op den trommel en naer de generaele absolutie ontfangen te hebben, zijn - fol.
193 - dezelve gesaementlijk naer het vereenigt leger langs Brussel vertrokken, wanneer
zij op heden ontrent den avond tot Aelst aengekomen zijn.
Heden verneemt men in de XV gasette: uijt Weenen dat de slegte gesteltnisse des
keijsers nog blijft voortdueren en dat er de laeste redoute zeer talrijk is geweest omdat
men voorsiet dat door de naebij zijnde doodt des keijsers alle vermaekelijckheden
zullen opgeschort worden en verscheijde andere besonderheden zoo nopende den
oorloog als andersints. Uijt Parijs, vonnis ten laste van den marquis de Favras
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uijtgesproken, wettelijk overtuijgt van aen landtsverraed pligtig te zijn. Uijt Herve
den keijser vervallen verklaert over het hertogdom van Limburg; goet gedrag der
vaderlandsche troupen aldaer. Uijt Andenne zijne excellentie den generael Van der
Meersch aldaer aengekomen en pligtigheden daerover gehouden. Pligtigheijd tot
Voorde, landt van Aelst wegens de geluckige revolutie gehouden en daegelijcksche
devotie die aldaer ten desen eijnde begonst is.

(24 februarij 1790)
- fol. 194 - Op den 24 februarij is vanwegens d'edele heeren van 't magistraet 's landts
van den Vrijen afgekondigt en geaffixeert de volgende ordonantie(132): dat het collegie
van borgmeesters en schepenen 's landts van den Vrijen, ondervonden hebbende dat
er menige kleederen, krijgstuijg en andere effecten van de nationeele troupen te lande
worden afgekogt, ordoneeren dat alle voorige placaeten, ordonantiën ten desen opsicht
geëmaneert stiptelijk zullen worden agtervolgt en in alle deelen onderhouden worden
en dat bovendien bij idere overtredinge zal verbuert worden een amende van hondert
patacons(133), zonder eenig verdrag; ordoneeren ook verders dat alle ordonantiën en
placaeten gegeven door den gewesen souverijen nopende de voorkoming van de
desertie militaire die door de landtslieden moet onderhouden worden, stiptelijk zal
moeten worden agtervolgt totdat er diesaengaende naedere reglementen zullen gemakt
- fol. 195 - zijn; ordoneerende aen alle bediende 's Landts van den Vrijen hierop
nauwkuerig te waeken en de overtreders zonder eenige oogeluijkinge aen te houden
en binnen Brugge over te brengen.

(25 februarij 1790)
Op den 25 februarij wierden op bevel van 't magistraet verscheijde couriers
afgeveerdigt om te vernemen op welcken dag en ure Zijne Excellentie den generael
Van der Meersch binnen de Brugsche mueren zal aenkomen om den verlosser van
't vaderlandt met alle de noodige eere te konnen ontfangen. Ten desen eijnde wiert
geduerende desen naermiddag door de gewone klinckers(134) van de Mart uijtgeklonken
dat zig eenider wie het zoude mogen wesen met alle musicaele instrumenten,
behalvens bassen en violen, daerop ervaeren zijnde, zig van nu af vermag in den
‘Ouden Hove’(135) aen te bieden om op 't arrivement van den gemelden generael alle
veerdig te zijn en den zelven aldus met zooveel te grooter pragt ende luijster te konnen
- fol. 196 - ontfangen.
Heden verscheen in 't licht: ‘Redentwist tusschen eenen minderjaerigen patriot en
een keijserlijcken soldaet, gaende naer Luxembourg zijne garnisoenstad’. Ook
‘Versaemeling der brieven van hunne koninglijcke hoogheden Albertus(136) en
Maria-Christina aen den graeve Van Trauttmansdorff’, (tweemael verscheijdelijk
uijtgegeven en welcke drij stukken in de versaemelinge N. 2 onder de stukken N.
12, 13 en 14 konnen gesien worden).
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Heden verneemt men in de XVI gasette: uijt Weenen verklaering van den geneesheer
aen den keijser dat zijne siekte ongeneesbaer is, waerom aen Z.M. de Heilige
Sacramenten toegedient zijn en andere merkweerdige omstandigheden. Uijt Parijs
uijtvoering der doodtstraffe van den heer Marquis De Favras met alle de
omstandigheden; decreten der landtsvergaederinge nopende de religeusen; den
generael Van der Meersch tot Gend verwagt. Pligtigheden wegens de revolutie tot
Boesinge bij Ipren, Poperinge en Dentergem gehouden.

(27 februarij 1790)
- fol. 197 - Op den 27 februarij wierden bij condemnatie crimineel in gebannen
vierschaere(137) in 't Stadthuijs gecondemneert twee pligtige, als hiervooren fol. 162
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vermelt, geapparendeert, genaemt Vos en Plancke(138), elk voor den tijdt van drij
naereenvolgende jaeren om in 't correctiehuijs deser stadt opgesloten te worden,
boven de aengemelde buijtenspoorigheden nog overtuijgt zijnde van de aenleijders
te zijn van eene bende keijserlijcke met welcke zij op de vastenavonddaegen, indien
de masquers hadden toegelaeten geweest, met meer dan tweehondert aen hun
ingeteekent van sinne hadden geweest, alle voorsien met stokken met pinnen en
degens langs de straeten te loopen en alle de patriotten om te brengen die tegens hun
den minsten wederstant zouden geboden hebben.
Heden tegens den avond was er een groot disorder en gevegt tusschen vier boeren
in d'herberge St.-Jacobs(139), dusdaenig dat zij malkaer zouden om hals gebragt hebben
en niet konden gescheijden - fol. 198 - worden, dog aldaer seffens sesthien mannen
van de gilde der schermers(140) van d'hooftwagt aengekomen zijnde in de volle waepens,
hebben dees vier boeren naer d'hooftwagt medegeleet en aldaer dusdaenig hun dispuijt
vereffent dat dezelve nog vóór 't sluijten van stadtspoorten vrij zijn gestelt en alle
bevredigt nog desen avond naer hun huijs gekeert zijn.

Eindnoten:
(84) Bemerk hoe bang men wel was voor de volksmassa. Tijdens de 4de Engelse Zeeoorlog (1780-84)
waren er te Brugge werkkrachten tekort. Maar vanaf de zomer 1787 werd een stijgende
werkloosheid vastgesteld. De situatie werd nog erger bij het begin van de Brabantse
Omwenteling. Het stadsbestuur zag zich zodoende verplicht om gedurende de eerste maanden
van de revolutie volstrekt nutteloze graafwerken te laten uitvoeren. Wanneer men er, begin
februari 1790, bij gebrek aan fondsen mee moest ophouden, moesten ambachten en gilden
patrouilleren om plunderingen te voorkomen. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl.
I, blz. 75-76), (Zie verder folio's 161-162 van dit deel).
(85) Deze huidige Roemeense stad ligt op de grens met Joegoslavië.
(86) Wellicht wordt hier het plaatsje Pondrôme, nabij Beauraing in de provincie Namen, bedoeld.
(87) De Staten-Generaal die niet permanent zetelde, droeg haar bevoegdheid over aan een Congres
gevormd uit een aantal van haar leden. Zoals van Walleghem het vermeldt, werd inderdaad om
de week een andere voorzitter aangesteld. Dit Congres had geen werkelijke invloed. Vander
Noot en van Eupen, in de bevoegdheid van minister en staatssekretaris, ondertekenden immers
alle akten van de Staten-Generaal en het Congres. (S. TASSIER, Les démocrates, o.c., blz.
211).
(88) Apponimenten betekent waarschijnlijk geschenken.
(89) Het overkoepelend Comité om de stad te helpen besturen (van november 1789) bestond uit
verschillende departementen, w.o. dat der patrouillen. Het bestond uit de slotenmaker Joannes
van Haecke (vanaf 29 november 1787: 4de vinder van het ambacht der smeden; op 25 november
1788: deken; op 2 januari 1790: 1ste vinder), koopman-mercenier Frans Moentack (die verder
behandeld wordt in voetnoot 305) en de blauwverver Judocus van Loo (16 december 1792:
10de raad; 13 februari 1793: 3de wethouder (politie); 8 april 1792: substituut wijkmeester). (Y.
VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 32-33), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen I, blz.
252-253), (S.A.B., Wetsvernieuwingen, pf. 142, fol. 197).
(90) Blaise Colomban van Bender (1713-1798) bevond zich vanaf 1733 in het Oostenrijks keizerlijk
leger. In 1785 werd hij er Feldzeugmeister of maarschalk. In de oorlog tegen de Turken was
hij aanvoerder van het Oostenrijks leger en enkele jaren later vervulde hij als generaal een
belangrijke rol in de herovering van de Nederlanden, anno 1790. (S. TASSIER, Les démocrates...,
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(91)

(92)

(93)

(94)

o.c., blz. 425, 428), (C. BRONNE, La vie impétueuse de Malou-Riga (1753-1827), Brussel-Parijs,
1962, blz. 36), (Zie ook ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789, voetnoot 319).
Stantvicke, van standfijke of standvink(en), dit zijn de vertikale en horizontale (of midden-)
stijlen die het venster schragen. (F. DEBRABANDERE, Stallaert's glossarium..., o.c., dl. 3,
kol. 361), (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1088-1089).
Begin 1790 had Pruisen een offensieve alliantie met de Porte van Turkije getekend. Hierdoor
verplichtte Pruisen zich aan Oostenrijk en Rusland de oorlog te verklaren, aangezien beiden in
oorlog waren met Turkije. Het kwam echter niet zo ver door de verzoeningspogingen van
Leopold II. (M. POST, o.c., blz. 17, 78).
Frederik Willem II (25 september 1744 - 16 november 1797) was koning van Pruisen van 1786
tot 1797. Hij stamde af van het huis Hohenzollern en was de neef van Frederik de Grote, die
hij opvolgde. (Grote Winkler Prins Encyclopedie, o.c., dl. 9, blz. 189 en dl. 11, blz. 244).
Is de huidige gemeente Kalloo, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen in het arrondissement
Sint-Niklaas. (H. HASQUIN, R. VAN UYTVEN, J.M. DUVOSQUEL, Gemeenten van België,
geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, s.l., 1980, dl. 1, blz. 450).

(95) Zie B.A.B., Reeks B, Acta episcopatus no 78 (1788-1790), fol. 106vo en 107ro, gedateerd op
4 februari 1790.
(96) Pas in de tweede helft van de 18de eeuw kwam het maskeren in onze streken in gebruik. Het
maskeren op straat bleef aan zeer strenge beperkingen onderworpen, omdat men vreesde dat
de massa er misbruik zou van maken om baldadigheden te plegen. Zo werd in 1794 het carnaval
verboden; pas in 1816 werd het slechts voorwaardelijk weer toegelaten. (Zie ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1788, voetnoot 23), (J. DE SMET, Karnaval te Brugge in vroeger tijden, in: Brugsch
Handelsblad, 13-2-1960, blz. 4).
(97) Herderlycken Brief van zyne Doorlugtigste Hoogweerdigheyd Den Heer Bisschop van Brugge
opzigtelyk Tot de Drukkerye, het verkoopen van Boeken, Schriften en Brochuren, als ook
nopende deszelfs Visitatie en Censure. Gedrukt bij Cornelis de Moor, 28 januari 1790 te Brugge,
13 blz.
Mgr. F. Brenart startte een hopeloze strijd tegen de verspreiding van de filosofen (vooral Raynal).
Tot zijn grote verontwaardiging werd hij hierbij niet voldoende bijgestaan door de burgerlijke
autoriteiten. In een speciaal herderlijk schrijven van 28 januari 1790 stelde hij een aantal
maatregelen voor om de zeden en de godsdienstzin van zijn gelovigen niet langer door de
filosofen te laten aantasten. In deze optiek werd naast kanunnik de Gryse, L. Caytan aangesteld
tot 2de kerkelijke censor. (B.A.B., Reeks B, Acta episcopatus, no 78 (1788-1790), fol. 105vo,

(98)
(99)
(100)

(101)

(102)

(103)

106ro), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 109-111, 238-243), (J. ROEGIERS,
Kerk en Verlichting in de Zuidelijke Nederlanden, in: N.A.G.N., o.c., dl. IX, blz. 418).
Net zoals we in het vorige deel (1789) deden, interpreteren we dit als ‘reneweeren’, waarmee
ruïneren, arm maken bedoeld wordt. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 930).
Dit betekent: met een duidelijke aanwijzing van welke huizen men zou gaan plunderen.
Suppoosten of ondergeschikten. In corporatief verband wijst dit woord op de ondergeschiktheid
van een meester t.o.v. de deken en de vinders. In de Brugse ambachtregisters slaat het echter
steeds op een meester. (K. DE WOLF, Aspecten van het Brugse ambachtswezen tijdens de
tweede helft der XVIIIde eeuw, Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L., 1970,
blz. 23).
Vooral einde januari - begin februari 1790 heerste er grote beroering in de ambachtsmilieus.
Het beheer van de ambachten bleef veelal in handen van dezelfde groep of van enkele families.
Daartegen protesteerden nu de zg. ‘suppoosten’ die eveneens van de revolutie wilden gebruik
maken om hun (voor)rechten te vergroten. Trouwens, ook de ambachtsknechten kwamen in
beroering. Het comité van de swaerdekens stelde zich evenwel krachtig teweer. Met de hulp
van het stadsbestuur werden de interne strubbelingen ingedijkt. Alleen bleven er nog lange tijd
moeilijkheden bestaan met 2 ambachten (de bakkers en de timmerlieden). (Y. VANDEN
BERGHE, Jaocijbijnen, o.c., dl. I, blz. 229-230).
Elisabeth von Württemberg (1788-1790) dochter van hertog Friedrich Eugeen van Württemberg,
was gehuwd met Frans Jozef (1768-1835), aartshertog van Oostenrijk van 1792 tot 1804, en
daarna keizer van Oostenrijk tot 1835. (Neue Deutsche Biographie, Berlijn, 1961, blz. 358).
Zijn door de Republiek der Verenigde Nederlanden veroverde gebieden, sedert 1648 aangeduid
met de naam Staats-Brabant, Staats-Limburg en Staat-Vlaanderen, waarbij in 1713 ook nog
Opper-Gelder kwam. Ze werden door de Staten-Generaal bestuurd. (L.P.L. PIRENNE, De
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(104)

(105)
(106)
(107)

(108)

(109)

(110)
(111)
(112)

generaliteitslanden van 1648 tot 1795, in: A.G.N, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1955, dl.
VIII, blz. 315-351).
Na de uitroeping van de Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten op 11 januari 1790,
bezetten de Oostenrijkers nog steeds de citadel te Antwerpen. Op 19 januari werd echter een
overeenkomst gesloten. De Oostenrijkers beloofden de burcht te ontruimen, indien er binnen
de 2 maanden geen daadwerkelijke steun zou komen. Op 29 maart verlieten de keizerlijken de
citadel; Antwerpen was volledig bevrijd. (R. BOIJEN, Het patriottenleger, in: Brabantse
Omwenteling (1789-1790), Brussel, 1983, blz. 62).
Hier werd wellicht Wilskerke bedoeld, gelegen in het arrondissement Oostende. (H. HASQUIN,
e.a., o.c., dl. II, blz. 1241-1242).
Betekent hier bevoorrading van proviand, levensmiddelen.
Het betreft hier dezelfde Donche waarvan sprake in de ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789,
folio's 470 (14de deel), 24 en 40 (15de deel). Er werd echter verkeerd verondersteld dat het om
landmeter Donche ging. Volgens Andries Vanden Abeele was landmeter Donche niet Jacobus
Ludovicus, maar wel Albert Donche (1740-1798) en was het de broer van deze laatste die vanuit
Sluis met een legertje en de vlag in november 1789 Brugge binnenviel, nl. Johannes Baptist.
Vanden Abeele meent dat de Donche van het patriotiek korps niet dezelfde is als deze van de
strijd tegen het Oostenrijks garnizoen; uit deze tekst blijkt nu echter dat ze één en dezelfde
persoon zijn, of vergist van Walleghem zich? Johannes Baptist Vincent Donche (25-04-1737;
08-04-1810) huwde met Barbara de Breemaecker. Hij was officier van de infanterie. Donche
had als kapitein in het Oostenrijks leger gediend, maar bij het uitbreken van de Brabantse
revolutie, koos hij de zijde van de patriotten. Samen met de Menenaar Osten ronselde hij een
35-tal vrijwilligers om op 13 november 1789 vanuit Sluis het fort Sint-Donaas aan te vallen
waarbij zij een aantal Oostenrijkers gevangen namen. De volgende dag vielen zij Brugge binnen.
Na de Oostenrijkse restauratie verbleef Donche wijselijk in het buitenland. Pas op 15 november
1792 keerde hij terug, (brief van A. Vanden Abeele op 25/02/85), (P.A. DONCHE, Resultaet
der opsoeckingen voor een genealogie der familie Donche uyt 't Veurnsche, te Dixmude en uyt
't Ypersche waarvan de verst bekenden voorvaeder is Willem Donche ghebooren rond 't jaer
1370, Roeselare, 1980, blz. 126).
Op initiatief van vooral stadstresorier A. de Peneranda kwam op 25 juni 1787 een
vrijwilligerskorps of ‘corps patriotique’ tot stand. Het telde niet alleen edellieden onder haar
leden, maar ook rijkere burgers en enkele swaerdekens. Men riep o.a. duidelijk op tot gewapend
verzet tegen de politiek van de keizer. Na de volksopstand van einde juli - begin augustus 1787
verscheen het korps niet meer in het openbaar, maar toch bleef het voorbestaan. Enkele mensen
uit dit korps (Donche, de Meulenaere,...) zouden trouwens bij de verovering van Brugge op de
Oostenrijkers (november 1789) een niet onaardige rol spelen. (Zie ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1789, voetnoot nr. 304), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen, o.c., dl. I, blz.
194-201).
Toen half november 1789 Brugge door de patriotten bevrijd werd, ging men - naar analogie
met het Gentse voorbeeld - over tot het stichten van het ‘comité patriottique’. Van Walleghem
bedoelt wellicht niet dit Brugse comité, maar wel het overkoepelende ‘comité principale’ te
Gent, dat wellicht de overkoepelende impakt had die de Staten van Vlaanderen officieel hadden.
Voor het Brugse comité (+ het Vrije) waren Ph. Veranneman en J.B. Coppieters de Brameries
de afgevaardigden. (S.A.B., Fonds Comité patriottique (1789-90)), (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 213-215).
zie voetnoot 37 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Hier wordt Ciney in de provincie Namen bedoeld.
François-Albert-Camille, burggraaf de Dam (geboren 1743), was luitenant-generaal in dienst
van Oostenrijk. Met de Brabantse Omwenteling werd hij tot brigadegeneraal aangesteld door
het Souverein congres. Hij kreeg het bevel over de troepen van de Staten van Vlaanderen op 4
februari 1790. De Dam werd uit zijn functie geheven door generaal Schönfeld op 29 mei 1790.
(TERLINDEN, Les souvenirs historiques de Joseph Walter, officier de l'armée des Etats
Belgiques Unis, sur les événements militaires de la Révolution brabaçonne (1789-1790), Brussel,
1972, blz. 70).
Zie: S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 150 en voetnoot 96 over maskers.
Van het Franse redoute, d.i. (gemaskerd) bal.

(113)
(114)
(115) Zie S.A.B., Hallegeboden, Pf. 1786-1793, fol. 150vo.
(116) Een bevrijde van het ambacht was een knecht die de voorziene leertijd had doorgemaakt en
tegen betaling van een belangrijke som in het ambacht was ingeschreven. Omdat sociale of
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(122)

(123)
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(125)

andere omstandigheden hem hinderden het meesterschap te verwerven, bleef hij als vrije knecht
voor een meester werken. Deze vrije knechten kregen leidinggevende functies toevertrouwd
en werden praktisch nooit afgedankt; ze gedroegen zich tamelijk onafhankelijk ten aanzien van
hun meesters. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 66).
Richard, graaf d'Alton (1732-1790) was bevelhebber van de Oostenrijkse troepen in de
Oostenrijkse Nederlanden (zie voetnoot 292 van “Merckenweerdigste Voorvallen” 1789).
Graaf Nicolaas-Antoon d'Arberg werd in 1736 geboren te Nijvel. Reeds op 13-jarige leeftijd
werd hij in een Waals infanterie-regiment opgenomen en zou zich geleidelijk opwerken tot de
hoogste regionen van het Oostenrijkse leger. Wegens zijn onderscheidingen in dit leger werd
hij ridder in de Orde van Maria-Theresia en was hij tijdelijk gouverneur en hoogbaljuw van
Henegouwen. Zijn rol was uitgespeeld in het revolutie-jaar 1789. Hij stond toen aan het hoofd
van een Oostenrijkse colonne, die de inname van de stad Gent door de patriotten niet kon
verhinderen. Hij werd hiervoor ontslagen en trok zich dan terug op zijn kasteel “à la Rochette”
nabij Pepinster. In mei 1790 was hij een tijdlang de gijzelaar van de patriotten. d'Arberg overleed
te Brussel op 17 september 1813. (Biographie Nationale, o.c., dl. I, kol. 362-363).
Baron Johann-Gottlieb von Schroeder werd geboren te Branden in Brandenberg. Heel zijn leven
zou in dienst staan van de Oostenrijkers. Op 1 november 1752 trad hij in keizerlijke dienst en
in september 1786 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. Toen de oppositie tegen Jozef II in
1787 ten top steeg kwam Schroeder in Brussel orde op zaken stellen in plaats van de hertog
van Ursel. In 1789 was hij dan ook bevelhebber van het Oostenrijkse leger dat in de Kempen
de patriotten opwachtte. Toen Schroeder te Turnhout mislukte, werd hij op non-aktiviteit
geplaatst en naar Bohemen gestuurd. Na militaire opdrachten tegen o.a. Frankrijk, werd hij in
mei 1806 op rust gesteld. Op 18 februari 1807 overleed hij te Böllendorf in Oostenrijk.
(Biographie Nationale, o.c., dl. XXII, kol. 41-59).
Hier wordt de kapel van het gasthuis van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie bedoeld. (Voor
verdere informatie zie voetnoot 137 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
O.-L.-V. van den H. Rozenkrans kreeg de eretitel van Maria de Victoria wegens haar hulp,
voorspraak en bescherming tijdens de beruchte zeeslag bij Lepante op de Turken op 7 oktober
1571 waardoor de christenen de overwinning behaalden. De devotie tot O.-L.-V. van den H.
Rozekrans werd voornamelijk in ere gehouden door de dominikanen. De Rozenkrans was het
officieel gebed van de Maria-vergaderingen bij de dominikanen en werd aan de stichter van de
orde, Sint-Dominicus toegeschreven. De Rozekransconfrerieën kenden veel aanhang; er waren
er meer dan alle overige Mariaconfrerieën tezamen. Te Brugge werd de Rozenkransconfrerie
opgericht in 1484 in de dominikanenkerk. Na verdrijving van de dominikanen (1795) verhuisde
het genootschap naar de parochiekerk Sint-Walburga. (H. STALPAERT, Brugse
devotieprenten..., o.c., blz. 145-155), (Stad Brugge, Mariastoet..., o.c., blz. 12-13), (JORDANUS
PIET DE PUE, Geschiedenis van het ouddominikanenklooster te Brugge, Leuven, 1981, blz.
89-94), (Maria de Victoria, Koninginne der Alderh. Roosekrans, triompherende op haer
twee-hondert-jaerige, Jubile gejont en verheerlykt met Aflaeten en Privilegien, van onzen alderh.
vader Clemens den XIV. Ter gedagtenissen van die wonderbaere Victorie die 't Christendom
in 't jaer 1571 tegen den grooten Turk... bekomen heeft..., Brugge, 1771, 80 blz.).
In het afgeschafte klooster der karthuizers werd vanaf 1783 een school ondergebracht voor de
kinderen der militairen van het Brugs garnizoen. In 1789 was de school door de patriotten
overgenomen. (F. SIMON, Geschiedenis der Kazernes Knapen en Rademakers te Brugge, in:
Westvlaamse Gidsenkring, 4 (1967), blz. 3).
Een paskuil betekent hier een schotschrift of pamflet.
Het bataljon van Clerfayt onder leiding van kolonel Lunden, stond het kleine Oostenrijkse
garnizoen bij tijdens de aanval van het patriottenleger te Gent op 12 november 1789. Het bataljon
gaf zich over op 16 november 1789. (S. TASSIER, o.c., blz. 176), (R. BOIJEN, o.c., blz. 56).
De barge of trekschuit verzorgde het personenvervoer tussen de belangrijkste steden. Aan dit
vervoermiddel werd de voorkeur gegeven boven het paard of de koets, door reizigers die geen
bijzondere haast hadden. De barge naar Nieuwpoort vertrok dagelijks vanuit Brugge, van 1
oktober tot en met 20 april om 8 uur 's morgens en leverde er de passagiers af om 3 uur in de
namiddag. Daar kon men op een andere trekschuit overstappen met bestemming Veurne. Vanuit
Veurne vertrok om 7.30 uur 's morgens een barge die 's avonds te Brugge aankwam. (J.
D'UDEKEM-D'ACOZ, De barge Brugge-Gent, in: Brugge en de Zee, o.c., blz. 96-97), (J.A.
VAN HOUTTE, De geschiedenis..., o.c., blz. 426-427), (S.A.B., BI hh, Den grooten Brugschen
Comptoir Almanach voor het jaar 1790).
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(126) Deze kazerne, gelegen in de Vulderstraat, is beter gekend onder de benaming van de kazerne
Rademakers. Onder impuls van burgemeester Aybert van Huerne werd tot de bouw van deze
kazerne in 1742 besloten. Dit nieuwe gebouw zou op de plaats ‘ghenaemt den poermuelen’
opgericht worden, genoemd naar een huis dat in 1585 in de Vuldersstraat werd gebouwd. Deze
benaming bleef aanhouden tot de wijziging in 1920 in kazerne Luitenant-Kolonel Rademakers.
Thans is deze kazerne verdwenen en vervangen door de gebouwen van het gerechtshof. (F.
SIMON, o.c., blz. 5-6).
(127) François-Joseph-Leonard de Serret de la Mosée Willaeys werd geboren in 1741 te
Villers-le-Gambon, dicht bij Philippeville in het bisdom Luik, als zoon van Charles-Joseph en
Marie Hoffay. Hij huwde te Brugge Maria Joanna Francisca de Willaeys. Vanaf 1758 nam hij
dienst in het Franse leger. Zijn grote rol valt te situeren tijdens de revolutiejaren 1789-90. Toen
werd hij namelijk kolonel en aanvoerder van het Brugs vrijwilligerskorps der infanteristen (van
de Verenigde Belgische Staten). Deze opvliegende vechtersbaas stak zijn bewondering voor
het revolutionaire Frankrijk niet onder stoelen of banken. In deze context was hij dan ook, anno
juli 1792, naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in de Revolutionaire Brugse Schaduwwet.
Volgens Y. Vanden Berghe zou hij tevens een zekere rol gespeeld hebben in het zg. Béthunisme
en werd hij, einde 1793, samen met zijn 2 zonen, opgenomen als officier in het Franse leger.
In datzelfde jaar was hij trouwens ook chef van het Franse regiment te Brugge, dat voor een
deel bestond uit Brugse vrijwilligers van 1790. Verder was hij sedert 1767 lid van de
Sint-Jorisgilde en van maart 1790 tot 1793 lid van de ‘Société Littéraire’. In ditzelfde jaar 1793
vluchtte hij, met de Fransen, voor de Oostenrijkers, maar keerde na de Franse restauratie terug
naar Brugge, waar hij in 1797 overleed. Zijn zoon, baron François de Serret (gehuwd met
Marie-Thérèse van Outryve d'Ydewalle) was bij het begin van de XIXde eeuw een tijdlang
burgemeester van Brugge. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 266 en 381
en dl. II, blz. 50-51), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 240),
(S.A.B., Algemene doopregisters 1767), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen II, blz. 368), (A.
DUCHESNE, Les Belges et les Liégeois dans les Armées Françaises de la Révolution et de
l'Empire, in: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, 1965-66, 16de serie, blz. 75).
(128) Charles-Albert de Schietere van Caprijcke van Maelstaeple werd geboren te Brugge
(Sint-Donaas-parochie) op 6 februari 1724 als zoon van de ex-schepen en schout van Brugge
Philippe-Charles en Marie-Alexandrine de Fraula, wiens vader een zeer hoge ambtenaar van
Karel VI was. Reeds in december 1739 werd hij als zoon van de schout ingeschreven als suppoost
van het ambacht van de visverkopers. Later droeg hij dan ook de titel van ‘notabele vrije
vischvercooper deser stad’ en was hij lid van de eed van de visverkopers (1780-1790). Begin
augustus 1743 verwierf deze schatrijke edelman het burgerschap van de stad Brugge, werd hij
er verkozen tot raadslid en in 1749 werd hij zelfs vijfde schepen. In diezelfde periode werd hij
eveneens gouverneur van de armemeisjesschool Sint-Elisabethshuis (1745) en plaatsvervangend
raadslid (1749) en raadslid (1790) van de Berg van Barmhartigheid. Op 11 oktober 1753 trad
de Schietere in de Sint-Donaaskathedraal in het huwelijk met de zeer rijke Brugse edelvrouw
Maria-Johanna de Cridts (1736-1813), dochter van Ange die schepen van het Brugse Vrije was.
Het echtpaar kreeg 5 kinderen. Een jaar later werd hij eerste hoogpointer van de kasselrij Kortrijk
en uit hoofde van deze functie zetelde hij in de Raad van Vlaanderen (tot 1766). Vandaar dat
hij naast zijn voornaamste domicilie in de Langestraat te Brugge, er nog een tweede op nahield
langs de Graslei te Gent. In oktober 1769 werd hij lid en in 1779 proost van de confrerie van
het Heilig Bloed, (en in 1790 was hij beschermheer van de confrerie van de Heilige Jozef).
Daarnaast was hij voorzitter van de Jointe van de Akademie voor Schone Kunsten en had hij
ook pedagogische bekommernissen. Zo stelde hij in een verlichte geest, een ‘beworp der studiën’
op dat later toegepast werd in het college van de minderbroeders te Tielt. In mei 1787 protesteerde
hij tegen de afschaffing van de voorrechten van de adel en vanaf dat ogenblik manifesteerde
deze zeer rijke aristokraat zich als vertolker van de reactionaire, traditionalistische adel. Evenzo
sprak hij zich, als oud-wethouder en rentenier, in november 1788 scherp uit tegen een bede van
Jozef II. In november 1789 was hij dan ook lid van het ‘comité om de stad te helpen besturen’
als ‘notabele en oude gediende van Brugge’ en werd hij in december 1789 unaniem voorgesteld
en verkozen tot burgemeester van de schepenen van Brugge en volgde daarmee de royalistische
burgemeester Coppieters op. Hij was er dan ook bij toen men, einde 1789, in het Nationaal
Congres de onafhankelijkheid van de Verenigde Belgische Staten proclameerde. In 1790 werd
hij gouverneur van het hospitaal van de Potterie, schonk hij een vaandel aan het Brugse
patriottenkorps, was hij bevoegd voor de ‘vaderlandse inschrijving’ te Brugge en leende hij
(zelfs nog) in november 50.000 gulden aan de Staten van Vlaanderen. Op 1 december 1792
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werd hij 8ste voorlopige vertegenwoordiger en in mei 1793 werd hij onder de Oostenrijkers
terug burgemeester van de schepenen. Maar toen de Fransen in juni 1794 Brugge bezetten,
hield hij zich afzijdig van verdere politieke actie. Maar tegelijkertijd maakte hij zich op andere
terreinen verdienstelijk. Zo was hij na 1794 voogd van het Sint-Janshospitaal en werd hij in
augustus 1797 voorzitter van de commissie voor de Burgerlijke Godshuizen. Charles de Schietere
stierf in zijn huis in de Oude Burg-straat te Brugge op 30 maart 1801. Wellicht is deze straatnaam
de verbetering van een door enkele bronnen geciteerde ‘Oudenburg’ en moet m.a.w. niet gedacht
worden aan de lokaliteit Oudenburg nabij Oostende. P.-A. vanden Berghe schilderde de edelman
en dit schilderij is bewaard in het Sint-Janshospitaal. (Zie voetnoot nr. 410 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789), (W. BOUSSY, o.c., bijlage II, blz. 360), (S.A.B.,
Trouwregisters Sint-Donaas 1753), (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., deel III, blz. 327-328, (A.
DE SCHIETERE DE LOPHEM, Histoire de la famille de Schietere, Brugge, 1968, blz. 367-372),
(Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 10, 200, 215-216 en dl. II, blz. 26-27,
35-36, 56-57, 80-81), (A. VANHOUTRYVE, De vishandel en het visambacht te Bruge tot op
het einde van het oud regiem, Brugge, 1975, blz. 80), (P.A. VERSCHUERE, De minderbroeders
te Thielt, 1624-1933, Tielt, s.d., blz. 126), (S.A.B., Almanakken 1790, BI - hh, blz. 170), (S.A.B.,
Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 155vo), (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. 171).
(129) Philippus Kesteloot was een telg uit de bekende traditionele Brugse juristenfamilie. Zijn
grootvader Theodore-Joseph, zoon van Pierre-Henri en Anna-Thérese de Donckere werd geboren
te Gits op 10 mei 1710. Hij behaalde het licentiaat in het burgerlijk en kanonniek recht en zou
uitgroeien tot een van de meest gerenommeerde rechters van zijn tijd. Hij was advokaat bij de
Raad van Vlaanderen vanaf 1731 en werd raadpensionaris en griffier van de tresorie van de
stad Brugge. Op 16 december 1790 overleed hij te Brugge. Zijn twee zonen werden eveneens
advokaat. Vooreerst Theodore, geboren te Brugge op 17 december 1736, die volledig in de
voetsporen van ‘Theodore, de oudste’ trad. Zo was hij vanaf 1761 advokaat bij de Raad van
Vlaanderen, was hij griffier van de Voogdijkamer van de stad Brugge en werd hij gouverneur
van de Bogardenschool. Hij stierf te Brugge op 10 november 1793. Joannes-Baptistus, geboren
te Brugge op 19 november 1740, was eveneens licentiaat in de rechten, advokaat bij de Raad
van Vlaanderen, commissaris en deken van de advokatenorde in het Brugse Vrije, griffier van
het Geestelijk Hof van het bisdom en leenheer van het Prinselijk Leenhof van de Burg van
Brugge. Op 16 juni 1767 trad hij in de Sint-Donaaskathedraal, in het huwelijk met Brunone
Gabriel vande Steene, uit een andere belangrijke Brugse hoge ambtenarenfamilie. Jan-Baptist
werd in december 1792 verkozen tot voorlopige vertegenwoordiger voor het Brugse Vrije. Hij
was de vader van Philippus Theodorus, die op 7 januari 1774 geboren werd op de
Sint-Jacobsparochie te Brugge. Hoewel deze jongeling in 1790 ingeschakeld werd in het
‘Belgisch’ patriottisme, neemt men aan dat de familie Kesteloot eerder keizersgezind was en
aan oppositie deed tegen het nieuwe, Belgische regime. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen...,
o.c., dl. I, blz. 246, dl. II, blz. 24-25, 167: verkeerde biografische annotaties), (S.A.B.,
Almanakken 1764, 1770, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791), (S.A.B., Algemeen overlijdensregister
1790), (S.A.B., Doopregister Sint-Jacobs 1774), (J. GAILLIARD, o.c., dl. VI, blz. 151), (P.
LEDOULX, Cronijcke ofte Brugsche dagh-aanteekening behelsende de gedenckweerdighste
geschiedenissen de welcke binnen dezelve stad als daer ontrent voorgevallen zijn sedert het
jaer 1786 tot het jaer 1790, dl. II, blz. 423), (F. VAN DYCKE, Recueil héraldique avec des
notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes
de la ville et du Franconat de Bruges, Brugge, 1851, blz. 226-227).
(130) In 1279 stond op de plaats van het latere Blindeliedengasthuis (14de eeuw) een passanten
liedengasthuis, dat diende om reizigers en arme lieden een tijdelijk onderkomen te bezorgen.
Vermoedelijk werd in 1306 de eerste kapel in hout opgetrokken. Bij de brand in 1415 werd het
gasthuis voor blindelieden en de daarbijhorende kapel vernield. Een nieuwe bakstenen kapel
werd opgericht. De huidige kapel van Blindekens (in de Kreupelstraat) werd gebouwd in 1652.
Tijdens de Franse revolutie werd het gebouw eigendom van de Burgerlijke Godshuizen. Ze
werd terug opengesteld voor de eredienst in 1803. (J.P. ESTER, Monumentenbeschrijving en
bouwgeschiedenis van de Blindekenskapel, in: Van Blindekens naar de Potterie. Een eeuwenoude
Brugse belofte, Brugge, 1980, blz. 29-49).
(131) Een protestatie (of protestacie) is een uitdrukkelijke verklaring. (E. VERWIJS - J. VERDAM,
o.c., dl. VI, kol. 739).
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(132) De resoluties van het Brugse Vrije zijn voor het jaar 1790 slechts gedeeltelijk bewaard. Men
kan ze terugvinden in de bundels van het Brugse Vrije in het Rijksarchief te Brugge. Ook op
het Stadsarchief te Brugge vindt men 2 bundels resoluties die betrekking hebben op de periode
1777-1793, in het fonds Van Caloen. We hebben de in de tekst vermelde ordonnantie niet

(133)

(134)

(135)
(136)

(137)

teruggevonden. (R.A.B., Bundels Brugse Vrije, no 5363: Pieces diverses, correspondance,
rapports et resolutions de l'année 1790).
Een patacon was een zilveren muntstuk. De patacon circuleerde doorheen de 17de eeuw op
grote schaal in de Republiek der Verenigde Nederlanden en, nog langer, als handelsmunt in het
Oostzeegebied. Volgens bepaalde bronnen bedroeg één zilver patacon (of soeverein) 48 stuivers;
andere bronnen (voor midden 18de eeuw) spreken van 56 stuivers. (V. JANSSENS, Het
geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden, Brussel, 1957, blz. 7, 131-132, 134, 520), (G.
CUMONT, Les monnaies des Etats-Belgiques-Unis. Révolution Brabançonne 1789-1790,
Brussel, 1885), (C. VANDENBROEKE, Vlaamse koopkracht; gisteren vandaag en morgen,
Leuven, 1984, blz. 24).
De ‘klinkers met de belle’ deden allerlei afkondigingen op de hoeken van de straten, vooral
begrafenissen en verkopingen. Het was een officie of ambt die men aan de stad moest kopen.
(A. VANDEWALLE, Beknopte inventaris van het Stadsarchief van Brugge, deel 1: Oud Archief,
Brugge, 1979, blz. 148). (Zie ook voetnoot nr. 418 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789).
Hier wordt het Oud Hof, lokaal van de kruisbooggilde van Sint-Joris, in de Sint-Jorisstraat
bedoeld. (Zie voetnoot 54 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787).
Albert-Casimir, hertog van Saksen-Teschen (1738-1822), en zijn echtgenote Marie-Christine
werden in 1780 de nieuwe gouverneur-generaals in de Nederlanden Jozef II liet de landvoogden
slechts een representatierol spelen en hield hen totaal buiten de politiek. Dit namen ze zeer
kwalijk. De vrees voor volksoproer en het verlangen ook iets te zeggen te hebben, deden hen
in 1787 beslissen de ingrijpende hervormingen van Jozef II op te schorten. Albert-Casimir bezat
trouwens verlichte ideeën en poogde in 1790 zelfs te komen tot de vestiging van een
grondwettelijke monarchie in onze gewesten onder leiding van een Oostenrijkse vorst. Het
kwam zelfs zo ver dat ze in een geheime oppositie leefden met de Oostenrijkse bureaucratie.
Toen de Brabantse Omwenteling uitbrak, verlieten zij de Nederlanden slechts op bevel van de
keizerlijke ambtenaren. Zij koesterden de hoop een belangrijke politieke rol te mogen spelen
onder Leopold II, maar heel veel hebben zij niet kunnen doen tijdens hun kort verblijf in de
Nederlanden tijdens de restauratie. Niettegenstaande de tegenwerking van Kaunitz steunde
Albert-Casimir voorzichtig de demokraten, terwijl Marie-Christine eerder tegen alle toegeving
was en voor het behoud van de grootheid van de Habsburgse monarchie. Als veldheer heeft
Albert-Casimir nooit een goed figuur geslagen, maar niet onbelangrijk was echter zijn kulturele
en artistieke liefhebberij. Na Fleurus (1794) legde hij zijn militaire functies neer en trok zich
terug te Wenen. Zijn echtgenote stierf er reeds in 1798, terwijl hijzelf te Wenen overleed op 10
februari 1822. (Nationaal Biografisch Woordenboek, o.c., dl. I, kol. 12-14), (ibidem, kol.
700-702), (E. VAN IMPE, Marie-Christine..., o.c., passim), (L. DHONT, Staatsveiligheidsmodel
en bureaucratisering onder Maria-Theresia en Jozef II (1740-90), in: Tijdschrift voor
geschiedenis, 90, (1977) 3-4, blz. 433).
De gebannen vierschare was de vierschaar die plechtig en met de geijkte termen geopend was,
een wettige rechtszitting dus. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. IX, kol. 458-461).

(138) Joseph Verplancke (o 1758 O.-L.-V.-parochie) was een stadssoldaat belast met het innen van
de stadsrechten op de Kom. Henricus Josephus de Vos (o 1758 Sint-Gillis) gewezen
slotenmakersknechts, beweerde dat hij geholpen had de Bastille te Parijs te bestormen. Beiden
werden veroordeeld op 27 februari 1790 wegens poging tot oproer en vrijgelaten op 14 december
1790. (S.A.B. Register der Naemen van de persoonen ghecolloqueert in het mannencorrectiehuijs
te Brugge), (R.A.B., Fonds Brugge nr. 725, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de
wettelijcke Informatien... (1790), o.c., cahier 2, fol. 5-10, cahier 12, fol. 26 art. 3), (IDEM, nr.
659, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de Tighten... (1790), o.c., cahier 2, fol.
5-16), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 253).
(139) Zie voetnoot 204 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(140) Zie voetnoot 15 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.

[Maart]
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(1 maerte 1790)
Op den 1 maerte hebben d'afgesonden couriers alhier binnen Brugge de sekere maeren
aengebragt dat Zijne Excellentie den generael Van der Meersch langs Gend, waer
hij zeer triumphantelijk is ontfangen, naer Kortrijk en Meenen, zijne geboorteplaets,
is afgereijst en vervolgens dese weke binnen Brugge verwagt wordt.
Heden verscheen in 't licht: ‘Den arend door den Nederlandschen leeuw verslaegen’,
met tijtelplaet, ook ‘Hansworst professor piro patriot en arlequin keijsersgesinden
uijt noot’, (welcke twee stukken in - fol. 199 - de versaemelinge N. 2 onder de stukken
N. 15 en 16 konnen gesien worden).
Heden verneemt men in de XVII gasette: Annonce van den gasettier nopende het
opstellen van de menigte nieuwsartikels. Uijt Weenen Z.M. den keijser wordt van
het H. Olijssel bedient en gebruijkt met d'uijterste swakheijd zijne laeste oogenblicken
om zijn uijtersten wil bekent te maeken; de ardtshertoginne Elisabeth in het
kraembedde bevallen van eene princesse, waernae haere koninglijcke hoogheijd den
18 februarij 's morgens om 7 uren, in den ouderdom van 23 jaeren, overleden is en
andere merkweerdige omstandigheden. Uijt Trier den Oostenrijckschen generael
graeve d'Alton (die in de Nederlanden met eene al te groote vreetheijd heeft tewerk
gegaen) is binnen die stadt overleden aen de gevolgen van een korte siekte. Den
kolonel De Brou(141) licht ook gevaerelijk krank. Uijt Francfurt de gerugten
wedersproken - fol. 200 - dat er troupen naer de Nederlanden gesonden worden. Uijt
Parijs verscheijde decreten der landtsvergaederinge. Uijt Brussel verklaeringe dat
het Manifest van het Brabansch volk(142) zal plaetse hebben in alle zijne pointen, etc.
Uijt Gend den heer Koehler(143) tot colonel benoemt. Agenten tot de hoven van Berlijn
en Parijs benoemt. Aenkomst, onthael, verblijf en vertrek van Zijne Excellentie den
generael Van der Meersch tot Gend. Begin van d'herstelling der kloosters en menige
effecten worden terug gebragt. Uijt Brugge omstandig verhael van de wijding van
het hiervooren vermelt vaendel met alle de omstandigheden en het just getal der
manschap die uijt Brugge naer het vereenigt leger vertrokken zijn. Pligtigheden
wegens de geluckige revolutie tot Aelst en tot Baijgem, landt van Aelst, gehouden.
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(3 maerte 1790)
Op den 3 maerte was eijndeling den gewenschten dag gekomen op welcken men den
verlosser van 't - fol. 201 - lieve vaderland en den ver[de]diger onser dierbaere
vrijheijd voorseker binnen de meuren der stadt Brugge stont te ontfangen. Van 's
morgens dan wierden alle maetregelen genomen om Zijne Excellentie met alle teekens
van eere te ontfangen die zijne behaelde lauwerkranssen verdienen. Van 's morgens
saeg men ider in beweging, 's middaegs saeg men alle de huijsen en straeten langs
waer den generael stont te passeren met een oneijndig getal menschen van allen rang
vervolt en den toeloop langs den steenweg van Thourhout was zoodaenig groot dat
men tot ontrent twee uren verre niet dan menschen saeg, ook meest alle de boomen
met dezelve beklommen zijnde. Om 12 en half uren dan vertrokken vanuijt het
Landthuijs van den Vrijen een escadros van ons uijtgelesen volontaire peerdevolk,
gevolgt van twee koetsen bespannen met ses peerden waerin hun bevonden de heeren
gedeputeerde 's Landts van den Vrijen die Zijne Excellentie tegemoedt - fol. 202 gereden zijn tot op de(n) grenzen van hunne jurisdictie en van waer den
Nederlandschen Washington(144) door dezelve is gecomplimenteert geworden en met
het geleijde tot ontrent de Smedepoorte deser stadt Brugge aengekomen is onder het
geschal der trompetten, timbaelen en alderhande instrumenten, onder het gedommel
van het grof geschut op de batterijen ontrent de Smedepoorte, het geluijt van alle de
klokken der stadt, het onophoudelijk spelen van den beijard en onder de duijstmael
herhaelde vruegdegeroepen: ‘Lang leve Van den Meersch, lang leve onsen verlosser
en verdediger onsen vrijheijd, lang leve het volk van Vlaenderen, lang leven de
heeren Staeten’ en duijsenden toejeugingen meer, dusdaenig dat men door het
overvloedig geroep, gedroom en gedommel malkaer niet verstaen konde. Zijne
Excellentie aldus ontrent den vier uren 's middaegs ontrent d'herberge Den Beer
aengekomen zijnde, wiert aldaer verwellekomt door de heeren van 't - fol. 203 committé-principael en voordere departementen, door de heeren swaerdekens(145),
benevens alle de besonderste persoonen van aensien deser stadt, door welcke hem
in 't Fransch een zielroerende compliment wiert afgeleijt en 't welk door den generael
op de minsaemste wijse wiert beantwoort, onder dusdaenig een gedroom van
menschen om onsen verlosser eerst te zien dat zulks nauwelijks kan gelooft worden
en men zelfs voor ongelukken bedagt was, op 't aenschouwen van welcke men de
traenen van vruegt en van verrukking saeg langs de wangen rollen van menige iverige
vaderlanders, gelijk ook van den generael, ziende hem met zoodaenige eene eere
ontfangen als er aen eenen keijser ofte koning zoude konnen aengedaen worden. In
desen toestant dan saeg men den overwinnaer van Thournout de mueren van Brugge
naederen. Voorop reeden te peert de standaers onser drij hooftgildens, aengeleijt
wordende door eenen postilion in roode - fol. 204 - uniforme; agter dese de
trompetters, slaende trommels en timbaelen; dan in de volle wapens en uniforme de
volontaire onser drij hooftgildens, vertoonende een volstrekt krijgsorder, voor idere
gilde voorop gaende alderhande soorten van krijgsmusik en eenen aenleijder te peert;
agter dese volgden hondert mannen in de waepens van 't nationeel voetvolk, voorop
gaende het krijgsmusik; dan volgden 40 mannen te peert van onse volontaire, alle in
uniforme en op 't pragtigste uijtgedost en tusschen dese het open rijtuijg van onsen
eerweerdigsten heer bisschop met zijne knegten en bespannen met ses peerden; in 't
zelve sat den generael op den regten kant, gekleet in blouwe uniforme en geele veste
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met eene sterre op dezelve; nevens hem sat den heer baron d'Hondt(146), schepenen 's
Landts van den Vrijen, van voor in 't rijtuijg sat het soonjen van den generael, oudt
circa 7 jaeren, ook in blouwe uniforme; agter het rijtuijg volgde eene carosse - fol.
205 - waerin mevrouw van den generael haer bevont, benevens zijnen heer broeder;
dan volgden eenige chaisen met hunne equipage en domestiquen; agter dese in de
veertig carossen in welke hun bevonden de heeren die het voorig compliment hadden
helpen afleggen.
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In desen toestant kwam den beschermer van 't lieve vaderlandt binnen de Brugsche
mueren onder dusdaenig een gedommel en vruegdegeroep dat men nauwelijks malkaer
verstaen kon. Geheel dit luijsterlijk gevolg aen de capelle van den H. Eligius(147)
gekomen zijnde, wiert aldaer uijt naem van de heeren swaerdekens en subalterne aen
den overwinnaer den wijn van eere aengeboden door twee luijsterlijk vercierde
maegdekens en onder een gejeug en geroep dat alle gemoederen beweegde.
Vervolgens de luijsterlijcke cavelcade langs de Smedepoorte, Smedestraete, waer
eenige huijsen verciert waeren, langs de Vrijdagmart, Steenstraete, Mart, Wollestraete,
Predikheersstraete, - fol. 206 - Hoogstraete, plaetse Maelenberg over de Mart langs
de Geltmuntstraete voorttreckende tot aen het huijs van mijnheer Van Heurne de
Schiervelde(148), etc., borgmeester 's Landts van den Vrijen, stapte den luijsterlijcken
treijn daer af in een kostelijk logement dat ten eijnde deser voor Zijne Excellentie
bereijt was. Langs den heelen voormelden weg waeren de huijsen en straeten
opgehoopt met menschen, zoo ingesetene als vremde, die alle den generael in 't
voorbijrijden groeteden en 't welk door hem op eene minsaeme wijse wiert beantwoort.
Nauwelijks was Zijne Excellentie in zijn logement afgestapt wanneer seffens onsen
eerweerdigsten heer bisschop, de gedeputeerde van de clergé, de gedeputeerde
dermagistraeten, etc., hunne eerbewijsingen aen Zijne Excellentie zijn komen
afleggen. Des avons is door den gemelden heer borgmeester een alderpragtigste
avondmael gegeven waer alle de besonderste persoonen deser stadt ter taefel genoot
waeren. - fol. 207 - Geduerende die pragtige maltijdt sat Zijne Excellentie in eenen
pronkstoel en boven zijn hooft hing een schoon verciert konstgewerkt sinnebeelt,
onder welcke men las desen woorden: ‘Dese feest is opgeregt voor die voor 's landts
vrijheijd vegt’. Tot naer den twalf uren van den middernagt speelde het carilion
onophoudelijk, veele straeten en huijsen waeren verlicht, de kanonnen en musquetten
ronkten bijnae geduerende den ganschen nagt, van alle kanten duijsenden menschen
waeren op de been, alom hoorde men niet dan vruegdegeroepen en geklank van
musicaele instrumenten, groot en kleen zig verheugende over den voorspoed die het
Nederlandt reets geniet door de daeden van wijs beleijt en dapperheijd die desen
generael reets uijtgewerkt heeft.

(4 maerte 1790)
Op den 4 maerte 's morgens om 9 uren begonde het carilion [op] den thoren andermael
te spelen wanneer korts hiernae Zijne Excellentie in een rijtuijg, bespannen met ses
peerden, voorop - fol. 208 - en agter zijne knegten te peert rijdende, langs
St.-Amandtsstraete vanuijt zijn logement op de Mart aenkwam, rijdende langs de
Breijdelstraete naer 't paleijs van onsen eerweerdigsten heer bisschop, bij welcken
een besoek afgeleijt hebbende hij zig tot het vertrek op de volgende wijse veerdig
makte. In 't Vrije hetzelve gevolg en treijn vergaedert zijn[d]e, hetwelk hem op zijne
aenkomst hadde tegemoet geweest, vergeleijden den generael op zijne uijtkomste
uijt het bischdom langs de Mart, Steenstraete en Dweersstraete tot aen 't huijs van
mijnheer Van Huerne voormelt waer hij afstapte uijt het rijtuijg om van desen heer
ende neef afscheijt te nemen. Naer 't verblijf van circa een halve ure is het heele
gevolg voortgetrokken, gelijk ook alle de carossen van gisteren agter dezelve volgende
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ten eijnde de equipage van den generael; dan eene carosse waerin mevrouw en
soontjen hun bevonden en eijndelinge Zijne Excellentie met zijnen heer broeder in
eene postfouture - fol. 209 -, bespannen met vier peerden; dus langs de
Geltmuntstraete, Mart, plaetse Malenberg, Hoogstraete en Langestraete gereden
zijnde, door de Cruijspoorte heeft Zijne Excellentie den generael Van der Meersch
de stadt Brugge verlaeten onder een meer als oijt herhaelende vruegdegeroep; laetende
dus in de gemoederen van eenider diep ingeprent de grootste agting voor zijnen
dierbaeren persoon en elk uijter herten
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wenschende hem nog eens binnen onse mueren te mogen sien aenkomen met den
olijftak van eene volkomen victorie en gewenschte vrede. Heele het gevolg keerde
naer Brugge terug behalvens een picquet van onse volontaire ruijterije die den generael
langs Maldeghem tot Eecloo vergeselschapten en waer zij ook afscheijt genomen
hebben, keerende naer Brugge, een ander picquet van Eecloo den generael
vergeselschappende tot Gend van waer den generael seffens naer 't vereenigt patrioticq
leger zal - fol. 210 - afreijsen om de krijgswerkingen tegens de Oostenrijckers, naer
den waepenstilstant van thien daegen, te herbeginnen, ten waere de provencie van
Luxembourg bij capitulatie wiert overgegeven, welcke menige zig zonder eenigen
grondt van waerheijd hun laeten voorenstaen. Veele bemerken in de reijse van den
generael (in welcke hij zooveele eerwesingen en giften ontfangen heeft) iets besonders
en dat hij mogelijks andere oogmercken voor oogen heeft omdat hij nu in den tijdt
dat het leger in de meeste werksaemheijd moeste zijn, hetzelve zoolang verlaeten
heeft en veele zeggen zelfs dat door 't gevolg van tijdt alles zal aen 't daglicht gebragt
worden.
Heden verneemt men in de XVIII gasette: uijt Weenen 't droevig sterfgeval van de
Ardtshertoginne Elisabeth aen de stervenden keijser bekent gemakt; diepen sugt die
Z.M. daerover gaf; de nieuwgeboren princesse wordt gedoopt - fol. 211 - waernae
Z.M. den keijser eene kleene verandering in zijn testament makt; Z.M. den keijser
ende koning, Joseph den II, den 20 februarij 's morgens om vijf uren en half overleden;
omstandigheden van zijnen doodtstrijt en kort verhael van zijne geboorte af tot zijn
overlijden; zijne liverijebediende en eenen postilion door Zijne Majesteijt begiftigt;
mildaedige giften aen de pastores van Weenen toegesonden; toebereijtselen door
Z.M. voor zijne begraevinge gemakt; den gewesen rijksreferendarius Lassolaije door
Z.M. in vrijheijd gestelt; de ardtshertoginne Elisabeth ter aerden bestelt. Uijt Parijs
verscheijde deputatiën in de landtsvergaederinge verschenen; decreet der
landtsvergaederinge nopende de krijgsconstitutie. Uijt Gend nopende de gelegentheijd
der vaderlandsche troupen op den nieuwen weg van Luxembourg; een millioen in
speciën uijt Weenen tot Luxembourg aengekomen. De keijserlijcke vreesen zoodaenig
de overlopinge dat zij de boeren nootsaeken om patrouilles te doen. Verscheijde fol. 212 - abdijen voor het onderhout van 50 en 60 mannen daegs van het vaderlandts
leger ingeschreven en verscheijde sommen door onbekende aen de commissie
gesonden. Pligtigheden tot Hardoije en tot Hansbeke langs de Brugsche vaert wegens
de geluckige revolutie gehouden. Reets sedert gisterenmorgen was de tijding van 't
overlijden van Z.M. den keijser ende koning Joseph den II aen 't committé-principael
van Brugge officiëelijk bekent gemakt zonder dat ten desen eijnde eenige blijkteekens
wegens dit sterfgeval gepleegt wierden, den leser oversendende tot het jaer 1780 om
aldaer in mijne beschrijvinge te sien wat al pligtigheden alsdan voor het afsterven
van wijlent zijne doorluchte moeder Maria Theresia saeliger memorie gepleegt
wierden en die nu voor den grooten Joseph ook zouden verrigt worden, hadde hij
ons als zijne moeder geregeert en het ongeluk vóór zijne doodt niet gehadt van die
schoone Nederlandsche provinciën van te zien afvallen.

(8 maerte 1790)
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- fol. 213 - Op den 8 maerte 's middags om drij uren zijn alhier binnen Brugge in den
Com aengekomen ontrent tweehondert mannen nationeele troupen met hunne overste
van Oostende in schoone roode uniforme omset met blauw met witte vesten en
brouken(149), welck corps aldaer sedert eenigen tijdt is versaemelt door twee Engelsche
heeren milors die ten hunnen koste alleen hetzelve hebben geformeert zoo 't schijnt
voor het vaderlandt en aen elcken man tot twee schellingen daegs geven
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voor gase, waertoe daegelijks, gelijk voor de monture, een aensienelijcke somme
noodig is. Dese alhier in de Coupure in twee andere schepen verplaest zijnde, zijn
om ses uren onder de algemeene toejeuginge van menige nieuwsgierige naer Gend
vertrokken en verders naer Brussel gedestineert om, zoo men zegt, van dezelve een
present aen 't vaderlands leger gedaen te worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Saemenspraek - fol. 214 - tusschen eene boerinne en
een steedsche patriotinne, raekende de omstandigheden van den tegenwoordigen
tijdt, etc.’, (welcke in de versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 17 kan gesien
worden). Ook: ‘Den keijserlijcken hofzot onder den naem van Silenus besoekende
zijnen meester Joseph den II op het groot feest der zotten of den vastenavond etc.’,
(welke in de versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 19 kan gesien worden, beijde
met tijtelplaeten verciert).
Heden verneemt men in de XIX gasette: uijt Weenen mildaedigheijd des keijsers
voor zijne doodt aen de gravinne De Chanclos gedaen; hoe Z.M. hem bij den
ardtsbisschop veronschuldigt heeft over alle het ongelijk hem aengedaen, de
antwoorde van den kardinael ardtsbisschop; wondere maniere op welcke de lichaemen
van de artshertoginne Elisabeth en Z.M. den keijser ter aerden bestelt zijn en grooten
toeloop van 't volk; naedere omstandigheden van - fol. 215 - de doodt des keijsers
en van de artshertoginne en wondere uijtspraeken van Z.M. den keijser; de jonge
princesse die geen lang leven scheen te beloven bevint zig beter. Den groothertog
van Toscanen, Leopold(150), nu koning van Hongariën wegens het overlijden van
zijnen broeder, wordt binnen Weenen verwagt, alles tot dien tijdt toegesegelt en op
wekkers aenkomst het testament van den overleden keijser maer zal geopent worden.
Groote feesten in Hongariën opgeregt wegens de wederkomst der kroone. De
koninginne van Napels blint geworden. Uijt Parijs vonnis wegens verscheijde
aensinelijcke heeren; geheijme gistinge van gemoederen in die hooftstadt. Uijt
Mechelen den generael Kleijenberg(151) aldaer aengekomen. Uijt Loven pligtige
herstellinge van de vermaerde universiteijt op den 1 deser aldaer verricht(152). Uijt
Gend den generael Van der Meersch van zijne gedaene reijse aldaer aengekomen. fol. 216 - Den hertog van Ursel begeeft zig bij de heeren Staeten van Vlaenderen tot
het afleggen van den eedt voor 't vaderlandt en bevestigde hoe hij voor 't welsijn van
't vaderlandt aengedaen was. Vrijwillige gifte van de abdije van Nieuwenbossche in
Gend en brief van danksegging van d'heeren Staeten daerop gevolgt. Pligtigheijd
wegens de geluckige revolutie tot Thielt gehouden.

(11 maerte 1790)
Op den 11 maerte verneemt men uijt het Luxembourgsche, behalvens veele andere
maeren, de volgende tijding; dat het corps jaegers van Brugge, verselt met vijfhondert
voetgangers, de bewoonders van eene parochie aldaer tot bedaeren gebragt hebben.
Dese hadden ledent eenige daegen het portrait van Van der Meersch en Van der
Noot(153) in portraite schilderije aen eene galge gehangen; eenen waeren patriot of
vaderlander zulks geensints konnende lijden, heeft dese portraiten afgetrokken en in
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- fol. 217 - stukken geschuert, waerom sij hem bij den kop gevat hebbende, zij hem
zonder eenige verdere regtspleginge aen dezelve galge hebben gehangen, om welcke
buijtenspoorigheden aldaer te betuegelen men hun door de waepens, als vermelt,
gedwongen heeft den eedt voor de hoogmogende heeren Staeten af te leggen,
waermede men verneemt alles aldaer vereffent te zijn en dat er de ruste volkomentlijk
herstelt is.
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Heden verneemt men in de XX gasette: uijt Bohemen dat er verscheijde regimenten
in aentogt zijn. Uijt Weenen bericht dat er den nieuwen koning Leopoldus den II in
't kort zal aenkomen; den ardtshertog Franciscus(154) blijft alle de pensionen betaelen
van wijlent zijne gemaelinne; merckelijcke somme die Z.M. den keijser voor
d'overleden princesse hadt bestemt is de nieuwgeboren princesse toegewesen. Uijt
Parijs decreten der landtsvergaederinge; den abbé De Launaij gevangen opgebragt.
- fol. 218 - Uijt Brussel talrijk corps naer 't vaderlandts leger vertrokken. Uijt Oostende
bericht van het vertrek van 200 mannen troupen. Uijt Brugge omstandig verhael van
d'aenkomst, verblijf ende vertrek van Zijne Excellentie den generael Van der Meersch
en pligtigheden die ten desen eijnde hebben plaetse gehadt, benevens het Fransch
compliment dat door de gedeputeerde aen desen heer op zijne aenkomst gedaen is.
Uijt Eecloo wegens hetzelve voorwerp pligtigheden wegens de geluckige revolutie
tot Iseghem, Etichove, landt van Aelst en tot Oostroosbeke, kasselrije van Kortrijk
gehouden.

(12 maerte 1790)
Op den 12 maerte 's morgens van den 11 uren tot ontrent één uren was er een
overgroot disorder in 't Stadthuijs waeruijt men slegte gevolgen vreesde, want op de
algemeene spraeke sedert eenigen tijdt dat de vleeschhuijsen op de Kraene en op 't
Pandreijken(155), opgeregt ten jaere 1772 met octroi van de overleden keijserinne en
- fol. 219 - koninginne Maria Tresia saliger memorie, gelijk ook alle de zoogenaemde
wilde beenhouwers(156) die ten allen kant van de stadt het vleesch in hunne huijsen
verkopen, op 't versoek van de vrije vleeschhouwers, alle gingen afgeschaft worden,
zoo waeren er heden in het Stadthuijs meer als hondert van dees onvrije vergaedert
met hunne vrouwen en kinderen om dezelve, zoo die afschaffing gedaen wiert, als
niet meer konnende leven aen 't magistraet op te offeren. Hierom wierden dezelve
in 't collegie alle ter gehoor binnengeropen en ('t)op 't doen van hunne regtveerdige
klagten en op de vertooning van d'onmogelijkheijd van het vleesch te konnen gelevert
worden aen 't publik, wiert hun aengeseijt dat zulks voor alsnu zal onderblijven en
dat sij als vooren alle slag van beesten vermogen te slagten en verkoopen, waermede
den met reden gevreesden opstant eijndigde en elk met zijn vrouw en kinderen blijde
- fol. 220 - gemoed naer huijs vertrok.
Heden wiert ook vanwegens het magistraet 's Landts van den Vrijen de volgende
bekentmaekinge gedaen: dat d'heeren van 't magistraet ondervinden dat sedert eenigen
tijdt door het landt passeeren zoogenaemde estafetten, postilions ende boden, onder
dien vercierden naem overbrengende vercierde schriften(157), zoo wegens den gewesen
souverijen als die nu zijne actie heeft, het gewesen gouvernement ofte ministers;
behelsende gunstige of oproerige schriften die door hun gegeven naer 't land zouden
gesonden zijn, in dese tijdtsomstandigheden niet anders konnende strekken als door
vleijende voorwaerden en gunstige schikkingen de gemoederen te ontrusten, vremde
denkbeelden te doen opvatten en de goede ingesetenen te st[r]ooren; in welcke
hoogelijks diende voorsien te worden, den Heere ende Wet 's Landts van den Vrijen
aen eenigelijk verbied, onder welcken naem het zoude mogen wesen, eenige deser
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schriften in 't land over te brengen, die te senden naer de magistraten - fol. 221 - ofte
particuliere, op pene van met dezelve bevonden zijnde seffens aengehouden te worden
en d'overbrengers met hunne schriften naer 't collegie te worden overgebragt om naer
d'examinatie der zelve, volgens dat het cas zal exeteeren, arbitrarelijk gestraft te
worden.

(13 maerte 1790)
Op den 13 maerte zijn bij condemnatie crimineel geëmaneert in gebannen vierschaere,
door d'heeren van 't magistraet der stadt Brugge, voor 't Stadthuijs op een shavot
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gegeesselt en verders gecondemneert voor den tijdt van elk vijfthien naereenvolgende
jaeren tot het Provencial Correctiehuijs der stadt Gend, Adriaen Bosseret, oudt ontrent
22 jaeren en Marij Nieuwenhu(158), oudt ontrent 20 jaeren, beijde geboortig van Brussel,
omdieswille die beijde pligtige alhier binnen Brugge ledent eenige weken waeren
aengekomen en gelogeert in d'herberge Den Pellekaen in d'Ezelstraete waer dezelve
zoo hier als tot Brussel hun uijtgevende voor een getrouwt paer; onder dien - fol. 222
- dekmantel een ondeugende en ontugtig leven, tegenstrijdig aen alle wetten, hebben
geleeft, wettelijk overtuijgt zijnde geduerende hunne detentie van eenige weken
binnen de stadt Brugge, om dit hun ondeugende leven te konnen onderhouden, hun
te hebben begeven tot alle soorten van diefachtige listen en aldus uijt verscheijde
winkels deser stadt, besonder in degene van sr. Hardij(159) en Talieu in de Steenstraete
en Rosseel op de Mart, als in verscheijde andere, te hebben ontweert, met alle
bedenkelijcke listen, verscheijde, zoo sijde als katoene neusdoeken, linten en meer
andere merceniersgoederen; met dees gestolene goederen zij verders hebben bestaen
van te gaen in andere winckels en dezelve aldaer als kooplieden voor monsters
presenterende, altijdt met voordagt ende daedt van dezelve meer en meer te bestelen.
Van alle welke strafbaere faiten, zoo bij wettige genomen imformatiën, eijgende
bekentenissen, als - fol. 223 - andersints den regter is gebleken om genoegen en
zullen gestraft worden, andere in exempel. Die beijde pligtige op 't schavot gekomen
zijnde, wiert de vrouwspersoon eerst aen de staek gebonden en gegeesselt, zeer
asserant zijnde en zonder zig verautereert te toonen in 't ontfangen van haer kleijne
straffe van 53 slaegen die haer door den soon van den scherpregter gegeven wierden,
zonder groote hevigheijd moetende den zelven haer vermaenen opdat zij zoude om
genaede schreeuwen, 't welk zij maer zeer stil, zonder gewelt te maeken, dede;
t'eijnden dezelve straf haer zelfs seffens kleedende alsof er niets zoude gebuert zijn.
Haeren gewaenden man toonde dese vrijmoedigheijd niet, want hij schreeuwde eer
dat hij geslegen wiert en aen de staek gebonden staende, terwijl zij haere straffe
ontfing, trok hij het lank hair dat hij hadde voor beijde zijne oogen en hiel geduerende
haere executie zijne beijde handen voor zijn oogen en aensicht. Hij ontfing - fol. 224
- voor zijne straffe 84 slaegen, dog met meerdere hevigheijd en door den scherpregter
zelfs, een overgroot geschreeuw en gewelt maekende, zoodaenig dat hij zijn hooft
geduerig over zijn rugge houdende, zijn lang hair zooverre afhing dat hij beneden
zijn rugge geslegen wiert. Naer 't ontfangen der straffe vroegen sij beijde vergiffenis
aen d'heeren van 't magistraet. Den toeloop van menschen om dees executie te zien
was overgroot omdat zij reets van veele waeren bekent en omdat het het eerste regt
was dat op bevel van 't nieuw magistraet sedert de revolutie gedaen wiert.

(15 maerte 1790)
Op den 15 maerte wierden 's morgens met de barge van Gend naer het Generael
Correctiehuijs vertransporteert de twee geëxecuteerde, als hiervooren vermelt, onder
den toeloop van menige menschen om dese nog eens te zien. Den toeloop zooveel
te grooter zijnde omdat met dese ook vertransporteert wiert, den boer van Vassenaere,
als hievooren fol. 144 geapparendeert, - fol. 225 - die ook wegens zijne begaene
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faiten, als aldaer vermelt, voor den tijdt van thien naereenvolgende jaeren tot het
Provencial Correctiehuijs van Gend verwesen was.
Heden verscheen in 't licht: ‘Copie van eenen brief van hunne koninglijcke hoogheden
de voorige gouverneurs-generael der Nederlanden aen hunne hoogmogende de Staeten
van Vlaenderen’, vervattende een gedenkschrift van den groothertog van Toscanen
die met het afschrift van 't Congres aen dezelve Staeten in de versaemelinge N. 3
onder de stukken N. 20 kan gesien worden. Veele twijfelen aen
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de egtheijd van de gunstige voorstellingen die den keijser ende koning Leopold den
II de Nederlanders komt aen te bieden om de Nederlanden wederom onder zijne
gehoorsaemheijd te doen weerkeeren, dog wenschelijk waere het dat op zulkdaenige
voorwaerden de Nederlanden mogten bevredigt worden om te eijndigen de bijnae fol. 226 - oneijndige troubelen die nu die rijcke provenciën verschueren en den
koophandel tot een volkomen ondergang staen te brengen, dus geluckig zoude het
land zijn waer 't dat op zulkdaenige voorwaerden de zee van troubelen mogten
eijndigen.
Heden verneemt men in de XXI gasette: uijt Weenen den ardtshertog van Franciscus
den nieuwen koning tegemoed gereden, die versogt heeft bij zijne aenkomst alle
onthaelingspligtigheden naer te laeten; Tartarisch meijsken door den overleden keijser
begunstigt en heeft ook voor zijne doodt afscheijtbriefkens aen alle de persoonen
van aensien gesonden; de Staeten van Oostenrijk vergaedert tot het weerbekomen
van hunne oude constitutie; Zekeren heer verwekt de Hongersche natie tot obstant.
Uijt Florentiën den koning van Hongariën en Bohemen naer Weenen afgereijst. Uijt
Parijs verklaering der landtsvergaederinge nopende de volkplantingen. Uijt Namen
de Oostenrijkers ontruijmen Marche en - fol. 227 - Famène; menige overloopers uijt
het vijantlijk leger aengekomen die versekeren dat het geb(er)[re]k aen levensmiddelen
en de ellende in 't Luxembourgsche zeer groot is; den heer Van der Meersch
vertrokken om de voorposten te besigtigen. Uijt Brussel het corps vrijwillige legt
den eedt van trouwe op de Mart af, inhout der zelve en den hertog van Ursel tot
commandant verkosen. Duijschtman uijt Mechelen, verdagt van valsche brieven, in
egtenisse geset. Uijt Antwerpen bericht van den obstant der keijserlijcke troupen in
de citadelle voorgevallen waerbij drij officieren verdronken zijn. Uijt Gend
mandement van den heer bisschop voor den vasten. Uijt een voorloopig bericht tot
die gasette gisteravond toegekomen, verneemt men uijt Gend een officieel bericht
uijt het vaderlandts leger; lof van de dragonders van Vlaenderen die d'eerste plaetse
in 't leger houden; de overloopinge der keijserlijcke wordt hoe langer hoe grooter;
den - fol. 228 - heer Malcamp en andere in d'handen der vaderlanders gevallen; groote
vrijwillige giften ten behoeve van 't vaderland geschonken.

(17 maerte 1790)
Op den 17 maerte is binnen Brugge alom geaffixeert geworden eene zeer wijtloopige
bekentmaekinge(160) behelsende eene ophelderinge van de gelukkige omwentelinge
der Nederlanden waerin de sinelijcke hulpe van 't goddelijk Albestier genoegsaem
gebleken heeft en naer het geluk, waerin onse landen zig alsnu bevinden, aengetoont
te zijn die onderneminge, waertoe overtollige sommen noodig zijn, nu moet
onderstuent worden door d'inwoonders der zelve landen, waerom binnen de stadt
Brugge in 't Stadthuijs, naer 't voorbeelt van alle andere steden, zijnde onder de
gehoorsaemheijd der Staeten, zal opgeregt worden een comtoir-generael ter bestedinge
van de vrijwillige giften die verwagt worden door het publik te zullen worden gedaen,
met de naemen van verscheijde geestelijcke heeren aen welcke die konnen gegeven
worden indien den - fol. 229 - gever zijnen naem zoude willen secreet gehouden
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hebben, maer die zulks zullen begeeren zal hunnen naem in de openbaere
nieuwsblaederen geannonceert worden. Degene [die] vrijwillige giften willen doen,
worden versogt van in te teekenen voor eenen of meer mannen van 't vaderlandts
leger en voor ider te betaelen tot 10 stuijvers daegs. Die van mindere middels zijn,
zullen vermogen in te teekenen voor 5 stuijvers of voor d'helft van eenen man daegs.
Met het afsterven van den inteekenaer zal, indien de weduwe of naerkomers zulks
begeeren, d'inteekening cesseren. D'inteekening zal maer zijn voor één jaer en is
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begonst den 1 maerte 1790. Alle de volontaire giften en inteekeningen zullen
generaelijk gebruijkt worden tot onderstant van het vaderlandts leger en in de
generaele krijgskasse gestort worde; zijnde ook den heelen inhout deser
bekentmaekinge sondag laest op alle de predikstoelen afgelesen geworden.

(18 maerte 1790)
- fol. 230 - Op den 18 maerte heeft men begonst met het afbreken van den grooten
muer van de Waterhalle(161) en demolitie van 't resteerende gebouw langs den kant
van de Breijdelstraete, om geduerende desen somer langs die kant het gebouw op te
metsen als hetzelve reets langs den kant van de Vlamingstraete opgebouwt is. Tot
voorkoming van alle ongelucken is nu het heele gebouw tot tegens de bisschoppelijcke
capelle in de Breijdelstraete met planken afgeslegen waerdoor de Mart en besonder
die straet zoo veer vernouwt en vermindert is dat er nu in de Breijdelstraet nauwelijks
ses voeten passage is; 't welk voor de winckels aldaer, ook wegens het menigvuldig
stof, zeer schadelijk is.
Heden verneemt men in de XXII gasette: uijt Weenen Zijne Majesteijt reijst maer
bij kleene dagreijsen en is uijt hoofde van onpasselijkheijd der koninginne(162) vertraegt;
- fol. 231 - de Hongaren zijn niet tevreden met de vrijheden hun door den overleden
keijser toegestaen; beloop der inkomsten in 't jaer van eenen Duijtschen keijser; den
veldmarechal Haddijk(163) bevint zig gevaerelijk krank. Uijt Hamburg vonnissen over
aensienelijcke persoonen. Uijt Parijs nopende den opbreng van merkweerdige sommen
voor 't jaer 1790; decreet der landtsvergaederinge waerbij alle persoonen, opgehouden
door lettres de cachet, in vrijheijd gestelt worden. Uijt Gend, volgens de brieven uijt
Weenen, hadt men tijding ontfangen dat den paus door eene snaphaenschuete zoude
om hals gebragt zijn, dog wordt niet bevestigt; met groote pligtigheijd twee metaele
stukken canon door de dames vereert; lijst van menige vrijwillige giften aen 't
vaederland geschonken. Pligtigheijd wegens de revolutie tot Destelbergen gehouden.

(20 maerte 1790)
Op den 20 maerte 's morgens tusschen - fol. 232 - ses en seven uren zijn van de
Coupure door den Com naer Oostende afgevaeren negen billanderschepen, op welcke
hun bevonden ontrent 700 mannen nationeele troupen zoo van Gend, Aelst, Dermonde
en Audenaerde, alle in verscheijde uniforme; zullende dese van nog meer gevolgt
worden om te voorkomen den gevreesden opstant van de menige visschers die
gewonelijk alle ontrent Paesschen thuijs zijn 't meeste deel van welcke zeer
keijsersgesint zijn omdat hun nog geene vrije vlagge om uijt te vaeren kan toegestaen
worden, ook omdat den aberdaen(164) alsnu aen leegen prijs verkogt word en zij in
vreese zijn dat den vremden visch zal toegelaeten worden in 't land te komen. Nu
verneemt men ook tot Oostende in egte van vangenis geapparendeert te zijn zekeren
De Baene, geboortig van Brugge, met twee joffrouwen met welke hij huijs was
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houdende, - fol. 233 - vehementelijk suspect zijnde van valsche Fransche kroonen,
die nu alom circuleeren, te hebben geslaegen, omdat hij dezelve bij menigte heeft
uijtgegeven en men zegt zelfs het halm uijt zijn huijs(165) te zijn afgehaelt. Nu verneemt
[men] uijt verscheijde streeken zeer onaengenaeme tijdingen van menige beroerten
en plonderingen die alom plaetse hebben; onder andere verneemt men uijt Audenaerde
dat deser daegen aldaer eenen kostbaeren watermolen, toebehoort hebbende aen het
gewesen gouvernement en nu aen de vereenigde Nederlandsche Staeten, door het
grouw teenemael geplontert en ontramponeert(166) is en alles dat er bevonden is zoo
graen, meel, kostbaere juweelen en muebelen in stukken geslaegen en door het vier
vernietigt is; de schaede aen dezelve, zooals aen het gebouw
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begaen, op meer dan 70.000 guldens geschat wordende en dit alleen omdat den
eijgenaer van dit kostbaer - fol. 234 - gebouw grootelijks verdagt is den keijser nog
toegenegen te zijn en sedert de revolutie meel te hebben gebroken, 't goon hij naer
Duijschland overgesonden heeft. Van de groote troubelen binnen Brussel(167) sedert
eenige daegen voorgevallen door d'opregting van eene assemble patriotique(168) onder
het beleijt van den heer advocaet Vonck(169) en Waukiers(170) en van welcke binnen de
stadt Brugge duijsenden maeren en leugens verspreijt zijn alsof heel Brussel eenen
puijnhoop was geworden, verneemt men nu de heele omstandigheijd van die
gewichtige gebuertenisse door de copie van eenen brief uijt Brussel van den 18 maerte
die in de versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 18 kan gesien worden.
Nu is ook in 't licht verschenen: ‘Antwoord op de voorstellingen van Leopoldus, of
brief van eenen deugsaemen borger van Gend’, waerin alle die voorstellingen worden
mispresen, die ook versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 19 kan gezien worden.

(22 maerte 1790)
- fol. 235 - Op den 22 maerte is naermiddag buijten de Gendpoorte, op 't kasteel van
d'heer Van Heurne, bij d'herberge De Lelie, door de volontaire van de gilde der
schermers gehouden eene exercitie in 't vuur; zoo exactelijk tot genoegen van
honderden nieuwsgierige ter uijtvoer gebragt wordende alsof het gedresseerde troupen
zouden geweest hebben. Nu worden alle de volontaire der gildens daegelijks meer
ende meer in den wapenhandel geoeffent zoodat zij haest voor geene gereguleerde
troupen meer zullen moeten wijken; dezelve houden ook nog daegelijks met het beste
order de wagt op de Mart en sedert eenige daegen wordt 's morgens om agt uren,
door de gilde die moet de wagt observeeren, den chef voor den dag en nagt met
slaenden trommel en vliegende vaendel uijt zijn huijs gehaelt wanneer d'andere wagt
wordt afgelost, alle in de waepens en in uniforme zijnde.
Heden verscheen in 't licht: ‘Gesprek tusschen - fol. 236 - Belfort en dulle griet,
gehouden in den nagt tusschen den 16 en 17 november 1789 binnen Gend’, (welck
stuk met tijtelplaet in de versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 21 kan gesien
worden).
Heden verneemt men in de XXIII gasette: uijt Roomen dat er tot Avignon en op het
grondgebied van die stad eene algemeene ontwentelinge is ontstaen. Uijt Weenen
alle de landen der Oostenrijksche monarchie senden hunne voorstellingen tot het
wedereijsschen van hunne constitutiën; den koning Leopoldus den II word verwagt;
brieven ontdekt om eenen opstant in Hongariën te verwekken. Uijt Parijs decreet
nopende de verkoopinge der geestelijcke goederen; rouw wegens het overlijden van
den keijser aengenomen. Uijt Luijk eijsschen van den koning van Pruijssen. Uijt
Herve manifest voor de provencie van Limbourg, waerdoor eene classenloterije(171)
in den onderhout der troupen zal voorsien worden. Uijt Gend berichten uijt het - fol.
237 - vaderlandts leger, gelijk ook nopende d'aenstaende overgaeve van 't kasteel
van Antwerpen; vaderlandsche giften door 't kapittel van St.-Donaes in Brugge en
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andere en ook door veele particuliere gedaen. De religeusen annonciaten(172) met de
grootste plichtigheijd herstelt. Pligtigheden wegens de revolutie tot Hillegem, land
van Aelst en tot Huijsse, kasselrije van Audenaerde gehouden.

(23 maerte 1790)
Op den 23 maerte is op bevel van d'heeren van 't magistraet van 't Stadthuijs
afgekondigt de volgende bekentmaekinge:(173) dat er sedert eenigen tijdt valsche
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Fransche kroonen circuleeren, getijtelt met de letters D.G.R.F. et Na rex.(174), geteekent
van boven met een sterreken, draegende het jaer 1788, onder het waepen eene ‘W’,
konnende gekent worden aen den klank zijnde teenemael valsch en van binnen van
root koper. Verscheijde hebben reets van die kroonen ontfangen, zoo nogtans dat
dezelve zoo wel - fol. 238 - naergemakt zijn dat die zonder den uijtleg nauwelijks
konnen gekent worden. Eene bijnae gelijcke bekentmaekinge is heden door 't
magistraet 's Landts van den Vrijen gedaen opdat de landtslieden daeraf ook zouden
verwittigt zijn.
Heden tegens den avond wiert binnen Brugge ingebragt eenen kanonier van de
nationeele troupen van Kortrijk die alhier aengekomen was om met d'andere de
troupen naer Oostende te volgen en welcken, gedeserteert zijnde, ontrent het
Hasegras(175) is agtervolgt en binnen dese stadt in egte van vangenis is beweegt
geworden.
Heden verscheenen in 't licht twee werkens getitelt: ‘Kort begrijp van de oude
constitutie der Nederlandsche provenciën’ door den abbé Chesquiere(176), lid der
academie van Zeeland, etc., ook kort begrijp van een werk getijtelt: ‘Historie en
onheijlen der heijligschendingen, etc.’, (welcke in de versaemelinge N. 6 onder de
stukken N. 2 en 3 konnen gesien worden).

(25 maerte 1790)
- fol. 239 - Op den 25 maerte en twee volgende daegen wierden in alle de
vrouwecloosters der stadt Brugge, gelijk ook in de capelle van O.L.V. ter Poorterije
en in de kercke der eerw. paters augustinen tot Rousselaere geëijndigt de gebeden
voor 's landts geluk, als hiervooren fol. 180 vermelt geduerende den heelen vasten
ingestelt, hebbende den iver, toeloop en godtvrugtigheijd in alle kercken ten desen
eijnde ongemeijn groot geweest.
Heden is naermiddag onder het spelen van 't carilion als naer gewoonte vóór de
suppressie vanuijt de parochiale kercke van St.-Salvators omgedregen de processie
met het huijscken van Loretten(177), verselt door alle de pelegrems en confraters der
zelve broederschap, een p[e]lotton van de volontaire der gildens agter dezelve in de
volle waepens gaende. Tot gisteren ontrent den avond en hadde onsen eerweerdigen
heer bisschop geen consent gegeven om die processie dan alleen 's morgens om te
draegen(178), - fol. 240 - dog wiert eijndelinge genootsakt te consenteren van dezelve
's middags om te draegen op de vertoogen die hem wierden gedaen wegens de
troubelen van 't volk die daeruijt zouden konnen resulteeren, terwijl het volk wilt dat
nu alles op den ouden voet onderhouden worde.
Heden verneemt men in de XXIV gasette: uijt Weenen een offensif en defensif
verbintenistractaet tusschen de Porte(179) en Pruijssen gesloten; uijttrek van het
testament van den overleden keijser; afbeelding der Hongersche kroone; den koning
van Hongariën en Bohemen den 12 maerte binnen Weenen aengekomen; den
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veldmarechal graeve van Haddik overleden; menige vremdelingen om den nieuwen
koning veel gelukx te wenschen. Uijt Gend berichten uijt het vaderlandts leger;
versterkinge uijt Iper toegekomen; vaderlandsche giften gedaen; bericht der bestieringe
van de loterije genaemt ‘van Genua’(180) en d'oorsaek waerom d'heeren Staeten die
loterije nog voor twee jaeren toegelaeten hebben.

(26 maerte 1790)
- fol. 241 - Op den 26 maerte is naer oude gewoonte en volgens d'instellinge van de
koningen Philippus den I(181) en vernieuwinge van Carolus den II(182), koningen van
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Spangje en protecteurs van d'instellinge van het ardtsbroederschap van O.L.V. van
de seven Ween(183), hetzelve beelt 's morgens om agt uren uijt de kercke van de eerw.
paters capucinen(184) gehaelt en processiewijs gebragt, verselt door den
gecommitteerden des konings in de parochiale kercke van St.-Salvators, waer gekomen
zijnde aen den autaer van O.L.V. van de seven Ween door den heer prelaet(185) van
d'abdije van den Eechoute(186) gedaen wiert eene zeer plichtige misse waernae
geduerende dees drij daegen de goddelijcke diensten als naer oude gewoonte
onderhouden wierden en alle welcke over jaer teenemael opgeschort was.
Heden 's morgens zijn de vier stukken canons, sedert het begin der revolutie gestaen
hebbende voor d'hooftwagt, verselt door de canoniers van Kortrijk vervoert naer fol. 242 - Oostende om aldaer in cas van nood gebruijkt te worden; nopende welcke
stukken groot dispuijt onder de ambagten was ontstaen, als aen dezelve toebehoorende
en die maer onder receprisce(187) van dezelve te zullen weer bekomen zoo de ruste zal
herstelt zijn, zijn mogen vervoert worden. Sedert zijn er ses kleene stukskens canon
van degene der gildens voor d'hooftwagt geplaest geworden.

(28 maerte 1790)
Op den 28 maerte, zijnde Palmzondag, wiert naermiddag de processie omgedregen
op den zelven voet zooals dezelve sedert d'algemeene suppressie is omgedregen
geworden, verselt met het beelt van O.L.V. van de seven Ween, welk beelt t'eijnden
de processie als naer gewoonte (behalvens dat hetzelve over jaer te lijve gedraegen
wiert) in de kercke der eerw. paters capucinen geplaest wiert. Dese processie ook
wederom door een p[e]lotton van de volontaire der gildens in de waepens gevolgt
wordende.

(29 maerte 1790)
- fol. 243 - Op den 29 maerte verneemt men dat er geduerende de gepasseerde weke
op de parochie van Iseghem eene verregaende beroerte ontstaen is en dat aldaer onder
andere het huijs van eenen koopman in boter tot den grond door het grauw gerenueert
en geplondert is, alleenelijk uijt hoofde dat men voorgaf dat desen, vele boter
opkoopende, d'oorsaek van de aenhoudende dierte was.
Nu verneemt men ook dat de ruste in Brussel bijnae teenemael herstelt is, dat er alle
de omstandigheden van den listigen aenleg der vonckisten(188) in een klaer daglicht
gebragt is en vervolgens de assemble nationeele teenemael afgeschaft is, zoo men
breeder in de copie van eenen brief uijt Brussel van den 20 deser in de versaemelinge
N. 3 onder de stukken N. 22 zien kan.
Heden verscheen in 't licht: ‘Listige aenleggingen der heurlingen van de
Oostenrijksche bestiering om mijnheer Van der Noot gevangen te nemen - fol. 244
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- tot Londen en daernae in Breda’, dienende voor bijvoegsel van den swarten boek
en welk stuk in dezelve versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 23 kan gesien
worden. Ook ‘Manifest van West-Vlaenderen’, (welk in de versaemeling N. 5 onder
de stukken N. 7 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de XXV gasette: uijt Roomen nopende den netelachtigen
staet van de saeken tot Avignon. Uijt Weenen verrichtingen des keijsers; zijne
aenspraek aen den prins van Kaunitz die zijn ontslag heeft gevraegt. Uijt Parijs
decreten der landtsvergaederinge; schelmen tot den ondergang der zelve op de daedt
betrapt. Uijt Namen en Mechelen nopende d'opregting der vaderlandtsche troupen.
Uijt Gend strenge ordonantie van d'heeren Staeten van 9 artikelen tot
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voorkoming van alle plunderingen; berichten wegens het vaderlandts leger en
vrijwillige giften gedaen. Pligtigheden wegens de revolutie tot Watervliet en Baleghem
gehouden. Brief van heden uijt Antwerpen ontfangen.

(30 maerte 1790)
- fol. 245 - Op den 30 maerte van 's morgens met het aenbreken van den dag saeg
men op alle aensichten eene oogblijkende vruegt uijtschijnen terwijl reets van
gisteravond de gewenschte maeren alhier in Brugge waeren aengekomen dat de
stercke citadelle van Antwerpen, ingevolgens de capitulatie, zonder slag of stoot
onder het bewind van d'heeren Staeten gisteren met de heele besettinge was
overgegeven. Om 9½ uren van desen morgen wiert zulks officiëlijk aen ons magistraet
en committé-principael bekent gemakt, wanneer ook seffens door 't spelen van 't
carilion tot 12 uren die blijde gebuertenis aen 't publik kenbaer gemakt wiert. Dan
van 12 tot 1 uren luijdeden generaelijk alle de klokken deser stadt. Om twee uren
begonde het carilion andermael te spelen wanneer ses stukken canons van de
stalleboge(189), staende voor d'hooftwagt, ses andere van de hantboge en twee groote
metaele stukken met alle de toebehoorten van d'heer Van den Berge(190) temidden de
Mart vervoert wierden. Om 3 uren verscheenen de - fol. 246 - volontaire der drij
gildens in volle uniforme, waepens, vliegende vaendels en krijgsmusik op de Mart
en begonden aldaer tusschen het onophoudelijk losbranden der 14 gemelde stukken
canon die voor hun en op zijden geplaest waeren, in 't midden der Mart geplaest
zijnde, eene behendige exercitie in 't vuur, nu in pelottons, dan alle saemen met het
loopende vuur en op alle andere manieren, welcke met het beste order tot den 6½
uren geduerde, wanneer zij onder de algemeene toejeuging de Mart verlieten, eenider
zig over die gewichtige gebuertenis niet genoegsaem konnende verheugen en
verwonderen dat zoodaenig een sterckte als het kasteel van Antwerpen is en die dees
kooprijcke stadt teenemael eenen puijnhoop zoud konnen gemakt hebben op eene
zoo gemakkelijcke wijse overgegeven is. Tot 's avons laet wierden de canons op onse
stadtswallen gelosbrant, waermede die groote vruegt van heden eijndigde. Eenen
brief uijt Antwerpen van gisteren bevestigt die victorie, (welcke in de versaemeling
N. 3 - fol. 247 - onder de stukken N. 24 kan gesien worden).

Eindnoten:
(141) Philippe-Joseph, baron de Brou (1732-1796) was kolonel belast met de leiding van de genie in
het Oostenrijks leger. De Brou had behoefte aan een nieuwe kazerne in Brugge en zag in de
Waterhalle voldoende bouwmateriaal voor het oprichten van een nieuwe kazerne op de gronden
van het pas opgeheven kartuizerklooster in de Langestraat. Mede door een scherpe chantage
op het stadsbestuur slaagde de Brou in zijn opzet, nl. de afbraak van de Waterhalle. Het
afbraakmateriaal gebruikte men uiteindelijk niet voor de kazerne. (B. BEERNAERT, De
Waterhalle, in: Brugge en de Zee, o.c., blz. 51), (Zie ook voetnoot nr. 64 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1787).
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(142) Dit manifest was opgesteld door vander Noot en kanunnik van Eupen. Daarin werd Jozef II
van al zijn rechten op de Oostenrijkse Nederlanden vervallen verklaard. (P. DEGRYSE,
Summiere bemerkingen betreffende de politieke tegenstellingen tussen Statisten en Vonckisten,
in: Brabantse Omwenteling, o.c., blz. 32).
(143) Georges-Frédéric Koehler, voorheen officier in dienst van het Engels leger, trad in dienst van
de Staten als kolonel van de artillerie. Hij introduceerde een nieuw wapen ‘l'Amusette Liégeoise’,
nl. een klein kanon gemonteerd op een soort kruiwagen dienende ter ondersteuning van de
infanterie. Koehler werd achtereenvolgens kwartiermeester generaal, generaal - nadat vander
Mersch in ongenade gevallen was - en tenslotte opperbevelhebber in vervanging van Schönfeldt.
Nadat de Oostenrijkers terug hun gezag hadden hersteld, trad Koehler opnieuw in dienst van
het Engels leger. (TERLINDEN, Les souvenirs historiques.., o.c., blz. 36), (R. BOIJEN, o.c.,
blz. 59).
(144) Vooral via de kranten hadden de Belgen een uitgebreid verslag over de Amerikaanse revolutie
verkregen. Vanuit Europees standpunt werden Washington en Franklin als de 2 belangrijkste
personen van die revolutie beschouwd. Zij hadden een enorme populariteit verworven in Europa.
Washington werd aanzien als het model van een suksesvol republikeins militair genie en een
verstandig conservatief staatsman. Franklin daarentegen werd meer beschouwd als een filosoof
en diplomaat wiens voorzichtigheid en volharding de steun van Frankrijk voor de Amerikaanse
onafhankelijkheidsstrijd had gewonnen. Zo is het niet te verwonderen dat in de parallel die door
de Belgen getrokken werd tussen hun eigen revolutie en de zo bewonderde Amerikaanse,
Washington en Franklin een belangrijke plaats verkregen. België zag vander Mersch als haar
eigen Washington en Vander Noot als haar eigen Franklin. (K. GORMAN, America and Belgium.
A study of the influence of the United States upon the Belgian Revolution of 1789-1790, Londen,
1925, blz. 176-177).
(145) Van oudsher werden de Brugse ambachten in 9 leden onderverdeeld. Aan het hoofd van ieder
lid stond een swaerdeken. Evenals de burgemeester van de Commune had ieder swaerdeken de
beschikking over één van de tien sleutels die toegang verschaften tot de koffer waarin de
stadsprivilegiën waren opgeborgen. Op lange duur was de instelling van de swaerdekens echter
in onbruik geraakt. De swaerdekens wisten nog wel dat ze zich die titel konden toeëigenen,
maar verder schonken ze er niet de minste betekenis meer aan. Pas enkele jaren voor het uitbreken
van de Brabantse Omwenteling zouden de ambachten de instelling van de swaerdekens weer
opdiepen. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 60-61).
(146) Baron Charles-Jean Dhont de Bouchaute van Nieuwburgh van Bassevelde werd geboren te
Kaprijke in 1723 als tweede zoon van Pieter-Cornelis, burgemeester van Kaprijke, en
Isabella-Catherina de Smet. Deze koopman, wonende op de Garenmarkt, zou het typevoorbeeld
worden van de ondernemer die zich door zijn rijkdom een adellijke titel kon kopen. Deze
adelbrieven verwierf hij op 19 augustus 1760 en meteen werd hij dus erfelijk ridder. Maar ook
nog na deze datum bleef Dhont zijn winstgevende aktiviteit verderzetten. Samen met een ander
adellijk koopman Jean Jacques van Outryve van Merckem, stichtte hij een zeer gerenomeerd
handelshuis, dat over reusachtige bezittingen kon beschikken. Beiden waren ze ook de
voornaamste initiatiefnemers voor de oprichting van een Brugse Zeeverzekeringsmaatschappij
in 1782. Tijdens de revolutiejaren 1789-92 zouden ze daarenboven nog een politieke rol spelen.
Charles-Jean Dhont was op 14 juli 1760 in het huwelijk getreden met barones Isabella-Albertina
Claesman van Male en Vijve, dochter van Albert, burgemeester van het Vrije. Wellicht leverde
dit huwelijk hem het stokhouderschap op van de baronnies Male en Vijve en werd hij tresorier
van Damme, Hoeke en Monnikenrede. Na de dood van zijn vrouw op 25 oktober 1768 huwde
hij (10 januari 1770) de veel jongere Anne-Philippine le Bailly van Tilleghem (o 21 februari
1751), telg uit de heel belangrijke Brugse adellijke familie. Dit huwelijk bewijst m.a.w. het
aanzien dat deze koopman in dit milieu had weten te veroveren.
Zoals boven aangestipt, werd baron Dhont bij de wet van 24 december 1789 burgemeester van
de Commune van het Brugse Vrije. Op 18 december 1792 werd hij verkozen tot voorlopige
vertegenwoordiger voor het Vrije. Hij was dan ook één van die edellieden die krachtig de
belangen van deze stand wilde verdedigen en het daarom niet zo erg op Frankrijk begrepen had.
Toen de Fransen einde juni 1794 de Oostenrijkers versloegen, vluchtte Dhont, samen met een
honderdtal Bruggelingen (vooral edellieden en hogere geestelijken) uit de stad. Wanneer hij
terug naar Brugge kwam, onthield hij zich van alle politieke aktie en trok zich terug op zijn
kasteel van Nieuwburg te Oostkamp, waar hij ook kinderloos overleed op 31 januari 1798. (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 15, 27-28, 38, 385 en dl. II, blz. 165-166),
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(S.A.B. Almanakken 1790, BI - hh, blz. 154), (L. TEETAERT, Bijdrage tot de studie van de
ondernemende stand te Brugge in de XVIIIde eeuw (1740-1780), Leuven, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling K.U.L., 1961, blz. 165 en 175), (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl. IV,
blz. 116-117).
(147) Ook de Sint-Elooiskapel genoemd. Deze kapel en aanpalend gasthuis bevond zich oorspronkelijk
in de Smedenstraat. Het gasthuis heeft vermoedelijk gediend als verblijf voor arme reizigers
die langs deze kant van de stad binnenkwamen. Bij de meeste stadspoorten werden soortgelijke
inrichtingen aangetroffen, met een gemeenschappelijke slaapzaal en kapel. Vanaf de 14de eeuw
behoorde kapel en gasthuis toe aan het ambacht der smeden. De kapel droeg de naam van hun
patroon. Slechts van de monumentale poort of portaal is iets overgebleven, het overige werd
in 1962-1963 gesloopt. (A. DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 511), (M. ENGLISH, De
Sint-Elooiskapel te Brugge, in: de Toerist, 16-1-1953), (A. SCHOUTEET, De straatnamen...,
o.c., blz. 200), (C.R.M.F.O., t. VIII, no 4, 16-3-1925, blz. 61).
(148) Aybert Joseph Auguste van Huerne van Schiervelde werd geboren te Brugge (Sint-Salvators,

(149)
(150)

(151)
(152)

2e wijk) op 31 december 1720 als zoon van Aybert en Maria Magdalena Rapaert. Zijn vader
was raadpensionaris van het Brugse Vrije, afgevaardigde bij de Staten van Vlaanderen, van
1735 tot 1749 burgemeester van stad Brugge, en daarna burgemeester van het Vrije. Aan de
universiteit van Dowaai studeerde hij filosofie en te Leuven behaalde hij de licentie in de rechten
(1745). Drie jaar later werd hij raadpensionaris van stad Brugge en zou dit blijven tot in 1762,
het jaar waarop hij op rust ging. Intussen was hij op 11 november 1749 in het huwelijk getreden
met Margareta Emmanuella Charles van Puyenbeke van Nieuwenhove († 1782) en ging zich
in de Dweersstraat vestigen. Verder was hij proost van de confrerie van het Heilig Bloed in
1762, gouverneur van de Bogardenschool in 1749, gouverneur van de Akademie te Brugge,
gecommitteerde bij de wateringe van Blankenberge en lid van de Sint-Jorisgilde (vanaf 1785).
Tijdens de revolutiejaren 1789-90 zou hij terug van zich laten horen. In december 1786 was hij
lid geworden van de dissidente beweging ‘Société Littéraire’ (en zou dit blijven tot januari
1793). In deze optiek werd hij dan ook in 1789-90 burgemeester van de schepenen van het
Vrije, een ambt dat hem, volgens P. Ledoulx, was opgedrongen door J.F. Sola, griffier en
pensionaris van het Vrije. Toen de generaal vander Mersch begin 1790 Brugge bezocht, werd
hij ontvangen in het huis van van Huerne, wat wijst op de belangrijke functie die deze laatste
toen bekleedde. Zijn enige zoon, Joseph Aybert van Huerne, was later aktief in de Jacobijnse
club. Aybert van Huerne overleed te Brugge op 10 december 1800. (S.A.B., Doopregister
Sint-Salvator 1720), (S.A.B., Almanakken 1790, BI blz. 155), (S.A.B., Fonds Comité patriottique
(1789-90), nr. 37), (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl. II, blz. 202-203), (S.A.B., P.
Ledoulx-kroniek. Levens der Geleerde ende Vermaerde Mannen der stad Brugge, Brugge, ca.
1800, dl. II, blz. 225-226), (C. GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque
de Gand, au baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816-1821), in: A.S.E.B., t.
LXXXIII, 1947, blz. 69-70).
Volgens de beschrijving van de uniformen die van Walleghem geeft, betreft het hier de 10de
afdeling van de infanterie, ‘de Belgische Leeuw’ genoemd. (TERLINDEN, o.c., blz. 124).
Leopold II, keizer van Oostenrijk, werd geboren op 5 mei 1747 als tweede zoon van keizerin
Maria-Theresia. In september 1765 werd hij groothertog van Toskanië en huwde de Infante
Maria-Louisa van Spanje. In Toskanië werd hij geprezen om zijn wijze tolerantie-politiek,
hoewel er vanuit clericale hoek heel wat protest rees. Toen zijn broer Jozef II in februari 1790
overleed, werd hij de nieuwe keizer van Oostenrijk. De oorlog tegen Turkije en de herovering
van de Belgische provincies werden suksesvol beëindigd. Zijn verdraagzaamheid had hij reeds
tijdens de Brabantse Omwenteling laten blijken, en zo ook na december 1790 toen deze revolutie
definitief de kop werd ingedrukt. Daarom kreeg hij heel wat aanhang bij vooral de adel, die de
adem van het revolutionaire Frankrijk in de nek voelde. Leopold II vatte het plan op om, in een
alliantie met Pruisen, dat gevaarlijke Frankrijk binnen te vallen. Hij overleed echter te Wenen
op 2 maart 1792. (Biographie Nationale, o.c., dl. XI, kol. 832-837).
Baron de Kleinenberg, kolonel in dienst van de Verenigde Provinciën, werd tot generaal-majoor
benoemd door de Staten van Vlaanderen op 6 december 1789. (TERLINDEN, o.c., blz. 32).
Jozef II had gepoogd met hardhandige middelen de universiteit van Leuven gelijk te schakelen
met het model van de Weense universiteit. Vooral de oprichting van een seminarie-generaal te
Leuven, dat de bisschoppelijke seminaries, de studiekloosters en de Leuvense colleges als
vormingsplaatsen voor de hele geestelijkheid van het land moest vervangen, zette veel kwaad
bloed. De meerderheid van de universiteit ging in oppositie, wat uitliep op de afzetting van
tientallen professoren en op de overbrenging van de ‘jozefistische’ universiteit, met uitzondering
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(153)
(154)
(155)

(156)

(157)

(158)

(159)

van de faculteit der theologie en het seminarie-generaal, naar Brussel (1788). Tijdens de
Brabantse Omwenteling (1789-1790) kwamen de verdreven professoren en de verplaatste
faculteiten naar Leuven terug, terwijl de jozefistische professoren werden uitgesloten. Ook na
de terugkeer van de Oostenrijkers en na de Franse invallen ging de restauratie van het oude
universiteitsmodel door. Uiteindelijk werd de universiteit in 1797 door het bestuur van het
Dijledepartement opgeheven. Leuven zou het twintig jaar zonder universiteit moeten stellen,
tot in 1817 koning Willem I te Leuven een rijksuniversiteit zou oprichten. (J. ROEGIERS, De
universiteit van Leuven 1425-1797, in: N.A.G.N., o.c., dl. 9, blz. 305).
Zie voetnoot 293 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789.
Zie voetnoot 421 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789.
L. Devliegher vermeldt in zijn werk ‘Huizen te Brugge’ het bestaan van het vleeshuis op de
Kraanplaats. In 1767 werd daar de houten kraan afgebroken die ten Noordwesten van de
Kraanbrug stond. Op de plaats daarvan tussen de brug en het Weeghuis, werd in 1771-1772
een laag natuurstenen gebouw opgetrokken dat diende als vleeshuis. Het andere vleeshuis op
't Pandreitje is duidelijk herkenbaar op het schilderij van J. Garemyn ‘Gezicht op Pandreitje’,
daterend van 1788. (L. DEVLIEGHER, De huizen..., o.c., dl. 2-3, blz. 178-179), (G. MICHIELS,
Iconografie der stad Brugge, Brugge, 1966, dl. 2, blz. 118).
Wilde beenhouwers zijn niet ingeschreven in het ambacht. Door de keizerlijke ordonnantie van
2 april 1772, werd de monopoliepositie van het ambacht der vleeshouwers doorbroken. Voortaan
mocht iedereen tweemaal in de week vrij vlees verkopen. De overige dagen hielden de
ambachtslieden hun voordeel. Dit werd bijzonder geapprecieerd door de lagere bevolkingsklasse
die eindelijk terug vlees konden verbruiken. Dit bevel kwam echter hard aan in de
vleeshouwerskringen. Deze vormden een bijzonder soort ambacht. Het aantal vleeshouwers
vermeerderde niet, maar vertoonde de neiging om af te nemen. Beschermd door privilegiën
beheersten ze volledig de markt en stelden onder elkaar de vleesprijs vast. De vleeshouwers
behoorden dan ook tot de gegoede stand. Getroffen in hun monopoliepositie zien we de
vleeshouwers aan kop staan van de politieke agitatie in 1787 en volgende jaren. Tijdens de
Brabantse Omwenteling wist een lid van het ambacht de voornaamste schepenplaats te verwerven.
Hij zou het herstel van het monopolie van de vleeshouwers betrachten. Probleem was dat het
publiek reeds 17 jaar aan de nieuwe situatie was gewoon geraakt. Aangezien dat in 1790 de
graanprijzen uitzonderlijk hoog waren en er veel werkloosheid heerste, kon men het zich niet
veroorloven de massa tegen de borst te stoten door de vleesprijs te verhogen. Bovendien leefden
er ongeveer 150 personen van deze vrije vleeshandel. Op 15 oktober 1790 werd tot het herstel
van het monopolie beslist, de onvrije vleeshouwers mochten 2 dagen per week vlees verkopen
indien zij zich lieten registreren, het voorrecht van het ambacht erkenden en een bepaalde
vergoeding betaalden. Er zouden geen nieuwe onvrije of wilde beenhouwers toegelaten worden.
Na verloop van tijd zou het monopolie dus helemaal hersteld zijn. (Y. VANDEN BERGHE,
Brugge in de revolutietijd, o.c., blz. 151-157) (IDEM, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 69).
Met vercieren (of versieren) wordt hier wellicht niet het opsmukken, het mooi maken bedoeld,
dan wel het bedenken, het verzinnen. Verzonnen geschriften dus. (E. VERWIJS - J. VERDAM,
o.c., dl. VIII, kol. 2430-2431).
Adriaan Bosbeeck, 26 jaar oud en geboren te Baasrode, was marktkramer. Hij werd op 13 maart
1790 tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Ook Marij Nieuwenhuijse, 20 jaar en geboren te
Anderlecht, werd op dezelfde dag veroordeeld en onderging dezelfde straf. Voor een uitgebreid
verslag van de gebeurtenissen, zie de bronnen: (S.A.B., Register der Naemen van de persoonen
gecolloqueert in het provinciale correctiehuys binnen de stad gendt), (R.A.B., Fonds Brugge
nr. 725, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de wettelycke... (1790), o.c., cahier 1,
fol. 13, cahier 2, fol. 17-27, cahier 4, fol. 1-26), (IDEM nr. 659, Register Crimineel der stad
Brugge behelsende de Tighten... (1790), o.c., cahier 2, fol. 3 art. 2-3).
E. Hardij was horlogemaker en woonde aan de markt te Brugge. (Zie fol. 99 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789).

(160) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 154vo, S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 16 maart
1790, reg. 36, nr. 86.
(161) Zie voetnoot 41 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787 en voetnoot 224 van 1788.
(162) De koningin is hier Marie-Louise (1745-1792), dochter van Karel III van Spanje, en echtgenoot
van Leopold II keizer van Oostenrijk. (Grote Winkler Prins Enclopedie, o.c., dl. 5, blz. 63 en
dl. 14, blz. 80).
(163) André, graaf Haddick von Futak (1710-1790) was een Oostenrijks veldmaarschalk.
(TERLINDEN, o.c., blz. 28).
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(164) Betekent: gezouten kabeljauw, zoutvis. (Zie voetnoot 224 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1789).
(165) Halm, alm, alaam, d.i. werktuig. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 47).
(166) Ramponeren, rampeneren, ontramponeren: hier gebruikt als vernielen, beschadigen, onbruikbaar
maken. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. VI, kol. 1021), (L.-L. DE BO, o.c., blz. 911),
(Zie hiervoor ook voetnoot 122 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
(167) De krachtmeting tussen Statisten en Vonckisten was niet meer te vermijden. Op verzoek van
de leiders van de Staten drukten de democraten in het ‘Adres aan de Staten van Brabant’ hun
ideeën i.v.m. de politieke toekomst van het land uit. Daarin verklaarden ze de samenstelling
van de Staten in democratische zin te willen vernieuwen en leunden hiervoor aan bij Vonck's
‘Considérations Impartiales sur l'état actuel de Brabant’. De Staten gebruikten het ‘Adres’ als
voorwendsel om een reeks ongeregeldheden te stimuleren. Vier dagen lang (15, 16, 17 en 18
maart) bestormden knokploegen (vooral van het zakkendragersambacht) de huizen van de
ondertekenaars van het ‘Adres’. De Vonckisten werden in een slecht daglicht gesteld; Vonck
en de meeste democratische leiders vluchtten uit Brussel weg en schakelden zichzelf hierdoor
als politieke kracht uit. (P. DE GRYSE, o.c., blz. 35-36), (L. DHONT, Politiek..., o.c., blz. 150).
(168) De Assemblée Patriotique was een tweede benaming voor de Société Patriotique, een vereniging
van democraten gesticht in januari 1790. Na de Brabantse Omwenteling was de Vonckistische
vereniging Pro Aris et Focis opgeheven. Toen de spanning met de Statisten toenam, werd
opnieuw een democratische vereniging gesticht de ‘Société Patriotique’, waarvan Vonck
voorzitter, Verlooy ondervoorzitter en Dotrenge secretaris waren. Walckiers, daarentegen, was
kapitein van een compagnie democratisch gezinde Brusselse vrijwilligers. (S. TASSIER, Les
démocrates..., o.c., blz. 228, 340), (BORGNET, o.c., dl. 1, blz. 156-162).
(169) Hij werd geboren op 29 november 1743 te Baardegem (bij Aalst) als zoon van de gegoede
landbouwers Jan en Elisabeth van Nappel. Na zijn humaniora bij de jezuïeten te Brussel, behaalde
hij te Leuven het licentiaat in de beide rechten. Als 24-jarige begon hij in 1767 te Brussel een
praktijk als advokaat bij de Raad van Brabant. Vonck zou de theoreticus en later de leider
worden van die misnoegden die zelf hun lot in eigen handen wilden nemen om zo democratische
hervormingen door te voeren. Samen met zijn collega's Verlooy, Willems, Torfs... stichtte hij
het geheim genootschap ‘Pro Aris et Focis’ dat zich tot doel stelde een leger van patriotten te
vormen op neutraal grondgebied. En met dit objectief voor ogen sprak Vonck de gepensioneerde
Vlaamse kolonel vander Mersch aan om van dat leger de leiding te nemen. De meeste patriotten,
w.o. Vonck, weken daarom uit naar Breda om van hieruit de aktie te starten. Het was trouwens
hier dat Vonck in contact kwam met de andere grote leider vander Noot. Intussen waren er
overal in België revolutionaire comites ontstaan en in de loop van november-december 1789
werd het pleit gewonnen van de Oostenrijkers. Maar tegelijkertijd brak er in Brabant een hevige
strijd uit tussen de volgelingen van de traditionalist vander Noot en de democraten, geïnspireerd
door Vonck. Niet alleen zou deze laatste door vander Noot handig weggemanoeuvreerd worden
maar ook Vonck's nochtans gematigde opvattingen oogstten heel wat kritiek, vooral van
kerkelijke zijde die hierin al te sterk het Franse voorbeeld zagen. De machtsgreep van de
traditionalisten van maart 1790 te Brussel dreef Vonck naar vander Mersch te Namen. Deze
was echter om dezelfde redenen in ongenade gevallen bij de traditionalisten en Vonck (en samen
met hem Verlooy...) moest opnieuw de wijk nemen. Eerst belandde hij te Givet, later te
Valenciennes en uiteindelijk (einde april 1790) te Rijsel waar hij tot aan zijn dood zou verblijven.
Verzoeningspogingen van de traditionalistische kanunnik van Eupen konden hem niet overtuigen.
Evenmin geloofde Vonck later dat de Oostenrijkers, onder Leopold II, zich democratischer
zouden opstellen. In augustus 1791 brak hij dan ook definitief met de Oostenrijkse regering.
Intussen was hij echter ook fysiek afgetakeld en daalde zijn aktiviteit derhalve zienderogen.
Toch vond Vonck het uitstekend dat de Fransen plannen maakten om ons land te bevrijden. Hij
koppelde daar echter de voorwaarde aan vast dat de Belgen vrij hun eigen bestuursinstellingen
zouden moeten kunnen kiezen. Hij overleed te Rijsel op 1 december 1792, kort dus na de
overwinning van de Fransen te Jemappes. (Nationaal Biografisch Woordenboek, o.c., IV, kol.
928-936), (S. TASSIER, Les démocrates..., o.c., passim), (J. CRAEYBECKX, De Brabantse
Omwenteling..., o.c., blz. 413-468).
(170) Edward-Dominique-Sebastiaan de Walckiers werd geboren te Brussel op 7 november 1758 als
zoon van de zeer rijke Adrien-Ange, hoogbaljuw van stad en land van Dendermonde en
Dieudonnée-Louise-Josèphe de Nettine, uit de rijke bankiersfamilie. Walckiers was bankier en
algemeen rijksontvanger onder het Oostenrijks bewind. In december 1789 diende hij zijn ontslag
in om de Brabantse Omwenteling te steunen en ontpopte zich tot aanhanger van Vonck. Hij
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(171)
(172)
(173)
(174)
(175)

werd zelfs kapitein van een compagnie van vrijwilligers, maar ondervond al vlug de tegenkanting
van de Statisten en vluchtte naar Frankrijk. Even hoopte hij nog op een verzoening met de
Oostenrijkers en keerde naar Brussel terug, maar toen Marie-Christina als landvoogdes
terugkwam, week hij definitief uit naar Frankrijk. Nu trachtte hij met de hulp van Frankrijk de
onafhankelijkheid van België door te drukken, maar ook dit initiatief mislukte. Hij overleed te
Parijs op 17 april 1837. (Biographie Nationale, o.c., dl. XXVII, kol. 37-42).
Zie voetnoot 1 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Zie voetnoot 27 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 156.
Normaal moest op de voorzijde van de munt volgende afkortingen staan: D.G. FR. ET NAV.
REX. (Taryf der goude en zilvere specien..., o.c., blz. 37).
Met deze term kan men zowel bedoelen het polderland dat eerst buiten en later binnen de grenzen
van Oostende lag, of het polderland te Knokke. (J.E. DE LANGHE, Wat betekenen de namen
Hazegars en Hazegat?, in: Biekorf, LXXXIII, 1983, 1, blz. 26-28), (M. COORNAERT, Knokke
en het Zwin, Tielt, 1974, passim (toponymie op blz. 379-381)), (K. DE FLOU, o.c., dl. V, kol.
225, 581-585).

(176) Jezuïet Joseph-Hippolyte Ghesquière (o 1731 - † 1802) was hagiograaf, historicus en
numismaticus. Niettegenstaande zijn druk gevuld leven, vond hij nog tijd om zich te mengen
in de discussie over de oorsprong van de tienden en om de Vonckisten te bekampen. (Biographie
Nationale, o.c., dl. 7, blz. 719-725).
(177) Rond 1490 had het broederschap van Sint Pieter en Paulus haar vestigingsplaats in de
Sint-Salvatorskerk te Brugge. Om lid te zijn van deze confrerie moest men een bedevaart naar
Rome ondernomen hebben. Vandaar dat deze confrerie ook het broederschap der Romeinen
werd genoemd. Tijdens de geuzentijd was de confrerie in verval; om de zaken opnieuw te doen
vlotten werden de condities voor opname vergemakkelijkt. De pelgrims naar Loreto kregen
toegang. Loreto is een stadje aan de Oostkust van midden Italië, waar een basiliek staat met in
het midden van de kerk het Heilig Huis, zinnebeeld van het mysterie dat zich voltrok in het
huis van Nazareth, dat volgens de legende door engelen naar Loreto werd overgevoerd. In 1643
liet Jan de Damhouder een marmeren altaar in de kapel van deze confrerie stellen. Boven op
het retabel stond het ‘Huizeken van Lorette’. Het tweede huis van Lorette, aan een pilaar

(178)

(179)
(180)
(181)

(182)

(183)
(184)
(185)
(186)

gehangen, werd rondgedragen in de processie. (C.R.M..F.O., no 84, 28 november 1928, blz.
268-269), (ENGLISH, Moorslede of Brugge, in: Biekorf, 1928, blz. 92-93), (IDEM,
Parochieblad, 27 juni 1948 en 6 augustus 1950), (L. DEVLIEGHER, De
Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Inventaris kunstpatrimonium van West-Vlaanderen,
Amsterdam, 1979, dl. 8, blz. 84), (S.A.B., Confrerieën en kloosters (1680-1786)),
(Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek, o.c., kol. 181).
Deze maatregel moet gezien worden in de door de Verlichting geïnspireerde gezindheid van
mgr. Brenart. Hij poogde orde te brengen in het onoverzichtelijk geheel van volksdevoties en
processies. De bisschoppelijke bulle van 30 mei 1783 geeft hiervan een treffend voorbeeld.
Brenart wilde met deze bulle de misbruiken die bij het uitgaan van processies voorkwamen,
wegzuiveren. De duur en de te volgen weg werden voor de verschillende processies vastgelegd,
evenals de toegestane versieringen. Deze maatregelen pasten in de globale vernieuwing op
liturgisch gebied die door de katholieke Aufklärung werd genomen. (Y. VANDEN BERGHE,
Felix Brenart, o.c., blz. 202), (J. ROEGIERS, Kerk en Staat..., o.c., dl. 9, blz. 361).
De Porte was de naam voor het Turks hof, rijk of de Turkse regering.
Zie voetnoot 1 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
‘Philippus I’ is beter bekend onder de naam van Filips de Schone (1478-1506), zoon van
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Boergondië. Filips I was koning van Castilië van
1504 tot 1506 en regeerde reeds vanaf 1494 over de Nederlanden. (Grote Winkler Prins
Encyclopedie, o.c., dl. 8, blz. 551-552).
Karel II (1661-1700), koning van Spanje van 1665 tot 1700 en afkomstig uit het huis Habsburg,
was een zoon van Filips IV en Maria Anna van Oostenrijk. (Grote Winkler Prins Encyclopedie,
o.c., dl. 12, blz. 510).
Zie voetnoot 66 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Zie voetnoot 37 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
Is Emmanuel (II) Prisie, abt van 1776 tot 1796. (Zie ook ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787,
voetnoot nr. 45).
Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787, voetnoot nr. 45.
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(187) Komt van het Franse woord récépisse, wat betekent ontvangstbewijs. In de tekst dient men ‘in
het bezit van’ te verstaan.
(188) Reeds bij aanvang van de Brabantse Omwenteling was de kloof tussen de Statisten en de
Vonckisten groot. Niet alleen over staatkundige opvattingen liepen de menigen uiteen, ook over
strategie i.v.m. de revolutie waren ze aanvankelijk niet eensgezind. Na de geslaagde opstand
namen de Statisten elke gelegenheid te baat om de Vonckisten van inmenging in het bestuur
en de organisatie van het land uit te sluiten. Aldus ondertekende vander Noot, als minister, en
van Eupen, als staatssekretaris, alle akten, die van de Staten-generaal en het congres uitgingen.
De Vonckisten legden zich niet bij het politiek overwicht van de behoudsgezinden neer. Na
‘Het adres aan de Staten van Brabant’ en de daaropvolgende oproer (zie voetnoot nr. 167),
werden de Vonckisten aangeklaagd als rustverstoorders, vijanden van het geloof, het vaderland
en de vrijheid. Ze werden ervan beschuldigd een Nationale Vergadering naar Frans model in
het leven te willen roepen, de opheffing van de grondwet of de terugkeer der Oostenrijkers te
wensen. De strijd tussen de regerende Statisten en de oppositie der Vonckisten duurde van
januari tot april 1790. (P. DEGRYSE, o.c, passim).
(189) Stalleboge, staelboge. Zie hiervoor voetnoot 95 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(190) Michiel vanden Berghe was wellicht de zoon van Michiel en Marie van Hille en werd geboren
in 1748 of 1749. Deze rijke, vroeg weduwnaar geworden koopman was vermoedelijk van
Hollandse afkomst. Sinds 1787 was hij een van de revolutionaire voormannen te Brugge. Tijdens
de revolutie van 1789-90 was hij kapitein van de Brugse dragonders en was later lid van de
Jacobijnse club, waar hij echter een onopvallende rol speelde. Verder was hij van 7 juli 1783
tot 9 juli 1784 stadhouder van de korenmarkt geweest, en lid van de Sint-Sebastiaans- (vanaf
mei 1778) en de Sint-Jorisgilde (in 1780). Vanden Berghe was bestuurder van de Brugse
Akademie. Een lied van tijdens de revolutie bezingt zijn verdiensten:
‘Van den berghe al uw betragting
voor het welzijn vanden Staet
is bij 't volk reeds in groot agting
't wijl het hun verstrekt tot baet
want gij hebt veel krijgsgetuijgen
eerst uijt holland hiergebraght
om den vijand te doen buijgen
die ons vrijheijd had verkragt’
(S.A.B., Epoque Intermédiaire 1790, nr. 306: Resolutieboek van ‘Het Corps Cavalerie volontaire
der stadt van Brugge, blz. 19v-20 en 27v), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I,
blz. 222 en dl. II, blz. 194-195), (S.A.B., Staten van Goed, no 11022), (A. VANHOUTRYVE,
De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 243), (H. GODAR, o.c., blz. 370), (S.A.B. Almanakken
1789, BI - hh, blz. 173), (S.A.B., Wetsvernieuwingen 1762-1795, o.c., fol. 63).

[April]
(1 april 1790)
Op den 1 april wiert naermiddag vanuijt de kercke van Jerusalem de gewone processie,
die sedert de suppressie was onderbleven, omgedregen door de eerw. paters carmeliten
en confraters van 't herstelde broederschap van 't H. Kruijs(191), die door eene groote
menigte gevolgt wiert.
Sedert gisteren worden door verscheijde particuliere aen 't publiq getoont de stroopen
die, zoo tot Brussel als in 't kasteel van Antwerpen, gevonden zijn, getont in tonnen
en in een overgroot getal. Met dese zegt men heeft het wilkuerig gewesen
gouvernement verdagt geweest, indien de omwentelinge ten naedeele van 't vaderland
hadde uijtgevallen alle de priesters en belhamers op te hangen en om te brengen.
Dese stroopen zijn van ijser en hebben de gedaente van eene halve maen in welcke
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zijn twee ijsere pinnen om die dus rond den hals van eenen onpligtigen te leggen om
de kele te doorsteken, - fol. 248 - aen beijde zijden zijn koorden om het strop te
konnen toehaelen. Men zegt ook dat er in de gemelde plaetsen veele groote ijsere
hameren en ander instrumenten gevonden zijn waermede men de dueren der huijsen
zoude ingeslegen hebben, dog het goddelijk Albestier heeft ons behoet dat die niet
gebruijkt zijn geworden.
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Heden verneemt men in de XXVI gasette; uijt Weenen nopende den Turkschen
oorloog; gehoor door Zijne Majesteijt verleent; opgegeven testament des overleden
keijsers valsch verklaert; ook nopende de verklaering voor de Nederlanden die den
koning voor zijn vertrek uijt Florentiën zoud gedaen hebben; den gewesen minister
der Nederlanden tot Weenen aengekomen. Uijt Londen beloop van den uijtvoer naer
Vlaenderen. Uijt Parijs beroerten in verscheijde streeken ontstaen nopende de slegting
van 't casteel van Antwerpen en inventaris van de menigte effecten in 't zelve
gevonden. Uijt Gend berichten nopende het vaderlandts leger en wat de
Oostenrijcksche officieren de soldaeten willen doen geloven.

(5 april 1790)
- fol. 249 - Op den 5 april, tweeden Paeschdag, wierden vanuijt de kercken van
St.-Jacobs en St.-Anne 's morgens om 11 uren naer d'hoogmisse de gewonelijcke
processiën wegens de pestmissen(192) rond een deel der parochie omgedregen, welcke
door der zelver suppressie teenemael onderbleven waeren.
Heden is een groot gedeelte doorgeslaegen van de vaute gemakt over het water waer
d'houtte brugskens gestaen hebben bij de Molenbrugge, zonder nogtans dat er door
desen toeval eenige ongelukken veroorsakt zijn. Seffens is den weg aldaer van beijde
zijden met planken afgeslaegen om geene peerden of wagens meer te konnen
passeeren en vanmorgen zal dezelve met alle mogelijcke vlijt begonst herstelt te
worden, 't welk niet zonder merckelijcken onkost zal konnen gedaen worden.
Heden is in 't licht verschenen: ‘Den bekeerden boer patriot’ of ‘Vervolg van de
saemenspraeke tusschen eenen patriot en eenen boer nopende de troubels van desen
tijdt tot overtuijging van alle - fol. 250 - keijsersgesinde boeren om patriot te worden’,
('t welk in de versaemeling N. 2 onder de stukken N. 20 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de XXVII gasette: uijt Weenen besigheden des keijsers;
groote beroerten in Hongariën ontstaen. Uijt Berlijn groote bereijdingen voor den
oorloog. Uijt Londen grooten ouderdom van een man van 137 jaeren en
besonderheden zijner levenswijse. Uijt Parijs smeeding van eene tegenrevolutie en
menige muijtmaekers gevangen genomen. Uijt Oostende bericht hoe de ruste en
eensgesintheijd daer in 't beste order onderhouden wordt. Uijt Brussel verdeijlingen
troupen naer 't vaderlandts leger gesonden. Pligtigheden wegens de revolutie tot
Eijne, tot Rupelmonde, tot Heusden, bruggraevije van Gend, tot Halle en tot Laeme,
land van Dendermonde, gehouden.

(8 april 1790)
Op den 8 april verneemt men uijt Gend hoe aldaer uijt het Provencial Correctiehuijs
vijf gevangene gevlugt zijn en gekropen door eene hooge schouwe; hoe eenen van
dese van den muer, meer - fol. 251 - als 80 voeten hoog, gevallen is waeraf sij hun

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

hebben laeten sinken en zijne beenen gebroken is, die andermael in 't zelve correctie
beweegt zijnde ongeluckig zal getracteert worden. De andere vier het ontkomen
zijnde, zijn verkleet langs de poorte gevlugt naer Vranrijk en Engelant. Onder dese
is naer Engelant par schepe langs Oostende gevlugt zekeren gevangen deser stadt
Brugge, genaemt Bruijne(193), die wegens de plondering van 't huijs van d'heer Van
Honacker in 't jaer 1787(194), welcken den leser t'zijnen tijde wijtloopig vermelt vind,
in 't zelve correctiehuijs, bij groote voorspraek, door de gemeensaemheijd der dekens
van Brugge gecondemneert was geworden.
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Heden is in 't licht verschenen: ‘Versaemeling der brieven van den generael d'Alton
aen den keijser Joseph den II nopende de saeken der Nederlanden in 1788 en 1789’,
met aenteekeningen van den uijtgever, (welk stuk in de - fol. 252 - versaemeling N.
6 onder de stukken N. 4 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de XXVIII gasette: ‘Bericht van den uijtgever van 't zelve
nieuwblad nopende de menige advertentiën. Uijt Weenen den minister der
Nederlanden tragt zig bij den keijser te verontschuldigen; menige papieren van den
overleden keijser in 't open veld verbrand. Uijt Parijs decreet nopende den vrijdom
des koophandel; bericht nopende de contrerevolutie. Uijt Brussel vemietinge door
de Staeten van Brabant van menige edicten en ordonantiën, alle vermelt, die door
het gewesen gouvernement gedaen zijn, die zullen agtervolgt worden op den voet
gelijk er voor hunne uijtgeving in gebruijk was. Bericht van 't congres souvereijn
waerbij bevestigt wordt dat er geen tractaet of verbintenis is aengegaen met eenige
vremde mogentheijd. De Staeten van Munster hebben hun verset tegens het oogmerk
van Maximiliaen om aldaer troupen te lichten.

(9 april 1790)
- fol. 253 - Op den 9 april verscheen in 't licht: eenen brief uijt Brussel van den 5
deser, (welcke in de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 25 kan gesien worden),
behelsende hoe de gemoederen in Brabant hoe langer hoe meer verdeelt worden
nopende den heer Van der Meersch die, verdagt aen 's landts verraet(195), door 't
souvereijn congres is ingeropen en in welcke men ook siet de antwoorde van d'heeren
Staeten van Vlaender ten desen opsicht, etc.
Desen avond om 5½ uren is naer eene langduerige quellende siekte in den Heer
ontslaepen den zeer eerweerden heer baron Eugenius de Vicq, XLII(196) deken der
cathedraele kercke van St.-Donaes, in den ouderdom van 95 jaeren en naer menige
jaeren dezelve plaetse te hebben bekleet terwijl desen heer geduerende zijne bediening
van de twee voorige overleden heeren bisschoppen, gelijk ook van onsen regeerenden,
den eedt op hunne - fol. 254 - aenkomste heeft afgenomen wanneer zij tot die
weerdigheijd zijn verheven geworden.

(10 april 1790)
Op den 10 april is tot Gend met de gewonelijcke pligtigheijd met de waepens van
Vlaenderen geschiet de 627 treckinge van het lotto onder den naem van ‘Loterije
van Genua’, in plaets van ‘Keijserlijcke en koninglijcke loterije’, vóór de revolutie
opgeschort sedert den 14 november 1789 wegens de beroerten, met dit verschil alleen
dat nu alle drij weken in plaets van tot Antwerpen, de treckingen tot Bergen in
Henegauw zullen gedaen worden en verders zooals hiervooren fol. 240 in een bericht
in de Gendsche Gasette geannonceert is en alom geaffixeert geworden; zijnde dus
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heden uijt het radt der fortune de nombers: 57, 85, 41, 58, 47 onder de bestiering van
d'heeren Staeten getrokken geworden.
Heden verscheen in 't licht eenen anderen brief uijt Brussel van den 7 deser, (die [in]
versaemeling N. 3 onder - fol. 255 - de stukken N. 26 kan gesien worden). In dese
ziet men den heelen handel om welcke den generael Van der Meersch, die tevooren
zoo geëert wiert, de verontweerdinge van menige, mogelijks zijne vijanden, over zig
getrokken heeft en uijt welcke men van nu af vreest groote disorders in 't vaderlandts
leger door de verschillige partijen te zullen uijtbersten, die de grootste onheijlen aen
d'ondernomen revolutie zullen toebrengen.
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(11 april 1790)
Op den 11 april om 11 uren 's morgens wiert in de collegiale en parochiale kercke
van O.L.V. afgesongen eene zeer pligtige misse in volle musik met de ornamenten,
gejont door den graeve en gravinne van Vlaenderen Albertus en Isabella(197); den
hoogen autaer op 't pragtigste verciert zijnde, waer de volontaire der gildens in
uniforme, gelijk ook de kinderen der nationeele krijgsschole met hunne meesters
tegenwoordig waeren, ten eijnde om van den hemel de segening der vaderlandsche
waepens en eensgesintheijd der gemoederen af te smeeken.

(12 april 1790)
- fol. 256 - Op den 12 april, gelijk gisteren, lag het lijk van den overleden heer deken
's morgens van 9 tot 11 en 's middags van 2 tot 4 uren voor het volk ten toon, van de
menigte bewondert wordende de groote verandering van desen heer die in eenige
jaeren niet meer hadde uijtgegaen en 't goon zoo door hoogen ouderdom als
langduerige siekten veroorsakt was.
Heden verscheen in 't licht eenen brief uijt Brussel van den 8 deser, (welcke
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 27 kan gesien worden), door den generael
Van der Meersch gesonden aen de heeren Staeten van Vlaenderen, met de antwoorde
die erop gevolgt is.
Heden verneemt men in de XXIX gasette: uijt Stokholm de Russissche vestinge
Rogerwijk bemagtigt. Uijt Mechelen groote versterkinge naer 't vaderlandts leger
gesonden. Schatting van den grooten buijt in 't kasteel van Antwerpen gevonden.
Uijt Gend omstandig verhael van d'inroepinge van den generael Van der Meersch
met verscheijde brieven, betrekkelijk tot die omstandigheijd. Ordonantie van d'heeren
Staeten tegen het - fol. 257 - maeken en uijtstroijen van pasquillen, lasterdichten,
etc.; vrijwillige giften aen 't vaderland gedaen, gelijk ook door het district van
Rousselaere. Een voorloopig bericht tot die gasette, reets gisterenavond aengekomen,
behelst: uijt Gend bericht van de oneenigheden in 't vaderlandts leger ontstaen;
vrijwillige giften gedaen, ook 28 paeren zilvere gispen(198) van Geeraedsbergen
ingekomen met de aenspraek aen d'heeren Staeten daerover gedaen.

(13 april 1790)
Op den 13 april wiert het lijk van den overleden heer deken van St.-Donaes op de
volgende wijse ter aerde bestelt: de heeren van den choor, sesthien stedeballen met
waschlicht en de paters biddende orders, zonder ander gevolg, haelden het lijk uijt
zijn huijs in den ommegang en vier heeren kanonicken droegen hetzelve langs den
ommegang tot in den choor alwaer hetzelve met - fol. 258 - de 16 waschlichten
daerrond in den choor geplaest wiert, alleen op een trap staende, gelijk hetzelve in
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zijn huijs ook hadde in baere gestaen, met ses zilvere kandelaers en ses op eene taefel,
zonder eenige waepens, gelijk er ook in de kercke geene aen de keerssen waeren
nogte ook zonder dat de kaemer in den rouw behangen was. Den lijkdienst afgesongen
zijnde, wiert het lijk begraeven op het kerkhof vóór het kruijs in een nieuwgemest
graf onder een grooten sark, hoewel er in de kercke van over lang een gemest graf
bereijt was en nu in 't zelve niet mogt begraven worden omdat er tot nog toe geene
lijken vermogen in de kercken begraeven te worden. D'oorsaek van de nedrige
begraevinge van desen heer deken is aldus volgens zijn uijtersten wille, allen
hoogmoed ter zijden stellende, ter uijtvoer gebragt geworden.
Op heden - fol. 259 - is ook 's morgens om 10 uren in de kercke der eerw. paters
recoletten ter eeren van den H. Antonius van Padua afgesongen eene zeer pligtige
misse om door de voorspraek van desen heijligen den segen over de vaderlandsche
waepens te verwerven.
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Heden verscheen in 't licht: ‘Brief van Z.E. den generael Van der Meersch aen 't
congres van den 10 deser, ook ‘Depeche van het congres aen Z.E. den generael Van
der Meersch van den 9 deser’, (welcke beijde [in de] versaemeling N. 3 onder [de]
stukken N. 28 en 29 konnen gesien worden).

(15 april 1790)
Op den 15 april wiert bij orders van 't magistraet van 't Stadthuijs afgekondigt en
geaffixeert, eene ordonantie(199) waerbij op arbitraire straffen aen eenider verboden
wordt andere cocardes ofte staetsteekenen te draegen dan degone die sedert het begin
der revolutie zijn toegelaeten, om alle verdeeltheijd van gesinten te voorkomen. Dese
ordonantie is voor alsnu volstrectelijk noodig dewijl er door veele tegenpartige reets
een begin gemakt is van de cocarde van den generael Van der Meersch te draegen
om hem dus, in cas - fol. 260 - van noodt, met gewelt te helpen verdedigen en waeruijt
men voor de grootste wanorders bevreest is, zijnde ten desen eijnde ook joffrouw
Breijdel(200), wonende bij d'Eijermart, op 't collegie ontboden, reets zulcke cocarden
hebbende verkogt en 't debit van welcke aen haer en alle andere stiptelijk is verboden
geworden.
Heden is ook bij orders van 't magistraet 's Landts van den Vrijen afgekondigt een
bekentmaekinge bij welcke het publik verwittigt wordt dat er door den
commandant-generael van het vaderlandts leger aen het souvereijn congres orders
gesonden zijn tot het koopen van 550 trekpeerden om op eene spoedige wijse den
vijand uijt de Nederlanden te verdrijven; dat er door de provencie van Vlaenderen
bestemt zijn te leveren 200 peerden, die alle van een vrome gesteltheijd moeten zijn,
ongelijk van welk caleur, oudt ontrent de 12 jaeren en die contant meer ofte min tot
ontrent 30 pond groote courant zullen betaelt worden, wordende door 't collegie
aensogt alle de besitters der peerden hun op - fol. 261 - woensdag en donderdag den
21 en 22 april te begeven tot Gend op den Kautermure en Bisschopstraete om aldaer
hunne peerden ter examinatie te brengen om door commissarissen gekogt te worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Antwoorde van Z.E. den generael Van der Meersch op
den brief der Staeten van Vlaenderen van den 11 deser met de naemlijst van den raed
den welcken het oppercongres hem t'zijnder verdeding heeft toegestaen’, (welke
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 30 in 't Fransch en Vlaemsch kan gesien
worden).
Heden verscheen ook in 't licht: ‘Gedenkweerdige omstandigheden van de laeste
oogenblikken en dood van den keijser Joseph den II’, (welcke versaemeling N. 2
onder de stukken N. 21 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de XXX gasette: uijt Roomen nopende het houden van een
consistorie nopende de landtsvergaedering van Vrankrijk; tot Civitavecchia eenen
aenslag der galeijboeven ontdekt. Uijt Weenen verrichtingen van Z.M. den keijser
op Witten Donderdag; bereijdingen voor de hulding des keijsers tot het - fol. 262 -
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ardshertogdom van Oostenrijk. Uijt Parijs gewichtige verrichtingen van de
landtsvergaederinge. Uijt Luijk door den prinsbisschop(201) alle de middelen van
overeenkomst aen den koning van Pruijssen afgeslaegen. Uijt Gend vaderlandtschen
iver van Mr. F. Fermaudt, licentiaet in de medicijnen, bewesen.

(16 april 1790)
Op den 16 april is met alle pligtigheijd in 't Oudt Hof van St.-Jooris, wegens het
afsterven van d'heer Lauwereijns(202), tot hooftman der zelve gilde verkosen en heeft
heden in die qualiteijt den eedt afgeleijt den edelen heer Van Merckem(203), tresorier-
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generael deser stadt, wonende bij St.-Jansplaetse, waer desen heer heden naermiddag
de gelukwenschingen in zijn huijs ontfing en waer des avons een pragtig avondmael
opgeregt was. Ter deser gelegentheijd saeg men heden in de St.-Jansplaetse en
omliggende straeten menige vlaggen gespannen en eenige huijsen verciert en des
avons ook aldaer menige illuminatiën ontsteken; wanneer ook desen avond uijt het
Oudt Hof menige vuurpijlen hemelswaert gesonden wierden.

(17 april 1790)
- fol. 263 - Op den 17 april is vanwegens de hooge ende mogende heeren Staeten
van Vlaenderen van 't Stadthuijs der stadt Brugge afgekondigt en alom geaffixeert
eene zeer strenge ordonantie(204) waerbij alle verbreijdinge van smaet, laster, schimpige
en eereschende schriften, zoo tegens het geestelijk als weijreltlijk, op verbuerte der
goederen, arbitraire straffen en der doodt zelfs, zeer strengelijk verboden worden;
zullende den aenbrenger van diergelijcke schriften bekomen eene belooninge van
100 patacons, zoo verre dat de daeders in justitie van het fait overtuijgt worden;
zullende degene zelfs zulk aenbrengende gelijcke belooninge ontfangen, alwaer 't
dat zij medepligtig waeren, ongestraft blijven en hunne naemen verswegen worden.
Een andere bekentmaekinge van heden(205) behelst dat alle desertuers van het
vaderlandts leger, gedeserteert binnen den tijdt van 15 daegen naer de publicatie
deser, tot het leger zonder eenige straffe mogen wederkeeren en dat degene naer dien
- fol. 264 - tijdt niet weergekeert zijnde, zullen onderworpen zijn aen de krijgsstraffe
en aengehouden worden als overtreders van den nationeelen dienst wanneer zij binnen
dese landen zullen wederkeeren.
Heden verscheenen in 't licht twee brieven nopende Z.E. den generael Van der
Meersch die naer het kasteel van Antwerpen vervoert is en hoe hij aldaer onthaelt
wordt, (welcke versaemeling N. 3 onder de stukken N. 31 en 32 konnen gesien
worden).

(18 april 1790)
Op den 18 april, sondag naer Beloken Paesschen, zijn generaelijk alle de
kerkwijdingen door het heele Nederlandt onderbleven die heden, als over jaer
gepleegt, alom moesten gehouden worden volgens de gewesen ordonantie van het
gesupprimeerde gouvernement; zijnde dus gelijckelijk te lande op heden alle de
zoogenaemde keijserskerremissen onderbleven even alsof zulks noijt hadde gepleegt
geweest, zullende nu alom de kerkwijdingen, als naer oude gewoonte gepleegt,
onderhouden worden.
Heden naermiddag is er op de parochie van Oostcamp eene - fol. 265 - overgroote
pligtigheijd gehouden ter oorsaeke dat het herstelde broederschap aldaer processiewijs
met menige maegdekens en de volontaire in de waepens en uniforme, welcke waepens
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van Brugge met een waegen daer naetoe waeren gevoert, van het kasteel van den
heer Van Meerelbeke(206) hebben afgehaelt de H. Requiquiën van het broederschap,
sedert de suppressie aldaer berustende. Die pligtigheijd is zeer luijsterlijk en in 't
beste order aldaer ter uijtvoer gebragt en een overgroote menigte inwoonders deser
stadt hebben hun naer die parochie begeven en hunne voldoening met allen lof
daerover betuijgt, over den vaderlandschen iver der zelve parochie verwondert zijnde.

(19 april 1790)
Op den 19 april verneemt men uijt de stadt Rijssel zeer onaengenaeme tijdingen die
nu en dan in alle plaetsen van Vrankrijk voorvallen; twee koninglijcke regementen
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- fol. 266 - aldaer tegens malkander de waepens opgevat hebbende, hebben een slag
van oorloog gevoert en langs de straeten op malkaer geschoten en de canons geplant,
menige der zelve zijn er doodt gebleven, gelijk ook twee borgers en zeer veele zijn
er gevaerelijk gekwest, tot zoo verre dat geduerende drij daegen de poorten hebben
gesloten geweest en alle de borgers hebben de waepens opgenomen en de besetting
gedwongen d'eene partije in 't kasteel en d'andere in de casernen tot naedere orders
te vertrekken waermede de borgers, onophoudelijk onder de waepens zijnde, den
obstant gestilt is en d'oorsaek van welcke met geen vasten grondt waerom zulks
geschiet is, bevestigt of vertelt wordende.
Heden verneemt men in de XXXI gasette: uijt Weenen Z.M. den keijser als ardtshertog
van Oostenrijk gehult; grooten toeloop van volk en ongelukken veroorsakt; geen gelt
uijtgeworpen maer groote somme aen de behoeftige - fol. 267 - en hospitaelen
uijtgedeelt; besonderheden nopende den aenstaenden oorloog, gelijk ook uijt Berlijn.
Uijt Parijs decreet der landtsvergaederinge nopende den Roomsch-Katolijcken
apostolijck godtsdienst en wondere aenspraek ten desen eijnde gedaen; veele van
den tegenaenhang bedektelijk gewaepent waerdoor eenige heeren hebben moeten
vlugten; groote beroerten tot Rijssel en Metz voorgevallen. Uijt Namen verscheijde
corpsen troupen vertrokken om de wegen van Luxembourg te versterken.

(22 april 1790)
Op den 22 april, gelijk gisteren, wierden binnen Brugge generaelijk alle de leden der
ambagten en neeringen saemengeropen op hunne gewone vergaederplaetsen, om bij
orders van 't magistraet hunne stemmen te geven over verscheijde nieuwe plans die
eerstdaegs, naer de goetkuering, zullen ingevoert worden. De stadtssoldaeten zullen
generaelijk afgedankt worden en het last der contributie onderblijven, in plaets van
dese zullen een meerder getal schaedebeletters aengenomen worden, ook 18
nagtroepers ofte zoogenaemde wagtjeviers en een meerder getal - fol. 268 - garden
ofte commissen die de wagt zullen houden aen de poorten en op de vesten en welcke
onkosten zullen gevonden worden door het betaelen van eenen sekeren penning door
degene naer ofte voor 't openen der stadtspoorten de stadt zullen willen uijt- ofte
inkomen. In alle gebuerten zullen er dekens opgeregt worden(207), als tot Gend in
gebruijk en alle huijsen zullen met eenen nomber geteekent worden, alle welcke
plans ten meerderen deele door de generaliteijt goedgekuert zijn. Door eenige heeren
van 't magistraet, verselt door de heeren swardekens, oversiet men sedert eenige
daegen de previlegiën berustende op d'Halle(208) om eene vaste resolutie te konnen
senden aen d'heeren Staeten van Vlaenderen en over welcke de gemeenten der
ambagten en neeringen reets verscheijde mael zijn saemengeropen nopende het nieuw
toegesonden plan van organisatie voor alle steden en casselarijen van Vlaenderen,
waerin men veele tegenkantingen ontmoet als geensints overeenkomstig met de oude
- fol. 269 - constitutie van Vlaenderen zijnde en 't welk men genoegsaem siet met
voordagt uijt[ge]geven te zijn om de gemoederen hoe langer hoe meer te verdeelen.
Dit plan(209) wiert van hant tot hant aen elken suppost eenige uren ter inspectie
toegesonden en te wijtloopig zijnde om hier in zijn geheel geplaest te worden, zal ik
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hier alleenelijk ophaelen de organisatie der stadt Brugge en van het Brugsche Vrije
die men wilt invoeren, met den brief van d'heeren Staeten van Vlaenderen tot slot
van het plan toegesonden, behelsende: project van provisioneele interne organisatie
van Vlaenderen, gesonden door de Staeten aen hunne principaele voor alle de steden
en casselrijen, besta[e]nde in 30 bladzijden in folio en XX artikelen. Fol. 19 staet
voor de stadt Brugge; organisatie der stadt Brugge ingevolgen den 1o, 2o en 3o artikel
van het reglement, gelijk ook van de police, om te houden

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

48
vergaederinge van alle de hoofden des huijsgesints ten eijnde van te nomeren
verkiesers van het magistraet - fol. 270 - en van de collatie(210) daerin begrepen; de
veranderinge ten dien pointe gedaen om te concilieren der uijtwerckinge der voorseijde
drij artikels met den geest van het reglement en de oude pretentiën der ambagten.
1. De ses districten zullen elk op hun zelven saemengeropen worden en aldaer zal
presideeren den hooftman van elk district.
2. Elk van dese districten zullen nomeren ses verkiesers, behoudens dat de vier
meerdere districten er zullen benoemen seven, om aldus uijt te brengen het getal
van de 40 verkiesers.
3. De 44 ambagten zullen nomeren thien verkiesers uijt de dekens.
4. De 50 verkiesers vergaedert zullen maeken het magistraet en de collatie dog zij
zullen nootsaekelijk moeten in het magistraet benoemen twee persoonen uijt
de ambagten.
Het eerste lid zal wesen het magistraet met de lidmaeten der voorgaende magistraet
en zonder onderscheijd. Het tweede lid de 44 dekens der ambagten - fol. 271 - die
vernieuwt zullen worden t'elke verandering van 't magistraet. Het derde lid zal gemakt
worden van seven persoonen, niet wesende van eenige ambagten, van elk district,
benoemt door de verkiesers. Voor 't overig zal het reglement worden agtervolgt.
Casselrije van 't Brugsche Vrije:
eerste lid de edele besitters van vijftig gemeten(211), vereenigt met de groote
galande(212), genaemt notable, woonachtig in het Vrije(213) of plaetse daerin
geïnclaveerd(214) ende besittende 80 gemeten ende zal elk van hun hebben eenen voijs.
Tweede lid alle de parochiën van het pladland zullen onder hun kiesen eenen notabelen
die t'elke twee jaeren zal vernieuwt worden, zullende maeken het tweede lid. Derde
lid de wethouders van het appendansche en contribuale, benevens de groote galande,
gekosen ingevolgen het reglement van den jaere 1672, zullen t'elken vergaederinge
van het Vrije benamen eenen gedeputeerden uijt de ingesetene en groote galande
van elcke parochie, alle - fol. 272 - dese benoemde persoonen zullen uijtmaeken het
derde lid. Allen geestelijcken persoon is bekwaem om te worden verkosen en om
deel te maeken van de drij litten, requisitis (re)requirendis, dat is jure proprietatis
vel possionis(215). Op dusdaenig eene wijse de reglementen voor alle de steden en
casselrijen van Vlaender aengemelt zijnde.

Brief van de Staeten van Vlaenderen, gevoegt bij den uijtsend van het
plan van organisatie:
Weerde wijse en voorsienige heeren,
de geluckige revolutie en heeft geene altaratie toegebragt aen de ressorten judicature
en administratie van den staet, nemaer heeft vernietigt het ressort monarchique van
den zelven. 't Is nootsaekelijk over zulks van hetzelve te herstellen om den staet in
beweging te houden, dog op eene wijse die overeenkomstig is met eene vrije
republicke. In dit order heeft den graeve Cornet de Grez(216), allomme bekent, zoo
door zijne ongemeene talenten in de staetsregeeringe als door zijnen vaderlandschen
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iver, aen de staet overgegeven - fol. 273 - het plan van eene inwendige regeeringe
binnen Vlaenderen, ten desen par gedrukt exempelair gevoegt, op welke wij uli
gedagten binnen de vier weken zullen verwagten, ons eenswegens daerbij
verwittigende hoe in 't generael binnen uli canton uli gemeente daer ontrent is
peijsende. Den zelven heer heeft ons eenswegens geobserveert, 't welk kan dienen
voor uli directie, dat men eene nieuwe republicke op eenen korten tijdt niet wel nogte
stiptelijk en kan in swang brengen, dat d'experriëntie, die den besten leijsman is, een
nieuw volk alleen op zijne swaere belangen kan onderrichten en dat het over zulks
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bijnae seker is dat hier en daer in hetzelve plan artikelen zullen ontmoet worden die
met seker fondament zullen konnen worden tegengesproken, maer dat het niet
vergenoegt nog zelfs gevoegelijk is van eenen artikel in 't geheel ofte deele te
cretiqueren, dog dat men moet sien of dien artikel is afhangende van de heelheijd
van 't plan en dat in zulk - fol. 274 - geval dien artikel met zijne gebreken doet
geadmitteert te worden, ten minsten bij provisie, ten waere dat iemant voor 't geheel
een beter plan konde voorstellen, alle hetwelcke niet en belet nogtans dat de corpora
op den eenen of den anderen artikel eenige veranderingen proponeren als wanneer
dezelve geenen hinder of immulatie aen den geest van 't plan in en besluijten. Wij
versoeken op alle dies zoo haest mogelijk uli deliberatif advijs en blijven uijt onse
vergaederinge weerde, heewijse en voorsienige heeren, den 19 februarij 1790, uli
geaffectioneerde, de Staeten van Vlaenderen en was onderteekent Joseph F. de
Bast(217).
Heden verneemt men in de XXXII gasette: uijt Roomen een geheijm consistorie
gehouden in welke 14 bischdommen voorgestelt en nopende het schrijven van een
herderlijcke vermaening aen den koning van Vrankrijk. Uijt Weenen opregting der
regementen; in Temeswar(218) zijn 25 mannen opgehangen; den grooten rouw wordt
- fol. 275 - geëijndigt. Uijt Parijs middelen in 't werk gestelt tot verwijdering der
Joden en tot vernietinge der bedelaerije; decreten der landtsvergaederinge. Uijt Luijk
de borgerije legt den eedt af om te helpen uijtvoeren het ontwerp der revolutie
Pligtigheijd tot Ronsse wegens de revolutie gehouden.

(24 april 1790)
Op den 24 april is tot Bergen in He[ne]gauw geschiet de eerste treckinge van het
lotto, nu genaemt ‘Loterije van Genua’, in plaets van tot Antwerpen, in welcke stadt
vóór de revolutie de treckingen alle drij weken plaetse hadden, gelijk die nu alle drij
weken tot Bergen zullen gedaen worden; zijnde nu de 629ste treckinge en voor
d'eerste mael uijt het radt der fortune in die stadt getrokken de nombers: 28, 78, 35,
1, 84.
Heden zijn in Gebannen Vierschaere in 't Stadthuijs bij orders van 't magistraet
gecondemneert drij deserteurs van het vaderlandts leger(219), te weten twee voor twee
jaeren en den derden voor één jaer tot het Provencial Correctiehuijs der stad Gend,
naer hetwelcke zij des anderdaegs met de - fol. 276 - barge beweegt zijn onder den
toeloop van menige menschen om hun te zien vertransporteert worden.

(25 april 1790)
Op den 25 april is naer jaerelijksche gewoonte in de cathedraele kercke van St.-Donaes
de kerkwijdinge met alle pligtigheijd geviert, zullende nu gevolgentlijk als vóór de
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veranderinge der kerkwijdingen in alle kercken dezelve op den ouden voet geviert
en gehouden worden.
Heden om thien uren zijn de heeren van den choor der zelve cathedraele, verselt door
onsen eerwee[r](g)digsten heer bisschop, de heeren der beijde agtbaere collegiën(220),
de kinders der beijde armescholen(221) voorop, processiewijs gegaen naer de capelle
van O.L.V. ter Poorterije, 't welk geduerende agt naereenvolgende daegen (zal), als
naer gewoonte in de biddaegen in gebruijk, door alle de andere kercken zal agtervolgt
worden; langs den weg singende de seven boetspalmen en de letanie van alle heijligen
en in dezelve kercke met expositie van 't Alderheijligste afgesongen wordende eene
pligtige misse de Beata(222) met de gebeden pro quacumque necessita-
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te(223), ten eijnde den almogenden Godt door - fol. 277 - de voorspraek van de
Alderheijligste maget Maria te bewegen dat Hij het groot werk van de ondernomen
staetsomwenteling zoude gelieven te voltrekken en eene volkomen eensgesintheijd
laeten daelen in de gemoederen van alle binnenlandtsche vijanden van het vaderland
die langs alle kanten het saed van tweedragt en oneenigheijd tragten te verbreijden
en geen ander middelen versinnen dan de geluckige revolutie omverre te werpen en
ons weder onder 't jok des keijsers te brengen, waertoe alle listen versint worden.
Ten desen eijnde is ook heden om 11 uren in de parochiale kercke van St.-Jacobs
gedaen eene zeer pligtige misse in volle musik waer de volontaire der gildens in
uniforme tegenwoordig waeren.

(26 april 1790)
Op den 26 april zijn in 't licht verschenen verscheijde stukken, te weten: ‘Extrait uijt
de Gasette Maritime van Fransch-Vlaenderen’, verhael gedaen door drij volontaire
die den generael Van der Meersch in 't kasteel van Antwerpen gesien en gesproken
hebben, ‘Requeste der stede van Rupelmonde aen d'heeren Staeten van Vlaenderen’,
- fol. 278 - ‘Propositiën aen hunne hoogmogende de Staeten van Vlaenderen’ met
verscheijde stukken betreckelijk tot den generael Van der Meersch’, (welcke
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 33, 34, 35 en 36 konnen gesien worden).
Heden verneemt men in de XXXIII gasette: uijt Weenen berichten wegens den
oorloog en Oostenrijksche troupen; departement der geestelijcke saeken afgeschaft
en de cloosters mogen nieuwelingen aenveerden; de zoogenaemde Normansscholen
afgeschaft en andere besonderheden. Uijt Parijs decreet der landtsvergaederinge.
Uijt Luijk slegting der citadelle en onderstant aen den koning van Pruijssen versogt(224).
Uijt Mechelen en Brussel verdeijlingen troupen naer 't vaderlandts leger vertrokken;
de buijtenlandtsche saeken volherden op eenen goeden voet en den aftogt der
Oostenrijksche regementen naer de Nederlanden wordt wedersproken. Uijt Gend
ordonantie van d'heeren Staeten verbiedende den uijtvoer van alle slag van waepens,
etc.; vrijwillige vaderlandtsche giften gedaen. Uijt Brugge de gesupprimeerde
chartruesen(225) reclameren hun clooster bij formatie van requeste aen de Staeten.

(29 april 1790)
- fol. 279 - Op den 29 april wiert bij hallegebode en trommelinge bij orders van 't
magistraet afgekondigt eene ordonantie(226), hooftsaekelijk behelsende dat het
magistraet der stadt Brugge, insiende de bewesen diensten door de volontaire der
drij geoctroijeerde gildens tot hiertoe gedaen, dezelve autoriseeren tot het doen der
patrouilliën en in alle gevallen moeten aensien worden alsof door de Wet zelve
gedaen, aen dese de volmagt vergunt wordende de visiten in alle herbergen op 't
vernemen van de minste wanorders te doen en de pligtige seffens in de hooftwagt te
bewegen; zullende degene die dezelve eenig gewelt zouden aendoen of bedreijgen
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door het gebruijk der waepens gehanthaeft worden, dus gewelt voor gewelt mogende
keeren, onder conditie dat alle 24 uren aen den heer borgmeester van den Commune
een nauwkuerig verslag zal gedaen worden van alles hetgone zij zullen hebben
verricht om de pligtige seffens in egte van vangenis te doen bewegen om naer - fol.
280 - examinatie van 't cas arbitrairelijk gestraft te worden. Sedert d'uijtgaeve van
dese ordonantie doende de gildens, die d'hooftwagt op de Mart onderhouden,
geduerende den heelen nagt de patrouilliën, in de waepens de stadt doorkruijssende
en in alle herbergen de visiten nemende.
Heden hebben negen nieuwe schaedebeletters den eedt afgeleijt, door 't magistraet
aengestelt en zullen met den eersten nog een meerder getal aengestelt worden.
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Heden verscheen in 't licht: nata(227) van den 26 deser van de collatie der Stadt Gend
betrekkelijk tot den generael Van der Meersch, (welcke versaemeling N. 3 onder de
stukken N. 37 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de XXXIV gasette: bericht van den opstelder wegens de
sending van de menige nieuwsartikelen. Uijt Weenen stantplaetsen der troupen en
worden met menig grof geschut voorsien; alle versoeninge met den koning van
Pruijssen wordt voor onmogelijk aensien; de gedeputeerde van Bohemen verkrijgen
gunstig gehoor bij Z.M. den keijser; geschil ontstaen - fol. 281 - tusschen den
staetscancelier, prins van Kaunitz en den Franschen afgesant, marquis De Noailles;
de besettinge van Orsova bij capitulatie aen de Oostenrijckers overgegeven. Uijt
Parijs de invalides in gevaer geweest van alle door vergift omgebragt te worden. Uijt
Luijk troupen bereijt tot herstellinge van den prins-bisschop, van wiens inkomsten
men zig heeft meester gemakt. Pligtigheden wegens de revolutie tot Wanneghem,
kasselrije van Audenaerde, tot Zomerghem en tot Deerlijk gehouden.

Eindnoten:
(191) Uit archiefonderzoek blijkt dat van Walleghem het hier heeft over het broederschap van het
Heilig Graf Christi, die in de Jeruzalemkerk was ingesteld in 1628. Het broederschap had de
volledige benaming van het Heilig Graf Christi en zijn Heilig Kruis, maar is enkel gekend onder
het eerste gedeelte van zijn benaming. In het eerste kwart van de 16de eeuw was er een
Jeruzalembroederschap ingesteld in de Jeruzalemkerk. Dergelijke confrerieën bestonden ook
in andere Noordwesteuropese steden. De leden van deze confrerie werden palmdragers genoemd.
Ieder die een pelgrimstocht had ondernomen naar het Heilig Land bracht gewoonlijk een palmtak
of een riet mee en kreeg vandaar in eigen streek de naam palmaren. Men mocht deze palm
dragen in de processies van Palmzondag en de Goede Week. In 1628 werd deze confrerie
heringericht onder de naam van het Broederschap van het Heilig Graf Christi en zijn Heilig
Kruis. (S.A.B., Archief Adornes), (N. GEIRNAERT - A. VANDEWALLE, Adornes en
Jeruzalem: Internationaal leven in het 15de en 16de eeuwse Brugge. Catalogus, Brugge, 1983,
blz. 35), (J. PENNINCK, De Jeruzalemkerk te Brugge, Sint-Andries, 1977, blz. 30).
(192) De pest werd ook met religieuze middelen bestreden. Het gaat hier om een gebruik dat algemeen
verspreid was en tot in de 20ste eeuw nog voorkwam. (H. STALPAERT, Pest, pestboekjes en
pestschilderijen in het Brugse, in: 't Beertje, 1959, blz. 34-36).
(193) Edward de Bruyne werd geboren te Brugge (op de Sint-Gillis-parochie) op 20 maart 1763 als
zoon van Petrus en Clara de Roo. Deze meester-zeilmaker was een van de toonaangevende
figuren bij de plundering van het huis van kanunnik van Hoonacker op 31 juli 1787. Daarom
werd hij door de stedelijke rechtbank ter dood veroordeeld, een straf die later, op aanvraag van
de swaerdekens, door de landvoogden werd omgezet in levenslange dwangarbeid in het
Provinciaal Correctiehuis te Gent. Hij kwam echter vrij op 27 december 1792. (S.A.B.,
Doopregister Sint-Gillis 1763), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 167-168,
187-188), (S.A.B., Register der naemen van de persoonen gecolloqueert in het Provinciaele
Correctie-huys binnen de Stad Gendt), (Zie ook ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787, blz.
117).
(194) Zie fol. 228 en volgende van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787.
(195) Dat de traditionalisten en vander Mersch er andere meningen op na hielden kwam reeds tot
uiting in de te volgen strategie; vander Mersch wou eerst Vlaanderen en dan Brabant
binnenvallen, van der Noot en van Eupen bevolen hem het tegenovergestelde te doen. Ook was
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het van het begin af duidelijk dat vander Mersch de zijde van de Vonckisten had gekozen. Na
het beëindigen van de strijd zochten de leiders van de traditionalisten mogelijkheden om de
democraten en dus ook vander Mersch uit te schakelen. De benoeming op 26 januari van de
Pruis von Schoenfeldt tot luitenant-generaal was het begin van de maatregelen die de
traditionalisten namen om van der Mersch weg te maoeuvreren. Na de terreurdagen te Brussel
waren de leiders van de democraten verplicht de wijk te nemen. Alleen in het leger bezaten de
democraten nu nog een zekere machtspositie. Omstreeks die periode dreigde vander Mersch
met ontslag indien men zijn troepen nog verder zou verwaarlozen. Als reactie op al die
gebeurtenissen richtten een aantal democratische officieren op 30-31 maart een manifest aan
de Verenigde Belgische Provinciën waarin ze eisten dat vander Mersch aan het hoofd van het
leger zou blijven en dat democratische officieren de sleutelposities in handen zouden krijgen
zowel in het leger als in het departement van oorlog. De Statisten lieten niet op zich wachten;
onmiddellijk werd gestart met een lastercampagne tegen vander Mersch en de democraten.
Schönfeld kreeg orders om naar Namen op te rukken en het bevel over te nemen. Op 6 april
1790 ontmoetten de twee legerkorpsen elkaar te Flawinne, een confrontatie werd vermeden en
de verzekering werd gegeven geen maatregelen tegen de officieren te ondernemen die het
manifest onderschreven hadden. Toch werden nadien de democratische officieren ontslagen of
aangehouden. Vander Mersch, die naar Brussel was getrokken om uitleg, werd op 13 april 1790
gearresteerd en opgesloten in de citadel te Antwerpen. (Nationaal Biografisch Woordenboek,
o.c., dl. 4, kol. 556-557), (L. DHONT, Politiek..., o.c., blz. 150), (R. BOIJEN, o.c., blz. 66).
(196) Het gaat hier om Joannes-Baptistus en niet om kanunnik Eugenius de Vicq die de broer was
van de grootvader van Joannes-Baptistus en eveneens deken van Sint-Donaas was, maar te
Brugge overleed op 2 mei 1702. Hij had destijds het oksaal van de Sint-Donaaskathedraal
geschonken. De Vicq werd geboren te Mechelen in 1697 of 1698 als tweede zoon van baron
Philippe-Albert (of François?) en Marie-Magdalena le Cocq. Hij werd licentiaat in de rechten
en werd major domus van de kardinaal-aartsbisschop Alsace de Chimai te Mechelen. In 1730
werd hij deken van de kerk te Dendermonde. Op 5 mei 1738 werd hij dan, net zoals zijn
bovenvermeld familielid, deken van het voorname kapittel van Sint-Donaas te Brugge. Later
werd hij eveneens rechter-synodaal bij het Geestelijk Hof van het bisdom. Na de dood van Mgr.
van Susteren (februari 1742) en vóór de intrede van de nieuwe Brugse bisschop Mgr. de
Castellion (juli 1743) werd het openstaande bisdom bestuurd door vicaris-generaal baron J.-B.
de Vicq, van wiens hand de vastenbulle van februari 1743 wellicht was. Toen de nieuwe bisschop
Brenart in oktober 1777 de toegang werd geweigerd tot de kathedraal door het kapittel van
Sint-Donaas, werd deken de Vicq bij de bisschop geroepen om hem aan te manen minder met
zijn bisschop te spotten. Deze ouderdomsdeken overleed te Brugge (op 92-jarige leeftijd) op 9
april 1790. Hij was ook de auteur van ‘Panegyricon S. Caroli Borromei habita in ecclesia
cathedralis Brugensia J.B. de Vicq, die 14 november 1738’, verschenen te Brugge bij Vande
Capelle in 1738. (S.A.B., Algemeen overlijdensregister 1790), (S.A.B., Almanakken 1756, BI
- hh, blz. 63), (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl. II, blz. 273-275), (S.A.B., Almanakken 1769,
BI - hh, blz. 86), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 83 en 91), (J. GELDHOF,
De geleerde Nar van Abraham A. Sancta Clara verboden, in: Biekorf, 1978, LXXVIII, blz.
103-104), (J.-L. MEULEMEESTER, Jakob Cocx en zijn oeuvre in Brugge, in: Van Middeleeuwen
tot heden. Bladeren door Brugse Kunst en Geschiedenis, Brugge, 1983, blz. 82).
(197) Albert, (o 1599-† 1621) aartshertog van Oostenrijk, was de zoon van keizer Maximiliaan II en
van moederszijde kleinzoon van Karel V. Isabella, infante van Spanje (1566-1623) was de
oudste dochter van Filips II en Elisabeth van Valois. Het huwelijk werd voltrokken in mei 1598,
en daarbij deed Filips II afstand van de Zuidelijke Nederlanden ten gunste van het prinselijk
paar. Men voorzag echter de terugkeer tot het Spaanse koninkrijk in geval Albrecht en Isabella
kinderloos zouden sterven. Zo keerde bij de dood van Albrecht de Zuidelijke Nederlanden terug
naar Spanje en werd Isabella toen landvoogdes. (Nationaal Biografisch Woordenboek, o.c., I,
kol. 14-22, kol. 629-636).
(198) Gispe, d.i. een dunne roede, in het Westvlaams ook wisse genoemd. Hier dus gebruikt als
synoniem voor een dunne staaf. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 376).
(199) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 15 april 1790, reg. 36, nr. 6.
(200) Is Catharina van Vijve geboren op 19 mei 1744, als dochter van Ignatius en Anna Bauwens.
Zij huwde op 26 juni 1763 met Carolus Breydel; Carolus Breydel werd geboren op 16 september
1745 als zoon van Franciscus en Isabella de Smedt. We hebben niet kunnen achterhalen wanneer
ze overleden is. Zij was de moeder van de eerder vernoemde Charles Breydel (zie voetnoot 47).
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(S.A.B., Doopboek, Sint-Salvator, 3de wijk, 1744-1745 en Trouwboek, Sint-Salvator 3de wijk,
1763).
(201) Constantin-François de Hoensbroech (1724-1792), had reeds verscheidene religieuse en
burgerlijke functies vervuld, vooraleer hij prinsbisschop werd. Zo stelde prinsbisschop
d'Oultremont hem aan het hoofd van zijn kanselarij in 1764 waardoor hij de gelegenheid kreeg
een grondige kennis op te doen van de Luikse constitutie. In 1784 werd hij prinsbisschop. Door
zijn gebrek aan takt, doorzicht, zijn financiële maatregelen en door het feit dat hij geen rekening
hield met de tijdsgeest, vervreemde hij van zijn bevolking. Toen de revolutie uitbrak in 1789,
vluchtte de Hoensbroech uit Luik. Niet voor lange tijd echter, op 13 februari 1791 werd de
Hoensbroech in zijn rechten hersteld en werd opnieuw prinsbisschop. (Biographie Nationale,
o.c., dl. 9, kol. 419-423), (J. DARIS, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, Luik,
1886, blz. 357-358).
(202) Charles Pieter Joseph Lauwereyns de Diepenhede van Roosendaele werd geboren te
Sint-Winoksbergen op 2 september 1724 als zoon van Charles-Joseph en Thérèse de la Villette
(Ch. van Reynynghe de Voxvrie geeft andere namen: Joseph-Bernard en Anna-Maria Herwyn).
Reeds in 1740 behaalde hij de licentie in de rechten en werd advokaat bij het parlement van
Dowaai, alsook kapitein bij de koninklijke dragonders in het Franse leger. Op 8 september 1751
trad hij in het huwelijk met Marie-Caroline van der Haeghen, dochter van Jean-Baptiste, majoor
van de stadstroepen te Brugge. Enkele maanden later (4 april 1752) werd hij ingeschreven als
poorter van de stad Brugge en werd hij meester van de armentafel van de O.-L.-Vrouwekerk.
Op 4 maart 1752 werd hij raadslid van de stad Brugge en op 8 februari 1754 verwierf hij het
ambt van schepen van de stad Brugge, ter vervanging van Benoit van Maulde. Hij zou trouwens
schepen blijven tot de Wetsvernieuwing van 7 maart 1788. Inmiddels had hij zich volop in het
verenigingsleven gestort. Zo werd hij o.a. proost van de confrerie van het Heilig Bloed (1765)
en was lid van andere broederschappen; was hij deken en proost van de rederijkerskamer van
de Heilige Geest (1765-66) en lid van de kamer ‘de Drie Sanctynnen’; was hij voogd van de
gevangenis ‘De donckerkamer’, van het godshuis ‘Hertsberghe’ in de Katelijnestraat, van de
‘Arme Meisjesschool Sint-Elisabeth’; was hij voorzitter van het geneeskundig college ‘Corpus
Medicum’ (vanaf juli 1760); werd hij eerst permanent gouverneur (1777) en later voorzitter
(1788) van de ‘Berg van Charitate’; was hij vice-voorzitter van de Jointe van de Akademie voor
Schone Kunsten; was hij beheerder van de wateringen van Vladslo en Camerlynx-ambacht; hij
was lid (vanaf 1751) en hoofdman (1769-1789) van de Sint-Jorisgilde, werd hij in oktober 1784
lid van de Sint-Michielsgilde en was hij in december 1786 één van de medestichters van de
‘Société Littéraire’ te Brugge. Daarnaast stond Lauwereyns nog bekend als stichter (1765) en
grootmeester van de Brugse loge ‘La Parfaite Egalité’. Hij droeg als enige hierin de graad van
‘Parfait Maçon’. Op provinciaal vlak oefende deze ‘vénérable’ in 1773 de functie uit van
‘Premier Grand Surveillant Provincial’. Later kreeg hij de titel van ‘Grand Porte Glaive
Provincial’ toebedeeld. Deze vrijmetselaar-edelman kwam nog even in het politieke nieuws
toen hij zich in november 1788, als oud-schepen, verzette tegen de politiek van het (nieuwe)
schepencollege. Hij stierf op 3 juni 1789 en werd begraven te Oostkamp. (A. VAN DEN
ABEELE, Curriculum van Charles Pierre Lauwereyns de Roosendaele de Diepenhede
(1724-1789), gepolycopieerde blz.), (IDEM, Vrijmetselaarsloges te Brugge, in: Biekorf, 2,
1983, blz. 170-173), (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl. III, blz. 418-419), (S.A.B.,
Wetsvernieuwingen 1751-53, fol. 142, 1753-56, fol. 89v en fol. 92v, 1764-73, fol. 155v), (A.
VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde, o.c., blz. 203), (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 10, 127-129 en dl. II, blz. 8-9), (Ch. VAN RENYNGHE DE
VOXVRIE, Tablettes de Flandres, Brugge, 1960, dl. VIII, blz. 332-333), (P. SOETAERT, De
‘Berg van Charitate’ te Brugge, een stedelijke leenbank (1573-1795). Bijdragen tot de
geschiedenis van de kredietinstellingen in de Lage Landen. o.c., Pro Civitate, 1974, blz. 33 en
118).
(203) Jean-Jacques van Outrijve van Merckem werd geboren te Damme op 7 of 10 mei 1740 als zoon
van Pierre-François en Jacqueline de Krijger. Deze zeer rijke koopman-ondernemer, trad op
20 augustus 1771 te Brugge in het huwelijk met Isabelle-Anne Coppence en ging op het
Sint-Jansplein wonen. Na de dood van zijn vrouw huwde hij op 28 februari 1803 (en eveneens
te Brugge) Anne-Thérèe Peers, weduwe van Jean-Baptiste de Bavières. Samen met Ch. Dhont
was hij de voornaamste initiatiefnemer tot de oprichting van de Brugse
Zeeverzekeringsmaatschappij. Zij stichtten ook een handelshuis. Van Outrijve bezat o.a. drie
schepen die naar de Antillen en de Verenigde Staten van Amerika voeren. Hij was trouwens
vennoot van oom koopman Augustijn van Outrijve, die handel dreef met alle werelddelen en
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verscheidene zeeschepen bezat. Zo valt het te begrijpen dat hij vice-voorzitter was van de Kamer
van Koophandel en later lid was van de zg. ‘Chambre Ardente’, een soort schaduw-Kamer van
Koophandel. Net zoals zijn confrater baron Dhont nam hij actief deel aan de omwenteling van
1789-90. Vooreerst was hij in november 1789 lid van het comité om de stad te helpen besturen,
en dit uit hoofde van zijn functie als hoofdman van de Sint-Jorisgilde (na de dood van
Lauwereyns van Diepenhede in 1789). Daarom was hij verantwoordelijk voor het ‘departement
militairen en vivres van de gevangenen’. Bij de Wet van 11 december 1789 werd hij door zowat
iedereen (comité, dekens, ambachten) voorgesteld als en bijgevolg verkozen tot tresorier-generaal
van Brugge ter vervanging van A. de Peneranda. Deze functie bleef hij uitoefenen tot 14 januari
1792. Als notabele traditionalist werd hij toen afgezet. Maar in de Revolutionaire Schaduw-Wet
van juli 1792 werd het hoogbaljuwschap van Brugge hem toevertrouwd. Einde 1792 werd hij
achtereenvolgens tot 1ste voorlopige vertegenwoordiger en later tot twaalfde raadslid verkozen.
En begin 1793 viel de functie van schout hem te beurt. Als een der eerste leden van de ‘Société
Littéraire’ (december 1786 tot 1794) werd hij later ook lid van de Jacobijnse club, maar speelde
er slechts een onopvallende rol. Tijdens de Franse overheersing was deze populaire edelman
ook nog lid van het kiescollege van het Leie-departement, voorzitter van het kanton Brugge en
lid van het Erelegioen van Frankrijk (vroeger ook van het H. Roomse Rijk). Hij overleed te
Brugge op 1 juli 1815. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789, voetnoot 412), (Y. VANDEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 27-33, 216, 229, 260, 278, 300-301 en dl. II, blz. 30-31,
36-37, 48-49, 56-57, 68-69, 174-175, 196-197), (L. VAN ACKER, De Westvlaamse
Zeeverzekeringsmaatschappij. Laatste jaren en liquidatie 1807-1812, in: Biekorf, 1966, jg. 67,
blz. 257-265), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 81, 203, 244),
(W. BOUSSY, o.c., bijlagen deel II, blz. 293-294), (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl. V, blz.
173-174), (A. VANDEWALLE, Op zoek naar nieuwe uitwegen, in: Brugge en de Zee, o.c.,
blz. 91).
(204) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 157vo.
(205) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 157.
(206) Guillielmus-Joannes-Donatianus-Bernardus van den Bogaerde van Meerlebeke werd geboren
te Brugge (O.-L.-Vrouw - 2e wijk) op 30 april 1750 als zoon van Donatianus en Maria Josepha
Theodora Damerin van Meerlebeke. In voetnoot 32e van de ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1787 bericht men foutief; het ging hier namelijk om Louis-André van den Bogaerde, een neef
van Guillielmus. Van den Bogaerde werd bij de Wet van 8 april 1771 verkozen tot tiende
raadslid en hij zou dit blijven tot 7 maart 1788. Intussen was hij te Brugge op 3 november 1773
in het huwelijk getreden met Constance Françoise van Hamme. Hieruit zouden 6 kinderen
voortspruiten. In september 1770 werd hij lid van de confrerie van het Heilig Bloed en in 1783
en 1788 proost. Daarnaast was hij lid van de Sint-Jorisgilde (vanaf 1768) en van de
Sint-Sebastiaansgilde (vanaf september 1769), was hij voogd van de Bogardenschool (vanaf
1771), lid van de Jointe van de Akademie voor Schone Kunsten en kerkmeester van de
O.-L.-Vrouwekerk. Tijdens de Brabantse Omwenteling werd hij lid van de ‘Société Littéraire’
(van april 1790 tot 1796), maar bekleedde geen openbaar ambt. Volgens Y. Vanden Berghe
werd hij later, tijdens de eerste Franse overheersing (begin 1793), voorzitter van de vergadering
van de Staten van Vlaanderen en een tijdlang schout te Brugge. Vanaf 27 mei 1793 viel hem
alleszins het lucratieve schepenambt van het Brugse Vrije te beurt. In deze periode (februari
1790 tot februari 1794) was hij ook stadhouder van de Brugse deelmannen. Tijdens het Hollands
bewind was hij hoofdman van de regeringsgezinde ‘De Maetschappij van Rhetorica, onder titel
Kunst en Eendragt’ en kenspreuk ‘Slaet d'oog op Christi Kruys’. In 1820 was hij medebestuurder
van de maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’ en een jaar later werd hij lid van de ‘Koninklijke
Maatschappij van Vaderlandse Taal- en Letterkunde’. Van den Bogaerde stierf te Brugge (?)
op 15 juni 1839. (A. SYNAEVE, o.c., blz. 94), (W. BOUSSY, o.c., bijlage I, blz. 47), (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 12-13, 169, 177), (S.A.B., Almanak 1792,
BI - hh, blz. 173), (S.A.B., Listes de la loi 1762-1795, o.c., fol. 86v, 87).
(207) Het betreft hier de oprichting van een college van wijkmeesters (Hallegebod van 14 mei 1790).
Het wijkmeestercomité had de bedoeling een soort van politie te zijn, die belast werd met de
controle over de inwoners van de stad. Hiertoe werd ieder sestendeel ingedeeld in een aantal
wijken. In het totaal bekwam men zodoende 95 wijken. In elke wijk werd er een wijkmeester
en een vervanger aangesteld. Iedere wijkmeester had tot taak een lijst aan te leggen waarin per
huis de namen van alle inwoners, met de vermelding van hun beroep, moest genoteerd worden.
Men diende ook melding te maken van alle verhuizingen. De wijkmeester stond in voor het
behoud van rust en orde in zijn gebied en kon boeten opleggen. Hij was steeds gemachtigd de
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hulp van de overheid in te roepen. De wijkmeester moest de stadsmagistraat dagelijks inlichten
over de vreemden die in zijn wijk kwamen overnachten of verdachte personen die er een
onderkomen gevonden hadden. Onder voorzitterschap van de hoofdman van het sestendeel
kozen alle mannelijke gezinshoofden, 4 personen uit de wijk. Hieruit zou de overheid de
wijkmeester en zijn vervanger aanstellen. Het waren de allereerste min of meer democratische
verkiezingen in de stad. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 219-220).
(208) De ambachten wilden hun oude voorrechten heroveren. De Brabantse Omwenteling was daartoe
een welkome gelegenheid. In die sfeer moeten we het consulteren van de archieven en
voornamelijk van de privilegiën verleend door Maria van Bourgondië situeren. Dit gebeurde
met veel plechtigheid en in aanwezigheid van de volledige magistraat op 19 april 1790. Tot
hun grote spijt vonden ze de privilegiën verleend door Maria van Bourgondië niet terug. (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 231).
(209) Hier wordt het plan Cornet de Grez bedoeld, waarin als ideaal gesteld werd een republiek, waar
alle klassen en standen direct de publieke zaken beïnvloeden en waar de beslissingen genomen
werden met de algemene toestemming van de ganse bevolking. Aangezien de toestand van de
Verenigde Belgische Republiek nog onstabiel was stelde Cornet de Grez in afwachting een
voorlopige vertegenwoordiging voor die belast zou zijn met de administratie van het land. Om
deze voorlopige vertegenwoordiging te vormen, moest men terugvallen op de autoriteiten die
aan de macht waren. Zo zou men de Staten als hoogste macht blijven behouden. De 21 steden
en kasselrijen van Vlaanderen werden elk gereorganiseerd volgens een nieuw systeem in
harmonie met de bestaande instellingen. Aldus bleek het plan Cornet de Grez eigenlijk een
compromis tussen de verworven rechten van de bevoorrechte standen en de eisen van de
democraten. Het plan werd echter niet goedgekeurd. (P. VERHAEGHEN, Le conseiller d'état.
Cle Cornet de Grez (1735-1811), Brussel, 1934, blz. 156-157), (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 219).
(210) Met collatie bedoelt men normaal een algemene vergadering, een bijeenkomst van personen.
Te Gent echter was dit ook de gemeentelijke raad, bestaande uit 3 leden: de poorterij (de edelen,
de notabelen, en in het algemeen de renteniers), de verenigde kleine neringen (± 50), en de
weverij met de daaraan verbonden ambachten. Het oordeel der collatie werd gevraagd in alle
gewichtige zaken, vooral met betrekking tot de financiën. (K. STALLAERT, o.c., dl. II, blz.
86), (H. BALTHAZAR, Het sociaal-politiek wisselingsproces op het einde van de achttiende
eeuw. Casus: de Gentse collatie, instrument van politieke doorbraak, in: Handelingen van de
maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 25 (1971), blz. 31-71).
(211) Het gemet was een landmaat, eigen aan het gewezen burggraafschap van Gent, het land van
Waas, de ambachten Boekhoute en Assenede, Brugge en het gewezen Vrije. In deze laatste
plaatsen bedroeg een gemet 300 roeden, of besloeg 4.423,68 m2, en was hierdoor het derde deel
van een bunder. De lengteroede bedroeg 3,8416 m en een vierkante roede besloeg 14,7456 m2.
Een bunder bevatte te Brugge dus 3 gemeten of 1 ha 32 a 71 a 04 dm2. Merken we terloops op
dat deze oude landmaten zowel in tijd als geografisch veel konden verschillen. (H. DE
SCHRYVER, De oude landmaten in Vlaanderen, Handzame, 1979, blz. 15, 21 en 23), (E.
VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. II, kol. 1355-1356).
(212) Hier wordt gelande bedoeld, d.i. de eigenaar of eigenares van land, t.w. binnen een aangewezen
ruimte. Wellicht worden hier dus de grootgrondbezitters (en vooraanstaanden) bedoeld.
(213) Het Brugsche Vrije was het landelijk gebied dat zich rond de stad Brugge uitstrekte. De grenzen
bestonden uit de Noordzee tussen de mondingen van de IJzer en de Schelde, en van
Biervliet-Eeklo, over Beernem-Lichtervelde naar Kortemark-Beveren (Roeselare) tot aan de
IJzer in Nieuwpoort. De oorsprong van de schepenbank van het Vrije zou dateren van rond het
jaar 1000 en zou voortgevloeid zijn uit een samenvoeging van de ‘pagus Flandrensis’ bij de
‘pagus Rodanensis’ en een deel van de ‘pagus Mempiscus’. De naam Brugse Vrije duikt pas
op in de tweede helft van de XIIIde eeuw en duidt op het onafhankelijk karakter van de kasselrij
op alle gebied t.o.v. Brugge. De organisatie van het Vrije bestond uit drie delen: 1) het platteland,
dat zich uitstrekte over de hele polderstreek tussen IJzer en Wester-Schelde. In de 18de eeuw
waren er 67 parochies onderverdeeld in 14 ambachten. Dit platteland was het echte Vrije, dat
onder het bestuur stond van de schepenen van het Vrije. 2) de appendanten waren dertig
heerlijkheden die, hoewel ze onafhankelijk waren en eigen schepenen bezaten, toch van de
schepenen van het Vrije afhingen voor de hoge rechtspraak (doodstraf en zware boeten), het
beroep in rechterlijke en bestuurlijke aangelegenheden en de algemene belastingen. 3) de
contribuanten waren zeven volledig onafhankelijke heerlijkheden die ook binnen het Vrije
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(220)
(221)

(222)

(223)

(224)

lagen, maar enkel voor de algemene belastingen met het Vrije meegingen. Doch bij L.
Gilliodts-Van Severen zien we dat het aantal heerlijkheden van de appendanten en contribuanten
meer dan eens is af- en toegenomen. (DE SMET J., Het bestuur van het graafschap Vlaanderen
- Het Brugsche Vrije - De feodaliteit - De adel, Brugge, 1941, blz. 8-11), (E. VANDEN
BUSSCHE, Inventaire des Archives de l'Etat à Bruges - Section Première: Franc de Bruges,
Brugge, 1881, dl. I, blz. VII-XVI), (L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes de Pays et
Comté de Flandre, Coutume du Bourg de Bruges, Brussel, 1883, dl. I, blz. 67-69), (zie ook:
Rijksarchief te Brugge. Overzicht van de fondsen en verzamelingen, Brugge, 1975, blz. 118).
Cfr. voetnoot nr. 213 over ‘appendansche’ en ‘contribuale’.
De heer Nuyttens van het Rijksarchief te Gent heeft in de oorspronkelijke tekst deze laatste
paragraaf van van Walleghem niet teruggevonden. Van Walleghem schrijft hier Latijnse woorden
verkeerd; met rerequirendis wordt requirendis bedoeld en met possionis possessionis. Wat dan
zou kunnen betekenen: nadat een onderzoek is ingesteld naar datgene wat moet onderzocht
worden, dat is het recht van eigendom of bezit. (brief van de heer Nuyttens op 22 maart 1985).
Graaf Gommaire Antoine Ignace Cornet de Grez werd geboren te Bergen op 11 oktober 1735
en bouwde een carrière op als staatsman en magistraat. Hij speelde een belangrijke rol bij de
administratieve hervormingen van Jozef II in 1787. Cornet de Grez nam deel aan de Brabantse
Omwenteling, aan de zijde van Vonck, maar trachtte tevergeefs bemiddelend op te treden tussen
de regerende Statisten en de oppositie der Vonckisten. Als gematigd man trok hij zich terug uit
de politiek toen de Fransen in 1792 onze gewesten veroverden. Hij overleed op 18 augustus
1811 te Bois-Seigneur-Isaac (Cornet de Grez, in: Historische Winkler Prins Encyclopedie,
Amsterdam-Brussel, 1957, dl. I, blz. 659), (P. VERHAEGEN, Le conseiller..., o.c., passim).
Joseph François de Bast was een negociant. Hij kwam uit een familie, waarvan verschillende
leden een politieke rol gingen spelen en waaronder vooral zijn broer, kanunnik Martin de Bast
een zeer invloedrijke figuur was. Op 30 november 1789 werd hij 13de schepen van de Keure
van stad Gent, maar het was vooral in zijn functie van griffier van de Staten dat hij als een
vooraanstaand Statist naar voorkwam. In 1793 bekleedde hij opnieuw het ambt van schepen
van de Keure. Ook was hij de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte Koophandelsrechtbank
in 1789. (H. BALTHAZAR, Het sociaal-politiek wisselingsproces..., o.c., blz. 43).
Is vermoedelijk Temesvar, nu Timisoara een plaats in Roemenië.
Van Walleghem heeft zich vergist in het aantal. Het betreft hier 4 deserteurs, nl.: François
Collet, Pieter Rubin, Carel Babin en Pieter Cuset. Ze werden veroordeeld op 24 april 1790 op
beschuldiging van ‘desertie en comploteringen’. Ze werden vrijgelaten op 24 april 1791. (S.A.B.,
Register der Naemen van de persoonen gecolloqueert in het provinciale correctiehuys binnen
de stadt Gent).
Hier worden de colleges van de stad Brugge en het Brugse Vrije bedoeld.
Hier worden de Bogaerdenschool voor arme jongens en de Sint-Elizabethschool voor arme
meisjes bedoeld. Voor informatie betreffende beide scholen zie voetnoot nr. 9 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 en voetnoot nr. 380 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1789.
Is de afkorting die in de Latijnse liturgische kalender wordt gebruikt om een H. mis (missa) of
een gebed (oratio) ter ere van de H. Maagd Maria aan te duiden: ‘Missa of Oratio de beata. (Zie
voetnoot nr. 138 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 opgesteld door J. Geldof).
Betekent: voor alle noden. Deze gebeden kan men vinden in het Romeins missaal tussen de
orationes diversae. (Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S.
Pii Quinti Jussu editum Clementis VIII et Urbani VIII Papae auctoritate et novis Missis ex
Indulto Apostolico hucusque concessis auctum, Luik, 1781).
In de 18de eeuw behoorde Luik, als prinsbisdom, niet tot dezelfde politieke entiteit als de rest
der provincies van de Oostenrijkse Nederlanden. In 1789 brak ook daar een revolutie uit. Luik
had een grote invloed ondergaan van de ideeën uit Frankrijk, een gevolg van de tolerante houding
van prinsbisschop Velbruck. Van het moment dat de nieuwe prinsbisschop de Hoensbroech
(1784) (zie voetnoot nr. 201) aan de macht kwam begonnen de moeilijkheden. Zijn financiële
maatregelen, zijn gebrek aan takt, en het feit dat hij geen rekening hield met de tijdsgeest deed
hem van zijn volk vervreemden. Ook de aanzienlijke voorrechten van de Luikse clerus op gebied
van verbruiksbelastingen waren een doorn in het oog van het volk. Langzamerhand groeide
onvrede. Op 18 augustus 1789 brak de revolutie uit; het stadhuis en de citadel van Luik werden
bezet en een nieuwe stadsraad werd in leven geroepen. De Hoensbroech week uit naar het
buitenland. De Luikse patriotten poogden steun te vinden bij Pruisen. Het instellen van de
kandidatuur van prins de Rohan, voor de Luikse prinsbisschoppelijke zetel en zijn aanstelling
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als regent van de Luikse natie met aan zijn zijde een regentschapsraad (13 september 1790)
bracht de revolutie tot een hoogtepunt. Toen Leopold II een einde stelde aan de Brabantse
Omwenteling betekende dit meteen ook het einde van de Luikse opstand. In 1791 werd de
Hoensbroech in zijn rechten hersteld. (Historische Winkler Prins, o.c., dl. 2, blz. 736-737), (A.
BORGNET, Histoire de la révolution Liègeoise, 2 dln., Luik, 1865).
(225) Het betreft hier wel degelijk het klooster der kartuizerinnen. De kartuizers die eveneens gevestigd
waren te Brugge in de Langestraat, komen na de suppressie van 1783 niet meer terug. Het
kartuizerinnenklooster, St.-Anne-ter-Woestijne, gesticht in 1348 bevond zich oorspronkelijk
in de gemeente St.-Andries. Tijdens de geuzentijd waren de zusters gedwongen zich terug te
trekken in hun refuge te Brugge. Na de suppressie hernemen ze hun conventuele leven in 1790.
In 1796 werd hun klooster voorgoed opgeheven. De straat van huisvesting kreeg hun naam,
Kartuizerinnenstraat. (Monasticon Belge, o.c., dl. III, blz. 1263-1287) (A. SCHOUTEET,
Straatnamen..., o.c., blz. 104), (A. DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 587).
(226) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 159vo; S.A.B., Plakkaten 2e reeks, 1 mei 1790,
reg. 36, nr. 11.
(227) Misschien is dit een afgeleide van nate: de nate (of note) slaan is het laatste woord in iets hebben,
de zaak beslissen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 730).

[Mei]
(3 meij 1790)
Op den 3 meij 's morgens om 7 uren, in plaets van om vijf uren, saeg men als naer
oude gewoonte de begijnen den ommegang gaen, welcke sedert de suppressie der
processiën teenemael was onderbleven, gevolgt door menige godtvrugtige terwijl de
veel bekwaemere ure als zulks 's morgens vroeg in gewoonte was. Zulks is des
anderdaegs door de heeren van den choor van St.-Donaes ter gelijcke ure ook gepleegt
en zal vervolgens als naer oude gewoonte door alle - fol. 282 - de kercken geduerende
de vijfthien daegen agtervolgt worden. Nu zijn ook als over jaer alle de diensten in
de kathedraele kercke en in degene van de H. Bloetcapelle wegens het H. Bloetfeest
met de grootste gestigheijd verricht geworden en heden saeg men de processie met
meerder luijster als voorheen omgedraegen worden, voorgegaen wordende door de
kinderen der patriotique krijgsschool met musicaele instrumenten en in de waepens
en gesloten wordende door alle de volontaire der drije gildens met hunne vliegende
vaendels, in schoone uniforme en in de waepens, een alderschoonste detachement
verbeeldende, gevolgt door het volontaire peerdevolk, alle op het pragtigste uijtgedost.
Dese jaere saeg men ook in pontificael gewaed die pligtige processie versellen den
prelaet van St.-Bertin(228), verbeeldende den overbrenger van het H. Bloet ons Heeren,
die ten desen eijnde daertoe alle jaere geregtigt is.
Heden verscheen in 't licht: eenen brief uij[t] Trier van den 26 december 1789, gelijk
- fol. 283 - ook ‘Het bedrog der fijgen ontdekt’, (welcke twee seltsaeme stukken,
zeer eijgen om de oogen der goede burgervlamingen in dese tijdtsomstandigheden
te openen, in de versaemeling N. 3 onder de stukken N. 38 en 39 konnen gesien
worden).
Heden verneemt men in de XXXV gasette: Z.M. den keijser (uijt Weenen) heeft de
straffe van het schiptrekken vernietigt; Orsova den 16 april in besit genomen; de
stadt Varna in Bulgariën door de Russen overmeestert. Uijt Parijs de regeeringe van
Algiers heeft alle de Fransche slaeven in vrijheijd gestelt. Uijt Luijk eenige corpsen
van het vaderlandts leger begeven hun in aentogt. Uijt Namen de vaderlandtsche
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troupen trecken naer den kant van Andennes op. Uijt Brussel groot getal waegens
en krijgsbehoeften naer 't zelve leger opgetrokken; de desertie der keijserlijcke neemt
van langsom meer toe. Uijt Antwerpen altilleritrijn van vijf veldstukken naer zelve
leger opgetrokken. Uijt Gend merkweerdige vaderlandsche giften gedaen; - fol. 284
- den marquis De Lede legt den vaderlandtschen eedt af. Pligtigheijd wegens
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de revolutie tot St.-Nicolaes gehouden. Gedenkschrift van d'inwoonders van
Lannaeken aen Z.E. den graeve De Merode(229) over de ontslaeging van de slaevelijcke
karreweijen die daer in gebruijk waeren.

(6 meij 1790)
Op den 6 meij 's morgens om agt uren, kwartier eurs daemae en om agt en half uren
wiert drijmael door het luijden van eenige der klokken van de cathedraele kercke
van St.-Donaes aengekondigt de verkiesing van eenen nieuwen heer deken wijlent
het afsterven van den edelen heer baron De Vicq, welcke pligtigheijd, naer het officie,
op 't kapittel plaetse hadde en bij meerderheijd van stemmen tot het bekleeden deser
weerdigheijd verkosen wiert, den eerw. heer kanonink De Pauw(230), dog tegen welcke
verkiesing men zegt door d'hoogmogende heeren Staeten geprotesteert te zijn omdat
zij als souvereijn tot die verkiesing alleen het regt willen hebben, dus nu onseker is
of desen heer possesie zal nemen of niet. Door het kapittel van O.L.V. is ook sedert
- fol. 285 - eenige daegen, wegens het overlijden van den eerw. heer Marant(231), tot
proost van die kerk verkosen dep eerw. heer Van Kaprijcke(232), die ook tot heden van
die plaets geene possessie genomen heeft.
Heden verneemt men in de XXXVI gasette: uijt Weenen den veldmarechal Laudon
bevint zig krank; groote aerdbevinge in Wallachiën gevoelt die groote schaede
veroorsakt heeft; gevegt ontrent Alexinze in Serviën voorgevallen. Uijt Berlijn groote
bereijdingen voor den oorloog. Uijt Parijs decreet der landtsvergaederinge nopende
de vremdelingen. Uijt Lujk alles wordt in staet gestelt om tot verdeding te konnen
dienen; oneenigheijd ontstaen tusschen twee gevlugt heeren. Uijt Gend pligtigheijd
gehouden wegens de verkiesinge van de collatie van Gend met den ontloken eedt in
verbis. Pligtigheijd wegens de revolutie tot Veurne gehouden.

(10 meij 1790)
Op den 10 meij is eijndelinge de saeke van den heer Penaranda(233), gewesen tresorier,
naer veele debatten beslist door 't generaele gemeente - fol. 286 - der ambagten en
neeringen van Brugge, van welcke drij dekens bij d'heeren Staeten waeren
gecommitteert, die den heer Penaranda in zijn amploij, op de goetkuering van 't
gemeente, hadden herstelt; dog nu andermael van 't zelve officie vervallen verklaert
is; zullende d'heer Van Merkem, bij de verandering van 't magistraet aengestelt,
hetzelve blijven continueeren. Het comtoir en de boeken van den gewesen tresorier
zijn gesegelt en den heer Larue(234) en Valkaert(235) gecommitteert om door dezelve
zijne pertinente rekening naergesien te worden, waer den heer Penaranda daegelijkx
zal moeten tegenwoordig zijn; dus siet men nu dien heer op d'enkele stemme der
gemeenten van zijn officie berooft daer hij hetzelve voor eene somme van 17.000
guldens hadde gekogt en zulks van wijlent den overleden keijser voor heel zijn leven
bekomen hadde(236).
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Heden verscheen in 't licht: ‘Bericht op d'herstellinge der jesuïten’, voorgehouden
aen hunne souvereijne - fol. 287 - mogentheden onse Heeren de vereenigde Staeten
van het katolijk Nederlandt, ook memorie ingedient en voorgelesen aen hunne
hoogmogende Staeten van Vlaenderen door Mr. Sandelin(237), gemagtigt bij procuratie
van Z.E. den generael veldtuijgmeester Van der Meersch tot zijne verdedinge en
verontschuldinge, met de stuks daertoe behoorende, (welcke twee merkkensweerdige
stukken versaemeling N. 3 onder de stukken N. 40 en 41 konnen gesien worden).
Heden verneemt men in de XXXVII gasette: uijt Stokholm streng vonnis te
Fredrickshof over verscheijde opperhoofden en officieren uijtgesproken; de Russis-
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sche vloten van Savolax en Suomeniemi aengetast en verovert. Uijt Weenen den
oorloog met Pruijssen staet eerstdaegs te beginnen; voorval tusschen de troupen van
Z.M. den keijser en de Turken. Uijt Luijk eenen baron verwesen als verraeder des
vaderlandts; gevegt voorgevallen door de troupen van het Luijsch leger. Uijt Namen
plaetsing - fol. 288 - van verscheijde regementen van het vaderlandts leger. Zelve
berichten uijt Bergen en Mechelen. Uijt Antwerpen begin genomen met de
voorwercken van het kasteel te slegten. Uijt Brussel uijt Vlaenderen een vaertuijg
met tenten en andere noodigheden voor 't leger aengekomen. Uijt Gend bericht an
den lieutenant generael baron De Schönfeld(238) (die nu in plaets van den generael
Van der Meersch het bevel over 't vaderlandts leger voert); uijt hetzelve leger
toegesonden aenspraeke van de gedeputeerde van het committé-generael der stadt
Gend aen de hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen gedaen met de antwoorde
daer gevolgt. De cessering van 't zelve committé-principael met de naemlijst van
d'heeren die hetzelve hebben bekleet; vrijwillige vaderlandsche giften gedaen;
pligtigheijd wegens de nieuw gekosen colatie der stadt Gend gehouden.

(13 meij 1790)
Op den 13 meij wierden binnen de stadt Brugge uijt de volontaire hooftgilde van den
- fol. 289 - edelen ridder St.-Jooris verbannen en gedisgratieert den heer Van Hauttem,
Mulenaere(239), Gasbeke en eenige andere omdat dese d'andere confraters wilden
ophitsen en opstooken om eene dweersdrijvende partije te maeken en als Gend,
Kortrijk, Meenen en andere plaetsen van Vlaenderen reets verklaert hebben van den
generael Van der Meersch uijt het kasteel van Antwerpen met gewelt te haelen, tot
welcken stap de stadt Brugge tot nog toe geen de minste medewerking betoont heeft
en dus gelukkig de ruste stant hout, eenider zeggende: ‘Is hij plichtig, dat hij daer
beter als in Vlaenderen bewaert wordt en dat zijne bepleijtinge aldaer met veijligheijd
kan gedaen worden; en is hij onpligtig dat hij daer ook kan verregtveerdigt worden’.
Desen stap wordt alom aengeleijt door de keijsersgesinde fijgen, die geen ander
oogwit betragten als d'oneenigheden binnen het landt te verbreijden om dus d'eene
provencie tegens d'andere te doen revolteren, middel voor den gewesen keijser om
de Nederlanden weerom onder zijne - fol. 290 - gehoorsaemheijd te brengen, leest
tot bevestinge maer den brief uijt Lier en ‘Het bedrog der fijgen ontdekt’,
(versaemelinge N. 3), daer vint men alles in een klaer daglicht gestelt, want wat zal
er van ons geworden wanneer eens d'inlandtsche troubels binnen het landt heerschen,
wanneer eens den eenen tegens den anderen zal opstaen vooraleer onse vrijheijd
versekert is, alle souvereijn of wettig gesag zal vernietigt zijn, men zal tegens malkaer
twisten en onse eijgen belangen vergeten, d'algemeene saek zal niet meer konnen
verdedigt worden en door alle die menigte gesinten zal het te vreesen zijn dat de
Nederlanden naer zoo veele bloetstortinge en de moeijt[e] andermael onder de
regeering van [het] huijs van Oostenrijk, waervan men ten deele vrij is, zal gedompelt
worden.
Heden verneemt men in de XXXVIII gasette: uijt Roomen, men is bevreest voor het
verlies van de provencie van Avignon; den heer Celestini op bevel van den paus daer
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naetoe gesonden. Uijt Weenen het buskruijtmagasijn te Gladova in de locht
gesprongen; groote droogte. Uijt Londen alles - fol. 291 - wordt toebereijt voor een
onverwagten oorloog en andere omstandigheden. Uijt Parijs decreet der
landtsvergaederinge wegens de gemunte metaelen. Uijt Gend vaderlandsche giften
gedaen door de edelmoedige borgers van Rupelmonde; naemlijst van de collatie
verbeeldende het volk van Gend. Pligtigheijd wegens de revolutie tot Temsche
gehouden.
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(14 meij 1790)
Op den 14 meij wiert 's morgens door de stadtssoldaeten der borgerlijcke wagt in 't
wagthuijs agter d'Halle in de Wollestraete verkogt de weijnige mubelaire effecten
die zij gewonelijk hadden gebruijkt, die van weijnige waerdije moesten wesen terwijl
ider soldaet van den zelven ontfang maer drij oorden voor zijn part toekwam. Naer
dese verkooping moet ider in't besonder zijn waepens overgeven en hunne gewone
kleederen mogende behoudende mits dezelve te doen hermaeken, wierden alle dezelve
teenemael afgeschaft en vernietigt even alsof zij noijt [in] bediening zouden hebben
geweest.
Om twalf uren wiert van 't Stadthuijs afgekondigt(240) het - fol. 292 - reglement van
27 artikelen behelsende, als fol. 267 vermelt, tot formatie van de dekens of
wijkmeesters der huijsen en de substituten, uijt welcke wijkmeesters voor 't
toekomende de hooftmannen van 't magistraet zullen moeten gekosen worden;
behelsende verders de wijtloopige formatie van dese te verkiesen wijkmeesters, het
nombereren der huijsen en de pligten die dezelve zullen moeten quijten; ook hoe uijt
de suppressie der stadtssoldaeten noodig is geworden dat er aengestelt worden een
meerder getal van 20 nieuwe schaedebeletters, 18 nagtroepers en 50 garden; tot
uijtvinding van d'onkosten van welcke en tot ontlasting van 't borgerlijk last van de
contributie, dit recht zal gevonden worden door de toelaeting van het uijt- en inkomen
van de stadtspoorten; zullende, niemant uijtgesondert, naer d'eerste halve ure naer
het sluijten der stadtspoorten voor inkomen of uijtgaen moeten betaelen eenen stuijver,
van d'eerste half ure tot de ure twee stuijvers, van d'eerste ure tot de tweede ure drij
- fol. 293 - stuijvers, van de tweede ure tot de derde vijf stuijvers en naer den
middemagt seven stuijvers; elcke fouture of chaise zal betaelen ter zelver tauxatie
voor twee persoonen behalvens het regt van de persoonen die hun in dezelve zullen
bevinden. Dit regt zal ontfangen worden door de portiers ofte door de garden die hun
aen de poorten zullen bevinden; van welcke nogtans zullen vrij zijn alle publicke
fouturen, postchaisen, boden, estafetten, posteljons ofte degone belast met besondere
commissiën, welcke van eene attestatie zullen moeten voorsien zijn. Van desen avond
af wiert het gemelt reglement werkstellig gemakt, zoo wegens den ontfang aen de
poorten; aen ider van welcke nu een lanteeren gehangen is om de persoonen te beter
te konnen uijt- en inlaeten. De nieuwe schaedebeletters, garden en nagtroepers zijn
reets alle geformeert, onder welcke verscheijde van de gewesen stadtssoldaeten in
bediening zijn gestelt zoodat men desen avond naer den 10 uren de nagtroepers,
bijgenaemt wagjeviers, voor de - fol. 294 - eerste mael hunne functie siet bedrijven.
Dese gaen als voortijdts, dog nu in hunne kleeding, met een langen stok waeraen
eene pijcke is, op hunne borst is gehangen een lanteeren met licht; aen alle hoeken
en in de straeten slaen sij kruijswijs met hunne pijcke drijmael op den grondt en
roepen met een hevige stem: ‘Wagjevier en keersselicht wel, de klokke is 10 uren’,
(of zoo laet als het is geslaegen). ‘Leest elk een paternoster en Ave Maria voor de
gelovige zielen in 't vagevier’. Sij moeten besonder letten op alle stoorders der ruste,
de dronkaers thuijs bewegen en sien of er nergens brant of andere ongemakken
ontstaen. Nu zullen de schaedebeletters, als door de stadtssoldaeten gepleegt, de
patrouilliën onderhouden en vigileeren op alle disorders die er zouden konnen
voorvallen; zijnde hunne wagt in dezelve plaets der stadtssoldaeten agter d'Halle
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bestemt. De stadtssoldaeten formeerden de wagt als de militaire, hunne monture was
blouw carseij(241) omset met root en swarte getten, alles ten koste van 't gemeente
hebbende moeten onderhouden worden.

(15 meij 1790)
- fol. 295 - Op den 15 meij wiert bij orders van 't magistraet van Stadthuijs
afgekondigt(242) en geaffixeert eene ordonantie nopende het houden der herbergen,
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waerbij, vernieuwende den Heere ende Wet de ordonantie van den 11 februarij 1773,
aen eenider verboden wordt herberg te houden of drank te schenken dan degene
daertoe volkomentlijk bevrijf zijn, mits een teeken of toogbert uijtstekende, op
confiscatie van het vrijdom en eene boete van 12 ponden parasijse voor die zonder
toogbert zullen bestaen drank te schenken en om te voorkomen het teveel
vermenigvuldigen van de herbergen binnen dese stadt verbiet den Heere ende Wet
aen eenider in 't toekomende tot het vrijdom te worden aenveert dan naer schriftelijk
consent te hebben bekomen door de heeren van 't tresorie, naer bekomen consent
van welcke en die maer alleen, op pene van nulheijd, door de vrije neeringe der
herbergiers zullen mogen worden aenveert, mits voor het vrijdom van herbergier
betaelende tot drij pond groote courant en voor het vrijdom van penewaerder(243) tot
een pond - fol. 296 - thien schellingen groote courant. Den Heere ende Wet, aen zig
reserveerende zulks te veranderen zoo het de tijdtsomstandigheden zullen vereijsschen;
aen niemant, wie het zij, wel uitdrukkelijk zonder vrijdom te hebben betaelt verboden
wordende drank te schenken, op de boete van 60 pond parasijse, een deel van welcke
aen den aenbrenger, een deel aen de vrije neeringe der herbergiers en een deel aen
den gemeenen armen zal verdeelt worden.
Heden is ook in Gebannen Vierschaere in 't Stadthuijs deser stadt voor den tijdt van
10 naereenvolgende jaeren tot het Provencial Correctiehuijs der stadt Gend verwesen
eenen man(244) geboortig deser stadt en gewoont hebbende agter St.-Gilliskercke, den
welcken ten huijse van d'heer Van den Berge met verscheijde braeken in des zelfs
pakhuijs hadde bestaen te ontroven eene merckelijcke partije porcelaijn en andere
koopmanschappen zoodat het voorseker door de overgroote voorspraek is, zelfs van
den bestolen, dat hij tot geen voorder justitie is verwesen geworden.

(16 meij 1790)
- fol. 297 - Op den 16 meij in de katedraele kercke van St.-Donaes deser stadt geviert
wordende de gedagtenis van den H. Macharius. Wegens het onderhouden der gewone
pestmissen is vanuijt des zelfs kercke desen morgen de processie met de H. Reliquiën
rondt den Burg en Philipstokstraete omgedregen dog niet als naer oude gewoonte
rond de Mart, 't welk waerschijnelijk om de kraemen wegens de foire gelaeten wordt
en welcke processie over jaer teenemael onderbleven was.

(17 meij 1790)
Op den 17 meij vernam men 's morgens dat er geduerende den nagt eenige vremde,
waer onder een vrouwspersoon, waeren ontdekt en in egte van vangenis beweegt
voor het houden van geheijme vergaederingen tot naedeel van d'omwentelinge deser
landen en die als spions voor den gewesen keijser de stadt en dorpen rondt loopen,
het volk tragten oproerig te maeken en alle soorten van valsche gerugten verbreijden
om dus, waer 't mogelijk, d'oneenigheijd onder het publik te verspreijden en langs
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dien - fol. 298 - kant de Nederlanden wederom tot de gehoorsaemheijd van den keijser
en koning Leopold den II te doen weerkeeren. Desen morgen is er nog eenen heer,
rijk gekleet, die schijnt eenen Engelschman te zijn en van dezelve clijque, langs de
straeten aengehouden en in egte van vangenis beweegt geworden.
Om de gemoederen tot de goede saeke hoe langer hoe meer te bewegen verscheen
heden in 't licht: ‘Een vermaen aen alle waere vaderlanders’, (welcke versaemeling
N. 3 onder de stukken N. 42 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de XL gasette: uijt Weenen aengaende den oorloog met
Pruijssen is nog geene sekerheijd. Hetzelve ook uijt Berlijn en andere omstandighe-
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den. Uijt Parijs nopende het verschil dat tusschen de hoven van Madrid en Londen
ontstaen is; decreten der landtsvergaederinge. Uijt Luijk het leger agteruijt geweken.
Uijt Gend merkweerdige vaderlandtsche giften gedaen, gelijk ook door verscheijde
parochiën en opoffering door 't hooftcollegie van het landt van Aelst gedaen.

(18 meij 1790)
- fol. 299 - Op den 18 meij wiert met alle pligtigheijd door de beggijnen geëijndigt
den ommegang van het H. Bloet die nu geduerende 15 daegen 's morgens om 7 uren
met meerdere pligtigheijd als oijt voor de suppressie hadde plaetse gehadt. Daegelijks
wiert de geestelijckheijd agtervolgt door menige godtvrugtige waerdoor men ook
meer als de helft meer menschen als over jaer den ommegang heeft sien gaen en dus
dit loffelijk gebruijk als herleven. Tusschen beijde saeg men ook de kinderen der
armescholen, de sondaegsche(245) scholen en andere onderwijsscholen den ommegang
gaen, die ook van menige godtvrugtige gevolgt wierden.

(20 meij 1790)
Op den 20 meij is van 't Stadthuijs bij orders van 't magistraet afgekondigt bij
hallegebode en trommeling dat binnen de twintig daegen ten huijse van d'heer Van
der Steene(246), ontfanger der contributie tot onderhout van d'ordinaire en extraordinaire
vraegen van de hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen, den zelven agterstel
van 't jaer 1789 zal moeten voldaen worden, op pene van die in gebreke blijven van
parate executie; dat aen den - fol. 300 - zelven ontfanger op zijn versoek zullen
moeten overgelevert worden, aen die hij zulks zal versoeken, de koopen pagtbrieven,
gelijk ook de laeste quitantiën der bewoonde huijsen en immubilaire goederen gelegen
binnen de paelen van Brugge 't welk de gebruijkers, dies noodt zijnde, onder eedt
zullen moeten purgeeren(247), om dus de menige frauden te voorkomen. Ook is van 't
Vrije door d'heeren van 't magistraet afgekondigt en zoo binnen dese stadt als alom
ten plattenlande geaffixeert eene wijtloopige ordonantie van 14 artikelen
hooftsaekelijk behelsende: tot voorkoming van de veroorsaekinge van brandt en het
vermenigvuldigen der menige honden die hun te lande bevinden, dat elk huijsgesin
zig moet voorsien van een welgesloten lanteeren; met geen vuur, keerselicht,
smoorpijpen of andere brandstoffen op de solders, schueren, ontrent stroij- of
houtvimmen(248) en in de bosschen en zal vermogen te gaen; zullende den aenbrenger,
eenen brant hierdoor veroorsakt, eene premie van 25 patacons bekomen. De eijgenaers
van eenige quaedbedagte honden- fol. 301 - zullen hun binnen de 14 daegen naer de
publicatie deser van dezelve moeten ontmaeken en tot voorkoming van de
menigvuldige honden die hun te lande bevinden zal elcken disgenoot zig binnen den
zelven tijdt van hunne honden moeten ontmaeken, op pene van van de emolumenten
van den disch teenemael berooft te worden.
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(23 en 24 meij 1790)
Op den 23 en 24 meij waeren andermael alle de ambagten en neeringen deser stadt
op hunne gewone vergaederplaetsen saemengeropen tot het nemen van de laeste
besluijten tot de formeering der wijkmeesters en substituten, 't welk van veele wordt
tegengesproken als niet overeenkomstig met de constitutie en gewoonte van Brugge
en omdat veele beweeren dat het wettig gesag, zoo van de swaerdekens als subalterne
dekens, hierdoor zal vermindert en gekrinkt worden en dat dese ten allen tijde de
generaeliteijt der gemeenten verbeelt hebben; andere nogtans oordeelen die invoering
nopende de tijdtsomstandigheden als nu ten hoogsten noodig en dese zijn wel het
meeste deel.
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Uijt eene - fol. 302 - saemenstellinge, heden in 't licht verschenen, kan men sien hoe
hiertegen gekant wordt, voerende voor tijtel: ‘Niet te haestig. Sat Cito, si sat bene.
't vroeg genoeg is 't wel genoeg’. Ook verscheen in 't licht: ‘Saemenspraek tusschen
eenen boer, eenen visscher en eenen lapper over de saeken van den tijdt’, (welcke
twee stukken [in de] versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 22 en 23 konnen gesien
worden). Ook verscheen in 't licht eenen brief uijt Namen van den 19 deser behelsende
een slag boven Emptine en hoe tot Namen drij huijsen geplondert zijn(249). Verders
omstandig verhael raekende de omwenteling van desen lande uijtgegeven vanwegen
J.B. Cammaert, notaris tot St.-Amandts in Vlaenderen, (welcke twee stukken ook
[in de] versaemeling N. 3 onder de stukken N. 43 en 44 konnen gesien worden).
Heden verneemt men in de XLI gasette: uijt Maltha eenen der sonen van den keijser
van Marocco makt zig meester van den troon naer zijnen vader en zijnen broeder te
hebben doen om hals brengen. Uijt Madrid, in de haeven - fol. 303 - zijn ontzacchelijk
[toerustingen] en andere omstandigheden. Uijt Stokholm groote overwinninge over
de Russen behaelt. Uijt Weenen den koning van Naepels word verwagt, ook de
keijserlijcke familie; den gewenschten regen bekomen; eenige troupen gedoodt. Uijt
Parijs in verscheijde plaetsen verregaende beroerten voorgevallen. Uijt Mechelen de
geschutgieterije in werksaemheijd gebragt; 10 kanons naer het vaderlandts leger
vertrokken. Uijt Brussel geene voldoende memoriën op de voorstellingen van 't
concours toegekomen; den graeve d'Arberg, zijne gemaelinne, zijne schoonsusteren soon aengehouden. Uijt Gend den voorval ontrent Emptines bewesen en 't verlies
der vaderlandsche troupen en keijserlijcke. Uijttrek van eenen brief aen hunne
hoogmogende de Staeten van Vlaenderen; ten desen opsicht peerdemarten, voor 't
vaderlandts leger bestemt, in verscheijde plaetsen. Eerste schietfeest, die wegens de
troubels verhindert worden op den 13 junij binnen de stadt Assenede te houden,
aengewesen.

(25 en 26 meij 1790)
- fol. 304 - Op den 25 en 26 meij wierden andermael de ambagten en neeringen op
hunne gewone vergaederplaetsen binnen Brugge saemengeropen op de vraege aen
dezelve gedaen door het congres-souvereijn nopende het volontairelijk geven van
ider ambagt of neeringe van een of meer stukken canon, ses ponders(250), die aen den
staet voor ider kosten tot 30 Louis d'ors(251), tot onderstant van 't vaderlandts leger,
om dus te spoediger den vijand te verdrijven. Hierop is door verscheijde dees vraege
toegestaen en van andere afgeslegen, onder andere heeft de neering van de merceniers
en verscheijde andere een stuk canon toegestaen, tot vinding van welcke requeste
aen 't magistraet zal gepresenteert worden om eenige vrijdommen te verhoogen. Eene
tweede vraege door het congres-souvereijn gedaen, behelst het doen van eene lichtinge
in veroverde Nederlandsche provenciën van eene somme van f. 3.500.000 tegens
den intrest van 4½ parcent en waerin de stadt Brugge tot eene somme van 200.000
is - fol. 305 - voor des zelfs aendeel getauxeert geworden. Op dese vraege zijn er
door menige supposten veele debatten gevallen en aengetoont de slegte gesteltheijd
van den tijdt, de reede schaersheijd aen gelt ende wat er van den koophandel, die
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alreede in den slegsten staet is, zal gaen geworden wanneer eens al het gelt naer het
vaderlandts leger zal versonden zijn. Van den anderen kant is er met groote klagten
aengetoont hoe de stadt Brugge zig met alle recht te beklaegen heeft en alles siet
teniet gaen, hoe voor Vlaenderen alles tot Gend verveerdigt wordt(252), onder meer
andere hoe men daer voor het leger verveerdigt 500 legerwaegens en meer andere
munitie van oorloog en dus hier haest de werklieden van honger zal moeten sien
vergaen terwijl alle ambagtslieden zonder werk zijn en alle begoede de wercken
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opschorten tot'er tijdt dat sij alles zullen vereffent sien. Dese en meer andere
regtmaetige klagten zijn naer de hoogmogende heeren van Vlaenderen toegesonden
en men verwagt over dezelve eene beslissende antwoort- fol. 306 -, op welcke de
vraege van de lichting zal worden toegestaen ofte gerejecteert. Niet alleen het
borgerlijk gemeente zijn tot alle dies vergaedert geweest maer ook alle kapitels en
congregatiën der geestelijkheijd en besonder ook opdat door dese de weerdije van
eenige canons zoud geschonken worden. Door eene generaele vergaederinge, door
d'heeren van 't Brugsche Vrije ende gedeputeerde gehouden, is er toegestaen, tot
onderstant van 't vaderlandts leger, zoolang de nootwendigheijd zulks zal vereijsschen,
eene augumentatie van vijf stuijvers van het gemet van de generaele landen van 't
Brugsche Vrije, 't goon men rekent eene somme van 6.000 ponden groote courant 's
jaers te zullen uijtbrengen.
Sedert eenige daegen siet men onder het publik verspreijt eenige halve stuijverstukken
en oorden, geslaegen op den stempel van de generaliteijt der vereenigde Staeten, van
welcke eenige zal behouden om die in laetere tijden te konnen gesien worden.

(27 meij 1790)
Op den 27 meij verneemt men in de XLII gasette: uijt Stokholm Te Deum over de
bekomen segepraelen gesongen. Uijt Weenen vier ardtshertogen - fol. 307 - 's keijsers
soonen aengekomen; berichten wegens den oorloog. Uijt Parijs decreeten der
landtsvergaederinge nopende het maeken van vrede en oorloog en nopende de
aenveerdinge op de galeijen. Uijt Gend bericht uijt het vaderlandts leger wegens
verscheijde aenvallen; merkweerdige vrijwillige door verscheijde steden en dorpen
gedaen. Mildaedigheijd der stadt Audenaerde. Schietting tot Gend buijten de
Brusselsche poort gehouden.

(28 en 29 meij 1790)
In den nagt tusschen den 28 en 29 meij was het magistraet 's Landts van den Vrijen
en hetgene der stadt Brugge van 's middernagts tot 's morgens vergaedert om de
maeren alhier toegekomen dat den saemenaenhang van Doornijk, Kortrijk, Meenen
en andere omliggende plaetsen saemengerot waeren om den heer Van der Meersch
met gewelt uijt het kasteel van Antwerpen te lichten, om hem te doen
verrechtveerdigen ofte straffen en dat men degene van Brugge daertoe ook aensogt
of met gewelt zoude daertoe bedwingen. Den heer pastor van Tourhout(253) en den
heer borgmeester wierden geduerende desen nagt gelicht - fol. 308 - als mede
aenhangers van die onderneminge. Des anderdaegs hadde den Toorenwaeker op
d'Halle onophoudelijk het last van eene waekende oog te houden om te zien of er
geen geattroppeerde benden toekwaemen, tegens welcke alle maetregelen genomen
wierden.
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(30 meij 1790)
Op den 30 meij wiert in de parochiale kercke van St.-Gillis als naer oude gewoonte
wegens het feest van [de] H. Drijvuldigheijd de generaele absolutie op forme van
jubilé gegeven en de diensten solemnelijk verricht en des naermiddags, als vóór de
suppressie, de processie, eenige autaeren gestelt zijnde langs den weg, omgedregen.
Desen morgen is den heer Van de Casteele(254), wonende bij d'Eijermart, kapijtijns
der jaegers van 't vaderlandts leger, op 't onvoorsiens par chaijse binnen Brugge
aengekomen; zijn huijs toe vindende, mits zijne vrouw was uijtgereden en onder het
geloop van honderden menschen. Zoo men verneemt is desen heer gevlugt op den
23 deser, gelijk ook menige van 't vaderlandts leger, wegens eene neerlang
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tegens de Oostenrijckers waerdoor menige gedoodt, menige gevlugt en ons leger in
disorder zeer veel verloren heeft.

(31 meij 1790)
- fol. 309 - Op den 31 meij verneemt men uijt Brussel zeer onaengenaeme tijdingen(255)
wegens menige keijsersgesinde fijgen, zelfs van d'aensienelijkste soort, die aldaer
aengehouden en opgelicht zijn geworden, welcke eenen aenslag hadden gesmeet om
op heden, wanneer de processie van 't H. Sacrament van Mirakel moest omgedregen
worden, het heele congres-souvereijn, alle de geestelijcke van Brussel en al dat patriot
was om hals te brengen, hetwelk den tegenaenhang verdagt was uijt te voeren wanneer
de processie zoude langs den weg geweest hebben, dog den hemel heeft het
voorbedagt verraedt laeten aen den dag komen en alle de waepens daertoe bereijt,
worden door de waere vaderlanders uijt alle plaetsen afgehaelt, in sommige huijsen
boven menigen voorraedt meer dan duijsent snaphaenen en pistolen gevonden
wordende; zullende de opstookers van desen goddeloosen aenslag naer verdiensten
gestraft worden. Hieruijt siet men wat al listen - fol. 310 - en verraederijen het
fijgenras hoe langer hoe meer is smedende om de goede saek omverre te werpen en
ons wederom vroeg of laet onder de regeering van 't Huijs van Oostenrijk te doen
buijgen.
Heden en de twee volgende daegen is, om den hemel te bewegen door de voorspraek
van Maria de Victoria tot de vereening der gemoederen en segening over de
vaderlandsche waepens, telkens om thien uren gesongen eene solemnele misse met
expositie van 't Alderheij[lig]ste en 't beelt van Maria in 't midden der kercke in de
kercke der eerw. paters predikheeren; welcke missen van menige waere vaderlanders
bijgewoont wierden, gelijk ook heden eene andere solemnele misse van Requiem
gedaen is in de kercke van St.-Jacobs tot laevenis der zielen van de menige gesnevelde
vaderlanders in de batalie van den 23 deser, de keersen op den autaer met de waepens
van Vlaenderen omhangen zijnde.
Heden is in 't licht verschenen: ‘Brief aen eenen besonderen persoon van Gend
geschreven wegens eene behaelde victorie’, (welke versaemeling N. 3 - fol. 311 onder de stukken N. 45 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de XLIII gasette: uijt Weenen de koninginne en de gansche
koninglijcke familie aengekomen; de vredebrueke met Pr[u]ijssen schijnt hoe langer
hoe meerder; hetzelve ook uijt Berlijn. Uijt Hamburg omstandig bericht van een
hevigen voorval tusschen de Russissche voorgevallen. Uijt Parijs tweegevegt
aengegaen tusschen twee leden der landtsvergaederinge; den toestant van die hooftstad
baert groote ontrustinge. Uijt Luijk de alarmklokke geklipt wegens d'aenkomst der
troupen. Uijt Mechelen optogt der troupen; vaderlandsche giften gedaen; hetzelve
ook uijt Brussel. Uijt Gend bericht aengaende den voorval van den 23 meij; uijttrek
van eenen brief uijt Namen van den 27 wegens verscheijde voorvallen; vertaeling
van eenen brief toegesonden aen eenen particulieren van Gend. Merkweerdige
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vaderlandsche giften door verscheijde parochiën en steden gedaen. Pligtigheijd
wegens de revolutie tot St.-Baefsvijve gehouden.

Eindnoten:
(228) Een bijzondere uitnodiging voor de H. Bloedprocessie, ging telkenjare naar de abt van de
Sint-Bertinusabdij in Sint-Omaars, uit piëteitsvolle nagedachtenis aan abt Leonius aan wie graaf
Diederik van den Elzas in Jeruzalem het Heilig Bloed zou hebben toevertrouwd. We hebben
deze persoon niet kunnen identificeren. (K. ROTSAERT, De Heilig-Bloedprocessie, een
eeuwenoude Brugse traditie, Brugge, 1982, blz. 15).
(229) Graaf Charles-Guillaume-Ghislain de Mérode werd geboren te Brussel op 16 september 1762
als zoon van graaf Filips en Maria de Mérode van Rubempré-Everberg. Op 1 juni 1778 huwde
hij Marie d'Ongnyes de Mastaing en was de vader van o.a. Felix, die in de Belgische Revolutie
van 1830 een grote rol zou spelen. Op zeer jonge leeftijd diende hij reeds in het Oostenrijkse
leger en werd kapitein in het regiment de Ligne. Later trad hij toe tot het diplomatiek kader.
Eerst was hij te vinden bij de kanselarij van Kauntiz en Trauttmansdorff en in 1788, werd hij
gevolmachtigd minister van Jozef II bij het Hof te Den Haag. Tijdens de onlusten in België
(1789), was hij in Italië. Hij bood er zijn ontslag aan en kwam naar zijn geboortestreek, waar
hij voortaan zetelde in de Staten van Henegouwen en afgevaardigde was van de adel in het
Belgisch Congres van 1790. Later verzoende hij zich met Leopold II en Frans II en zette zich
voor Oostenrijk in, tegen Frankrijk. Met de Franse overheersing week hij uit naar Maagdenburg,
waar hij zijn diensten aanbood aan Frederik-Willem II van Pruisen. Napoleon haalde hem in
1800 terug naar Brussel, waar hij prompt burgemeester werd. In 1815 werd hij eerst
grootmaarschalk aan het Hof van Willem I, maar spoedig nam hij, uit persoonlijke motieven,
ontslag en zou de agitatie tegen de koning blijven aanwakkeren. In 1829 stond hij dan ook aan
het hoofd van een petitie voor vrijheid van onderwijs en pers, maar dit was tevens zijn laatste
politieke aktiviteit. Hij overleed immers te Brussel op 18 februari 1830. (Biographie Nationale,
o.c., dl. XIV, kol. 534-539).
(230) Petrus-Jakobus de Pauw werd geboren te Torhout op 9 juli 1727 als zoon van Petrus en Johanna
de Houck. Op heel jonge leeftijd werd hij acoliet-koorknaap bij het Sint-Pieterscollege te
Torhout, waar hij ook Latijn leerde. In oktober 1743 trad hij toe tot het seminarie en werd naar
Leuven gezonden, waar hij eerst filosofie studeerde, in 1747 meester in de kunsten en in 1754
licentiaat in de theologie werd. Vanaf 1750-51 was hij terug in het seminarie te Brugge. In juni
1754 werd hij er de secretaris van bisschop Caimo. Deze benoemde hem tot vicaris-generaal.
Van januari 1779 tot april 1786 werd hij secretaris van Sint-Donaas, en begin oktober 1790
volgde hij J.B. de Vicq op als deken van dit kapittel. Ook onder bisschop Brenart bekleedde
kanunnik de Pauw hoge functies; op 26 februari 1788 werd hij zelfs president van het seminarie,
een functie die hij zou uitoefenen tot 12 maart 1791. Intussen was hij te Brugge het brein
geworden achter de oppositiebeweging tegen Jozef II. Vooral tegen het seminarie-generaal te
Leuven viel hij enkele keren scherp uit. Tijdens de omwenteling van 1789-90 was hij dan ook
afgevaardigde van de geestelijkheid bij de Staten van Vlaanderen. Zo was hij aanwezig toen
men begin januari 1790 te Brussel de Verenigde Belgische Staten onafhankelijk verklaarde.
De Pauw, die zich bekeerde tot trouwe royalist van zodra Leopold II keizer geworden was,
verwelkomde bijgevolg de landvoogden Albert en Marie-Christina toen die begin augustus
1791 Brugge bezochten. Hieruit moet nog eens zijn hoog aanzien en prestige blijken. Dit werd
ten volle duidelijk toen hij naast deken van Sint-Donaas, vicaris-generaal werd en m.a.w. de
hoogste rang bekleedde onder de 4 vicarii capitularii (met De Gryse, Jooris en Van Parijs) toen
bisschop Brenart overleden was (oktober 1794). Dit was ook het tijdstip van de verscherpte
maatregelen van de Fransen tegen de geestelijkheid. Zo werd ook kanunnik de Pauw een tijdlang
opgesloten in de citadel van Rijsel (23 januari - 18 februari 1795). En, in tegenstelling tot vicaris
de Gryse, weigerde hij op 5 september 1797 de eed voor de Fransen af te leggen. Daarom werd
hij (met Jooris, Matthys en Caytan) verbannen door het besluit van het Directoire van 4 november
1798 en opgesloten (eerst in een hospitaal) in het seminarie vanaf februari 1799. Volgens L.
Preneel legde hij de eed niet persoonlijk af omdat hij niet rechtstreeks bij de pastoraal betrokken
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was. Volgens hem moesten de gelovigen wel de kerkdiensten van de beëdigde priesters bijwonen.
Toch viel hij vanuit zijn gevangenschap scherp uit tegen de Gryse en de beëdigde priesters. Om
deze reden werden tegen hem in juli 1799 processen ingespannen en werd hij weer opgesloten
in het seminarie, waar hij nog tot 4 april 1800 zou blijven. Toen in juli 1802 het bisdom Brugge
werd afgeschaft en een deel werd van het bisdom Gent, werd de zorg over dit distrikt Brugge
toevertrouwd aan de vijfenzeventigjarige de Pauw, grootvicaris, deken en kanunnik van
Sint-Baafs. Hij werd ook lid van de bisschopsraad en zodoende tweede man, na bisschop de
Broglie, van het bisdom. Hij waakte over het behoud van de eigen Brugse traditie en hield de
hoop op een herstel van het bisdom Brugge levendig. Hij had dan ook een aanzienlijk aandeel
in de totstandkoming van de decanale indeling van mei 1803 en in de informatie rond de
definitieve parochieindeling van 1804. Als gevierd spreker mocht de Pauw als vertegenwoordiger
van de Brugse clerus op 18-20 mei 1810 het keizerspaar Bonaparte in de stad ontvangen. Zijn
sympathie voor Napoleon die orde en rust gebracht had, was zonder meer duidelijk. Meteen
bracht hij ook de heroprichting van het bisdom Brugge bij Napoleon ter sprake. Napoleon
benoemde hem tot ridder van het Erelegioen en zijn bisschopsbenoeming op de zetel van het
nieuw omschreven bisdom 's Hertogenbosch volgde einde mei 1810. Dit gebaar beantwoordde
aan een late ambitie. Hij aanvaardde deze benoeming, echter niet zonder weerstand, want er
was o.a. hiervoor geen goedkeuring van de paus bekend. In feite was hij dus het liefst van al
bisschop van Brugge geworden. Begin september 1810 moest hij zich, voor deze benoeming,
naar Parijs begeven. Ziek en uitgeput stierf hij er op 19 september 1810 en werd op het kerkhof
van Montmartre begraven. (Biographie Nationale, XVI, o.c., kol. 725-729), (J. DE SMET,
Onze Vicarri, blz. 226-233), (A. DECOENE, Nog over..., o.c., blz. 34-42), (L. PRENEEL, De
Brugse clerus..., o.c., blz. 289-292), (IDEM, Inleiding op deel III, in: Het bisdom Brugge, o.c.,
blz. 297-299), (M. VAN EENOO, Kerkelijk leven in West-Vlaanderen (1802-1834), in: Het
bisdom Brugge, o.c., blz. 324-326).
(231) Augustinus Balthazar Marant werd geboren te leper op 7 juni 1724 (op de Sint-Jacobsparochie)
als zoon van Balthazar en Isabella Maria Lambrecht. Hij werd tot priester gewijd op 8 juni 1748
te Brugge door Mgr. de Castillion. In 1758 werd hij pastoor te Jabbeke en zou dit blijven tot in
augustus 1777, toen hij proost werd van het kapittel van de O.-L.-Vrouwekerk te Brugge. Het
feit dat zijn familielid P.J. Marant, doctor in de theologie en professor te Leuven, ook kanunnik
van Sint-Donaas was, was hieraan wellicht niet vreemd. Bisschop Brenart verkoos hem in 1786
als eerste vertegenwoordiger van de geestelijkheid bij de Staten van Vlaanderen. Marant overleed
echter te Brugge op 12 mei 1789 en werd begraven te Jabbeke. (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 83 en 100), (S.A.B., Algemeen Overlijdensregister 1789),
(‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789, folio 298), (G.F. TANGHE, Parochieboek of
Beschrijving van Jabbeke, Brugge, 1860, blz. 38 en 66), (IDEM, Panorama der bekende
Kerkdienaers van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge, Brugge, 1864, blz. 50-52).
(232) Charles-Thomas-Eugène-Dominique de Schiefere van Caprycke werd geboren te Brugge
(Sint-Anna-parochie) op 22 oktober 1762 als zoon van Charles-Albert en Marie-Jeanne de
Cridts. Na zijn theologische studies te Leuven, werd hij priester van het diocees te Brugge.
Toen hij weigerde de eed af te leggen voor de Fransen, moest hij vluchten en emigreerde. Later
werd op zijn kosten de zondagsschool in de Nieuwe Gentweg te Brugge opgericht en was hij
directeur van het klooster van de Maricolen te Brugge. Om zijn sociale werken werd hij de
‘Brugse Vincentius’ of ‘de vader der armen’ genoemd. Hij overleed te Brugge op 18 juni 1815.
(A. DE SCHIETERE DE LOPHEM, Histoire..., o.c., blz. 374-375), (S.A.B., Doopregisters
Sint-Anna 1762), (A. SCHOUTEET, Gedenkweerdige Aenteeckeningen van Jan Karel Verbrugge,
Brugge, 1958, blz. 69-70).
(233) Antoine-Pierre-François de Peneranda werd geboren te Brugge op 5 september 1747 als zoon
van Pierre-Corneille-Emmanuel, schepen van het Brugse Vrije, en Claire-Eugénie Simon de
Ville. Hij werd licentiaat in de rechten en reeds op 7 juli 1768 werd hij verkozen als raadslid,
ter vervanging van J. de Peellaert, die zelf verkozen was tot schepen van het Brugse Vrije. Rond
deze tijd werd hij deken van de korenmarkt (1770 tot 1784), deken van de broodwegers
(1769-1772) en deken van de fusteinhalle (1765 tot 1784). Op 9 juni 1778 trad hij in de
O.-L.-Vrouwekerk in het huwelijk met Marie-Robertine-Alexandrine Coppieters, dochter van
Robert, burgemeester van de schepenen van Brugge, en Jeanne le Bailly. Op 9 december 1784
diende zijn oom F. le Bailly zijn ontslag in als tresorier van Brugge. Niet zonder het nodige
touwtrekken werd de Peneranda verkozen tot nieuwe tresorier ad vitam en werd hij als raadslid
vervangen. Rond deze tijd werd hij ook lid van de Sint-Sebastiaansgilde (einde januari 1778
en later stadhouder), lid van de Sint-Jorisgilde (vanaf 1784) en lid van de ‘Société Littéraire’
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(van december 1786 tot januari 1793). In tegenstelling tot zijn schoonvader was hij helemaal
niet keizersgezind. Midden 1787 was hij dan ook een van de leiders van het verzet (te Brugge)
tegen de keizerlijke hervormingen. In datzelfde jaar richtte hij het zg. patriottisch korps op dat
vooral uit de Sint-Jorisgilde recruteerde en bestond uit vertegenwoordigers van de gegoede
standen, ontevreden met de politiek van Jozef II. Ze richtten die militie op om hun bezit te
beschermen tegen het ‘canaille’. Daarnaast was hij de uitgever van het manifest ‘De Bruggelingen
uijt hunne sluymeringe ontwaekt’. Eveneens met de bedoeling het hoofd te kunnen bieden aan
een sociale revolte, richtte hij een cavaleriekorps op, het zg. ‘Corps Cavalerie Volontaire’, dat
vanaf 1790 door de hoofdgilden gepatroneerd werd. In de nieuwe Wet van 1788 behield hij
zijn plaats, want zijn tresorierschap was ad vitam toegekend. Daar hij, met raadpensionaris B.
de Deurwaarder, de anti-royalistische vleugel binnen het stadsbestuur vertegenwoordigde, werd
het vanaf oktober 1789 onder permanente controle geplaatst door de Oostenrijkers. Merkwaardig
genoeg werd hij door de nieuwe Wet van 11 december 1789 vervangen als tresorier. O.a. zijn
populariteit bij de ambachtsknechten werd immers niet geapprecieerd door de meesters, die nu
de macht naar zich toe getrokken hadden. Deze laatsten hadden zich trouwens ook in 1787
tegen het patriottisch korps gekant. De Oostenrijkers herstelden hem op 14 januari 1792 als
tresorier. Begrijpelijk werd de Peneranda daarom niet meer opgenomen in de Revolutionaire
Schaduw-Wet en tijdens de eerste Franse overheersing. De ‘jonge onstuimige’ van weleer was
intussen een traditionalistische notabele geworden en had definitief de kant van Oostenrijk
gekozen. Voor de derde keer werd hij daarom op 27 mei 1793 geïnstalleerd als tresorier van
de stad Brugge. Toen de Franse legerbendes in juni 1794 weer de Nederlanden veroverden en
naar Brugge afzakten, was A. de Peneranda een van de 100 (vooral notabele) Bruggelingen die
ijlings de stad verlieten. Hij keerde later naar Brugge terug waar hij zich voortaan van alle
politiek onthield en alleen nog het voogdijschap over de armemeisjesschool uitoefende. Hij
stierf te Brugge op 21 september 1824. (E. COPPIETERS DE TER ZAELE - C. VAN
RENYNGHE DE VOXRIE, Histoire professionelle et sociale de la famille Coppieters
1550-1965, in: Tablettes de Flandres, recueil 7, o.c., dl. I, blz. 359-360), (S.A.B.,
Wetsvernieuwingen, 1764-73, fol. 105r-4; 1781-88, fol. 142v en 150), (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 174 en dl. I, passim), (H. GODAR, o.c., blz. 370) (A.
VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 244), (S.A.B., Listes de la loi
1762-1795, fol. 45, 60, 98, 135), (S.A.B., Almanakken 1789, BI - hh, blz. 172).
(234) Pieter-Guillaume de la Rue werd geboren te Meulebeke op 24 september 1742. Hij werd licentiaat
in de rechten en huwde later te Brugge Maria Carolina van der Donckt (o Aalst, 1752 - Brugge,
1819), zuster van de Brugse schepen. Het echtpaar zou 10 kinderen krijgen. Hij vestigde zich
in 1765 als advokaat in de Blinde Ezelstraat. Vanaf 1779 werd hij echter benoemd tot
raadpensionaris van stad Brugge (we betwijfelen of hij dit ook al was vóór 1771, zoals Y.
Vanden Berghe beweert). Als royalist bekend staand, (met de pensionarissen de Cridts, Kesteloot,
O'Donnoghue) was hij tweede rechter bij de ‘Judicature van de keizerlijke domeinen’, behoorde
hij tot de vriendenkring van burgemeester Coppieters en was hij (vanaf 1774) lid van de
Sint-Jorisgilde. Maar sedert december 1786 was hij ook lid van de ‘Société Littéraire’ en zou
dit blijven tot einde 1793. In de wet van 7 maart 1788 was hij vijfde raadspensionaris. Tijdens
de troebelen van 1789-90 werd hij eensgezind voorgesteld als tweede pensionaris en vanaf 1792
werd hij daarbij ook nog griffier van de tresorie. Met de Franse overheersing en de Revolutionaire
Schaduw-Wet van juli 1792 werd hij als traditionalist aan de kant gezet. Maar in mei 1793
herstelden de Oostenrijkers hem als vierde pensionaris van de stad Brugge. Met de Franse inval
in 1794 was zijn rol in het stadsbestuur van Brugge uitgespeeld. Heel wat later, in 1816, was
hij nog lid van de raadplegende commissie, voor de ‘contentieuse zaeken aengaende d'hospicen
en den bureau van weldaedigheyd’. Pieter de la Rue overleed te Brugge op 3 juli 1826. (S.A.B.,
Algemeen doopregister 1781), (S.A.B., Almanakken 1779, BI - hh, blz. 134 en Almanakken
1792, BI - hh, blz. 150, 152 en 167), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz.
24-25, 40-41, 86-87, 174 en dl. I, blz. 246), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde...,
o.c., blz. 24), (P. VERHAEGEN, Journal...., o.c., blz. 82 en 184), (S.A.B., Volkstelling
1809-1830, bevolkingsboek B-6), (Ph. VAN HILLE, Het hof van beroep van Brussel en de
rechtbanken van Oost- en West-Vlaanderen onder het Frans bewind, 1800-1814, Handzame,
1970, blz. 143), (S.A.B., Almanakken 1816, BI - ii, blz. 71).
(235) Josephus Franciscus Volckaert werd geboren te Brugge (Sint-Walburga-parochie) op 19
november 1740 als zoon van Adriaan en Maria Anna Maes. Vader Adriaan Volckaert was een
van de voornaamste Brugse kooplieden in de laken- en (Engels) linnenhandel. Hij vervulde in
de eed van het ambacht der merceniers enkele bestuursfuncties: tweemaal deken (1768 en 1771),
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tweemaal 1ste vinder (1767 en 1770). Net zoals zijn vader zou ook Jozef Volckaert een heel
invloedrijke koopman worden. Op 19 juli 1774 trad hij in de Sint-Walburgakerk in het huwelijk
met Joanna Theresia vanden Berghe, die wellicht eveneens uit een koopmansfamilie stamde.
Vervolgens vestigde hij zich op de Grote Markt. In diezelfde periode bekleedde hij al enkele
bestuursfuncties: zo was hij o.a. 3de vinder van de vogelmarkt (1765-1766), stadhouder van de
korenmarkt (1768-1769) en hoofdman van de makelaars (1780-1783). Evenals zijn vader was
hij terug te vinden in de eed van de merceniers: deken (1780), 1ste vinder (1779, 1782 en 1784)
en 4de vinder (1778). Vanaf de omwenteling van 1789 zou hij een belangrijke politieke rol
gaan spelen. In november 1789 werd hij lid van het ‘comité om de stad te helpen besturen’.
Samen met o.a. N. Donche en van Outryve d'Ydewalle zetelde hij er voor het departement van
financiën. In de Wet van 11 december 1789 werd hij echter niet meteen opgenomen. Toch
zetelde hij er vanaf 23 december 1789 als (twaalfde) schepen, omdat A. Coppieters op eigen
verzoek niet werd aangeduid voor dit ambt. In maart 1790 was hij dan ook een van de
gevolmachtigden bij de ‘vaderlandse inschrijving’ te Brugge en was een van de controleurs van
de archieven van A. de Peneranda, die van zijn tresorierschap geschrapt werd. In ditzelfde jaar
werd hij lid van de Sint-Jorisgilde en was afgevaardigde van de ‘borgers’ in de Brugse Akademie.
Tevens werd hij in die periode vertegenwoordiger en tresorier van de Brugse Kamer van
Koophandel. In augustus 1792 werd hij lid van de ‘Société Littéraire’ (tot 1793) en trad hij toe
tot de Jacobijnse club, waar hij echter een onopvallende rol speelde, in tegenstelling tot bv. zijn
schoonbroer, de progressieve en vurige dokter J. vanden Hende (die gehuwd was met Maria
Volckaert). Begin december 1792 werd hij 5de voorlopige vertegenwoordiger voor Brugge,
maar toen men hem in mei 1793, terug onder Oostenrijks bewind, het (zesde) hoofdmanschap
aanbod, weigerde hij. Vanaf dat moment werkte hij zich in de gunst van de Franse bezetter. In
maart 1797 werd hij commissaris bij de ongeschoeide karmelieten. Einde april - begin mei 1797
werd Jozef Volckaert zelfs voorzitter van de Brugse gemeenteraad. In november van ditzelfde
jaar werd hij echter aan de kant gezet, omdat hij de Franse wetten niet stipt genoeg had laten
toepassen. Later, in 1801 vonden we hem nog terug als administrator van het ‘Bureau van
Weldaedigheyd’ en in 1816 was hij nog algemeen ontvanger van het ‘gemeentelijk oktrooi’.
(S.A.B., Doopregisters Sint-Walburga 1740), (S.A.B., Huwelijksregisters Sint-Walburga 1774),
(Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., blz. 376 en 382), (S.A.B., Almanakken 1790, BI
- hh, blz. 166 en BI - ii, blz. 23 en 1816, BI - ii, blz. 36), (L. TEETAERT, Bijdrage..., o.c., blz.
214-215), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 246), (S.A.B.,
Wetsvernieuwingen 1788-91, fol. 112 en 117), (S.A.B., Listes de la loi, 1762-1795, fol. 168-170;
cfr. ook fol. 60v, 156 en 236), (S.A.B., Hallegeboden 1786-1793, fol. 155v), (S.A.B., Resoluties
van de gemeenteraad, fol. 110vo, 111 & 119).
(236) De tresorier werd eigenlijk niet ad vitam benoemd maar het was traditie geworden dat hij zijn
gehele leven lang aanbleef. Hij was een ambtenaar die het departement van tresorie voorzat.
De derde en vierde schepen zetelden slechts als raadsleden samen met de griffier van de tresorie.
Ook de directeur van de stedelijke belastingen en de opzichter van de stadswerken zetelden in
deze commissie. Het departement van de tresorie behandelde alle financiële en economische
problemen van de stad. Dit uiteraard belangrijk organisme was de spil van de Brugse
stadsadministratie. Als voornaamste ambtenaar van de stad verdiende de tresorier dan ook het
meest. Vandaar dat er steeds een hevige strijd om deze functie plaats had. (Y. VANDEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 4-5, 11).
(237) Notaris Alexander Sandelin (1752-1793) was een der eersten die zich actief aansloot bij de
oppositie tegen Jozef II. Hij werd lid van de beweging ‘Pro Aris et Focis’ (1789) maar emigreerde
niet. Toen de spanning tussen de Statisten en Vonckisten groeide, koos Sandelin de zijde van
de laatsten. Zo werd hij lid van de ‘Société Patriotique’ en was een van de 40 ondertekenaars
van het adres aan de Staten van Brabant. Hij werd door vander Mersch gekozen als zijn raadgever
en in die functie spande hij zich tevergeefs in om vander Mersch vrij te krijgen. Sandelin
verkreeg een leidende rol in de democratische partij naast Vonck, Verlooy en Weemaers... Ook
verliet hij de republiek en vestigde zich in Frankrijk waar hij zich aansloot bij de club der
Jacobijnen. Hij keerde niet terug voor eind januari 1791. Terug in België vormde hij met
Weemaels, Chapel e.a. de groep ‘Société des Amis du Bien Public’, een Brusselse Jacobijnse
club en werd er de bezielende kracht. Tijdens de eerste overheersing werd Sandelin verkozen
als een der 80 voorlopige vertegenwoordigers van Brussel (1792). Hij werd voorzitter van de
Jacobijnse club maar liet later de functie over aan Torfs. (Biographie Nationale, o.c., dl. 21,
kol. 292-306).
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(238) Baron Nicolaas-Heinrich von Schoenfeldt werd geboren te Schlönwitz op 9 maart 1733 uit een
oude Brandenburgse aristokratische familie. Reeds in 1747 trad hij toe tot het Pruisisch leger
en hier zou hij langzaam opklimmen tot de graad van generaal-majoor (1782). Einde januari
1790 stuurde de Pruisische koning hem naar de Verenigde Belgische Provinciën om hen te
helpen een leger te vormen. Hij werd hier luitenant-generaal en stond in rang direct na
opperbevelhebber vander Mersch, wat de ogen uitstak van de Belgische edelen Ursel en
Arenberg. Toen vander Noot de Vonckisten voorgoed voor schut gezet had, verving Schoenfeldt
vander Mersch als opperbevelhebber. In februari 1791 werd hij opnieuw luitenant-generaal bij
de Pruisische cavalerie. Hij was achtereenvolgens bevelhebber in Polen, Frankrijk en te
Schweidnitz in Silezië, waar hij op 22 augustus 1795 overleed. (Biographie Nationale, o.c., dl.
XXI, kol. 749-812).
(239) Franciscus Ludovicus Jakobus de Meulenaere werd geboren te Brugge (O.-L.-Vrouweparochie)
op 26 maart 1738 als zoon van Jakobus en Maria van Severen. Op 28 februari 1764 trad hij te
Duinkerke in het huwelijk met Ursula Gillots (of Gilliodts?). Deze rijke koopman (100.000 L
bezit!), wonende in de Hoogstraat, was in augustus 1787 een van de leiders van het Patriottisch
Korps, dat de rust en de veiligheid in de stad wilde herstellen. In datzelfde jaar werd hij met
zijn collega's Michot, J. Donche, J. Gailliard, vande Steene, Ysenbrandt, ... lid van de
Sint-Jorisgilde. Maar ook nog na die datum bleven ze (waaronder dus de Meulenaere) vergaderen,
hoewel dat verboden was. Wellicht speelde hij dan ook een zekere rol bij de bevrijding van
Brugge in november 1789. In de Wet van 11 december 1789 werd hij alvast opgenomen als
tweede schepen na vleeshouwer Thomas van Vijve (door het comité was hij voorgesteld als
eerste schepen) en werd hij bestuurslid van de Brugse Akademie. Op 1 december 1792 werd
hij 15de voorlopige vertegenwoordiger voor Brugge, lid van de ‘Société Littéraire’ (in augustus
1792) en later lid van de Jacobijnse club, wat nog eens zijn democratische gezindheid benadrukte.
In januari 1793 werd hij Brugs afgevaardigde bij de Staten van Vlaanderen en een maand later
4de commissaris voor Brugge. (S.A.B., Doopregister O.-L.-Vrouw, 2e wijk 1738), (S.A.B.,
Huwelijksregister O.-L.-Vrouw - 2e wijk 1764), (S.A.B., Almanakken 1790, BI - hh, blz. 74),
(W. BOUSSY, o.c., bijlagen II, blz. 271), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I,
blz. 198, 216 en dl. II, blz. 34-35, 58-59, 178, 184-185), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse
kruisbooggilde..., o.c., blz. 245).
(240) Zie S.A.B.; Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 162.
(241) Carsey, kersey of karsaai is een soort wollen stof, grof gekeperd laken. (E. VERWIJS - J.
VERDAM, o.c., dl. III, kol. 1378-1379).
(242) Zie S.A.B.; Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 161vo, S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 11 mei 1790,
reg. 36 nr. 16.
(243) Penewaerder of pe(n)newarier, d.i. iemand die een penewarijwinkel openhoudt, waar men
winkelwaren van dagelijks gebruik en kleine waarde verkoopt. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 842-843).
(244) Het betreft hier Joannes Goedgebeur (o 1750), koetsier, die veroordeeld werd op 15 mei 1790
tot 10 jaar verblijf in het Correctiehuys van Gent. (R.A.B., Fonds Brugge, nr. 725, Register
Crimineel der stad Brugge Behelsende de wettelycke... (1790), cahier 2, fol. 14, 23-28), (IDEM,
nr. 659, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de Tighten... (1790), cahier 7, fol. 9-19,
22-23), (S.A.B., Register der Naemen van de persoonen gecolloqueert in het provinciale
Correctiehuys binnen de stad Gendt).
(245) Een groot deel van de Brugse jeugd kon niet regelmatig school lopen. Zij moesten helpen de
kost verdienen. Vooral om de jongeren enige rudimentaire begrippen over het Katholiek geloof
bij te brengen richtten parochiegeestelijken zondagscholen op. Gewoonlijk werd dit
armenonderricht gegeven tussen hoogmis en vespers. De ouders die hun kinderen niet naar
school stuurden, verkregen geen armensteun. (J. GELDHOF, De armenzorg in de 18de eeuw,
in: Bisdom Brugge, o.c., blz. 265-266).
(246) Franciscus Joannes Josephus vande Steene werd geboren te Brugge (O.-L.-Vrouw- parochie)
op 8 oktober 1736 als zoon van Josephus en Catharina de Backer. Hij trad er op 7 september
1762 in het huwelijk met Petronilla le Maitre. Het gezin telde 4 kinderen. Vanaf 1767 was vande
Steene, die in de Sint-Amandstraat woonde, procureur en notaris van stad Brugge. Hij was
daarbij ook procureur van de ‘Judicature van de keijserlijcke domeinen’. In 1787 werd hij lid
van de Sint-Jorisgilde en secretaris van de Akademie van Brugge. Tijdens de Brabantse
Omwenteling vervulde hij geen politieke rol. Op 11 februari 1793 werd vande Steene wijkmeester
voor het Sint-Jacobssestendeel, doch een week later vluchtte hij, samen met de overige
bestuursleden van het wijkmeestercomité (F. Moentack,...), uit de stad Brugge, uit vrees voor
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de Franse commissaris Silnet. Later vonden we Frans vande Steene nog terug als notaris van
het arrondissement Brugge (1808) en ‘syndicael van de Kamer van Bestier en Regeltugt der
Notarissen’ (1824). (S.A.B., Doopregister O.-L.-Vrouw 1736 (2de portie)), (IDEM,
Huwelijksregisters O.-L.-Vrouw 1762, (2de portie)), (IDEM, Almanakken 1789, BI - hh, blz.
174), (IDEM, Almanakken 1792, BI - hh, blz. 167), (IDEM, Almanakken 1808, BI - ii, blz. 50),
(IDEM, Almanakken 1824, BI - jj, blz. 90), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I,
blz 359 en dl. II, blz. 138-139), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen II, blz. 386), (A.
VANHOUTRYVE,De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 246).
Purgeren of purgieren is de rechtsterm voor zich verrechtvaardigen. (F. DEBRABANDERE,
Stallaert's Glossarium..., o.c., kol. 171), (Zie ook R. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het
strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIde tot de XIVde eeuw, Brussel, 1956, blz. 231-232).
Een vim(me) of vu(me) is synoniem voor hoop, stapel, mijt; (vooral gebruikt voor opstapelingen
van hout, stro, vlas of koolzaad). (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1326).
De Oostenrijkers werden aktiever nadat ze versterkingen hadden verkregen en op de hoogte
gebracht waren van de werkelijke toestand van het Belgische leger (nl. het bestond grotendeels
uit vrijwilligers die gebrek hadden aan allerlei noodzakelijke voorzieningen). Op 18 mei vielen
ze aan langs de kant van Assesse. De Belgische troepen boden fel weerstand maar waren niet
tegen de Oostenrijkers opgewassen, men diende de aftocht te blazen. In wanorde gearriveerd
te Emptinne, verspreidden ze paniek waarop alle Belgische troepen zich terugtrokken tot Namen.
Om deze nederlaag te wreken, vernietigde de Naamse bevolking de huizen van 3 keizersgezinde
personen. (TERLINDEN, o.c., blz. 70).
Voor ponder of pondel bestaan er meerdere verklaringen. De meest plausibele is de benaming
voor een zwaar kanon uit lood of koper. Zo zijn er o.a. acht- en twaalfponders, al naargelang
de grootte van de obussen. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. VI, kol. 551-552).
Wat gelijk stond aan een waarde van ongeveer 270 gulden. (Taryf der goude en zilvere specien...,
o.c., blz. 13).
De ambachten gingen de revolutie niet aan om de revolutie. Ze speelden het spel mee omdat
ze dachten er voordeel uit te kunnen halen. Deze ambachtslieden die op speciale bestellingen
hadden gerekend, kwamen echter bedrogen uit. Dit bleek zeer duidelijk op de algemene
vergadering van de 3 banken van 27 mei 1790. Toen weigerden de dekens een lening van
200.000 gulden tegen 4, 5% aan de Staten van Vlaanderen toe te staan. De voornaamste reden
was dat Brugge te weinig deel had aan de bestellingen voor het leger. Op 14 juni 1790 werd de
lening toch goedgekeurd op voorwaarde dat Brugge een aantal bestellingen zou mogen leveren.
Het waren vooral de wolwevers die op een aantal orders van het leger rekenden. Omdat
onvoldoende gevolg aan hun klachten werd gegeven, trokken ze hun gift aan de Staten weer
in. Op 20 augustus 1790 poogden de swaerdekens nogmaals enkele bestellingen van de Staten
los te krijgen. Het is niet bekend of ook deze poging is mislukt. (Y. VANDEN BERGHE, De
Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 231).
Ambroos de Busschere, geboren te Ardooie op 10 februari 1745, als zoon van Joannis en Joanna
Theresia Vanneste, was pastoor van Torhout van 1788 tot 1821. (B.A.B., Fiches pastoors), (D.
LESCOUHIER, Algemene lijst der E.H.H.H. Pastoors van al de parochiën van West-Vlaanderen
van 1802-1930, Kortrijk, s.a., dl. 1, blz. 51).
Petrus Jacobus van de Casteele werd geboren te Brugge (Sint-Salvatorsparochie, 1ste wijk) op
17 oktober 1762 als zoon van Jacobus en Maria Terwe. Op 25 april 1784 trad hij in de
O.-L.-Vrouwekerk in het huwelijk met Anna Petronella Rommelaere. Deze koopman, wonende
op de Grote Markt, was in 1784-1785 eerste vinder van de korenmarkt. Hij was echter bekend
voor zijn rol te Brugge in 1787-1789. Na het verbod van Murray en na de volksopstand van 3
juli en 1 augustus 1787 durfden de leden van het destijds opgerichte ‘patriottisch korps’ zich
voorlopig niet meer als dusdanig in het openbaar vertonen. De vereniging bleef echter clandestien
voortbestaan, onder implus van vooral Petrus van de Casteele (en de koopman Frans de
Meulenaere en Donche). In november 1789 zorgde hij dan ook als één der leiders van het korps
(en met o.a. bakker Gailliard en de vurige Charles Breydel) voor de agitatie te Brugge tegen de
Oostenrijkse troepen, die de prelude was van de bevrijding - enkele dagen later - van Brugge.
Deze democratisch denkende koopman werd daarom opgenomen in het ‘comité om de stad te
helpen besturen’ van november 1789. Hij zetelde er als ‘secourant voor het departement militairen
en vivres van de gevangenen’. (S.A.B., Algemeen doopregister 1762), (IDEM, Algemeen
huwelijksregister 1784), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 198, 215 en dl.
II, blz. 30-31), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen I, blz. 91), (Zie ook ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1789, folio's 16, 28, 89 en 97), (S.A.B., Wetsvernieuwingen 1762-1795, pf. 63).
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(255) Op 27 en 28 mei speelden er zich te Brussel opnieuw gewelddadige scènes af. Alle personen,
verdacht tot de Vonckisten te behoren, werden aangehouden en gevangen gezet. Een zekere
A.J. Robineau, een intrigant, lag aan de oorsprong van dit geweld. Hij was erin geslaagd het
vertrouwen te winnen van sommige democraten te Rijsel. Aldus kennis gekregen van het plan
betreffende een expeditie naar Vlaanderen, bracht hij de Staten ervan op de hoogte. Robineau
vertelde dat deze expeditie niet alleen de bedoeling had vander Mersch te bevrijden, maar verzon
ook dat het een middel was om op de H. Drievuldigheidsdag zowel de leden van de Staten als
de aartsbisschop van Mechelen om het leven te brengen. Dit bericht gaf aanleiding tot een
kettingreactie van arrestaties en geweldplegingen op de democraten. (S. TASSIER, o.c., blz.
381-384).

[Juni]
(1 junij 1790)
- fol. 312 - Op den 1 junij 's morgens om agt uren wiert op de Mart voor d'hoofdwagt
der volontaire d'heer Triest(256) schandelijk uijt de gilde van St.-Jooris afgedankt, ook
pligtig aen 's landts verraedt en andere daertoe hebbende opgewekt.
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Den gepasseerden nagt, zooals heden, zijn andermael eenige fijgen bij den kop gevat
en veele de stadt verlaetende, vlugten naer Rijssel. Van alle zijden worden ook alhier
ingebragt, zoo Oostenrijksche overlopers als vaderlandsche desertuers van den voorval
van den 23 meij. Men verneemt nu dat er in het vaderlandts leger nieuwen moedt
herschept is en dat alles naer wensch gaet.
Eenen brief, heden in 't licht verschenen, van den 29 meij bewijst de waerheijd,
(welcke versaemeling N. 1 onder de stukken N. 6 kan gesien worden).
Sondag naermiddag hebben alle de volontaire van Gend op den Kauter den eedt van
trouwe gesworen aen 't volk en aen de Staeten van Vlaenderen, hunnen vaderlandschen
iver aenbiedende in alle gevallen dat zij tot nut zouden konnen dienen. Men verneemt
dat d'afneming van desen eedt ten bijwesen van meer - fol. 313 - als 10.000 menschen
in d'opene locht is gedaen en zeer luijsterlijk met de grootste toejeuging van 't volk
en staet is aenveert geworden.

(2 junij 1790)
Op den 2 junij 's morgens om thien uren is in de collegiale en parochiale kercke van
St.-Salvators gedaen eene zeer plichtige misse in volle musik om den almogenden
Godt te bedanken over d'ontdekking van 't schoomelijk complot van verraedt tot
Brussel. Geduerende d'octave(257) van 't H. Sacrament zal daegelijks in de capelle van
't bisschoppelijk seminarie 's morgens om 7 uren gesongen worden een solemnele
misse en 's avons om ses uren een solemneel lof ten eijnde den hemel de voltrekking
van onse gewenschte vrijheijd zoude segenen door een volkomen segenprael over
onse waepenen.

(3 junij 1790)
Op den 3 junij, feestdag van 't H. Sacrament des autaers, wiert de gewone processie
met allen luijster omgedregen op de Vischmart en plaetse Malenberg, als naer
gewoonte de autaeren staende. Onsen eerweerdigsten heer bisschop met het
Alderheij[lig]ste op de Mart voor d'hooftwagt en kanons gekomen zijnde, segende
dezelve - fol. 314 - met den goddelijcken segen, gelijk hij andermael dede voor het
batalion nationeel voetvolk dat op de Mart in de volle waepens voor ‘Het
Mandeken’(258) geposteert stont; de jongers onser nationeele krijgsschole met hun
krijgsmusik en waepens de processie voorop gaende. Geduerende de groote misse
stonden op de Burg in slagorder de volontaire der drij gildens, tusschen welcke zij
eene drijvoudige salvo uijt de musquetterije gaeven, dan ook de processie
agtervolgende, gaeven sij ook eene drijvoudige salvo, te weten: op de Vischmart,
Mart en plaetse Malenberg, naerdat telkens de benedictie gegeven was, waernae de
processie tot op den Burg versellende, hebben naer 't geven van de laeste benedictie
in de kathedraele kercke de laeste drijvoudige salvo in het beste order gegeven. De
volontaire der gildens nu aen geen gedresseerde troupen meer moetende wijken in
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den waepenhandel, 't goon de processie op heden zeer luijsterlijk makte; de leden
der ambagten nu ook met alle hunne gewone eereteekens omhangen zijnde.
Op heden is vanwegens onsen eerweerdigsten - fol. 315 - heer bisschop bekent gemakt
eenen herderlijcken brief(259) waerbij de godtvrugtigheijd en boetveerdigheijd
geduerende de H. Sacramentfeest in alle kercken op 't kragtigste aengemoedigt wordt,
ten eijnde den hemel het werk van onse voorspoedige vrijheijd zoude gelieven te
voltrekken en de eensgesintheijd der gemoederen verleenen waer dezelve als
verschuert wordt. Naer d'H. Sacramentfeest zullen die algemeene biddaegen in alle
kercken, zoo binnen als buijten de stadt, geduerende ontrent drij maenden
continueeren, daegelijks d'eene agter d'ander, met expositie van 't Alderheijligste,
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welcke alles breeder kan gesien worden, gelijk ook het gefixeerde order deser
algemeene gebeden in den zelven herderlijcken brief, (welke men [in de] versaemeling
N. 3 onder de stukken N. 46 zien kan).
Heden verneemt men in de XLIV gasette; uijt Stokholm de Russissche vlote op de
reede van Reval met groot verlies aengetast. Uijt Weenen de laeste ardtshertogen
der keijserlijcke familie aengekomen; de onderhandelinge tusschen het hof van
Weenen en Berlijn hout nog aen en andere - fol. 316 - omstandigheden wegens den
oorloog. Uijt Parijs twee couriers aengehouden, verdagt van tijdinge over te draegen;
decreet der landtsvergaederinge voor de wapening der oorloogsschepen; den heer
Necker(260), in de landtsvergaedering verschenen zijnde, heeft verscheijde voorwerpen
voorgehouden. Uijt Brussel, op 't gerugt dat die stadt door ondernemingen van kwalijk
peijsende bedreijgt wiert, hebben hun seffens vele duijsende gewaepende aengeboden.
Uijt Gend ontluijking van den eedt der volontaire met dezelve in verbis; merkweerdige
vaderlandtsche giften gedaen, gelijk ook door het ambagt der vleeschhouwers van
Brugge. Uijt Oostende wegens een gisting der gemoederen hebben de volontaire de
waepens opgevat waermede de ruste is herstelt geworden.

(5 junij 1790)
Op den 5 junij 's morgens tusschen 6 en 7 uren zijn van de Coupure met een
billanderschip vertrokken naer 't vaderlandts leger ontrent 70 overlopers, als
hiervooren gemelt, in verscheijde stonden aengebragt, onder welcke twee swaer
geboeijt waeren; alle dese zullen geen ander straffe bekomen dan, vóór d'overloopige
verstroijing(261) waer - fol. 317 - in het leger zig heeft bevonden, wederom in 't zelve
te moeten dienen. Twintig volontaire onser gildens, gewaepent, verselden dese tot
bewaering tot in Gend die van daer van stadt tot stadt door nieuwe volontaire zullen
vervangen worden tot in het leger. Ontrent den 10 uren vertrok ook d'heer Van de
Casteele, kapijtijn van 't corps jaegers, met een rijtuijg ook naer het leger onder den
toeloop van menige menschen mits het martdag was. Zijn truerig gemoet toonde
genoegsaem, op 't afscheijt van zijne vrouw, kinderen en familie, het misnoegen dat
hij hadde van nog naer het leger te gaen temeer omdat men zegt dat hij zijn ontslag
gevraegt en niet bekomen heeft en dat hij nu aen 't souvereijn congres zal moeten
rekening geven van zijne schandige vlugt en neerlaege van den 23 meij, van welcke
hem de meeste schult toegewesen wordt en dat door zijne vlugt het grootste verlies
veroorsakt is.

(6 junij 1790)
Op den 6 junij, sondag onder d'octave van het H. Sacrament en vanoudts genaemt
‘kleene kerremis’, saeg men heden, als vóór desen, - fol. 318 - desen dag in vollen
luijster vieren. Uijt alle de parochiale kercken deser stadt wierden tot elks genoegen
's morgens langs alle de wijtuijtgestrekte toeren, als vóór alle de veranderingen, de
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processiën zeer plichtig omgedregen met menig waschlicht en godvrugtige verselt.
Langs alle straeten saeg men meer als oijt de huijsen met alle vercieringen verciert
en alom autaeren opgeregt terwijl de gebuerten, die op de wilkuerige vernietinge der
processiën hunne autaeren hebben verkogt, nu mindere stellen, verciert met
schilderijen en andere vercieringen en dus van mindere kostbaerheijd. Alom saeg
men konstgewerkte portairen van blommen en niemant in 't stroijen van stroijsel op
de straeten, uijtsteken. Dit alles genoegsaem aentoonende hoe lief en aengenaem aen
ider is de processiën te zien herleven en het Alderheijligste voorbij hunne huijsen te
zien passeren.
Heden is - fol. 319 - in 't licht verschenen eenen brief uijt Audenaerde van den 2 junij
behelsende dat den veroorsakten oproer aldaer gestilt is en ander besonderhe-
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den, ook ‘Het groot licht door den waeren Brabander’, (welke beijde stukken
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 47 en 48 konnen gesien worden).

(7 junij 1790)
Op den 7 junij 's morgens om 5½ uren wiert in de kercke der eerweerde paters
augustinen het Alderheijligste op den autaer in den choor geëxponeert tot naer de
solemnele hoogmisse om de eensgesintheijd der gemoederen en den segen over de
vaderlandsche waepens af te smeeken bij den almogenden Godt. Naermiddag om
twee uren wiert zulks andermael gedaen tot naer het solemneel lof, gevolgt door den
Te Deum Laudamus, over de wonderbaere goddelijcke voorsienigheijd der ontdekking
van de schromelijcke aenslaegen van verraedt die de haeters der dierbaere vrijheijd
besonder tot Brussel hebben gesmeet en in 't werk geleijt.
Heden verscheen in 't licht: ‘Paralipomenon ofte naerlaetentheijd van hetgene zoude
dienen wel overdunkt en overwogen te worden tot het welzijn der Nederlandsche
belangen’(262), (welk stuk - fol. 320 - versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 24 kan
gesien worden).
Heden verneemt men in de XLV gasette: uijt Weenen ongegronde berichten wegens
den oorloog met Pruijssen; aenval der Turken die verscheijde dorpen hebben in
asschen geleijt. Uijt Hamburg volkomen segenprael door den koning van Sweden(263)
op de Russissche vloten behaelt. Uijt Parijs beslissingen nopende de civile constitutie
der geestelijkheijd. Uijt Mechelen menige uijtgelesen vrijwillige van Antwerpen en
Lier naer het vaderlandts leger vertrokken; stuk kanon geschonken. Uijt Brussel
remercable inschrijvinge voor menige stukken canon. Uijt Gend inhout van twee
brieven door de Staeten vanf Vlaenderen door 't congres ontfangen waerbij gemelt
wordt dat den koning van Pruijssen aen den koning van Hongariën een ultimatum
heeft voorgestelt bij welcke hij een beslissende antwoort versoekt, etc., nopende de
onlusten ten plattenlande voorgevallen. De Oostenrijkers met verlies geslaegen.
Uijttrek van een brief uijt Antwerpen geschreven in antwoorde aen een lid der Staeten
van Vlaenderen; remercable lijste van ingeschrevene van het vaderlands comtoir van
Brugge.

(9 junij 1790)
- fol. 321 - Op den 9 junij was het volgens de annonce in de Gendsche Gasette van
den 24 meij binnen dese stadt Brugge eene besondere peerdemart voor 't gebruijk
van 't vaderlandts leger waer menige peerden te mart zijnde op de gewone plaetse
op de Vrijdagmart door de heeren commissarissen voor 't gebruijk van 't zelve leger
opgekogt wierden.
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Heden is van 't magistraet 's Landts van den Vrijen en te lande alom met het klippen
der klokke geannonceert dat het collegie, onderricht zijnde dat er hun te lande menige
ruststoordes ophouden en door passeeren die niet anders betragten dan de gemoederen
op te stooken, plonderingen, brandstigtingen en andere grouweldaeden te
veroorsaeken, belasten alle balieus, beridders(264), souvereijnsgasten en alle andere
geamploijeerde, ten opsichte van dese stringelijk te volgen de ordonantie van den
14 december 1765, dezelve seffens aenhoudende en in egte van vangenis beweegende,
gelijk ook alle deserteurs, zoo vremde als van 't nationeel leger, welcke zonder
genoegsaem behoorlijcke paspoorten van hunne overste het land doortrekken - fol.
322 - ofte hun in hetzelve ophouden, wel uitdrukkelijk verbiedende van aen geene
van dese eenige verdere paspoorten te verleenen, op pene van zelfs als stoorders der
ruste en algemeen welvaeren aengehouden ende gestraft te worden.
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(10 junij 1790)
Op den 10 junij, slot van d'octave van het H. Sacramentfeest, zijn andermael uijt de
parochiale kercken deser stadt, langs alle straeten, de processiën als naer oude
gewoonte omgedregen, staende wederom menige autaeren en de huijsen en straeten
als op den eersten dag verciert zijnde. Dus is er als naer oude gewoonte aen
d'uijtvoering van dese octave geene verandering toegebragt dan alleen dat geduerende
dees octave door verscheijde cloosters voor 's lands geluk verscheijde besondere
processiën met het Alderheijligste zijn omgedregen geworden.
Heden wierden met de barge van Oostende ingebragt twee persoonen, zeer geboeijt
zijnde, verdagt aen 's landts verraedt, die in egte van vangenis beweegt wierden. Alle
daege doen nu de volontaire der gildens van de hoofdwagt op de Mart, gewaepent,
de revue op de aenkomst der bargiën en fouturen om te vernemen - fol. 323 welkdaenige persoonen met dezelve aenkomen. Aen alle poorten staen ook
buijtengewone patrouilliën, zoo van heeren schaedebeletters als garden en alle
vremdelingen zonder pasport aenkomende, worden aengehouden om dus door dien
middel alle 's landts verraedt te ontdekken dat hoe langer hoe meer langs alle kanten
gesmeet wordt.
Heden verneemt men in de XLVI gasette: uijt Weenen en Berlijn berichten wegens
den oorloog; aenstaende houwelijk van den ardtshertog Ferdinand(265). Uijt Stokholm
de officieren veroordeelt om door den kop geschoten te worden pardon vergunt. Uijt
Parijs berichten van beroerten, wanorders en ongehoorsaemheijd van een groot deel
van het leger; decreet der landtsvergaederinge voor de betaeling der matroosen. Uijt
Brussel bericht uijt de vaderlandsche legerplaetse van Wespin(266), een kwartier eurs
van Dinant, van den 2 deser. Uijt Gend bericht dat het in de wederzijtsche legers
alles gerust is; vele bedekte vijanden van 's landts geluk verlaeten het landt. Batalion
vaderlandtsche troupen uijt West-Vlaenderen aengekomen. De versterkinge van
troupen tot Luxembourg wordt wedersprooken.

(11 junij 1790)
- fol. 324 - Op den 11 junij is van Stadthuijs bij hallegebode en trommelinge
afgekondigt(267) dat op de vertoogen, aen den Heere ende Wet der stadt Brugge gedaen,
hoe er langs de vesten menige frauden worden begaen tot merckelijcke verminderinge
van stadts- en provencialregt en waerdoor den goeden koopman, die regtveerdig de
rechten betaelt, grootelijks in 't verkoopen van zijne waeren gedupeert wordt; om in
welcke dienende voorsien te worden den Heere ende Wet ordoneert, zoo sij
ordoneeren bij desen aen elk, wie het zoude mogen wesen, een halve ure naer het
sluijten der stadtspoorten langs de vesten te gaen, behalvens de geëmploijeerde, de
windtmolenaers en hunne knegten, op pene van daer bevonden wordende als fraudeurs
te worden aensien. Zoo bij daege als bij nachte zal zig niemant mogen begeven in
de stadtscingels dan alleene de gebruijkers en pagters van de watermolens, zoo bij
daege als bij nachte zal ook niemant vermogen te visschen ofte pueren in de binnen-

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

of buijtevesten, met welk getuijg het zoude mogen wesen, niemant zal ook vermogen,
zoo bij daege als bij nachte, eenige booten in de vesten of in het zoogenaemt
Minnewater te leggen, op pene van voor elcke contraventie - fol. 325 - te vervallen
in eene amende van 25 pond parasijse; zullende degene dese niet konnende betaelen
naer extinctie van 't cas in egte van vangenis gecoloqueert en gestraft worden.
Heden is ook door het magistraet 's Landts van den Vrijen afgekondigt en te lande
alom met het klippen der klokken de volgende ordonantie: dat naer de
bekentmaekinge, siet fol. 321, door het collegie gedaen, seffens te lande andere
middelen
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gesmeet worden door de haeters van de dierbaere vrijheijd door het verbreijden van
valsche maeren, oproerige discoursen en valsche schriften, de goede ingesetene van
den lande willende doen geloven dat den vijand zeer naebij is en dat alles door het
oorloogsvuur te viere en te sweerde zal verwoest worden. Daer het collegie te contrarie
door egte tijdingen van alle kanten van het tegendeel versekert wordt en dat de
omwentelinge der vereenigde Nederlandtsche provenciën op eenen vasten en
gegronden voet zal versekert worden, om in 't verbreijden van welcke schaedelijcke
verspreijdingen, valsche discoursen en gerugten seffens voor 't algemeen welvaeren
diende voorsien te worden en van d'andere zijde alle goede - fol. 326 - ingesetene
van den lande hierin gerust stellende, ordoneeren aen alle bediende 's Landts van den
Vrijen naer alles eene waekende ooge te houden en degene eenige valsche gerugten
zullen bestaen te verspreijden seffens als stoorders van 't algemeen welvaeren aen
te houden en in egte van vangenis te bewegen om naer d'extinctie van 't cas gestraft
te worden en om te beter te geraeken ter kennis van de persoonen van allen rang die
dus de rust verstooren, beloven eene premie van 10 patacons aen eenigelijk die eenige
der zelve zal ontdekken en aenklaegen dusdaenig dat dezelve in regte van het fait
wettelijk overtuijgt worden.
Nu siet men voor de hooftwagt op de Mart geplaest vier metaele stukken canon, ses
ponders met alle de noodigheden, canonballen en de vier kassen(268). Dese zijn schoon
geschildert, geteekent: ‘Bruges 1790’ en die vereert door eene inschrijvinge van
dames deser stadt par eersten aen 't vaderlandts leger zullen vereert worden.

(13 junij 1790)
Op den 13 junij wierden begonst d'algemeene gebeden voor 's landts welvaeren
volgens de bulle hiervooren, fol. 315 vermelt.
Heden naermiddag trokken van - fol. 327 - de Mart de volontaire der gilde van de
schermers met slaenden trommel en vliegende vaendel naer het magasijn en bakerije
van de nationeele trouen in 't gesupprimeerde clooster van Sarepten(269) waer dezelve
ten bijwesen van menige aenschouwers in 't beste order tot 's avons de exercitie in 't
vuur verrichteden.
Heden verscheen in 't licht: omstandig verhael van de beroerten voorgevallen tot
Audenaerde en omliggende plaetsen; copije van eenen brief uijt Brussel van den 6
junij en een uijt Mechelen van den 4 dito raekende d'optrekking der volontaire; ook
copije van eenen brief van J. Boekhouder, neef van den waeren Brabander, aen een
zijner vrienden tot Brussel, (welcke twee stukken versaemelinge N. 3 onder de stukken
N. 49 en 50 konnen gesien worden).

(14 junij 1790)
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Op den 14 junij waeren generalelijk alle de dekens der ambagten en neeringen van
Brugge op 't collegie vergaedert, twee gedeputeerde heeren uijt de Staeten van
Vlaenderen alhier aengekomen zijnde, zoo om te vernemen de besluijten der - fol.
328 - lichtinge voormelt als het doen van den voorstel van eene andere lichtinge van
4 millionen guldens wisselgelt te lichten in vremde landen. Nu is ook ider aensogt
tot het overbrengen van zijne projecten om de levering voor 't vaderlandts leger te
doen volgens de gerepresenteerde requeste aen d'heeren Staeten van Vlaenderen.
Heden verscheen in 't licht: brief van eenen persoon uijt het volk, van sekeren
Sandelin, zig seggende belast met de procuratie van den generael van het geschut,
Van der Meersch, tot zijne verdedinge en rechtveerdiging, in antwoorde op zijne
memorie geadresseert aen het souvereijn congres den Nederlandsche provenciën
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den 18 meij 1790, (welcke versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 25 kan gesien
worden).
Heden verneemt men in de XLVII gasette: uijt Weenen aenstaende houwelijcken
van twee ardtshertogen met de princessen van Napels(270); den oorloog tusschen
Oostenrijk en Pruijssen schijnt nog seker te zijn. Hetzelve ook uijt Berlijn. Uijt
Hamburg, Russissche vlote aengetast en verslegen. Uijt - fol. 329 - Londen
geboortedag des konings plichtig geviert; de hanthaevinge van de onafhangelijkheijd
der vereenigde Belgissche provenciën door den koning van Pruijssen staet door
Engelant en Holant gevolgt te worden(271). Uijt Parijs decreten der landtsvergaederinge
tot het maeken van het algemeen verbont en op de constitutie der geestelijkheijd;
brief des konings waerin hij de middelen tot besorging van zijn huijs vraegt. Uijt
Namen menige vrijwillige naer 't vaderlandts leger opgetrokken. Uijt Brussel
vaderlandtsche giften gedaen; eerebewijsingen der dorpelingen gedaen aen de Staeten
en aen 't souvereijn congres en groote giften gedaen nopende het groot getal der zelve
die hun komen aenbieden en den eedt voor hun vertrek afgeleijt in verbis. Uijt
Audenaerde den eedt door de vrijwillige aen d'heeren Staeten van Vlaender afgeleijt
in verbis. Uijt Gend verscheijde brieven en berichten uijt het nationeel leger en
voordeelen op de Oostenrijkkers behaelt; merkweerdige vaderlandsche giften, zoo
bij inschrijvinge als in gelde gedaen, van welcke de merkelijcke sommen uijt
verscheijde plaetsen aengemelt zijn.

(15 junij 1790)
- fol. 330 - Op den 15 junij, sesjaerigen verjaerdag van de wilkuerige suppressie van
't gesupprimeerde clooster van de capucinerssen(272) in Brugge, is hetzelve bij bewilling
van de hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen en door den vlijt en iver van
d'heer Van Hamme(273), die daertoe aensienelijcke sommen besteet heeft, op de
volgende wijse tot elks overgroot genoegen herstelt geworden in den staet als hetzelve
was vóór de suppressie. Zulks wiert 's morgens om vijf uren aengekondigt door het
eerste luijden der klokke van der zelver kercke in de Catalinestraete gelegen en door
het afschieten van menige canons door de ontrent wonende gebuers, welcke in den
dag geduerig herhaelt wierden. Om negen uren wiert door den eerw. heer Willebrordis
Jooris(274), kanonik [van] de cathedraele kercke van St.-Donaes, geassisteert door
andere geestelijcke heeren, afgesongen den Veni Creator(275), gevolgt door eene
solemnele misse onder het uijtgalmen van eene lofreden agter het evangelie door
zelven heer. T'eijnden wierden de religeusen, ten getalle van 23, alle sedert de
suppressie - fol. 331 - nog in 't leven, uijt naem van onsen eerweerdigsten heer
bisschop vernieuwt in hunne pligtige beloften, zoo solemnelijk aen den voet des
autaers besworen; t'eijnden welcke zij het slot zijn ingetreden om aldaer de rest hun'er
daegen aen Godt toe te wijden en den almogenden Godt over zijne oneijndige
weldaeden te loven en te dancken; zijnde nog alle in hunne kleedinge die sij sedert
de suppressie in de weijrelt hebben moeten draegen tot'er tijdt dat hunne religeuse
habiten zullen gemakt zijn, tot'er tijdt dat de algemeene saek der omwenteling der
Nederlanden in volkomen order zal herstelt zijn, zullen de religeusen genieten de
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pensionen aen hun door den gewesen souvereijn toegestaen, met welcke sij hun tot'er
tijdt gesaementlijk eerlijk zullen konnen gedraegen. De kerk, waer alles vernietigt
was, is teenemael herstelt, zoo nogtans dat er tot nog toe niet anders als eenen autaer
verciert met kruijs en vier kandelaers, in 't midden een schoon tabernakel nevens
welcke twee engelen aenbidders staen, in de kercke geplaest is. Geduerende ontrent
drij maenden heeft het beluijk van 't clooster voor elk te zien geweest - fol. 332 waerdoor een merekelijcke somme door de goetwillige tot herstelling van 't clooster
aen eenige religeusen, die daer reets woonden, is gegeven geworden. Om den
almogenden Godt over dit weldaedt van herstellinge te bedanken
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zal er geduerende agt daegen eene solemnele octave in die kercke geviert worden
onder het lesen 's morgens van verscheijde missen en zal naermiddag door verscheijde
predikkanten een sermoen en daernae een solemneel lof gedaen worden. In de
Catalinestraete, Gendstraete en andere omliggende straeten wierden in den dag menige
huijsen verciert en wimpels gespannen en des avons ook aldaer veele illuminatiën
ontsteken. Den toeloop van menschen was geduerende den heelen dag ende avond
bij uijtnementheijd groot, eenider zig verheugende en Godt lovende over d'eerste
herstellinge van dit gesupprimeert clooster, welcke alhaest door andere herstellingen
zal gevolgt worden.
Heden verscheen in 't licht: brief van hunne hoogmogende de vier banken of
consistoriën, representeerende het volk en borgerschap der stede van Doornijk en
haere paelen, etc., (welcke versaem[el]inge N. 3 onder de stukken N. 51 wijtlopig
kan gesien worden).

(17 junij 1790)
- fol. 333 - Op den 17 junij is bij orders van d'heeren van 't magistraet afgekondigt
de volgende ordonantie(276): dat alzoo het congres der vereenigde Nederlandsche
provenciën ondervint dat het corps jaegers van 't grootste nut is in het leger en dient
versterkt te worden om den vijandt te verdrijven, zulks aen 't magistraet van Brugge
heeft laeten weten met vertrouwen dat menige dappere jongelingen hun onder de
volgende conditiën vrijwillig zullen engaseeren. De vrijwillige zullen hun maer
moeten verbinden tot den 15 november eerstkomende en van den dag van hun
engasement bekomen thien stuijvers daegs; sij en zullen geene kleederen bekomen
en de noodige waepens en ciberne(277) zullen hun gelevert worden. Niemant zal worden
aenveert zonder pasport van hunnen heer pastor, met dit certificaet zullen sij hun
moeten begeven bij den heer borgmeester van den commune die nae hetzelve oversien
te hebben hun zal senden bij den heer Van Laerde, commandant van de troupen,
aengestelt bij bewilling van de hoogmogende heeren Staeten van Vlaender, die hun
seffens zal - fol. 334 - aenveerden om in den waepenhandel geoeffent en bij de troupen
ingelijft te worden; vertrouwende het congres der vereenigde Nederlandsche
provenciën dat een getal vrijwillige dappere jongelingen hun onder hetzelve corps
jaegers zullen begeven om den algemeenen vijand teenemael voor de Heijlige Religie
en 's landts welvaeren uijt het landt te helpen verdrijven, om dus naer het voorbeelt
van hunne dappere voorouders, de altijdt befaemde Vlamingen, de vijanden tot eenen
schrik en aen de heele weijrelt tot verwondering te dienen.
Heden verneemt men in de XLVIII gasette: uijt Livorno hevigen obstant aldaer
ontstaen. Uijt Weenen verscheijde berichten nopende den oorloog; de groote droogte
veroorsakt veele siekten. Uijt Parijs de doodt van den beroemden heer Bejamin
Franklin(278) aen de landtsvergaederinge aengekondigt, over welcke den rouw
aengenomen. Uijt Brussel iver der vrijwillige, gelijk ook der vrouwen. Uijt Gend
twee ordonantiën raekende d'aquiten à caution(279) en den invoer der waepenen uijt
vremde landen. Vaderlandsche giften door de Stadt Dendermonde gedaen.
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(18 junij 1790)
Op den 18 junij is van 't Stadthuijs afgekondigt(280) bij ordonantie van 't congres der
vereenigde Nederlandtsche provenciën eenen supplimatie tot de bekentmaekinge
van gisteren gedaen, te weten: dat degone die hun onder het corps jaegers zullen
begeven, zullen bekomen tot twee kroonen hantgelt en dat hun de noodige kleederen
zullen besorgt worden. Tot de formatie der zelve gaet men van heden met slaende
trommels, als in het begin der revolutie, de stadt rondt, de conditiën worden
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voorgelesen, seffens aen die hun vrijwillig engaseeren de twee kroonen hantgelt
gegeven wordende.
Heden is ook van 't Stadthuijs bij orders van 't magistraet de volgende ordonantie
afgekondigt(281): dat op de klagten gedaen door de vrije neeringe van de kruijthalle(282)
veele hun onder dezelve neeringe begeven, onkundig in 't verkoopen der waeren,
uijt welcke groote misbruijken voorvallen, spruijtende uijt eene voorgaende toelaeting,
ten Stadthuijse gepubliceert, dat hetzelve vrijdom zonder het doen van een leertijdt
van twee jaeren en 't woonen geduerende dien tijdt bij eenen - fol. 336 - vrijen
cruijdenier vermogt, voor eene somme van 24 guldens, afgekogt te worden, om in
welk schaedelijk gebruijk te voorsien den Heere ende Wet ordoneert dat voortaen
niemant onder de neeringe der cruijthalle zal aenveert worden tenzij naer alvooren
twee jaeren leertijdt gedaen en bij eenen vrijen cruijdenier zoo lang gewoont te
hebben, waermede alle voorgaende ordonantiën komen te cesseren(283).
Nog eene ordonantie, heden vanwegens de hoogmogende heeren Staeten van Vlaender
afgekondigt(284), behelst hooftsaekelijk dat hunne hoogmogende, onderricht zijn dat
er hun op de grensen deser en andere provenciën van Vrankrijk en elders ophouden
nog menige vonkisten, roijalisten en defendeurs van den heer Van der Meersch om
eene contrerevolutie tot ondergang van de algemeene rust deser provenciën te waegen,
hun waepenende en de eenvoudige tot oproer opstokende en den mislukten aenval
van den 28 lesteleden(285) en volgende daegen tegens hunne broeders en
medevaderlanders tragten te hernemen, verklaeren hunne hoogmogende dat alle
degene gewaepent tegens - fol. 337 - de rust van het lief vaderlandt zullen gevonden
worden, zullen worden aengehouden als stoorders van de gemeene ruste en met de
doodt gestraft worden; dat de goederen en zelfs de leenen van degone die hun ter
deser gelegentheijd zullen absenteeren en binnen de agt daegen naer hunne vaste
wooning niet zullen weerkeeren, zullen voor den staet verbuert worden; belovende
eene premie van hondert patacons voor die eenen van die verbreijders van zoo een
verderffelijk kwaed zal aen den dag brengen, zoodaenig nogtans dat zij van
officiewege in regte daervan overtuijgt worden; zullende hun naem gesecreteert
worden. Desen nagt wierden selfs aen verscheijde dueren der fijgen, vonkisten en
roijalisten deser stadt dese bekentmaekingen geaffixeert opdat zij hun daer nae zouden
konnen reguleeren.

(19 junij 1790)
Op den 19 junij is van 't Stadthuijs afgekondigt en bij hallegebode(286) bekentgemakt
dat den Heere ende Wet klagten bekomen hebben van de schilders, aengestelt tot het
schilderen van de nombers op de huijsen, hoe verscheijde ingesetene - fol. 338 - deser
stadt het regt van eenen stuijver par huijs weijgeren te betaelen onder voorwensel
dat zij maer pagters zijn en andere zoo vermeten zijn van onder vercierde naemen
hun te senden naer propritarissen daer sij zelve de gebruijkers en eijgenaers zijn, om
welcke te voorkomen bij interpellatie van den 12 meij den Heere ende Wet ordoneert,
op verbuerte van ses mael het dobbel te betaelen, aen alle pagtenaers, den nomber
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op hunne huijsen geschildert zijnde, seffens eenen stuijver te betaelen, zoo nogtans
dat zij hetzelve mogen verhaelen op hunne propritarissen of hetzelve op de betaeling
van hunne huijspagt aftrekken en welcke gelijcke boete, de eijgenaers refuijs doende,
ook seffens zullen moeten betaelen; interdiceerende wel stiptelijk de schilders in 't
doen van hun werk te stooren of te injuniëeren, op arbitraire straffe volgens dat
d'extinctie van 't cas zal bevonden worden. Sedert eenige daegen is men dus reede
besig langs alle wijken der stadt met de huijsen te nombereeren zoodat ook eerstdaegs
de wijkmeesters en substituten zullen gekosen worden.
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(21 junij 1790)
- fol. 339 - Op den 21 junij wiert van 't Stadthuijs afgekondigt(287) eene bekentmaekinge,
aen 't magistraet toegesonden door 't souverijen congres, behelsende dat er onder het
publiek uijtgestroijt wordt dat het souvereijn congres werkelijk zoude besig zijn tot
het treffen van eene overeenkomste met den koning Leopoldus, welcke alleenelijk
uijtgedagt zijnde door kwaelijk peijsende en stoorders van de gemeene rust om dus
door dien middel den patrioticquen iver te doen verflouwen, voor welcke zoo menige
dappere vaderlanders hun lijf en goedt zijn opofferende; makt het souverijn congres
bij dese aen elk kenbaer zulks teenemael verdigt te zijn en dat hetzelve meer als oijt
verwijdert is van eenige hoegenaemde overeenkomste met den koning Leopoldus te
treffen, maer niet anders ter hert heeft als den vijand teenemael van de Nederlansche
heerschapije te verdrijven om dus het geluk van alle onderdaenen op eenen vasten
en onverbrekelijcken voet te bevestigen. Zoo de spraeke alsnu alhier algemeen is,
wordt er geseijt tot Gend gepubliceert te zijn eene ordonantie waerbij - fol. 340 - aen
elk verboden wordt uijt de revieren der stadt te drincken terwijl er bevonden is dat
eenige menschen die uijt dezelve hebben gedronken van vergif gestorven zijn zoodat
er vermoed wordt dat d'openbaere fijgen, hun vraeklust nergens konnende mede
blusschen, vergif in de waeters zouden geworpen hebben, zelfs, zoo men alhier
verders ook zegt, zijn tot Gend eenige kinders in 't opraepen van eenige papierkens
met suijker of anders vermengt met vergif zeer ellendig gestorven.
Heden verneemt men in de XLIX gasette: uijt Livomo groote wanorders aldaer
veroorsakt. Uijt Weenen den oorloog met Pruijssen schijnt seker te zijn en den
waepenstilstant met de Turken heeft geene plaetse. Uijt Parijs decreten der
landtsvergaederinge op de nieuwe constitutie der geestelijkheijd. Uijt Namen eene
jonge Brusselsche vrouwspersoone wordt onder de vaderlanders, draegende de
waepens, ontdekt. Uijt Gend de bekentmaekinge van 't souvereijn congres, hiervoor
verhandelt; officiëele berichten van overwinningen in 't vaderlandts leger behaelt;
merkweerdige vaderlandsche giften gedaen.

(22 junij 1790)
- fol. 341 - Op den 22 junij eenige volontaire van de gilde van St.-Jooris, heden de
hooftwagt onderhoudende op de Mart, makten al wandelende eenige discoursen
tegens eenen boer, met hout op de Mart staende, sp[r]aeken onder andere discoursen
van de patriotten en wat men op zijne parochie daeraf seijde. Desen vertelde regtuijt
dat hij de patriotten zeer toegen[eg]en was maer vertelde ook dat er op zijne parochie
twee persoonen waeren die alles in roer stellen, het volk ophitsen om hun, gelijk sij,
eenen afkeer van de patriotten te doen krijgen. Sij onderhoorden desen boer, zoo
verre dat sij de naemen van dese opnaemen en naer van alles wel onderricht te zijn,
wierden dees twee oproerige nog den zelven nagt door de volontaire onser gildens
opgelicht, naer de stadt Brugge beweegt en eer dat het 's anderdaegs morgen was,
beweegt in egte van vangenis om naukuerig hunnen heelen handel te konnen
ondersoeken. Op dusdaenig eene wijse wordt nu naer alle keijsersgesinde zeer
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nauwkuerige reflectie genomen en dezelve worden alom aengehouden. Het huijs van
d'heer De Meester(288), advocaet bij de knegtestedeschole, was gisteren langs alle
zijden met schaedebeletters - fol. 342 - afgeset omdat men vermoede dat desen heer,
reets sedert het begin der revolutie vertrokken als voorgaendelijk aengemelt, alhier
verkleet in eene vrouwspersoon was aengekomen, dog zulks is bijsijden de waerheijd
bevonden terwijl zijne vrouw en kinderen hem reets binnen de stadt Rijssel zijn
opgevolgt waer hij nu met menige andere gevlugte vijgen, tot groot naedeel der
revolutie, zijn verblijf is houdende.
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Heden verscheen in 't licht: versaemeling van verscheijde stukken waeronder men
vint den oogslag op de goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche kercken sedert
1783 tot 1789; alsook ‘het vertrek van de geusedoctoors van Loven’(289), pligtiglijk
in cavelcade vertrokken op den 21 november 1789; ‘de genealogie der fijgen,
beginnende van hunnen eersten vaeder Gaspar of Joseph den II, etc., etc., met negen
fijguren bijeen vergaedert doon sincerus regtuijt’ tom. I, (welcke seltsaeme stukken
versaemeling N. 6 onder de stukken N. 7 konnen gesien worden). Ook ‘Het groot
licht door den waeren Brabander’, (welcke versaemeling N. 3 onder de stukken N.
52 kan gesien worden).

(24 junij 1790)
Op den 24 junij en eenige andere volgende daegen wiert er door eenige particuliere
der drij volontaire gildens - fol. 343 - naer menige ingesetene, zoo geestelijcke als
weijrelijcke, deser stadt rondtgegaen met eene inteekening voor vrijwillige giften tot
onderstant der zelve gilden en tot het aenstellen van honorairen in uniforme onder
dezelve gilden terwijl het doen der wagten voor dezelve zeer swaer is vallende en
nootsaekelijk door dien middel moeten onderstuent worden. Men teekent in voor
zooveel of weijnig als men begeert en men verbint zig jaerelijks zooveel als men
inteekent te zullen geven zoolang d'omstandigheden des tijdts zulks zullen
vereijsschen.
Sedert eenige daegen ontmoet men bij uijtnementheijd warm weder waerdoor nu
alle avonden tot diep in den nagt in d'hooftwagt op de Mart op musicaele instrumenten
schoon gespeelt wordt.
Heden verscheen in 't [licht]: ‘Lammen in de maen’ ofte ‘Reijse van eenen
rustsoekenden Mechelschen borger naer de maen, etc.’, (welcke versaemeling N. 3
onder de stukken N. 53 kan gesien worden). Ook ‘Staetkundige en historissche
aenmerckingen over de republijke der vereenigde Nederlandsche provenciën en over
de beroerten die dezelve in haer begin bijnaer ten gronde hebben doen gaen door
eenen onzijdigen waerheijdminnaer’, (welcke versaemeling - fol. 344 - N. 2 onder
de stukken N. 26 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de L gasette uijt Weenen en Berlijn nopende de onsekerheijd
die er nog heerscht ofte den oorloog tusschen die twee hoven zal uijtbresten. Uijt
Parijs de begonste ontwentelinge tot Avignon voltrokken naer hevige wanorders
aldaer voorgevallen te zijn; decreten der landtsvergaederinge nopende de tractementen
der geestelijcheijd en van d'afschaffinge der eeretijtels. Uijt Gend bericht der officieren
die in den laesten voorval hebben deel gehadt. Vaderlandsche giften door de parochie
van Voormezeele bij Ipren gedaen.

(25 junij 1790)
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Op den 25 junij was op bevel van 't magistraet 's Landts van den Vrijen de volgende
ordonantie afgekondigt en geaffixeert, behelsende dat, niettegenstaende de voorige
ordonantiën, het magistraet 's Landts van den Vrijen met leetwesen verneemt dat het
bedrog te lande nog verbreet wordt om de geluckige omwenteling te stooren door
menige valsche adressen die, hoewel bedektelijk, aen menige kwaelijk peijsende
worden toegesonden om de waepens tegen het vaderland op te nemen, onder andere
behelsende voor opschrift: ‘Aenwakering aen de dappere jonkheijd van het platteland
tot het opvatten der waepens onder de bevelen van den generael Bender’ en
verscheijde - fol. 345 - van den zelven aerdt, te lang om afsonderlijk te verhaelen,
die alle verdicht en lauter valsch zijn, niet anders uijtgedagt dan door dien
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middel een generaele stooring onder de goede vaderlandsche ingesetene te
veroorsaeken en waerin seffens dienende voorsien te worden; den Heere ende Wet
's Landts van den Vrijen ordoneert alle hoegenaemde couriers, posten ofte boden,
het landt doortrekkende, hunne missiven op eene behoorlijcke wijse te oversien en
iets contrarie bevindende seffens de Wet der plaetse kennisse te geven, ordoneeren,
op arbitraire straffen, aen elk en eenigelijk, wie het zij, eenig het minste verderffelijk
schrift ontfangende, hetzelve seffens over te brengen aen de naeste Wet der plaetse
en die zullen worden ontdekt eenige dusdaenige schriften te besitten en die seffens
niet zullen overbrengen, zullen worden beweegt in egte van vangenis om naer het
bevint der saeken gestraft te worden.
Heden is binnen Brugge van Gend aengekomen en verders naer Oostende vertrokken
eene verdeijlinge vaderlansche troupen bestaende in 100 mannen ruijterije en 100
mannen voetvolk, dese zullen ook de - fol. 346 - besetting van Oostende versterkken
om te voorkomen den obstant die men daer nog geduerig door de menige fijgen
tegemoet siet.
Desen naermiddag is binnen de stadt Brugge uijt het vaderlands leger weergekeert,
geseten in eene fouture, d'heer Van de Casteele, gewesen capijtijn van het corps
jaegers, zijnde om zijne schandige vlugt op den 23 meij waerdoor het vaderlandts
leger veel volk en krijgstuijg verloren heeft schandig gedisgratieert geworden,
hebbende bovendien eene merkelijcke geldtboete moeten betaelen, wilde hij aen
geene verdere straffen blootgestelt zijn. Desen heer, die in 't begin der revolutie zoo
menige devoiren in de verovering van Brugge gedaen heeft, zoude zijn(de)
naekomelingen met lauwertakken gesiert hebben hadde hij dus voor 't vaderlandt
blijven voleijnden, daer hij nu in tegendeel een eeuwige schandvlek voor hem en
zijne familie over 't hooft getrokken heeft.

(27 junij 1790)
Op den 27 junij ontfingen de twee kinders van sieur Parain, wonende aen de
Carmesbrugge, gaende naer schoole, van eenen onbekenden heer elk eene peperbolle.
Het een deser kinders at dezelve op en - fol. 347 - het ander stak dezelve in zijne sak,
nauwelijks waeren dees beijde kinders in de school gekomen of het een begon zeer
hevig te klaegen en zig op den gront te werpen, men ondersogt seffens de oorsaek
en men gaf het contervergif in waardoor het overvloedig spouwende de doodt
ontkwam, lijdende overgroote pijne en smerte. Met d'andere peperbolle is de proef
aen eene beest genomen, welke korts naer het inslokken derzelve geborsten is.
Hetzelve droevig nootlot zouden reets verscheijde kinders deser stadt ondergaen
hebben zoo zij hetgoon dat hun gegeven wordt ofte dat sij langs de straeten vinden,
hadden opgeëten want onder andere twee kinders in de Catalinestraete eenig suijker
in een papier opgerapt hebbende en hetzelve opgeëten hebbende, zijn ellendig
gestorven en den slagoffer van zulke eene vervloekelijcke woede ende vreetheijd
geworden, welcke men vermoed zoo hier als tot Gend niet dan door fijgen en haeters
van 't gemeen welvaeren begaen te worden die, hunnen vervloekelijcken vraeklust
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niet konnende uijtwercken, aldus de onnoosele tragten te verdelgen en ellendig om
hals te brengen; - fol. 348 - zulks jaegt aen veele ouders zoodaenigen schrik in 't lijf
dat zij hunne kinders beginnen zooveel mogelijk van de straet te houden en veele
zelfs bevreest wordende van uijt de lopende revieren deser stadt te drincken terwijl
ider met schrik en verbaestheijd die ongelucken daerdoor veroorsakt uijt Gend is
vernemende.
Heden naermiddag ontrent den twee uren kwam de gilde der hantbogen van St.-Kruijs
met volle treijn binnen Brugge aen; voorop ging den staendaert te peert,
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agter desen de timbaelen te peert en het gewoon gespel der gilde, dan d'heeren
confraters, tusschen dese drij schoon gekleede maegdekens, het middelste draegende
op een schoon verciert kussen omset met swart fluweel en linten waerop lag den
eerekoningsvogel, verbeeldende den rouw wegens het afsterven van d'heer
Kaesemaeker, koning deser gilde; op beijde zijden droegen de andere maegdekens
de schilden en waepens deser gilde. Dus aen 't huijs van d'heer van Outrijve(290), deken
der gilde en koning van d'hantboge deser stadt gekomen zijnde, wierden ses stukken
kanon gelosbrant, welke op de Mart en aen de poort gekomen zijnde herhaelt wierden.
Dees cavelcade aldus in 't gildenhof - fol. 349 - van St.-Kruijs gekomen zijnde, wiert
het schietspel tot het treffen van eenen nieuwen koning begonst, welcke ontrent eene
halve ure geduert hebbende, wiert het eerste gerak getroffen door d'heer Verhelle(291),
hofmeester, die hierdoor het officie van balieu(292) zal bekomen indien hij zulks begeert.
Het schietspel ging met den grootsten iver voort en den eerevogel wiert menigmael
getroffen, dog bleef op de persse staen tot naer den seven uren wanneer eijndeling
den zelven getroffen wiert door d'heer Simoens, meestertimmerman(293), wonende in
de Carmesstraete binnen Brugge, welcken hierdoor onder de algemeene toejeuging
koning deser gilde geworden is; hem seffens den eerevogel over den hals geslaegen
zijnde, wiert hij onder een oneijndig vruegdegeroep van de persse vergeleijt naer de
gildekamer waer den eerewijn aen den nieuwen koning aengeboden wiert. Naer een
kort verblijf kwam de cavelcade naer Brugge waer langs den weg aen den koning
op verscheijde plaetsen door de gecomitteerde der gildens deser stadt den eerewijn
aengeboden wiert. Dus den treijn onder het onophoudelijk losbranden der canons tot
in d'herberge Het Hoveken - fol. 350 - Van Plaisance(294) gekomen zijnde, was er groot
avontmael en bal die tot den volgenden morgen geduerde. Seffens op 't aenkondigen
deser maeren binnen Brugge saeg men in de Carmesstraete menige vlaggen spannen
en 's avons wieren er menige illuminatiën ontsteken, welcke vruegdebedrijven
verhindert wierden door de groote regenvlaegen die men 's avons ontmoete hoewel
het in den naermiddag tamelijk schoon weder geweest heeft.

(28 junij 1790)
Op den 28 junij, gelijk gisteren en eergisteren, zijn met de barge van Gend
aengekomen telkens ontrent vijftig mannen nationeele troupen, welcke verders met
de barge naer Oostende vertrokken zijn. De spoedige verplaetsinge en versterkkinge
van troupen in die laeste stadt zegt men hoogst noodig te zijn omdat gewonelijk alle
de menige visschers ontrent St.-Pietersdag aenkomen en men uijt de menigte, die
mogelijcks de ondernomen omwenteling der Nederlanden op eenen anderen sin
zouden verstaen, groote troubelen zouden konnen veroorsakt worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Brief van den waeren Brabander aen d'heer Jan van den
Eijnden, advocaet en pensionaris tot Mechelen’, etc., ook ‘Klachten van de
Nederlandsche natie, toegesonden alle hoven en - fol. 351 - volkeren van Europa’,
(welcke twee stukken versaemeling N. 3 onder de stukken N. 54 en 55 konnen gesien
worden).
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Heden verneemt men in de LI gasette: uijt Weenen den oorloog met Pruijssen schijnt
zeer aenstaende te zijn, hetzelve ook uijt Berlijn en Londen. Uijt Parijs laeste artikelen
van de constitutie der geestelijkheijd. Uijt Brussel de kanonikken regulier van de
congregatie van Windesheim in 't besit van hun clooster getreden; de religuezen
Carmeliterssen uijt Vrankrijk terug gekeert; merkweerdige vaderlandsche giften
gedaen; berichten uijt het vaderlandts leger. Uijt Gend berichten uijt het vaderlandts
leger en nieuwe organisatie van 't zelve. Merkweerdige waerschouwinge van
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't souvereijn congres waerbij elk op 't kragtigste vermaent wordt van nauwkuerig te
waeken op alle de boose aenslaegen die de vijanden van 't vaderland op hetzelve
bestaen te waegen. Merkweerdige vaderlandsche giften uijt verscheijde plaetsen.
Verscheijde aenbelangende extraiten uijt den resolutieboek van de Staeten van
Vlaenderen, etc.

(29 junij 1790)
- fol. 352 - Op den 29 junij 's morgens om thien uren verscheenen op de Mart alle
de volontaire onser drij gildens in de waepens en uniforme ende met vliegende
vaendels wanneer, onder het spelen van 't carilion van desen morgen om agt uren,
de vier metaele stukken canon met hunne toebehoorten, als hiervooren vermelt sedert
eenigen tijdt voor d'hooftwagt geplaest ende vereert(295) door eene associatie van
dames der stadt Brugge, op de volgende maniere naer hunne bestemming verplaest
wierden: voorop ging eene verdeelinge van de volontaire der gilden, dan volgde een
stuk canon voortgetrokken wordende door agt knegten en agt meijskens van de beijde
armescholen, op gelijcken voet de drij andere volgende met tusschen ider eene
verdeelinge der volontaire van de gildens, den treijn gesloten wordende door de
kinderen onser nationeele krijgsschool in de patrioticque uniforme. Dus langs de
Mart en Philipstokstraete op den Burg voor 't Stadthuijs gekomen zijnde, begaeven
zig eenige gedeputeerde der gildens naer d'heeren van het vergaedert magistraet der
vereering der canons aldaer aen de heeren Staeten - fol. 353 - van Vlaenderen tot het
gebruijk van 't vaderlandts leger gedaen wiert. Naerdat de gedeputeerde de commissie
en danksegging van 't magistraet ontfangen hadden, zijn de canons in 't voorig order
langs de Plilipstokstraete, Mart, Steenstraete en Catalinestraete voortgetrokken tot
buijten de poorte onder den toeloop en toejeuginge van duijsenden nieuwsgierige.
Aldaer wierden aen ider vier peerden gespannen en dezelve wierden nog heden tot
binnen Gend vertransporteert; 36 volontaire, van ider gilde 12, eenige te peerde en
d'andere geseten op boerewaegens, die gelijk de trekpeerden ten koste van 't magistraet
's Landts van den Vrijen gegeven wierden, verselden dezelve tot Gend; zullende
vervolgens van stadt tot stadt door volontaire verselt worden totdat dezelve t'hun ‘er
bestemming in 't nationeel leger zullen aengekomen zijn.
Heden naermiddag wiert met slaende trommels en vliegende vaendels door de gilde
van St.-Kruijs d'heer Simoens, nieuwen koning, uijt zijn huijs gehaelt, langs de
besonderste straeten deser stadt vergeleijt wordende tot in 't hof van St.-Kruijs - fol.
354 - waer een luijsterlijk schietspel begonst wiert, op de persse drij prijsvogelen
gestelt zijnde met besondere prijsen en den oppervogel, van welcke door d'heer De
Groote getroffen wiert, waerop volgde een groot avontmael en bal die tot den
volgenden morgen geduerde.
Heden, feestdag van den H. Petrus en Paulus, is vanuijt de kercke der eerw. paters
Recoletten als naer jaerelijcksche gewoonte eene plichtige processie langs den
gewonen toer omgedregen geworden.
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Eindnoten:
(256) Charles-Jean-Leonard Triest de Terwalle werd geboren te Brugge (Sint-Salvatorsparochie, 1ste
wijk) op 7 december 1748 als zoon van Charles-Louis en Marie-Jeanne de Peellaert de
Steenmaere. Deze edelman werd in 1763 voogd van de Bogaerdenschool en bekleedde al vlug
functies in enkele Wetsbesturen. Zo was hij van 1771 tot 1775 en in 1780 deken van de
vogelmarkt, was hij in 1773 deken van de broodwegers en was hij in 1785 warandeerder van
de zeep. Charles Triest werd op 17 april 1771 verkozen als raadslid van stad Brugge (ter
vervanging van de ontslagnemende de Schietere). Tijdens de onlusten van de zomer 1787
ontpopte hij zich als een verstokte royalist. Om deze reden werd hij ook in de Wet van 8 maart
1788 opgenomen als raadslid. Daarnaast was hij sinds geruime tijd lid van de Sint-Jorisgilde
(vanaf 1774). Tijdens de omwenteling van 1789-90 deed hij aan oppositie tegen het nieuw
bewind en organiseerde hij (met ex-burgemeester R. Coppieters?) geheime bijeenkomsten.
Toen de Oostenrijkers einde 1791 - begin 1792 de Fransen terugdreven werd Triest te Brugge
verkozen tot zesde schepen. En op 11 september 1792 trad hij in de Sint-Walburgakerk in het
huwelijk met Joanna de Heere, zuster van Bruno de Heere, waaruit nog eens de hechte band
tussen de keizersgezinden moet blijken. Vanaf einde 1792 zou Triest het vanwege de Fransen
hard te verduren krijgen. In november 1792 had een opgestookte massa reeds het hoofd van
Triest geëist, maar door toedoen van raadpensionaris de Deurwaerder kon zulks vermeden
worden. Begin 1793 werd baron Triest verkozen tot wijkmeester van Sint-Donaas en in deze
hoedanigheid protesteerde hij op een arrogante wijze tegen de Franse commissaris Silnet. Tegen
Triest werd een eerste van een hele reeks aanhoudingsbevelen uitgevaardigd (11 februari 1793),
omdat hij aan het hoofd stond van het vooral uit traditionalisten samengestelde
wijkmeesterscomité. Trouwens, voor de Jacobijnse club was Triest een zeer gehaat personage
die, naar hun zeggen, het argument dat de Fransen tegen de godsdienst opkwamen, gebruikte
om zijn gehoor op te zwepen. Einde 1794 werd hij beticht van schriftvervalsing en
contra-revolutionaire activiteiten. In februari 1795 werd hij als gijzelaar opgenomen en in
oktober 1797 werd hij nogmaals beschuldigd van contacten te hebben met Franse uitwijkelingen
en werd hij te Rijsel opgesloten. Toch werd hij gedurende deze woelige periode, ook nog
gouverneur van de ‘Berg van Charitate’. Heel wat later, in 1820, vonden we hem nog terug als
raadslid van stad Brugge, als lid van de Provinciale Staten van West-Vlaanderen (tot in 1820)
en als lid van het ‘Ridderschap van West-Vlaanderen’ (1824). (S.A.B., Doopregister
Sint-Salvators (1ste wijk) (1748)), (IDEM, Algemeen huwelijksregister 1792 (Sint-Walburga)),
(IDEM, Wetsvernieuwingen 1762-1795, fol. 44, 236 en 245), (IDEM, Resoluties 1764-73, fol.
159), (IDEM, Resoluties 1788-91, fol. 2), (IDEM, Resoluties 1791-94, fol. 19), (IDEM,
Almanakken 1820, BI - ii, blz. 20 en 30), (IDEM, Almanakken 1824, BI - jj, blz. 28), (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 246, 248, 259, 348, 358-359, 372), (P.
VERHAEGEN, Journal..., o.c., passim), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde...,
o.c., blz. 240), (P. SOETAERT, o.c., blz. 118).
(257) Octave of octaaf is de viering van een hoogfeest gedurende acht (- vandaar de naam -)
opeenvolgende dagen. (Zie voetnoot 120 van de ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
(258) Nu het café-restaurant ‘Le Panier d'Or’ genaamd. Boven de latei van het huis staat een mand,
vandaar de afgeleide huisnaam. (L. DEVLIEGHER, Huizen..., o.c., dl. 2-3, blz. 220-221).
(259) Herderlycken Brief van syne Doorlugtigste Hoogweerdigheid Felix Guillielmus Brenart,
Bisschop van Brugge, Opzigtelyk tot de tegenwoordige Tijds-omstandigheden. Gedrukt bij
Cornelis de Moor op 31 mei 1790 te Brugge, 12 blz. (B.A.B., Reeks B, Acta episcopatus, no
(260)
(261)
(262)

(263)

78 (1788-1790), fol. 138vo, 139ro).
Jacques Necker (1732-1804), Zwitsers bankier, was minister van financiën onder Lodewijk
XVI. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789, voetnoot nr. 192).
Vele vrijwilligers uit het patriottenleger waren na de mislukte aanval van 23 mei op de
Oostenrijkers, gevlucht.
Werd gedrukt bij Cornelis de Moor te Brugge in 1790. Dit conservatief pamflet was gericht
tegen het plan van Cornet de Grez (zie voetnoot nr. 209) tot reorganisatie van de
bestuursinstellingen van Vlaanderen. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz.
XXV, 224).
Gustaaf III (Stockholm 24 januari 1746 - Stockholm 16 maart 1792), was koning van Zweden
van 1771 tot 1792 en volgde daarmee zijn vader Adolf Frederik op. (Historische Winkler Prins
Encyclopedie, o.c., dl. II, blz. 336).
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(264) De baljuw was de ambtenaar die door de landsheer of de heer van een heerlijkheid met de
rechtsspraak in een zekere landstreek belast was. De beridder of berijders (beridere) waren door
de baljuw gemachtigde gerechtsdienaars te paard. Hun dienst bestond in het narijden en
aanhouden van ballingen en op heterdaad betrapte misdadigers, de vonnissen ten uitvoer te
brengen, voor de vordering van belastingen en pachtgelden in te staan en de amman in de
uitvoering der halsrechtingen en andere lijfstraffen bij te staan. (K. STALLAERT, o.c., dl. I,
blz. 88-89, 184-185, 608-609), (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. I, kol. 941), (H. HASQUIN,
o.c., dl. 4, blz. 3064-3065), (A. VANDEWALLE, De arbeidersofficien van Brugge, ca. 1440
- ca. 1670. Een institutionele studie, met ekonomische en sociale aspekten, Leuven, onuitgegeven
doctoraatsverhandeling, 1983, dl. I, blz. 1-2).
(265) Ferdinand III, aartshertog van Oostenrijk (Florence, 6 mei 1769 - 18 juni 1824), was de zoon
van Leopold I van Habsburg en volgde zijn vader op als groothertog van Toscane, toen deze
in 1790 als Leopold II keizer werd. (Historische Winkler Prins Encyclopedie, o.c., dl. II, blz.
206).
(266) Is vermoedelijk gelegen bij Andoy, waarvan het kasteel eertijds toebehoorde aan de familie
Wespin. Andoy behoort tot de gemeente Wierde, gelegen in de provincie Namen. (H. HASQUIN,
o.c., dl. 4, blz. 3064-3065).
(267) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 166vo, S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 5 juni 1790,
reg. 36 nr. 19.
(268) Wellicht worden hier de kasten of geraamten bedoeld waarin het eigenlijke kanon geplaatst
werd. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. III, kol. 1216-1217).
(269) Het augustinessenklooster van Sarepte, een stichting van zusters van het Gemene Leven uit het
midden van de 15de eeuw verbleven in de 18de eeuw in het Hof van Sint-Pol te Brugge. Het
klooster werd door Jozef II afgeschaft, maar in tegenstelling tot de meeste andere kloosters niet
openbaar verkocht, doch als magazijn voor de troepen aangewend. Een deel van het gebouw,
Lange Rei 23, dient thans nog als lagere gemeenteschool. (J.A. VANHOUTTE, De
geschiedenis..., o.c., blz. 370).
(270) Het betreft hier de huwelijken van de latere keizer Frans II (1768-1835) en Ferdinand III van
Toscane (1769-1824), zonen van Leopold II van Oostenrijk, met Maria-Theresia (1772-1807)
en Louise (1773-1802), beiden dochters van Ferdinand I, koning van Napels. (Winkler Prins
Encyclopedie, o.c., dl. 5, blz. 65 en dl. 10, blz. 418).
(271) Vander Noot was van oordeel dat buitenlandse versterking een noodzakelijke voorwaarde was
om de revolutie te winnen. Reeds van bij de aanvang zette hij zich persoonlijk in om van enkele
vreemde mogendheden zowel diplomatieke als militaire steun te verkrijgen; vanzelfsprekend
zocht hij vooral steun bij de Driebond, gevormd door Engeland, Pruisen en de Verenigde
Provinciën, die Oostenrijk vijandig gezind waren. Het meeste gehoor verkreeg vander Noot bij
Pruisen. Reeds in augustus 1789 kreeg hij de verzekering dat Pruisen alles zou doen om de
Zuidelijke Nederlanden te bevrijden en te beschermen. In werkelijkheid waren de Pruisen vooral
belust op de verzwakking van het Habsburgse Rijk. De Oostenrijkse Nederlanden waren slechts
een speelbal in handen van de internationale grootmachten. Geen van de drie geallieerden nam
de smeekbede van vander Noot ernstig; doch ze zorgden er angstvallig voor dat hij niet
ontmoedigd zou worden en probeerden zoveel mogelijk winst uit de situatie te halen. Naast
hun anti-Oostenrijkse gezindheid hadden de landen van de Driebond ook hun wantrouwen
jegens Frankrijk gemeenschappelijk. Ze vreesden dat hun weigerachtige houding de Belgen in
de armen van de Fransen zou drijven en dat wilden zij vermijden. Na het welslagen van de
revolutie, werd een overeenkomst gesloten met de Driebond. De Driebond besloot niet te
interveniëren, zij zou toestemmen met de eventuele afscheuring, indien elke andere oplossing
zou mislukken. Pruisen deed nog een laatste poging om Engeland en de Verenigde Provinciën
ertoe te bewegen de Belgische onafhankelijkheid te erkennen, maar werd door zijn bondgenoten
in de steek gelaten. Na de dood van Jozef II, slaagde Leopold II erin de revolutie te ontkrachten
door zijn toegevingsgezindheid tegenover de opstandelingen en de Driebond. Bij Engeland en
de Verenigde Provinciën gingen stemmen op van verzoening en vrede, enkel Pruisen bewaarde
zijn onverzoenlijke houding. In juli 1790 vergaderden de 3 bondgenoten samen met Oostenrijk
te Reichenbach; er werd besloten dat de Zuidelijke provinciën onder Oostenrijks bewind hoorden
te blijven, op voorwaarde dat de privilegieën terug golden en Leopold amnestie zou verlenen.
(P. GOOSSENS, De Brabantse Revolutie als internationaal gebeuren, in: De Brabantse
Omwenteling, o.c., passim).
(272) Zie voetnoot nr. 179 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
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(273) François-Joannes van Hamme de Stampaershoucke werd geboren te Brugge op 2 januari 1746
als zoon van Jean-George en Maria-Anna Jacopssen. Op 3 februari 1773 trad hij te Brugge in
het huwelijk met Marie-Henriette Fourbisseur en vestigde zich in de Boomgaardenstraat nabij
de Sint-Walburgakerk. Deze rijk, notabele traditionalist werd als eerste raad opgenomen in de
Wet van 11 december 1789. Daarnaast was hij ook redenaar bij de Proosdij te Brugge. Tijdens
de Franse overheersing in 1792 werd hij eerste raadslid in de Revolutionaire Schaduwwet en
einde 1792 werd hij verkozen tot tweede raadslid, doch al vlug werd hij vervangen door Jan
Tailliu. Tijdens het Oostenrijks bewind van 1793 werd hij verkozen tot tweede raadslid (mei
1793), maar weigerde. Toch werd hij in juli 1793 negende schepen. Dit moet later de Fransen
in het verkeerde keelgat geschoten zijn, want in februari 1795 werd van Hamme, met o.a. baron
Triest, als gijzelaar opgenomen. Verder was hij nog gouverneur van de
‘arme-knechtjes-stedeschool’ en werd hij in maart 1796 gezworene bij het gerecht van de stad.
Frans van Hamme overleed te Loppem op 29 april 1820. (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl.
IV, blz. 153), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen I, blz. 187), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen...,
o.c., dl. I, blz. 301, 377 en dl. II, blz. 36-37, 50-51, 66-67), (P. VERHAEGEN, Journal..., o.c.,
blz. 329), (S.A.B., Almanakken 1794, BI - hh, blz. 185).
(274) Willebrordus Joris werd geboren te Olmen (in de Brabantse Kempen) in 1743. Te Leuven
studeerde hij filosofie en theologie. De Brugse bisschop Caimo vroeg hem als professor aan
het bisschoppelijk seminarie te Brugge, waar hij eveneens de promotor was van thesissen. In
1770 werd hij kanunnik en kreeg hij de 8ste prebende van de O.-L.-Vrouwekerk. Op 22 maart
1779 kreeg hij van de bisschop de 29ste prebende van het rijke kapittel van Sint-Donaas en
werd hij gradueel kanunnik in de theologie bij het Sint-Donaaskapittel. In 1788 verkoos bisschop
Brenart hem als president ad interim van het seminarie. Rond diezelfde periode verscheen van
hem het boek ‘Tractatus de officii divini persolutione’. Tijdens de Brabantse Omwenteling
werd hij aartspriester en verhoogde zijn invloed op de geestelijkheid. Toen bisschop Brenart
in 1794 stierf, werd hij met de Pauw, de Gryse en Van Parijs (en later Matthijs) vicaris-generaal
van het bisdom. In 1795 werd hij tijdelijk naar Frankrijk weggevoerd als gijzelaar, totdat de
buitengewone belastingen die de Fransen eisten, betaald waren. In 1797 weigerde Joris de eed
voor de republiek af te leggen en werd hiervoor, door het besluit van het Directoire van 4
november 1798, samen met o.a. de kanunniken de Pauw, Matthijs en Caytan, verbannen. Samen
met Caytan dook Joris onder in een huis waar 25 à 30 gewezen kloosterzusters samen woonden
en er hun kloosterleven verderzetten. Men probeerde van hieruit het bisdom te bijven besturen.
In 1802 werd Joris pastoor van de O.-L-Vrouwekerk en een jaar later werd hij daarbij nog deken
van Gistel. Hij stierf op 27 (of 26?) augustus 1807 te Brugge. (J. DE SMET, Onze vicarii
capitularii..., o.c., blz. 226-233), (S.A.B., Kroniek P. Ledoulx, o.c., dl. II, blz. 368), (G.F.
TANGHE, Panorama..., o.c., blz. 82 en 206-207).
(275) (= kom, o Schepper) beginwoorden en naam van een hymne tot de H. Geest. Zij wordt gebeden
of gezongen in het officie van Pinksteren en voor elke liturgische of andere plechtigheid, waarbij
de bijstand van de H. Geest op bijzondere wijze wordt ingeroepen. (Encyclopaedisch Kerkelijk
Woordenboek, o.c., blz. 940).
(276) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 14 juni 1790, reg. 36, nr. 22.
(277) Komt van het Franse woord giberne wat patroontas betekent.
(278) Benjamin Franklin (Boston 17 januari 1706 - Philadelphia 17 april 1790) werd in 1729 de
eigenaar van de ‘Pennsylvania Gazette’, stichtte o.a. een academie (1751), waaruit de universiteit
van Pennsylvania zou groeien en was een vooraanstaand natuurkundige. In 1775-1776 was hij
lid van het 2de continentaal Congres en met Jefferson lid van de commissie die de
onafhankelijkheidsverklaring moest voorbereiden. Daarna was hij gezant in Frankrijk, maar
keerde in 1785 terug naar Amerika waar hij (in 1787) een groot aandeel had in de totstandkoming
van de Grondwet (het zg. compromis tussen de belangen van de grote en kleine staten). De
grootheid van Franklin is dat hij zo veelzijdig en harmonisch was, een voorbeeld van de
optimistische mens van de Verlichting. (Grote Winkler Prins, o.c., dl. IX, blz. 130-131).
(279) De Franse benaming voor geleidebrieven voor goederen in entrepot of bij doorvoer, vrijstelling
van rechten verlenende.
(280) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks 14 juni 1790, reg. 36 nr. 22.
(281) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 167, S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 11 juni 1790,
reg. 36 nr. 23.
(282) De ‘Neerynghe van de Cruythalle der stede van Brugge’ was de benaming voor het ambacht
van de apothekers en de kruideniers. Reeds in het begin van de 14de eeuw beschikte het ambacht
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over een ruime kruidhalle voor eigen gebruik, over een eigen zegel, keure en zeer waarschijnlijk
over een eigen ambachtskapel: de Sint-Amandskapel (bevond zich op het Sint-Amandsplein
en werd afgebroken in 1817). De kruidhalle - deel van de Hallen waar kruiden werden verkocht
- bestond uit winkeltjes die door het lot werden toegekend voor een termijn van 3 jaar, mits
jaarlijks huurgeld. De in de tekst vermelde maatregelen betreffen uiteraard alleen de kruideniers.
Voor de apothekers was een leertijd van zes jaar voorzien. (DE MEYER, Origine des
apothicaires de Bruges, in: Annales de la société Médico-Chirugicale de Bruges, 1842, t. III,
passim), (P. VAN DE VYVERE, Van kruidenier tot apotheker. Overzicht van de geschiedenis
der Brugse apothekers, in: Pharmaceutisch tijdschrift voor België, augustus 1948, no 7/8,
passim), (J. GAILLIARD, Ambachten en neringen van Brugge, Brugge, 1854, blz. 181), (A.
DUCLOS, Bruges..., o.c., blz. 432).
(283) Gebruik makend van de revolutie en de daaruit voortvloeiende toestanden probeerden de
ambachten zoveel mogelijk hun monopoliepositie te verstevigen en de toegang tot hun ambacht
af te grendelen. De maatregelen genomen door het ambacht der kruideniers (nl. leertijd van 2
jaar etc...), moet in dit licht gezien worden. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1,
blz. 232-233).
(284) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 167vo.
(285) Nadat vander Mersch in de citadel te Antwerpen opgesloten was, poogden de democraten hem
met alle middelen te bevrijden. Er werd een groots proces tegen de generaal op touw gezet,
maar daar kwam uiteindelijk niets van terecht. De macht van de democraten was nu volledig
gebroken. Tenslotte werd het plan gesmeed om vanuit Rijsel vander Mersch uit de gevangenis
te bevrijden. Dit vergde de actieve medewerking van inwoners van Menen en Kortrijk. De
uitvoering van het plan op 28 mei mislukte. Het plan was uitgelekt en de traditionalisten hadden
alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. (Nationaal Biografisch Woordenboek, o.c., dl.
4, kol. 558).
(286) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, 18 juni 1790 en niet ingeschreven; Plakkaten, 2de
reeks, 17 juni 1790, reg. 36, nr. 24.
(287) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 16 juni 1790, reg. 34 nr. 19.
(288) Jan-Baptist de Meester werd geboren te Brugge (Sint-Jacobsparochie) op 29 oktober 1744 als
zoon van Gaspard en Isabella Boonaert. Hij werd licentiaat in de rechten en vestigde zich vanaf
1767 als advokaat (van de Raad van Vlaanderen) in de Katelijnestraat. Op 22 augustus 1769
trad hij in de Sint-Walburgakerk in het huwelijk met Theresia Loontjens. De Meester, die ook
lid was van de Sint-Jorisgilde (vanaf 1774), was de Brugse agent van de keizerlijke administratie,
die voor rekening van generaal d'Alton werkte. Naar hij zelf beweerde, kon hij door zijn actie
het platteland van het Vrije in bedwang houden tijdens de woelige periode van 1787. Ook de
stad Brugge trachtte hij onder kontrole te krijgen. Toen hem dat niet lukte, slaagde hij erin de
dekens van de ambachten tegen de leiders van de patriotten op te ruien. De Meester's
inspanningen om de keizerlijke belangen te verdedigen, blijken nog uit andere rapporten. Hij
wist o.m. de medewerking te krijgen van baron Charles de Croeser de Bergues en zijn
schoonbroer Jean-Charles de Carnin de Staden. Hierdoor kon hij verhinderen dat de adel van
het Brugse Vrije samenspande i.v.m. de adellijke putsch in de Staten van Vlaanderen. Tijdens
de omwenteling van 1789-90 verbleef hij met zijn zoon te Rijsel en organiseerde er het verzet
tegen de opstandelingen en drukte er op eigen kosten tal van pamfletten en proclamaties. Hij
stond er in permanent contact met Brugge en recruteerde er tevens soldaten voor het keizerlijk
leger. Hij hield er ook goede relaties op na met oud-burgemeester Coppieters en werd in 1792
advokaat bij het Geestelijk Hof van het bisdom Brugge. Daarna was zijn rol uitgespeeld. Hij
overleed te Brugge op 11 september 1809. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789, voetnoot
nr. 385), (S.A.B., Doopregisters Sint-Jakob 1744), (IDEM, Huwelijksregister Sint-Walburga
1769), (IDEM, Overlijdensbericht), (IDEM, Almanakken 1789, BI -hh, blz. 152), (IDEM,
Almanakken 1792, BI - hh, blz. 112), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde, o.c.,
blz. 241), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 158-159, 195, 247-249), (P.
VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 234, 296-298). (W. BOUSSY, o.c., bijlagen II, blz. 268).
(289) Hier worden de professoren bedoeld, die les gaven in de jozefistische universiteit te Leuven.
(Zie voetnoot nr. 152).
(290) Zie voetnoot 203 van deze uitgave.
(291) Van de door de stad onderhouden krankzinnigen verbleef het merendeel in private instellingen.
Wellicht waren deze ± midden 17de eeuw ontstaan. De instelling van Jakob Verhelle was
wellicht zo'n privé-initiatief. In 1783 nam hij er de leiding over van Jan Bauwens. Volgens J.
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(292)

(293)

(294)

(295)

Geldhof zou hij slechts tot 1785 aan het hoofd blijven van zijn instelling, maar in de volkstelling
van 1792-1812 vonden we nog steeds de betiteling ‘cranckzinnighuys van J. Verhelle’ (+ broers)
terug. Trouwens, ook van Walleghem had het in 1787 nog over dit ‘sothuijs’. Jakob Verhelle
was verder nog lid (1772) en hofmeester van de Sint-Sebastiaansgilde van Sint-Kruis (1791-1793)
en daarnaast vanaf september 1777 lid van de Brugse Sint-Sebastiaansgilde. (Zie
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787, fol. 311 en voetnoot 114), (J. GELDHOF, Pelgrims,
dulle lieden en vondelingen te Brugge, 1275-1975, Brugge, 1975, blz. 148-149), (S.A.B.,
Volkstelling 1792-1812, Sint-Donaas (B)), (A. DEWITTE, 500 jaar..., o.c., blz. 146), (H.
GODAR, o.c., blz. 369).
Baljuw is een waardigheid verworven bij het koningschieten door wie het eerst de vogel raakt.
De baljuw draagt als waardigheidsteken een vergulde scepter. (F. DEWITTE, 500 jaar..., o.c.,
blz. 205).
Daniël Simoens woonde in de Carmersstraat en oefende het beroep van timmerman uit. Bij
hem woonde nog een Engels gezin in. In juni 1774 werd hij lid van de Brugse
Sint-Sebastiaansgilde. Een jaar voordien was hij lid geworden van de Sint-Sebastiaansgilde
van Sint-Kruis. In juni 1790 werd hij er ‘koning’ in plaats van de overleden Joannes de
Caesemaecker; hij zou dit blijven tot 1804, het jaar waarin hij wellicht overleed. Zijn portret is
opgenomen in het werk van A. Dewitte over de gilde van Sint-Kruis. Simoens was 4de vinder
op 22 augustus 1780, 3de vinder op 21 augustus 1781 en gouverneur op 20 augustus 1782 van
het ambacht van de timmerlieden. (A. DEWITTE, 500 jaar..., o.c., blz. 80, 133, 146 en schilderij
op blz. 226), (H. GODAR, o.c., blz. 368), (S.A.B., Volkstelling 1792-1812, dl. F. Carmersstraat
(6de wijk)), (S.A.B., Wetsvernieuwingen).
Volgens A. Theerens bevond deze herberg zich in de Timmermansstraat. E. Buysse beweert
daarentegen dat het ‘huiseken van playsance’ gesitueerd moet worden in de Annunciatenstraat.
Deze laatste auteur meent dat deze herberg dateerde van rond 1750. (A. THEERENS, o.c., blz.
81), (E. BUYSSE, Spaanse heester... en andere heesters in Brugge, in: Vlaams Weekblad, 17
november 1962).
Het woord vereert en vereering moet begrepen worden in de zin van schenken, geschenk. (J.
VERWIJS - E. VERDAM, o.c., dl. 8, kol. 1711).

[Juli]
(1 julij 1790)
Op den 1 julij is bij orders van 't magistraet der stadt Brugge bij hallegebode en
trommelinge afgekondigt(296) dat den Heere en Wet der stadt Brugge vanwegens de
souveraine Staeten van Vlaenderen gelast zijn geworden van in dees
tijdtsomstandigheden eene waekende ooge te houden tot het verijdelen van alle de
snoode
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voorwerpen die door de haeters der dierbaere vrijheijd langs alle kanten gesmeet
worden; waerom den Heere ende Wet ordoneeren, zoo sij ordoneeren bij desen om
alle hinderpaelen te voorkomen, aen alle besitters van buijskruijt die er tegenwoordig
hebben of naederhant zouden bekomen niet meer dan 15 ponden in hun besit - fol.
355 - te houden, op verbuerte van 't zelve en eene amende van 12 pond parasijse
voor ider pond dat bij hun meer zal bevonden worden, gebiedende aen eenider het
buijskruijt dat sij boven de 15 ponden besitten seffens over te brengen in
stadtsmagasijn aen 't Minnewater onder de derectie van d'heer Jaques Jacobij, directeur
van 't zelve, zullende hetzelve van aldaer altijdt met den nomber van 15 ponden
vermogen weder te haelen, mits betaelende tot een groote van ider pond buijskruijt
dat door de eijgenaers onder de directie van den zelven directeur zal vertransporteert
zijn.
Heden verneemt men in de LII gasette: uijt Livorno beroerten in Florentiën en
verscheijde kleene steden van Toscanen ontstaen. Uijt Weenen de vredebrueke met
Pruijssen schijnt zeer aenstaende te zijn; voorraedt voor 't leger; onverwagten aenval
der Turcken en nederlaeg der keijserlijcke. Uijt Parijs decreet der landtsvergaederinge
nopende de organisatie van 't zeeleger. Uijt Gend wijtloopige berichten uijt het
vaderlands leger en aenvallen van wederkanten; den eedt van trouwe door verscheijde
vrijwillige genootschappen afgeleijt en groote vrijwillige giften gedaen, etc.

(3 julij 1790)
- fol. 356 - Op den 3 julij zijn naermiddag van de Coupure met drij billanderschepen
naer Gend vertrokken ontrent 300 mannen nationeel voetvolk der besetting van
Brugge en alhier geïngaseert om verders tot versterkinge van 't nationeel leger seffens
op te trekken. Nu is wederom de stadt Brugge van geene besetting meer voorsien
waerom van heden af, als in 't begin der revolutie, de stadtspoorten en de wagten
wederom door de leden der ambagten en neeringen zullen gaen beset worden.
Heden naermiddag begonst men op de Mart voor de poorte van d'Halle (als naer het
voorbeelt van alle andere steden der geuniëerde provenciën) op te rechten eenen
theater tot welcke eerst gebragt waeren de stellingen op welke men voor 't Stadthuijs
en 't Vrije de pligtige geesselt, dog aengemerkt wordende d'oneere die hierdoor aen
de teweeg zijnde plichtigheijd zoud veroorsakt hebben geweest is er seffens bevel
gegeven om die stellinge weg te nemen ende eenen nieuwen theater ten koste van
de stadt te stellen aen welcke nu tot desen avont laet met alle vlijt gewerkt wordt om
dezelve tegens morgen te konnen voltrokken zijn.

(4 julij 1790)
- fol. 357 - Op den 4 julij van 's morgens met den dag wiert het begonste werk
voortgeset en om negen uren was den theater teenemael voltrokken wanneer ook het
carilion op den thoren tot 's avons laet begonde te spelen. Desen theater, hoewel met

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

den grootsten spoet verveerdigt, was bij uijtnementheijd konstrijk verciert; in 't
midden was gestelt den autaer, op H. Sacramentfeest gewonelijk in de Steenstraet
staende, in 't verdiep was geplaest den throon uijt de cathedraele waerop den heer
bisschop in de pontificaele diensten is sittende, in dese een vergulden leeuw als het
waepen van Vlaenderen, boven den zelven autaer een konstige schilderije, geschildert
door d'heer Joseph Suvée(297), primus van Parijs, verbeeldende de maegt van Brugge
en boven dezelve een patrioticque wimpel; op beijde zijden hingen twee tapijten uijt
den choor der cathedraele, verbeeldende het een den intré van Jerusalem
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en het ander hoe Jesus met weijnige brooden en visschen 5000 menschen spijsde,
op beijde zijden afgesloten zijnde met groen laeken. In 't midden van den theater was
gestelt eenen dee(298) overleijt met roode paene en 48 fluweele stoelen waeren - fol.
358 - op den theater geplaest op beijde zijden en in 't midden den stoel van den
bisschoppelijcken throon, den grondt en trappen waeren overleijt met de
konstgewerkte tapijten die in de groote diensten in den choor der cathedraele gebruijkt
worden. Op de beide zijden der trappen waeren geplaest twee schoone groote steene
vaeten, welke ten tijde der plichtigheijd vol vier waeren en in welke wierook en
mijrre gebrant wiert. Meer dan 50 palmen cederboomen in vaten stonden bovenop
en voor den theater, d'afsluijting van onder stont vol meijen(299) geplant die ook van
boven en langs alle zijden gesteken waeren, bijnae ongelovelijk zijnde dusdaenig
een konstwerk in zoo korten tijdt te konnen verveerdigt zijn.
Desen morgen waeren binnen Brugge van Oostcamp aengekomen 150 volontaire
boeren in de waepens om ten tijde der pligtigheijd d'hooftwagt en andere posten te
besetten met versoek door dezelve dat, wanneer zij ook den eedt van trouwe zullen
komen afleggen, door onse volontaire hunne parochie zal beset worden. Om elf uren
dan begonde de pligtigheijd - fol. 359 - in deser voegen: de volontaire der gilde van
St.-Sebastiaen en van den ardtsengel Michaël vertrokken in de volle waepens en
uniforme, ider met hun nieuw vaendel, naer de cathedraele kercke van St.-Donaes,
waer langs den ommegang de heeren der choor, in forma, gevolgt door onsen
eerweerdigsten heer bisschop, hun volgde langs de Philipstokstraete tot op den theater
op de Mart op welcke alle d'heeren van den choor, gelijk ook alle de bediende van
minst tot meest, geplaest zijnde volgens rang, wiert eerst door den heer bisschop het
konstgewerkt patrioticq vaendel, bestemt voor 't nationeel leger en dat door den eerw.
heer Bultink(300), opperkoster, gedregen was, met alle de ceremonie en pligtigheijd
gewijt; t'eijnde van welcke onsen eerw. heer bisschop, in violet pontificael gewaet,
zig op 't voorste van den theater plaetste en in de Vlaemsche tael eene doordringende
oratie dede betrekkelijk tot de pligtigheijd van d'inwijding der vaendels wegens den
eedt van trouwe die desen naermiddag zal gedaen worden; eenider ook tot
volstandigheijd, liefde en eendragt voor 't lieve vaderland opwekkende opdat door
onse klokmoedigheijd d'openbaere vijanden van 's landts welvaeren, zoo de bedekte
als bekende, teenemael mogen uijtgeroijt worden. - fol. 360 - Dese oratie die ontrent
eene kleijne halve ure geduerde, geëijndigt zijnde, wierden de twee gemelde vaendels
der gildens ook door den heer bisschop gewijt. Nauwelijcks was de pligtigheijd
geëijndigt of de ses stukken canon die voor de hooftwagt hebben gestaen en nu
geplaest zijn op 't midden van 't gebouw der Waterhalle, dat nog niet afgebroken is,
wierden verscheijde mael gelosbrant onder de algemeene toejeuging van duijsenden
aenschouwers die dese zoo seltsaeme en luijsterlijcke pligtigheijd, veele zelve uijt
waeren vaderlanschen iver met de traenen op de wangen, waeren beschouwende.
Alles nu op den theater voltrokken zijnde, zijn de gewijde vaendels geplaest tusschen
de volontaire der gildens die voorop den choor, als sij gekomen waeren, vergeleijden
tot in de cathedraele, tusschen dezelve ook het volontaire peerdevolk rijdende. Nu
was alles gerust tot naermiddag om 4 uren en den theater wiert door verscheijde
stukken linwaet, wegens den aenhoudenden regen, zooveel mogelijk geborgen,
wanneer de volontaire der drij gildens, op den Burg vergaedert zijnde, ontrent den
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5 uren, verselt door het volontaire peerdevolk, langs den zelven weg als 's morgens
op de Mart aenkwaemen en hun in slagorder stelden, voorop gaende in patrioticque
uniforme de kinderen der nationeele - fol. 361 - krijgsschool die hun op de Mart
plaesten; agter dezelve volgden den eerw. heer bisschop, verscheijde heeren prelaeten,
de gedeputeerde heeren, geestelijcke der clergen en kapitels, d'heeren gedeputeerde
voor d'heeren Staeten uijt het magistraet,
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benevens de heeren swaerdekens alle, behalvens den heer bisschop die in 't purper
was, in 't swart gekleet zijnde. Nu alles in order staende, wiert den eedt van trouwe
op de volgende wijse afgenomen, het weder ophoude van regenen. In 't midden van
den theater op den dee was geleijt een zilver kruijs, vóór 't zelve sat d'heer Van
Kaprijcke, borgmeester van schepenen, als gecommitteert van wegens d'heeren
Staeten van Vlaenderen en nevens hem op rang den eerw. heer bisschop, benevens
alle de gemelde heeren zoodat alle de stoelen bekleet waeren. Seffens kwaemen op
den theater de hooftmannen, koningen, dekens en alle de gedeputeerde der drij gildens
zonder wapenen en den eersten raedtpensionaris(301) las hun den volgenden eedt voor,
welcke zij van woordt tot woordt agterzeijden, hunne beijde vingeren op 't kruijs
houdende; in deser voegen den eedt luijdende; ‘Wij,... gildebroeders van de souveraine
hoofdgilde van den edelen ridder St.-Jooris (alle andere ook distinctelijk genoemt
wordende) en volontaire tot Brugge, beloven in die qualiteijt de conservatie der
roomschcatolijcke - fol. 362 - religie, getrouwigheijd aen het volk van Vlaenderen
en aen den staet representeerende de souveraineteijt van hetzelve volk, mitsgaeders
aen 't magistraet der stadt Brugge’. T'eijnden den heer borgmeester zeggende: ‘Zoo
helpt mij Godt en alle zijne heijlige’, welcke woorden ook agtergeseijt wierden. Dese
heeren den eedt afgeleijt hebbende, volgden hun alle de volontaire der gildens op
den volgende wijse: alle drij de gildens waeren verdeelt in pelottons van 16 mannen
die elk volgens rang, voorop gaende trommel en fluijt, voor den theater tot tegens
den voorensten trap verscheenen en hunne waepens plat op den grondt stellende, met
ontdekten hoofde, beijde hunne vingeren omhoog houdende, van woort tot woordt
den eedt agterzeijden die hun door den heer raedtpensionaris voorgelesen wiert.
Agter ider gilde volgden t'eijnden het laeste pelotton menige volontaire die, hoewel
zonder waepens en uniforme, de kosten en lasten der zelve gilden helpen draegen
die gesaementlijk ook den eedt deden; welcke door de drij gildens voltrokken zijnde,
kwaemen tot tegens den theater, verdeelt in divisiën van ses, het volontaire peerdevolk
die met den blooten sable in de slincker handt en ontdekten hoofde, ook hunne
vingeren omhoog stekende, op dezelve wij[ze] den eedt afleijden, - fol. 361bis groote moeijte nogtans hebbende om hunne peerden in toom te houden; welcke
pligtigheijd meer dan twee uren geduerde, tot d'uijtvoering van welcke waeren ook
alle de leden der ambagten en neeringen van Brugge als ooggetuijge op de Mart
vergaedert die in eene ronde circel agter de gilden en ontrent den theater stonden.
Door de vergaedering der dekens nogtans was er niet beslist dat dezelve leden zouden
ook als volontaire den eedt afleggen, nog niemant was daertoe aensogt, waerom er
verscheijde ambagten en neeringen maer alleen den eedt oude dekens en eenige
supposten hadden laeten vermaenen, dog ziet hier lief naegeslagt den vaderlandschen
iver der Bruggelingen; de gildens den eedt afgeleijt hebbende, begonden de canons
op de Waterhalle onophoudelijk te losbranden en een algemeen vrugdegeroep van
duijsenden die er vergaedert waeren weergalmde de locht die alle met d'handen en
hoeden omhoog gesteken uijtriepen: ‘Lang leven de heeren Staeten van Vlaenderen!
Vivant de volontaire van Brugge! Vivat de religie en vrijheijd! Vivant de patriotten!’,
en meer ander vruegdegeroepen, te lang om hier te melden, alle hetwelk door den
eerw. heer bisschop en alle die op den theater waeren met gelijk geroep en omhoog
- fol. 362bis - steken der handen en hoeden beantwoort wiert. Tusschen dees teekens
van algemeene toejeuging verscheenen voor den theater den deken en confraters der
neering van de kruijthalle die seffens, als de gildens, den eedt afleijden, met dit

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

verschil alleen dat den heer raedtpensionaris aflas: ‘Wij, deken en eedt, mitsgaeders
de verdere supposten van de kruijthalle en dus van d'andere ambagten en neeringen’,
verders de woorden van den eedt volgende. Nauwelijks hadde dees neering zulks
gedaen of hun voorbeelt wiert seffens ook door meest alle de ambagten
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en neeringen van Brugge gevolgt, ook door de merceniers waer ik, zelfs alsnu in den
eedt zijnde(302), met den deken en verscheijde supposten, terwijl er die niet alle gevraegt
waeren, den eedt, staende op den eersten trap van den theater, hebbe afgeleijt. Elk
ambagt ende neeringe verhaeste zig om eerst blijken van hunnen vaderlandschen
iver te geven, alles onder een verdobbelende vruegdegeroep. Meest alle de ambagten
en neeringen dus den eedt afgeleijt hebbende, wiert er geropen dat elk, volontairelijk
onder nog ambagt of neering zijnde, den eedt mogt komen afleggen en siet met wat
iver duij sende bezielt waeren, want een ontelbaer getal zoo - fol. 363 - mans als
jongelingen, zelfs vrouwen en dochters, kwaemen naer de theater gelopen met eenen
vlijt moeijlijk om beschrijven en deden ook als volontaire den eedt van
getrouwigheijd, alle welcke het vrugdegeroep nog meer en meer verdobbelde. Dog
alzoo het wederom zeer hevig begonde te regenen, wierden de verdere vrugdeteekens
hierdoor verhindert en 't doorlugtig geselschap wiert van den theater door de gildens,
zooals sij gekomen waeren, naer 't Stadthuijs vergeleijt, nu ontrent seven uren en
half geworden zijnde, waermede de vruegdefeest van heden onder het onophoudelijk
losbranden der canons tot 's avons laet eijndigde; zullende dus den vaderlandschen
iver der Bruggelingen met regt in de latere tijden door 't naegeslagt bewondert worden
als zij zullen aenmercken den iver die voor de vrijheijd is betoont geworden.

(5 julij 1790)
Op den 5 julij waeren 's morgens alle de cieraeden van den voormelden theater
teenemael afgedaen, dog dezelve is in wesen blijven staen met alle de plankenijfers(303)
en aengeslaegen groen en meijen om eerstdaegs gebruijkt te worden, 't zij op dezelve
forme of op een andere, tot het afleggen van den - fol. 364 - eedt van trouwe door
de volontaire 's Landts van den Vrijen, welcken dag nog niet bepaelt is maer om de
menigte in verscheijde districten zal verdeelt worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Organisatie ofte bestieringswijse der stadt Gend’, (welcke
versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 56 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LIII gasette: uijt Weenen omstandigheden van het verlies
door Oostenrijk voor Giurschiow geleden; nopende de groote droogte en hitte. Uijt
Parijs den graeve de Florida-Blanca, eersten minister des konings van Spagniën(304),
heeft door eenen booschwicht twee à drij steken met eenen poignart ontfangen; de
stadt vanf Tobago in asschen geleijt. Uijt Gend bericht uijt het vaderlandts leger met
verlies van weerkanten; bekentmaekinge door de heeren Staeten van Vlaenderen
gedaen wegens het afleggen van den eedt der volontaire; groote vaderlandsche giften
gedaen uijt verscheijde plaetsen. Merkweerdige lijste van vrijwillige giften uijt het
vaderlands comtoir der stadt Brugge. Uijt Bergen den eedt door de volontaire afgeleijt,
ook uijt Mechelen en Ninove en groote giften gedaen. Uijt Brussel bepaeling van 't
goon aen de invalides wordt toegestaen. Manifeste te Limbourg uijtgegeven.
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(6 julij 1790)
- fol. 365 - Op den 6 julij wiert door twee vrouwspersoonen in een huijs in de
Gendstraete eene diefte met braeke begaen. In het huijs eene dochter wonende die
bij d'hoveniers is werckende, hadden sij de stoutigheijd van haere sluijtmande open
te breken en van 't geldt dat sij heeft bijeen vergaedert, bestaende in ontrent
tweeëntwintig pond groote courant, te ontweeren tot vijf ponden grooten, met welcke
sij desen morgen naer Gend vertrokken zijn agter hunne mans, die laest met de
nationeele troupen uijt Brugge vertrokken zijn. Van verscheijde hadden sij
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kleederen geleent om te vertrekken zoodat sij, niet weerkomende, van officiewege
zullen agtervolgt worden.

(8 julij 1790)
Op den 8 julij was ik als chef met ses andere mannen van de neeringe der merceniers
voor 24 uren geplaest aen de Gendpoorte tot het observeeren van de wagt, gelijk nu
alle de leden der ambagten en neeringen d'eene naer d'andere met groot tijdtverlies
moeten doen, onse stadt nu teenemael van alle nationeele besettinge ontbloot zijnde
gelijk ook van borgerlijcke soldaeten. Om seven uren 's avons wiert mij in 't Stadthuijs
ter hand gestelt het woort - fol.366 - van heden in een gelakt bilietje, te weten:
‘St.-Victor et Vienne’ met een gedrukt en geschreven ingevolt briefken behelsende:
‘De merceniers zullen de wagt houden den 8 julij aen de Gendpoorte van 's avons
ten 7 uren tot 's anderdaegs 's avons ten 7 uren met 6 mannen en eenen chef, desen
8 julij 1790. Nota: den chef zal moeten konnen schrijven en zullen moeten vergaederen
in de zaele van het Stadthuijs quart voor seven uren om van daer naer hunne post te
gaen’. Was geteekent Frans Moentack(305).
Geduerende den nagt en dag waeren wij verplicht alle onbekende persoonen aen te
spreeken, de poorte uijt- en inkomende, te vraegen van waer sij komen ofte gingen
en onvoorsien van pasport of behoorlijk bescheet over te brengen met twee
gewaepende mannen naer d'hooftwagt. Den heer hoogbalieu(306), ook verdagt aen 's
landts verraedt, moest in- of uijtkomende, aengehouden worden, gelijk ook verscheijde
andere welckers portraiten aen alle de poorten toegesonden wierden. Niet zonder
redens moet nu meer als oijt op alle vremde beweginge gewaekt worden omdat de
spraeke algemeen is dat er eene tegenrevolutie gesmeet wordt die veele zeggen naer
den 14 deser te zullen uijtbresten omdat op dien dag het plichtig verbond der - fol.
367 - nieuwe constitutie van Vrankrijk staet gesloten te worden en dat op den zelven
tijdt eene contrierevolutie langs den kant van West-Vlaenderen zal uijtbresten
hetwelck aen menige, hoewel zonder grondt van waerheijd, groote vreese is
veroorsaekende.
Heden verneemt men in de LIV gasette: uijt Weenen naeder bericht van den voorval
en nederlaege voor Giurschiouw; Pruijsissche troupen langs den kant van Gelderen
naer de Belgissche provenciën bestemt(307); door een schrikkelijk onweder groote
ongelucken veroorsakt, waerop den regen, dog te laet, gevolgt is. Uijt Parijs wonderen
voorval van twee particuliere in het swart gekleet die hun, zonder een woort te
spreeken, een heelen dag op de trappen van 't appartement des konings hebben
geplaest. Alom worden vergaederingen voor eene tegenrevolutie gehouden. Uijt
Brussel ordonantie tot het doen der opgaeve van alle vremdelingen; vermeederinge
der vaderlandsche giften; officiëele berichten uijt het vaderlandts leger; den eedt van
trouwe door verscheijde genootschappen gedaen. Grooten iver der jonge dochters
van de parochie van Vurste. Vaderlandsche giften uijt verscheijde plaetsen gedaen
die zeer aenmerkelijk zijn. Pligtigheijd wegens de revolutie op de parochie van
Zijngem gehouden.
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(10 julij 1790)
- fol. 368 - Op den 10 julij wiert 's morgens om drij uren aen de Kruijspoorte
aengehouden en door de borgers, gewaepent, naer d'hooftwagt beweegt eenen
vremdeling, bij zig hebbende verscheijde correspondentien voor de keijsersgesinde
fijgen die in menigte binnen Brugge gevonden worden en uijt welcke papieren veel
zal worden ontdekt; geene daegen of nagten passeren der of daer worden nu en dan
verscheijde persoonen gewaepent naer d'hooftwagt opgebragt die maer aen 't minste
verdagt zijn of zonder of met valsche pasporten bevonden worden.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

78
Heden om ses uren 's avons wiert door mijnheer Van Kaprijcke, borgmeester van
schepenen van Brugge, geleijt den eersten steen van het gebouw der Waterhalle langs
den kant der Breijdelstraete die met den naem, jaer en dag en 't waepen van desen
heer was uijtgekapt, om in 't toekomende te konnen gesien worden regt op den hoek
gestelt wordende en waerom ook de canons, die sondag lest boven op de Waterhalle
gestaen hebben wegens het afleggen van den eedt, verscheijde mael gelosbrant
wierden.

(12 julij 1790)
Op den 12 julij verscheen 's morgens op d'aflossinge der hooftwagt om agt uren eene
verdobbelde wagt van de volontaire der gildens, benevens ses volontaire te peert en
welcke zal voortdueren tot'er tijdt dat men zal versekert zijn nopende de menige
maeren die verbreijt worden tegen den 14 deser te zullen uijtbersten zoo haest het
pligtig - fol. 369 - verbond der nieuwe constitutie van Vrankrijk zal gesloten zijn;
diesaengaende worden menige maeren verdicht onder andere dat d'heer De Meestere,
advocaet en gevlugte fijge naer Rijssel, alhier door eenen eijgenhandigen brief heeft
laeten weten dat voor den 16 deser den keijserlijcken arend op den thoren zal geplaest
zijn en meer andere diergelijcke ongegronde verdigselen, zelfs wordt door de haeters
van 't algemeen welvaeren uijtgestroijt dat ider op den 14 en 15 deser zijne vensters
en huijsen zal moeten gesloten houden om alle ongevallen zooveel mogelijk te
voorkomen; alle welcke aen menige bevreesde en lichtgelovende persoonen de
grootste vreese is veroorsaekende.
Van desen morgen af rijd het volontaire peerdevolk alom rondt om te waeken tegens
alle disorders en om te zien of de borgerlijcke wagten aen de poorten in order zijn
en om, of er ergens den minsten opstant voorviel, seffens de tijding aen d'hooftwagt
te konnen overdraegen.
Heden verscheen in 't licht; ‘Vervolg van het groot licht van den waeren Brabander,
behelsende eene beschrijving der keijsersgesinde, alias veijgen, met hunne argelistige
uijtwerckinge en des zelfs naemen’, (welke versaemeling N. 3 onder de stukken N.
57 kan gesien - fol. 370 - worden). Ook ‘Aenwakkering en salige vermaeningen tot
de religeusen die desen staet betragten of alsnu het geluk hebben naer zoo droeve en
geweldige vervolginge naer hun clooster te mogen wederkeeren’, (welke
versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 27 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LV gasette: uijt Kadix lijste van d'uijtrustinge der
Spaensche oorloogschepen. Uijt Weenen eenen courier naer Reichenbach in Cilesiën
afgeveerdigt; de droogte weder hernomen. Uijt Parijs omstandigheden van de twee
persoonen in 't swart gekleet en de schriften bij hun bevonden; verveerding van het
Veldt van Mars tot sluijting van het algemeen verbond; decreet op de constitutie der
regtspleginge. Uijt Maestricht karren met meel uijt Brabant aldaer aengekomen. Uijt
Gend officicele berichten uijt het vaderlandts leger. De valsche gerugten van den 14
deser te zullen voorvallen door de Staeten van Vlaenderen wedersproken. Bepaeling
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der zelve tot het afleggen van den eedt der volontaire. Het gerugt van het beswaeren
der linwaeden ten inkomen van Vrankrijk is teenemael verdicht en valsch verklaert.
Zeer merckweerdige vaderlandsche giften die uijt verscheijde plaetsen voor 't behoef
des vaderlandts geschonken zijn.

(13 en 14 julij 1790)
- fol. 371 - Op den 13 en 14 julij wierden in de kercke der eerweerde paters
predikheeren telkens 's morgens om thien uren gedaen eene solemnele misse met
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expositie van het Alderheijligste en het beelt van Maria de Victoria in het midden
der kercke zijnde.

(14 julij 1790)
Op den 14 deser ook in de kercke der eerw. paters recoletten ter zelver ure eene
diergelijcke misse afgesongen. Om 11 uren wiert ook in de parochiale kercke van
St.-Gillis aen den autaer van Onse-Lieve-Vrouwe van Remedie(308), des zelfs beelt in
't midden der kercke gestelt, eene diergelijcke pligtige misse afgesongen, welcke
pligtigheden met eene zielroerende vermaeninge in druk alom geaffixeert en sondag
lest op alle de predikstoelen afgelesen was, een oneijndig getal godtvrugtige zig
aldaer laetende vinden ten eijnde den hemel door eenpaerige gebeden door voorspraek
van Maria te bewegen dat Hij de rampen, met welcke men ons heden bedreijgt heeft,
van ons zoude gelieven af te weeren en eene gewenschte rust over onse landtstreken
zoude gelieven te laeten daelen; zijnde heden, niettegenstaende de verbreijde gerugten,
alles zoo gerust en stil alsof er geene maeren zouden verbreijt zijn zoodat eenider
gerust wordt, ziende zulks alleen door het fijgenras verbreijt en uijtgedagt te zijn.

(15 julij 1790)
- fol. 372 - Op den 15 julij wiert 's morgens om vijf uren in de parochiale kercke van
St.-Anne gedaen een solemnele misse ter eeren van de H. moeder Anna, ten zelven
eijde als hiervooren vermelt en welcke door menige godtvrugtige bijgewoont wiert,
besonder door werklieden welcke in den dag geen tijdt hebben om de
godtvrugtigheden bij te woonen; zijnde in dezelve kercke reets verscheijde missen
op die uren ten zelven eijnde gedaen geworden.
Tot nog toe is alhier alles in volle ruste even alsof er noijt van de troubelen, waermede
men bedreijgt is, zoude gesproken zijn zoodat men nu opentlijk ziet dit alles maer
door de fijgen verdagt te worden.
Heden verneemt men in de LVI gasette: uijt Venetiën een corps Russen met groot
verlies door de Turken geslegen. Uijt Weenen bericht uijt het congres van
Reichenbach(309); muijtelingen uijt Bohemen en Galiciën opgebragt. Uijt Parijs decreet
der landtsvergaederinge en den eedt die den koning bij het sluijten van 't algemeen
verbond zal moeten doen. Uijt Venlo de Pruijssissche troupen zijn in volle beweginge.
Uijt Brussel vermeedering der vrijwillige giften; de vrijwillige der Brabantsche
dorpen komen in menigte den eedt afleggen. Uijt Gend officieel bericht uijt het
vaderlandts leger. Onsteltenis tot Herenthals ontstaen wegens d'aennaedering van
eenige overlopers. Bericht der schietfeest tot Lokeren.

(17 julij 1790)
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- fol. 373 - Op den 17 julij zijn bij orders van 't magistraet van 't Stadthuijs afgekondigt
en geaffixeert(310) twee ordonantiën behelsende eene ampliatie(311) wegens de ordonantie
van de neering der vrije merceniers op 't inbrengen en verkopen der vremde goederen
binnen dese stadt, met verdere interdictie aen alle herbergiers en alle andere ingesetene
deser stadt van geene mercerijegoederen te huijsen ofte te herbergen dan alleen op
't magasijn van stadtspondgelt(312), op verbuerte der goederen en eene amende van 25
guldens voor den gene dezelve zal herbergen of t'zijnen huijse aenveerden, om dus
temeer te voorkomen de frauden regardeerende dezelve neeringe en degone
regardeerende het stadtspondgelt. Eene tweede ordonantie(313) behelst dat het ambagt
der smeden binnen de stadt Brugge grootelijks benaedeelt wordt door de zoogenaemde
savoijaers(314), landtloopers en andere persoonen door het
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inbrengen, uijtdraegen, vermaeken en verkoopen der kopere waeren, om waerin te
voorsien den Heere ende Wet ordoneert dat alle de koperwaeren die voortaen door
dezelve binnen de stadt of paelen van diere zullen worden gebragt ofte ook degene
die door dezelve uijt de stadt zullen gedraegen of vertransporteert worden voor - fol.
374 - supliantsambagt zullen zijn verbuert, gelijk ook alle de gereetschappen die tot
vermaekinge van eenige der zelve bij hun zullen gevonden worden, boven de boete
van 12 pond parasijse voor elcke contraventie die gelijkkelijk ten profijte van 't zelve
ambagt zal moeten gegeven worden.

(18 julij 1790)
Op den 18 julij is voor 's landts welvaeren 's morgens om 10½ uren in de kercke der
eerw. paters augustinen afgesongen eene solemnele misse.
Heden, feestdag van O.L.V. van het H. Schapulier, is naermiddag vanuijt de kercke
der eerw. paters carmeliten als naer oude gewoonte de processie vanuijt de kercke
der eerw. paters carmeliten omgedregen, den gewonen autaer aen de
Nieuwjaerbrugge(315) gestelt en de huijsen en straeten meer als oijt verciert zijnde.
Heden is tot Damme, ook als naer oude gewoonte, de processie met het miraculeus
H. Kruijs(316) omgedregen geworden.

(19 julij 1790)
Op den 19 julij zijn uijt de stadt Gend in de Coupure aengekomen twee
billanderschepen op welcke hun bevonden ontrent tweehondert mannen nationeele
troupen, die nog heden door den Com naer Nieuport zijn voortgevaeren om die stadt
en 't omliggende te versterken en voor alle vijantlijcke aenvallen te versekeren.
Om 11 uren van desen morgen wiert in de kercke der eerw. paters - fol. 375 predikheeren wegens het overlijden van den heer Feijs(317), lid van de volontaire der
hantboge, gedaen eene pligtige misse in truermusik door den heer proost der zelve
gilde, waer alle de volontaire der drije gildens in volle uniforme tegenwoordig waeren.
De keersen waeren verciert met het waepen van Vlaender en op de lijktombe, in 't
midden van den choor geplaest, was geleijt den sabre en ciberne, benevens den hoedt
met pluijmen van den overleden. Den toeloop van volk tot het zien verrichten van
die buijtengewone pligtigheijd overgroot zijnde.
Heden is in 't licht verschenen een reglement van 't souverijen congres tot het
behouden van de veijligheijd tegens alle invallen op 't plattelandt, aen d'heeren Staeten
toegesonden, beginnende met de woorden: ‘Lieve en welbeminde, etc.’, (welcke
versaemeling N. 5 onder de stukken N. 8 kan gesien worden). Ook twee crimineele
sententiën van twee oproermaekers in den laesten voorval ontrent Audenaerde die
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den 17 deser tot Gend zijn opgehangen en welcke versaemeling N. 3 onder de stukken
N. 58 en 59 konnen gesien worden. Men zegt dees twee, tot de justitie verwesen,
zeer rijk te zijn en dat de familie voor 't bekomen het remis(318) van Jacobus de Conink
aen den staet tot 5.000 ponden grooten hebben geoffereert, boven het onderhout van
een - fol. 376 - correctiehuijs voor zijn leven, dog dat alles vrugteloos is geweest.
De pligtige hebben ook tot het eijnde van hun leven den keijser toegenegen gebleven,
zelfs tot op de trappen van de galgeleeder en niettegenstaende de vermaeningen tot
de naekende doodt die hun door geestelijcke gedaen wierden, hebben zij aen de
Staeten de onregtveerdigheijd van hun doodtvonnis verweten en dat zij alleen voor
de behoudenis van de voorrechten van hunnen wettigen souverijen wierden
geslagoffert, onder dewelcke sij hebben voorseijt dat de Nederlanden haest als
voorheen zullen moeten wederkeeren en meer
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andere zielroerende redenvoeringen uijtgesproken hebbende op de trappen van de
galgeleeder, zijn sij niettegenstaende dezelve beijde met het strop aen den hals door
den scherpregter gehangen geworden. Menige weldunckende, hoewel waere
vaderlanders, aensien waerlijk de strengheijd van dit doodtvonnis te voorbaerig omdat
de schandvlek door hetzelve veroorsakt noijt kan uijtgewasschen worden en alle
andere saeken, waermede de doodt niet vermengelt is, vroeg of laet konnen herstelt
of verbetert worden.
Heden verneemt men in de LVII gasette: uijt Weenen bericht van eene veroveringe
op de Turken behaelt. Verklaering door den Holantschen minister gedaen nopende
de Belgissche provenciën. Uijt Parijs den heer Louis-Joseph-Philippe van Vranrijk
in de landtsvergaederinge - fol. 377 - verschenen; gevreesde troubelen wegens de
sluijting van het algemeen verbond; omstandig verhael van de pligtigheden van de
sluijting van het algemeen verbond dat op den 14 julij in het veld van mars plaetse
gehadt heeft. Uijt Zoetendal in het Luijksche gevreesde inrukking der troupen aldaer.
Uijt Maestricht grooten voorraed van magasijnen van eetwaeren die aldaer opgerecht
worden. Uijt Bouvigne de grootste magt wordt gewent op den ouden weg van het
Luxemboursche. Uijt Brussel verscheijde stukken canon aen de staet geschonken
nopende d'algemeene onsteltenis die in de Kempen ontstaen was. Oostenrijcksche
overlopers opgebragt. Algemeene vruegdebedrijven die wegens den naemdag van
den heer Hendrik van der Noot hebben plaetse gehadt. Uijt Gend berichten uijt het
vaderlandts leger; wijtdeijlinge der prijsen voor de leerlingen der vroedkunde; den
eedt van getrouwigheijd door verscheijde genootschappen gedaen en vaderlansche
giften door dezelve en door andere gedaen. Uijt Dendermonde wederkomst uijt
Vrankrijk van de gesupprimeerde religeusen theresianen en pligtigheijd daerover
verricht, gelijk ook wegens het vieren van den naemdag van den artsbisschop van
Mechelen(319) en d'heer Van der Noot gedaen is; - fol. 378 - hoe den eedt der volontaire
genootschappen tot Audenaerde plichtig is afgeleijt geworden.

(21 julij 1790)
Op den 21 julij is van Stadthuijs afgekondigt(320) bij orders van 't magistraet deser
stadt de volgende advertentie: dat op het reglement, gepubliceert den 12 meij,
geaccordeert met het generaele corpus der ambagten en neeringen deser stadt tot het
formeeren der wijkmeesters nu alle de wijken geformeert zijn, waerom mits desen
aen ider kenbaer gemakt wordt dat de heeren hooftmannen der ses sesdendeelen
gelast zijn van aen alle de overheden van elk huijsgesin van hunne respective wijken
toe te senden eene schriftelijcke declaratie inhoudende dag, ure ende plaets tot het
kiesen van eenen wijkmeester en substitut; zullende uijt ider wijk bij meerderheijd
van stemmen vier mannen gekosen worden de geriquireerde bekwaemheijd hebbende,
welcke den hoofdman zal overbrengen den collegie om uijt dese uijt idere wijk of
gebuerte eenen wijkmeester en substitut door 't collegie te worden benoemt, naer 't
reglement van welcke eenider zig zal behooren te gedraegen.
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Heden is vanuijt de kercke der eerw. paters carmeliten tot slot van het feest van
O.L.V. van 't Schapulier de processie omgedregen geworden.

(22 julij 1790)
- fol. 379 - Op den 22 julij is bij orders van d'heeren van 't magistraet deser stadt van
't Stadthuijs afgekondigt(321) dat op de geduerige klagten, gedaen door de vrije knegten
der ambagten deser stadt, hoe dat menige van hun zonder werk loopen ter oorsaek
dat menige vremdelingen binnen dese stadt daegelijcks zijn werkende, om
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welcke te voorkomen den Heere ende Wet ordoneert dat van nu voortaen aen geene
publicke wercken eenige onvrije knegten of vremdelingen vermogen te wercken,
zoodaenig dat seffens de vrije zullen vermogen bij loting op 't werk te gaen en
d'onvrije hetzelve seffens zullen moeten verlaeten; zullen ook degene, geene vrije
knegten genoeg zijnde, den voorrang tot het werk hebben buijten de vremdelingen
degone zullen bevonden worden een jaer binnen dese stadt gewoont te hebben.
Op heden, gelijk gisteren en morgen zal gecontinueert worden, waeren er meer dan
70 joffrouwen deser stadt in d'Halle vergaedert die met allen iver gratis aldaer naeijden
en bereijt makten menige stukken grouw linwaet om het formeeren van eene rotse
die den theater tegens sondag toekomende zal verbeelden, wanneer door de
buijtedistricten den eedt van getrouwigheijd zal afgeleijt worden. Onder dezelve
joffrouwen saeg men ook verscheijde edele dames dit gering hantwerk hanteeren,
den - fol. 380 - werksaemen iver van alle voor 't vaderland van ider bewondert
wordende.
Heden verneemt men in de LVIII gasette: uijt Weenen bericht van eene veroveringe
op de Turken behaelt. Uijt Parijs gedenkweerdig schrift wegens de sluijting van het
nieuw verbond aen den koning overhandigt met de antwoorde van den koning daerop
gevolgt. Uijt Gend voorbericht van den vrede tusschen den koning van Hongariën
en Pruijssen; verscheijde berichten uijt het vaderlandts leger, den eedt van trouwe
door verscheijde genootschappen afgeleijt en zeer merkweerdige vaderlandsche
giften gedaen. Pligtigheden die wegens de revolutie tot Ninove, St.-Pieterskapelle(322)
en St.-Nicolaes, landt van Waes, gehouden zijn.

(25 julij 1790)
Op den 25 julij was het binnen de stadt eene zeer luijstelijeke peerdefeest wegens
de pligtigheijd die heden is verricht geworden. Van 's morgens vroeg wiert het
binnebeluijk van de Mart met planken afgeslegen, 't goon een groot en schoon park
formeerde. Den theater, die heden in den morgen teenemael volmakt was, verbeelt
eenen hoogen berg omringt van alderhande boom- en kruijtgewassen, steenachtige
rotsen, onderaerdsche kuijlen en vloeijende beken, vogels en landtsgetuijg en breeder,
(zooals in de verbeeldinge der zelve - fol. 381 - in druk uijtgeven versaemeling N. 3
onder de stukken N. 60 kan gesien worden, in welcke men ook N. 61 kan sien de
lijste van het corps der vrijwillige van de parochie van Nieuwmunster en hoe volgens
dese de buijtegenootschappen zig vrijwillig tot den eed van getrouwigheijd verbonden
hebben). Boven het verdiep dan van den theater was geplaest eene forme van
vierkanten sark waerop in goude letteren stont dit jaerschrift: ‘BrUgensIs UrbIs,
atqUe franConatensIs, arMata LaUDetUr UbIqUe soCIetas’(323), boven welcke
verheven stonden de waepens van Vlaenderen en 's Landts van den Vrijen. Nevens
het verdiep waeren gehangen alle bedenckelijcke soorten van boeregereetschappen
welke tot den boerenstijl gebruijkt worden; versierende menige schoone stoelen,
kussens en in 't midden eenen dee met zilvere kruijs heele dit konststuk, hetwelck
tot verwondering van alle aenschouwers was strekkende door de menige posturen
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en sinnebeelden waermede den heelen spitzenberg omhangen was. Om een ure dan
reeden verscheijde corpsen van ons volontaire peerdevolk en verscheijde corpsen
van de volontaire der gildens in de waepens, vervoegden hun bij dezelve en gingen
- fol. 382 - naer de St.-Catharine-, Smede- en Dampoorte, waer alle de volontaire
der boeregenootschappen van 32 parochiën en stede van Blankenberge vergaedert
stonden, welcke seffens met allen bedenkelijcken treijn en eerebewijs wierden
ingehaelt en in 't beste order naer de Mart kwaemen waer de resteerende volontaire
onser drije gildens in het park in de
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waepens vergaedert stonden. De volontaire van elcke plaetse waeren voorsien van
canons, waepens, konstgewerkte vaendels, menige andere vercieringen en die welcke
nog geene waepens hebben, saeg men alle soorten van instrumenten bij hun hebben
tot teeken van verdedinge voor het vaderlandt. Aldus verscheenen om drij uren meer
dan 20.000 gewaepende mannen op de Mart, wordende eerst door de volontaire van
Blankenberge, die tusschen 16 à 1.700 mannen sterk waeren, voor den theater den
eed van trouwe afgeleijt, op dezelve forme als hiervooren fol. 361 aengewesen, zoo
nogtans dat alle degone van elcke stadt of parochie alle gelijk den eed afleijden,
seffens, t'eijnden dezelve, langs den anderen kant de Mart aftrekkende t'wijl de plaets
voor de menigte te versaemelen veel te kleijn was. Op den theater waeren onsen
eerweerdigsten heer bisschop, - fol. 383 - de heeren commissarissen 's Landts van
den Vrijen, de gedeputeerde uijt het magistraet van Brugge, degone van den
Proosschen, Canonikxschen en Laetschen(324) en meer andere aensienelijcke persoonen.
Door verscheijde genootschappen der buijteplaetsen wierden op den theater tot
onderstant van 't nationeel leger vereert aensienlijcke giften; zoo in geldt, zilvere
effecten als versieringen waermede de eerekoningen der buijtegildens geduerende
de schietfeesten omhangen zijn, die alle door konstvercierde maegdekens op den
theater vereert wierden. Niemant geheugt oijt eene meerdere vruegdefeest binnen de
mueren van Brugge gesien te hebben als geduerende desen naermiddag gepleegt is
en 't naegeslagt zal nauwelijks konnen geloven dat zoo menige duijsent menschen,
alle bezielt met vaderlandschen iver, saemengekomen zijn om den eed van trouwe
af te leggen, welcke bovendien van meest alle plaetsen van eene overgroote menige
van vrouwen en dochters verselt waeren die, evenals het mannelijk geslagt, den eed
hebben afgeleijt en ook in teeken dat zij het vaderland willen helpen verdedigen van
alle soorten van instrumenten als pistolen, stokken, forken, vleijen(325), - fol. 384 pijkken, pekhaeken en alle andere soorten van boeregetuijg voorsien waeren. Noijt
hoorde men meerder vruegdegeroep de locht weergalmen zoodaenig dat door het
onophoudelijk spelen van 't carilion het losbranden der canons op de Waterhalle, het
losbranden der canons van de verscheijde genootschappen, het afschie[t](d)en van
duijsenden fusikschooten, het slaen van menige trommelen en 't gespel van alle
soorten van musik, verselt door een oneijndig vruegdegeroep, men nauwelijks malkaer
konde verstaen en elk als verdwelemt was. Ontrent seven uren 's avons geworden
zijnde, zijn de laeste buijtegenootschappen van de Mart vertrokken, waernae het
doorluchtig geselschap van den theater, voorgeleijt door de volontaire onser gildens,
naer 't Landthuijs van den Vrijen vertrokken zijn waer een pragtig feest bereijt was.
Nog desen avont zijn ook meest alle de buijtengenootschappen naer hunne
woonplaetsen vertrokken met den grootsten moedt om het lieve vaderland zooveel
in hun is te helpen verdedigen en hunne plaetsen van alle ongeval te helpen
beschermen en grootelijks aengedaen door de eerebewijsingen die hun binnen de
stadt Brugge aengedaen zijn.

(26 julij 1790)
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Op den 26 julij wiert 's morgens den theater van alle zijne sieraeden ontbloot, het
onderwerk nogtans blijvende staen totdat de resteerende districten van buijten zullen
aenkomen, wanneer den th[e]ater andermael een andere verbeeltenis zal formeeren.
Over den noen wiert den eerw. heer pastor van Vassenaere(326) door d'heer Gailliard(327)
en eenen anderen van de gilde der hantboge, die heden d'hoofdwagt formeert, binnen
dese stadt ingebragt als fijge en waerom zij desen heer ook faitelijk uijt zijn huijs
hebben opgelicht en dit alleenelijk omdat hij gisteren met de boeren zijner parochie
tot het doen van den eed niet was medegekomen. Op de Mart gekomen
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zijnde plaetsten zij desen heer eenigen tijdt in 't midden van den theater op eenen
stoel, twee der gilde nevens hem sittende, op 't geschicht(328) van welcke seffens bij
honderden menschen op de Mart verscheenen, het gepeupel reets beginnende te
roepen: ‘Fijge, fijge’, tot zooverre dat, hadde desen heer nog eenige minuten aldaer
moeten blijven sitten, hij in perijkel zoud hebben geweest van om 't leven gebragt te
worden. Seffens dan wierden orders gegeven van desen heer van den theater te
bewegen en hij wiert geleijt in 't huijs van sr. Bouwens(329) op de - fol. 386 - Mart om
van daer verders naer 't bischdom vergeleijt te worden. Naerdat desen heer tusschen
eenen groote alteratie in 't bischdom van alles onderhoort was, wiert hij tegens den
avont in de carosse van onsen eerweerden heer bisschop, verselt door des zelfs
secretaris, naer zijne parochie vervoert, niet te verwonderen zijnde zoo desen heer
hieraf met eene siekte overvallen wordt terwijl men in 't algemeen zegt dat hem groot
ongelijk is aengedaen en dat de twee der gilde, die hem zonder consent opgelicht
hebben, in regte zullen betrokken worden of door de gilde gedisgratieert, hunne
vermetentheijd van ider zeer mispresen wordende; men zegt ook dat desen heer
gisteren naer 't doen van den eedt niet heeft konnen komen door eene lichte
onpasselijkheid en zoo genomen dat hij plichtig waere, was hij ook niet aen hun recht
maer voor zijnen competenten te straffen of in 't bischdom te beklaegen.
Heden naermiddag is als naer oude gewoonte de processie vanuijt St.-Anna- en
St.-Jacobskercken omgedregen, welcke laeste gisteren wegens het aengemelt feest
tot heden was verschoven, langs den weg eenige autaeren gestelt en de huijsen en
straeten schoon verciert zijnde.
Heden verscheen in 't licht: Versaemeling van cretieke stukken waeronder men vint
't verhael van de - fol. 387 - buijtenspoorigheden dewelcke de keijserlijcke troupen
bedreven hebben tegen de Brabansche vlugtelingen in de provencie van Luijk in de
maendt october 1789; aenmoedinge tot de waere vaderlanders om hun op te wakkeren
tot de landtsgeregtigheden en meer andere criticque stukken tom. 2 door Sincerus
regtuijt, (welke versaemeling N. 6 onder de stukken N. 8 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LIX gasette: uijt Weenen den veldmarechal Laudon is
gevaerlijk krank; de krooninge van den koning van Hongariën uijtgestelt. Uijt Berlijn
bericht wegens de onderhandelingen van Reichenbach. Uijt Gend bericht van eene
veroveringe door de vaderlandsche troupen op de Oostenrijksche behaelt; wegens
de nieuwe organisatie is door de collatie het magistraet der stadt Gend vernieuwt,
de naemlijst dezelve en pligtigheden daerover gehouden; verbinding door het corps
volontaire der zelve stadt gedaen. Uijt Weenen de droeve tijding van het overlijden
van den veldmarechal Laudon toegekomen. Uijt Brussel officieel bericht uijt het
vaderlands leger, groote vermeerderinge der vaderlandsche giften gelijk uijt Gend.
Pligtigheden welcke wegens de revolutie tot Aelst (grooten - fol. 388 - iver der
vrouwspersoonen), tot Sottegem en tot Avekapelle gehouden zijn en der zelve waeren
vaderlandschen iver aengetoont.

(27 julij 1790)
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Op den 27 julij 's morgens om agt uren wiert het lijk van den vermaerden generael
Elliot lord Heathfield(330), den 7 deser tot Kalhoven, digt bij de stadt Aken, overleden
aen eene beroerte in den ouderdom van 74 jaeren, met groote pligtigheijd tot buijten
de Smedepoorte vergeleijt door een detachement van de volontaire onser gildens te
voet en te peerd; eene verdeelinge der zelve ook het lijk tot binnen Oostende
versellende, van waer hetzelve verders over zee naer Engelandt zal vervoert worden.
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Het lijk hadde geduerende den gepaseerden nagt vernagt in het Hof van Commercie(331)
en was gisteren in den avond met een rijtuijg langs Gend aengekomen, besloten in
eene houte kiste overtrokken met loot; zijnde desen vermaerden generael den gonen
die de groote sterkte van Giblartar ten tijde van den laesten oorloog tusschen de
Engelsche en Fransche zoo manmoedig voor den koning van Engeland verdedigt
heeft.
Heden gebuerde binnen de stadt Brugge eene balacchelijcke daedt die voor de laetere
tijden zal bewondert worden: over den noen, ontrent - fol. 389 - den een uren, kwam
mijnheer de Steemaere, heere van Soenkercke, etc.(332), actueelen schepenen 's Landts
van den Vrijen en tevooren borgmeester, vanuijt zijn huijs uijt de Moerstraete langs
verscheijde ommewegen door de Steenstraete tot op de Mart tot ontrent mijne woonste
bij d'Eijermart, gekleet in een dovote joffrouwe of zoo men die naemt in eene
‘didve’(333), op 't hooft hebbende eene zijde falie(334), vrouwemusken met zijden strek,
gekleet zijnde met eene zijde swarte jak en rok, zijde swarte schorte en
vrouweschoenen en aldus volkomentlijk in eene vrouwelijcke gedaente. Vanuijt zijn
huijs gaende was desen heer, op suspicie die eenige persoonen op desen verkleeden
hadden opgevat, agtervolgt. Dus op de Mart gekomen zijnde, wiert hij seffens verkent
ende zulks aen d'hooftwagt gerapporteert zijnde, als voorseijt, aengehouden door
eene wagt gewaepende volontaire door welcke hij seffens in de hoofdwagt beweegt
wiert, want zoo men de falie opensloeg bevont men seffens dat het den gemelden
heer was die sedert lang verdagt is van eenen van de clicque der fijgebende te zijn
en ter welcke oorsaek hij ook, zoo men zegt, in die kleeding poogde uijt de stadt te
geraeken. Seffens waeren er duijsenden op de Mart vergaedert - fol. 390 - uijt
nieuwsgierigheijd om die vermaerde fijge dus gemonteert te zien. Om drij uren
vergaederde het magistraet en meer dan 600 mannen volontaire der gildens
verscheenen seffens in de waepens wanneer den zelven heer den weg, door
gewaepende manschap afgestelt zijnde, naer 't collegie gevoert wiert om over die
zoo dwaese daedt rekening te geven. Om dus den volkomen ondergang van de bijnae
ontelbaere menigte van het gepuepel te ontkomen, vonden d'heeren van 't magistraet,
naer hem gehoort te hebben, geraedig om 't gemeente content te stellen van joffrouw
met eene mansmutse op 't hooft in een open rijtuijg, opdat ider hem zoud konnen
sien, naer de Cellebroeders te vervoeren. Zulks geschiede seffens onder een overgroot
geschreeuw en het werpen van fijgen naer het rijtuijg, duijsenden schelwoorden
wierden hem ook toegeropen en het geloop van volk was zoo groot dat de meer dan
600 (mannen) gewaepende mannen hetzelve nauwelijks konde weerhouden en zonder
dese den gemelden heer in duijsent stukken zoude hebben getrokken geweest eer hij
tot de Cellebroers zoud hebben - fol. 391 - konnen aenkomen. Daernae wiert zijne
mevrouw en zijnen soon van hun kasteel(335) buijten de poorte met hunne carosse
onder een groot geleijde gewaepende mannen naer de stadt Brugge vergeleijt, welcke
ook op 't Stadthuijs door het onophoudelijk vergaedert magistraet gehoort wierden,
t'eijnde welcke sij onder nog een meerder geschreeuw van 't gepuepel, wekkers
nomber meer en meer aengroeijde, vervoert wierden naer hun huijs, 't welk reets met
sterke wagten bewaert wiert en welckers totalen ondergang zoude seker geweest
hebben zoo het grouw de menigte gewaepende volontaire niet hadde ontsien die
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dezelve met schoon spreken en dreijgementen verdreeven, zoodat heden dees met
reden gevreesden oproer en plondering nog gelukkig gestut wiert.

(28 julij 1790)
Op den 28 julij 's morgens om 11 uren wiert in de collegiale kereke van St.-Salvators
aen den autaer van O.L.V. van de seven Ween afgesongen eene zeer pligtige misse
in
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volle musik, den autaer schoon verciert zijnde, om den almogenden Godt door de
voorspraek van Maria te bedanken over de gewichtige ontdekkingen van de aenslaegen
gesmeet tot 's landts ondergang door de benijders van ons geluk en vrijheijd en - fol.
392 - om den verderen segen over de vaderlandsche waepens af te smeeken.
Heden is alles gerust, van geene sijde siet men geen geloop meer en het huijs van
d'heer Steemaere is met geene wagten meer beset terwijl men zegt daer geene schriften
tot naedeel van 't vaderland te zijn gevonden. Nu is men ook zijn kasteel gaen
ondersoeken en of men daer ook geene en vonde is het eventwel seker dat desen heer
van over eenige maenden het fijgenras, dat binnen dese stadt menige verholen
vergaederingen gehouden heeft, heeft bijgewoont en daer menige schriften opgestelt
en laeten opstellen heeft en dat hij sondag lest als heer zijner parochie tot het afleggen
van den eedt niet heeft willen medekomen.

(29 julij 1790)
Op den 29 julij is morgens binnen de stadt Brugge met enen waegen aengebragt en
in vangenisse beweegt eenen jongen, oudt circa 15 jaeren, met eene hairemutse op
't hooft, van de parochie van St.-Margarite, die aldaer op 't schilwagt gestelt was door
eenige dieven die geduerende den nagt hebben bestaen de kercke van dees parochie
van menige gewijde en ongewijde effecten te bestelen, niemant weet of desen jongen
de dieven kent, of, of hij door dwang of belofte dus van de dieven daertoe is aensogt
geworden.
Heden verneemt men in de LX gasette: uijt Naepels - fol. 393 - de koninginne in het
kraembedde bevallen van eenen prins(336). Uijt Weenen het lichaem van den
veldmarechal Laudon aldaer aengebragt en den veldmarechal Laseij in zijne plaetse
door den koning benoemt; den generael major Bubenhofen aen zijne wonden voor
Czettin gestorven en dagverhael van de werkingen voor dezelve plaetse. Uijt Silesiën
en Berlijn berichten nopende het congres van Reichenbach. Uijt Hamburg verhael
van een voorgevallen zeegevegt. Uijt Parijs circulatie van valsche kroonen en
bankbriefkens. Uijt Brussel Oostenrijksche overlopers van verscheijde regementen
opgebragt. Uijt Gend berichten van verscheijde maeren uijt Kadix wegens een
vergelijk met Engeland. Uijt Kruijshautem grooten iver der vrouwspersoonen betoont
in d'afwesigheijd van hunne mans en vruegdebedrijven hierover gehouden. Uijt
Gavere wegens hetzelve voorwerp en een vaendel door de vrouwspersoonen vereert.
Kort begrijp van de pligtigheijd die plaetse heeft gehadt binnen Brugge op den 25
julij 1790 waeruijt men siet de naemlijst van de steden en parochiën die den eed van
trouwe hebben afgeleijt en den inhout van vrijwillige giften die door dezelve gedaen
zijn(337).

(31 julij 1790)
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- fol. 394 - Op den 31 julij wiert den theater op de Mart teenemael afgebroken om
dezelve tegens morgen op eene heele andere forme te formeeren tot het afleggen van
den eed van trouwe door de buijteplaetsen, die morgen verwagt worden.
Op heden heeft den heer Steemaere tot de cellebroeders alle zijne Heijlige Geregten
ontfangen, in groot perijkel van sterven zijnde, 't welk geensints moet bewondert
worden, want hoe keijsersgesint desen heer ook mag zijn of geweest hebben, kan
men genoegsaem afmeten wat schrik en alteratie aen hem alle het voormelde, fol.
388 verhandelt, moet veroorsakt hebben.

Eindnoten:
(296) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 169, S.A.B., Plakkaten 2e reeks, 26 juni 1790,
reg. 34 nr. 25.
(297) Josephus Benedictus Suvée werd geboren te Brugge op 3 januari 1743 als zoon van Henderyk
en Maria Jacoba de Vriendt. Hij studeerde bij de Visch aan de Brugse Akademie. In 1763
vertrok hij naar Parijs en volgde er o.a. de lessen aan de ‘Academie royale de peinture et de
sculpture’. Als laureaat van de Romeprijs (1771) verbleef hij van 1772 tot 1778 in de ‘Academie
de France’ te Rome. In 1792 werd Suvée verkozen tot directeur van deze instelling, maar de
rivaliteit met L. David en de politieke onstabiliteit stelden zijn effectieve benoeming uit tot
1795. En dan nog duurde het tot in 1801 vooraleer hij naar Rome kon afreizen. Het was in deze
stad dat hij overleed op 9 februari 1807. Zijn werken evolueerden van barokke stijl in de
beginperiode tot classicistische schilderkunst in zijn latere jaren. (Nationaal Biografisch
Woordenboek, I, o.c., kol. 928-930), (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken, Parochieregisters
Sint-Salvators, 1e wijk, dl. XII), (D. COEKELBERGHS, Les peintres belges à Rome de 1700
à 1830, 1976, blz. 214-224).
(298) Komt wellicht van het Franse ‘dé’, in deze kontekst te verklaren als een vierkante blok.
(299) Een mey(e) is een meitak, een bloeiende tak. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. IV, kol.
1335-1336).
(300) Joseph Bultinck (o 1720 - † 1806) was ceremoniemeester in de Sint-Donaaskerk en kapelaan
van het H. Bloed. (B.A.B., Fiches priesters).
(301) Bernard de Deurwaerder werd geboren te Brugge (Sint-Jacobsparochie) op 7 juni 1752 als zoon
van Judocus en Amelberge Francisca Maria de Maere.
De Deurwaerder behaalde de licentie in de rechten en vestigde zich vanaf 1774 als advokaat in
de Ridderstraat. Op 8 april 1782 trad hij in de O..-L.-Vrouwkerk in het huwelijk met Catharina
Lybaert.
Het begin van zijn rijk gevulde carrière situeert zich in 1786. In januari van dit jaar werd hij
Brugs raadpensionaris ter vervanging van de Blande. Daarnaast werd hij lid van de Sint-Jorisgilde
en was hij een van de medestichters van de ‘Société Littéraire’ (december 1786), waarvan hij
tot in 1799 zou lid blijven. Hij ontpopte zich geleidelijk tot een van de grootste verzetstrijders
tegen Jozef II. Samen met de advokaat H.J. Ysenbrandt en kanunnik Karel Matthijs behoorde
hij tot de voornaamste leden van de Brugse democratische kern. Vanaf oktober 1789 stond hij
dan ook onder permanente Oostenrijkse kontrole. In het ‘comité om de stad te helpen besturen’
van november 1789 werd hij dan ook opgenomen als vertegenwoordiger van de ‘democraten’.
In de Wet van november 1789 werd hij aangesteld tot eerste raadpensionaris en griffier. Daar
hij dus een progressieve democraat was, sprak hij zich meermaals uit tegen de Vonckisten, die
volgens hem niet ver genoeg wilden gaan. De Deurwaerder ontpopte zich stilaan tot het (Brugse)
revolutionaire boegbeeld. Zo was hij in februari 1790 gedeputeerde van de Staten van Vlaanderen
in het Nationaal Congres en vertegenwoordigde hij zelfs, anno december 1790, de ‘Belgische
Staten’ (met nog vier anderen) op het bekende congres in Den Haag, waar hij zich o.a. onderhield
met de invloedrijke Oostenrijkse gezant Mercy d'Argenteau en vertegenwoordigers van Pruisen,
Engeland en de Verenigde Provinciën. Tijdens de eerste Franse overheersing stond hij als
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burgemeester van de schepenen op de lijst van de door hem geïnspireerde Revolutionaire
Schaduwwet en werd hij een van de toonaangevende leiders van de mede door hem gestichte
Jacobijnse club en werd hij in december 1792 voorzitter van de Staten van Vlaanderen (te Gent).
Spijts zijn kontakten met Franse leiders en zijn zeer uitgesproken pro-Franse houding,
beschermde hij in 1792 o.a. schepen Karel Triest tegen de agressie van het opgezweepte volk.

(302)

(303)
(304)
(305)

Bij de Oostenrijkse restauratie (januari 1793) vluchtte hij naar Engeland, later naar Parijs en
diende in april 1793 zijn ontslag in als stadpensionaris. Na de definitieve vestiging van het
Frans bewind vanaf 1794 keerde hij naar Brugge terug, werd er een tijdlang tot schout en lid
van de centrale administratie benoemd, maar werd in oktober 1797 om zijn te gematigd-Franse
houding vervangen. Hij had trouwens al vroeger de Jakobijnse club de rug toegekeerd. Toch
werd hij in deze Franse tijd voorzitter van de Brugse rechtbank van eerste aanleg en later
voorzitter van de burgerlijke rechtbank van het arrondissement, en voorzitter van de
gemeentelijke kiesvergadering, naast lid van het kiescollege van het Leie-departement
(1811-1812). In deze periode werd hij opnieuw verkozen tot raadslid van stad Brugge (1812),
was hij administrator van het bestuur der Burgerlijke Hospiciën van Brugge en was hij beheerder
van de Brugse Akademie.
Maar ook nog in de Hollandse tijd was hij politiek aktief. Zo bleef hij nog tijdelijk raadslid en
lid van het kiescollege van de stad Brugge (1820). Bernard de Deurwaerder overleed te Brugge
op 1 november 1832. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787, voetnoot 32 en 1789, voetnoot
299), (Ch. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, o.c., dl. VII, blz. 165), (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, passim en dl. II, blz. 24-27, 48-49, 174), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen
dl. I, blz. 129-130), (P. VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 228, 235, 376, 395), (A.
VANHOUTRYVE, o.c., blz. 245), (S.A.B., Doopregisters Sint-Jacobs 1752; IDEM, Algemene
huwelijksregisters (O.-L.-Vrouw 1782)), (IDEM, Almanakken 1789, BI-hh, blz. 152; 1794,
BI-hh, blz. 165 en 186; 1808, BI-ii, blz. 10-11; 1812, BI-jj, blz. 36; 1816, BI-ii, blz. 34 en 69;
1820, BI-ii, blz. 34), (IDEM, Fonds Brugs ‘Comité patriottique’ (1789-1790), stuk nr. 22), (Ph.
VAN HILLE, Het hof van beroep..., o.c., blz. 143).
Jozef van Walleghem zetelde in het bestuur van het ambacht der merceniers; hij bekleedde de
plaats van 4de vinder in de eed van 24 juni 1790. (Zie Jozef van Walleghem: biografische nota's
van de uitgave 1787, blz. 13).
In De Bo lezen we onder iefer: ‘...De steunstaken van eene stellagie heeten iefers’. (L.-L. DE
BO, o.c., blz. 452).
Graaf Jos Monino y Redondo de Floridabianca (Murcia, 21 oktober 1728 - Sevilla, 30 december
1808). (De Grote Winkler Prins, o.c., dl. IX, blz. 48).
Franciscus Josephus Moentack werd geboren te Brugge (Sint-Salvatorsparochie) op 12 juli
1751 als zoon van Jacobus en Blandine Kelderman. Deze mercenier was in 1772-1773 derde
vinder, en in 1773-1774 stadhouder van de korenmarkt geworden. Maar ook in het ambacht
van de merceniers nam hij bestuursfuncties waar: 3de vinder (1777), 2de vinder (1778), 1ste
vinder (1781) en deken (1786-87). En intussen was hij op 3 januari 1776 in de O.-L.-Vrouwkerk
in het huwelijk getreden met Maria Hanicq. Midden november 1789 werd Moentack opgenomen
in het ‘comité om de stad te helpen besturen’ en meer bepaald in het ‘departement der
patrouillen’. In de nieuwe Wet van december 1789 werd hij dan ook opgenomen als tiende (of
twaalfde?) schepen. Vanaf die tijd dateert ook zijn lidmaatschap van de Sint-Jorisgilde. Onder
het keizerlijk regime van begin 1792 werd niet Frans (zoals in bepaalde werken wordt
aangegeven) maar Jan Moentack, bij vergissing, voorgedragen. Er ontstond even later (februari
1792) wel herrie toen Frans Moentack die dus een kleinhandel in zijdewaren uitbaatte, schepen
trachtte te worden. In april 1792 werd hij daarom maar vlug tot substituut-wijkmeester aangeduid.
Op de lijst van de schepenen van de Revolutionaire Schaduwwet van juli 1792 vielen een aantal
figuren op die een rol gespeeld hadden in 1789-90, waaronder dus ook Moentack. Hij werd er
zelfs als tweede schepen opgenomen en dit had hij vooral te danken aan het feit dat hij vroeger
door de royalisten nooit aanvaard werd, omdat hij ook een kleinhandel uitbaatte. Einde 1792
werd hij tiende raadslid en werd hij ook lid van de ‘Société Littéraire’ (tot 1793). In juli 1793
werd hij verkozen tot wijkmeester en in december van dit jaar werd hij ook nog ondervoorzitter
van het wijkmeesterscomité. Uit hoofde van deze functie was hij een van die groep Bruggelingen
die even later de vlucht namen voor de gevreesde Franse commissaris Silnet. In de annalen van
de Sint-Gillisparochie staat een ‘François Moentack’ vermeld als kerkmeester van de kerk van
deze wijk (1794), maar we konden niet controleren of het hier dezelfde persoon betrof. Frans
Moentack overleed te Brugge op 16 december 1813. (S.A.B., Doopregister Sint-Salvators, 1ste
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portie 1751), (IDEM, Huwelijksregisters O.-L.-Vrouw 1776), (IDEM, Overlijdensberichten),
(Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 9, 259-260, 266, 275, 357, 359 en dl. II,
blz. 32-33, 36-37, 46-49, 178-179), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c.,
blz. 246), (S.A.B., Resolutieboeken, 1788-91, fol. 112), (IDEM, Resolutieboeken 1791-1794,
fol. 19), (E. REMBRY, De bekende pastors van Sint-Gillis te Brugge (1311-1896), Brugge,
(306)
(307)

(308)

(309)

(310)
(311)
(312)

1890-96, blz. 234), (S.A.B., Wetsvernieuwingen 1762-1795, fol. 61vo en fol. 169-170).
Is A.J. van Huerne de Schiervelde (zie voetnoot nr. 148).
Van de leden van de Driebond stond Pruisen politiek het dichtst bij de Verenigde Belgische
Provincies. Vandaar ook de valse hoop en geruchten dat Pruisische troepen de Belgische
patriotten zouden komen helpen.
De devotie tot O.-L.-Vrouw van Remedie werd verspreid door de paters trinitarissen, die Sint-Jan
de Matha († 1213) als stichter vereren. Er wordt beweerd dat deze devotie door Sint-Jan de
Matha zelf zou zijn ingevoerd. De trinitarissen spanden zich in om gelovige slaven die in Spanje
en Noord-Afrika door de Moren werden verkocht vrij te kopen. Vanaf de 17de eeuw groeide
ook in de Nederlandse gewesten de belangstelling voor dit bemiddelingswerk en vrijkoop. In
verscheidene parochies van Vlaanderen werden genootschappen van de H. Drievuldigheid tot
het vrijkopen van slaven gesticht; gewoonlijk werd hierbij de devotie tot O.-L.-Vrouw van
Remedie ingevoerd. De bezieler van het Brugs initiatief Joannes Jennyn, in 1633 benoemd als
pastoor van Sint-Gillis, stichtte in zijn parochiekerk het broederschap. De O.-L.-Vrouw van
Remedie staat sinds 1642 en tot heden ten dage in de Sint-Gilliskerk. Rondom het beeld staan
3 gebeeldhouwde geboeide slaven. (H. STALPAERT, Brugse devotieprenten..., o.c., passim),
(L. VANACKER, De confrerieën van de Trinitariërs in West-Vlaanderen, in: Biekorf, 1974,
blz. 353-378), (P. DECLERQ, O.-L.-V. Remedie, in: Biekorf, 1955, BLZ. 60), (Stad Brugge.
Mariastoet..., o.c., 1926, blz. 13).
De Conventie van Reichenbach, van 27 juli 1790, was een bijeenkomst waarop Frederik Willem
II van Pruisen en keizer Leopold II een eind maakten aan de gespannen verhouding die tussen
Oostenrijk en Pruisen was ontstaan. Pruisen beloofde hierbij geen steun te geven aan de Brabantse
Omwenteling, terwijl Oostenrijk afzag van zijn veroveringen in de Balkan op Turkije.
(Historische Winkler Prins, o.c., dl. III, blz. 338).
Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 171.
Van het Franse ampliation, of amplification, d.i. een uitvoerige behandeling, uiteenzetting.
Oorspronkelijk bevond het ‘comptoir’ van het stadspondgeld zich op de 1ste verdieping van
de Waterhalle (langs de noordzijde). Na de afbraak van dit gebouw werd het in 1789 in de
Hallen langs de kant van de Wollestraat geplaatst. Het stadspondgeld, ook gewoon pondgeld
genoemd, was een oude stadsbelasting op ingevoerde goederen. (Y. VANDEN BERGHE,
Brugge in..., o.c., blz. 144-145), (Zie voetnoot nr. 64 en fol. 262 van ‘Merckenweerdigste
Voorvallen’ 1789).

(313) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 170vo.
(314) Komt ook voor als Saviaar. Gezelle vermeldt hierover: ‘een uit Savoyenland; oneigentlijk,
leelijkaard, schuw, deugniet’. Komt van het Franse savoyard, wat betekent een schouw- of
kavedrager. Saviaren betekent volgens Gezelle: ‘den meersman spelen, met de meerse, met den
kramerskorf rondgaan, zoon den Saviaars (les Savoyards) plegen: met de kramerijen rond het
land gaan’. (G. GEZELLE, Loquela, Amsterdam, 1807, blz. 424-425).
(315) Zie voetnoot 260 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789.
(316) De legende vertelt dat het Kruis van Damme door Damse vissers uit de zee werd opgevist. Uit
een document, in 't hospitaal te Damme bewaard, blijkt dat reeds in 1339 het Kruis te Damme
vereerd werd. De stadszegel bevatte ook het Kruis in haar afbeelding. Oorspronkelijk werd het
Kruis bewaard in de Kruiskapel, aan de noordzijde van de stad; in 1578 werd de kapel echter
door de beeldstormers vernield en het beeld werd erg gehavend. Nu bevindt het Kruis zich op
het Kruisaltaar in de kerk te Damme. Jaarlijks nog wordt op de derde zondag van juli de processie
van het H. Kruis te Damme gehouden. (G. TANGHE, Geschiedenis van het wijdvermaarde
Christusbeeld van Damme, Brugge, 1901 passim), (R. VANDENBERGHE, gids van Damme,
Brugge, 1970, blz. 74).
(317) Paulus Franciscus Feys werd geboren te Brugge (Sint-Gillis) op 7 oktober 1748 als zoon van
Franciscus en Carolina Joos. In dezelfde parochie trad hij op 29 mei 1775 in het huwelijk met
Theresia Goddijn. Paul Feys, die in oktober 1787 lid geworden was van de Sint-Sebastiaansgilde,
overleed te Brugge (Sint-Walburga) op 26 juni 1790. (S.A.B., Doopregister Sint-Gillis 1748),
(IDEM, Huwelijksregister Sint-Gillis 1775), (IDEM, Algemeen overlijdensregister 1790), (H.
GODAR, o.c., blz. 378).

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

(318) Van het Franse remise of rémission, d.i. een gedeeltelijke kwijtschelding van straf.
(319) Is Henricus de Franckenberg. (Zie voetnoot 295 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789).
(320) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 171vo.
(321) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 171vo, S.A.B., Plakkaten 2e reeks, 20 juli 1790,
reg. 36 nr. 28.
(322) Hier wordt de gemeente Sint-Pieters-Kapelle bedoeld gelegen in de provincie West-Vlaanderen
en in het arrondissement Oostende. (H. HASQUIN, o.c., dl. 2, blz. 1030), (Gazette van Gend,
LVIII).
(323) Betekent: dat het leger van Brugge en het Brugse Vrije overal geloofd worden. Bemerk hier
dat de som der Romeinse letters (cijfers) het jaartal 1790 vormt.
(324) Het Kanunnikse was evenals het Proosse (zie voetnoot nr. 74) een heerlijkheid gelegen binnen
de stad Brugge. Het Proosse was van de proost en het Kanunnikse van de kanunniken van
Sint-Donaas. Beiden waren volkomen zelfstandige rechts- en bestuursgebieden. Brugge slaagde
er niet in ze in te lijven tot 1795. Rest ons dan nog het probleem wat van Walleghem met
‘Laetschen’ bedoelde. Mogelijk heeft hij hier de ‘laten’ bedoeld. Men had zo de prooslaten, de
kanunniklaten en de vrijlaten, respectievelijk de onderhorigen van het Proosse, het Kanunnikse
en het Brugse Vrije. (J.A. VANHOUTTE, De geschiedenis..., o.c., blz. 289-290), (K.
STALLAERT, o.c., dl. 1, blz. 131).
(325) Een vlei is een vlegel; (van het oude ‘vlegen’ = slaan). (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1334).
(326) De pastoor van Varsenare is Pieter-Jacques Compaigne geboren in Frans-Vlaanderen in 1751,
pastoor van Varsenare van 1779 tot aan zijn dood in 1828. Een volledig verslag met getuigenissen
vindt men terug (akte opgemaakt op 29 juli) in het register crimineel. Getuigenissen werden
gegeven door Louis Bauwers, swaerdeken van het ambacht van schoenmakers, door François
van Paemele en Engelbertus de Schiefere Malstaeple, als chef van de wacht. Als namen van
beschuldigden geven zij op: bakker Gailliard (zie voetnoot nr. 327), Loijs Gennotte, Lightvoet
en Canneyt. (R.A.B., Fonds Brugge, no 659, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende...
(1790), o.c., cahier 9, fol. 4, art. 3-9), (A. FRANCHOO, Varsenare en zijn rijk verleden, Brugge,
1973, dl. 3, blz. 132-133), (B.A.B., Fiches pastoors).
(327) Joannes Gailliard was de bekende, agressieve bakker uit de Sint-Jacobsstraat, die ook al in de
nota's van van Walleghem van 1787 en 1789 te vinden was. In 1787 kwam hij in het nieuws
toen een aantal bakkers onder zijn leiding de ambachtsbesturen op een andere manier wilden
aanstellen. Nog in dit jaar werd hij lid van de Sint-Jorisgilde. Tijdens de omwentelingen van
1789-1790 was Gailliard een van de meest enthousiaste en radikale Brugse patriotten. Hij was
meer bepaald (met de eerder geciteerde van de Casteele, Breijdel,...) een der leiders van het
‘patriottisch korps’ dat ook in november 1789 hielp bij de ‘bevrijding’ van Brugge. Op 9 maart
1790 werd hij deken van de bakkers (tot 31 mei 1791). Hij werd er voorheen van verdacht het
‘Manifest voor Brabant en Vlaanderen’ (van vander Noot) te Brugge te hebben binnengehaald.
Andere gebeurtenissen van tijdens 1790 bevestigen zijn (agressief) revolutionair denken: in
september 1790 tiranniseerde hij de edelman Max. de Peellaert de Steenmaere (zie voetnoot
nr. 332) en in november 1790 eiste Gailliard dat streng zou opgetreden worden tegen verraders
en zelfs tegen personen die aan capituleren durfden denken. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1787, voetnoot nr. 139 en 1789, voetnoot nr. 324), (S.A.B., Wetsvernieuwingen 1762-1795,

(328)
(329)

(330)

(331)

fol. 3vo), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 230, 237 en 249), (A.
VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde, o.c., blz. 246).
Gesticht of schicht, d.i. geschiedenis, gebeurtenis, voorval, of een treurige of noodlottige
gebeurtenis. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. VII, kol. 497-498).
Ludovicus Josephus Bauwens werd geboren te Brugge (O.-L.-Vrouw-parochie) op 15 oktober
1749 als zoon van Nikolaas en Carolina Maertens. Hij vestigde zich als kleinhandelaar
(mercenier?) op de Grote Markt. In de Eed van het ambacht der ‘corduwaniers’ vonden we
‘Louis Bauwens’ terug als vierde vinder (1788-89) en deken (1789-90), (S.A.B., Doopregister
O.-L.-Vrouw, 3de portie 1749), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen I, blz. 88), (S.A.B., Listes de la
loi, 1762-1795, fol. 67).
George Augustus Eliott, baron Heathfield (1717-1790) generaal-majoor was voornamelijk
bekend voor zijn verdediging van Gibraltar. (Voor uitgebreide informatie zie: The Dictionary
of national biography, Oxford, 1968, dl. VI, blz. 613-614).
A. Theerens lokaliseert het ‘hotel de Commerce’ in de Sint-Jacobsstraat (het tegenwoordige
hotel ‘Navarra’). (A. THEERENS, o.c., blz. 85).
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(332) Maximiliaan-Maria-Joseph de Peellaert de Steenmaere werd geboren te Brugge op 7 december
1739 als zoon van Anselmus-Désiré en Johanna-Conrarda de Nieulant de Croonvoorde. Op 22
februari 1772 trad hij in het huwelijk met Elisa-Theresa-Françoise van Borssele van der Hooghen,
dochter van Pierre-Louis, burgemeester van het Brugse Vrije. Op 30 oktober 1760 werd hij, in
opvolging van zijn vader, benoemd tot schepen ad vitam van het Brugse Vrije. Maximiliaan de
Peellaert, behorende tot de groep van royalisten, werd in de Wet van maart 1788 bevorderd tot
burgemeester van het Vrije en daarmee ook tot afgevaardigde bij de Staten van Vlaanderen.
Enkele jaren voordien al, op 8 juli 1785, werd zijn trouw aan de Oostenrijkse keizer beloond
en kreeg hij de titel van baron toegewezen. Tijdens de omwenteling van 1789-90 werd hij van
zijn burgermeesterschap vervallen verklaard, maar bleef hij zijn schepenambt (ad vitam)
vervullen. Toen hij op 27 september 1790 als vrouw vermomd de stad wilde ontvluchten, werd
hij o.a. door de energieke bakker Gailliard ontmaskerd en werd hij geïnterneerd in een
krankzinnigengesticht. Met het herstelde Oostenrijks bewind, kreeg hij - als fervente royalist weer het burgemeesterschap toebedeeld. Maar toen de Fransen de Nederlanden weer veroverden,
verloor hij dit ambt terug. Meer nog, in 1794 moest hij zelfs Brugge verlaten voor het nieuwe
bewind. Later keerde hij naar Brugge terug; zo vonden we hem als ‘eigenaar’ en ‘rentenier’
terug in de belastingslijsten van 1811 en 1812. Hij werd begraven in de kerk van Zuienkerke.
(J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl. IV, BLZ. 128), (F. VAN DYCKE, Recueil héraldique...,
o.c., blz. 327), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen dl. II, blz. 309-310), (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 246, 249, 385 en dl. II, blz. 164-169), (R.A.B., Fonds Brugge nr.
659, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de Tighten... (1790), o.c., cahier 7, fol.
20-27).
(333) Is vermoedelijk afkomstig van het woord dibbe wat betekent kwezel. (M. ENGLISCH, Van
kwezeltjes en dibben, in: Biekorf 28 (1922), blz. 69), (L.-L. DE BO, o.c., dl. 1, blz. 229, 278).
(334) Een falie kan hier zowel een zwarte sluierdoek zijn als een vrouwenmantel met kap en zonder
mouwen. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. II, kol. 776-777).
(335) Is het kasteel Kleijem in Zuienkerke. Het kasteel ‘Kleihem’ is genoemd naar een oude
middeleeuwse heerlijkheid van dezelfde naam. Na 1965 werd het deskundig gerestaureerd op
de last van de familie Joos de ter Beerst-Iweins d'Eeckhoutte, die er nu woont. (R.A.B., Fonds
Brugge nr. 659: Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de Tighten..., o.c., cahier 7,
fol. 27), (J. BALLEGEER - J.P. BRAEMS, Kastelen in het Brugse in oude prentkaarten,
Zaltbommel, 1975, no 116).
(336) Is Leopold (1790-1851) prins van Salerno, die later huwde met Clementina van Oostenrijk.
(Winkler Prins Encyclopedie, o.c., dl. 5, blz. 65).
(337) Het laatste gedeelte ‘...kort begrijp...’ behoort tot het vorig nummer (LIX) van de Gazette van
Gent.
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[Augustus]
(1 augusti 1790)
Op den 1 augusti was in den morgen wederom rond de Mart een groot park met
planken afgeslegen en den theater teenemael volmakt, welcke eene heele andere
verbeelding als sondag vertoonde en teenemael konstig beschildert was; verbeeldende
eenen grooten tempel met eenen achthoek, onderschraegt door Romeijnsche pijlaeren
en van alle zijden met loofwerk omhangen, op 't punt van welcke rustede den leeuw
van Vlaenderen, in zijne klouwen eene pijke met den hoedt van vrijheijd houdende
en de waepenen van Brugge en het Vrije, bijsijden saeg men twee hoornen van
overvloed door welcke de rijkdommen die door den landtsbouw voorkomen verbeelt
wierden. Boven den tempel saeg men vier zegeteekenen - fol. 395 - verbeeldende:
1) het geloof door verscheijde kerckelijcke eijgendommen, 2) de regtveerdigheijd
door verbrijselende ketenen en koorden, 3) de sterkte door alderhande oorlooggetuijg,
4) de maetigheijd door alderleije schaelen met de volgende sinspraeken langs beijde
zijden geplaest: GODT EN D'EENDRAGT GEEFT D'OVERMAGT ende DE
VRIJHEIJD BAET AEN KERK EN STAET. Temidden den theater was geplaest
hetzelve jaerschrift als sondag hiervooren, fol. 381 verhandelt. Menige vaendels
verheften het opperste van den theater (gelijk er ook menige op d'Halle en tot op 't
hoogste van des zelfs tooren geplaest waeren), de pijlasters waeren omhangen met
roode tafte, in 't midden was geplaest den troon van onsen eerweerdigen heer bisschop
en boven dezelve de maegt van Brugge, nevens den troon hingen twee tapijten
verbeeldende den intré van Jerus(l)alem en de bruijloft van Cana in Galeleën en den
kostbaeren dee, beleijt met zilvere kruijs, de menige kostbaere tapijten, stoelen, groen
en menige boomen vercierden dit konststuk, zoodaenig dat den theater van heden
verre in kostbaerheijd en schoonheijd overtrefte de voorige die er gestelt geweest
hebben.
Om 12 uren dan kwaemen langs de Smedepoorte de - fol. 396 - volontaire van de
parochie van Merkem met wimpels, vliegende vaendels, schoon krijgsmusik en meest
alle gewaepent, hun alle, ten getalle van ontrent 700 mannen, begevende langs de
Steenstraete en Mart naer het huijs van den heer der zelve heerlijkheijd op
St.-Jansplaetse(338) alwaer in alle de kaemers en op d'open plaetsen taefels bereijt
stonden om die menigte tot het middagmael te ontfangen, alle de arbeijders en
gemeene, ten getalle van ontrent 500, hadden elk eenen ronden tinne lepel en de
boeren eenen ordinairen en geene serveeten, voor den heer en zijne familie, voor de
heeren geestelijcke en besondere van de heerlijkheijd was er eene besondere taefel
opgeregt met een alderkostelijkste dessert waerop alle de verbeeldingen van het
pragtig feest vertoont wierden. Men mag waerlijk zeggen binnen Brugge noijt
p[r]agtiger feest gesien te hebben, aenmerckende meer dan 700 persoonen van negen
uren verre gekomen en waerom hunnen heer pastor om 12 uren 's nagts de misse
hadde gedaen, dus saemen met alle vrienschap aen de taefel van hunnen heer het
middagmael nemen. Uijt de menige van welcke men kan afmeten hoeveel spijse en
drank dat er moest bereijt zijn en hoedaenig order aldaer moest onderhouden worden.
Om twee uren dan verscheenen dese en d'andere buijtegenootschappen aen verscheijde
poorten der stadt en wierden op 't zelve - fol. 397 - order en met alle bedenkelijcke
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pligtigheden vergeleijt tot op de Mart waer met nog eene verdobbelde vruegt,
geschreeuw en geschut den eed van getrouwigheijd ontloken wiert door meer dan
30.000 buijtelieden, de menige vrouwen en dochters die medegekomen waeren daer
onder gerekent, alles wederom op dezelve forme als sondag, hiervooren fol. 381
verhandelt, ter uijtvoer gebragt wordende. Andermael, zoo door schoonvercierde
maegdekens als particuliere, menige giften, zoo in geldt als zilvere effecten, op den
theater ten behoeve van 't vaderlandts leger vereert wordende. Vooraleer de

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

88
buijtegenootschappen den eed ontloken hebben, saeg men eerst voor den theater
verschijnen meer dan 200 domestique vrouwspersoonen, zoo kuekenmeijsens, maerten
als kokinnen deser stadt, alle gekleet met eenen witten voorschoot, jak ende rok en
een mustken aen hebbende, over hunnen haels was geslaegen een zijde patrioticq
lint, op de borst eene cocarde en ider van hun in d'hant hebbende, verciert met bloemen
en linten, menige kuekengereetschappen als vercierde speten(339), vorken, pollepels,
schuijmspaenen en ander getuijg dat in den kueken gebruijkt wordt, alle welcke in
desen toestel onder eene onbedenkelijcke vruegt ook eerst op den theater den eed
van trouwe - fol. 398 - afleijden onder het overhandigen met een schoon smeekschrift
aen de hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen en eene borse van ontrent 200
guldens in gelde, onder betuijging dat zij de ermen, waermede zij moeten verdienen
hunne huere, ook willen gebruijken tot onderstant van het lieve vaderland. Dese
somme was door eenige iverige der zelve saemen vergaedert, elk in 't particulier 2,
3 à 4 schellingen gegeven hebbende en onder welcke ook eenige hadden hunne jonste
betoont die nogtans tot het doen van den eed niet waeren medegekomen. 't Eijnden
het afleggen van den eed wierden dees Brugsche heldinnen onder een vruegdegeroep
dat de locht weergalmde langs de Mart vergeleijt op eene bekwaeme plaetse om den
eed door de buijtegenootschappen te konnen sien afleggen, welcke met zoo groote
vruegt geschiede dat de locht door het geroep, geschut en gespel weergalmde dat
men nauwelijks malkaer konde verstaen en men mag zeggen noijt aengenaemer feest
binnen Brugge gesien te hebben die des avons door een pragtig bal in 't
commediehuijs, die tot den volgenden morgen geduerde, geëijndigt wiert. Niet zonder
reden zal het naegeslagt in de latere tijden verwondert zijn als zij zullen aenmerken
de menige devoiren en onkosten die er gedaen zijn om de vrijheijd op eenen vasten
grondt te konnen versekeren.

(2 augusti 1790)
- fol. 399 - Op den 2 augusti 's morgens met het aenbreken van den dag wiert er langs
de Dampoorte ingebragt eenen man, door de boerewagten aengehouden ontrent
Damme, verkleet in een vrouwspersoon, welcken naer d'hoofdwagt en van daer
verders in egte van vangenis beweegt is. Desen, voorseker verdagt aen vaderlandts
verraedt, zal t'zijnen laste voorseker nauwkuerig ondersoek gedaen worden.
Om agt uren waeren de dienstmeijden van gisteren, nog gelijk gekleet dog zonder
iet in hunne handen, vergaedert in d'Halle, van waer zij alle in order door eenige
volontaire der gildens opgeleijt wordende, gegaen zijn naer de parochiale kercke van
O.L.V. alwaer eene lesende misse voor d'overledene vaderlanders gedaen wiert,
onder welcke sij, zooals degone der gildens, ter offerhande gingen waernae sij, in 't
zelve order naer de Mart in d'Halle weergekeert zijnde, hun eenige ververschingen
toegebragt wierden. Nu wordt den theater, gelijk ook alle de andere versieringe op
de Mart teenemael afgebroken; zullende den eed van de resteerende
buijtengenootschappen wegens den aenstaenden ougst op eenige andere plaetsen,
ontrent de parochiën gelegen, gedaen worden.
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Heden naermiddag is wegens het feest van O.L.V. - fol. 400 - Portiuncula(340) vanuijt
de kercke der eerw. paters recoletten de processie als naer oude gewoonte omgedregen
geworden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Vermaen aen alle waere vaderlanders van Brugge en
omliggende plaetsen’, (welke versaemeling N. 3 onder de stukken N. 62 kan gesien
worden). Ook ‘Stemme der waerheijd en redenvoeringe van d'heer Malou-Riga(341),
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commissaris der vrijwillige van West-Vlaenderen(342), gedaen den 4 julij 1790, etc.’,
(welke versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 28 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LXI gasette: uijt Weenen den lijkdienst wegens het
overlijden van den veldmarechal Laudon verricht; de Hongaren versoeken de
koningskrooning dit jaer. In Steijermark en Carinthiën groote beroerten ontstaen.
Uijt Cothen de tijding van 't afsenden van legerbenden tegen de vereenigde Belgissche
provenciën wedersproken. Uijt Silesiën en Berlijn wegens de verrichtingen van 't
congres van Reichenbach. Uijt Hamburg bericht wegens een zeegevegt. Uijt Parijs
decreet door den koning bekragtigt. Lijkdienst voor eenige verongelukte verricht.
Den doortogt naer de Belgissche provenciën door den koning van Hongariën gevraegt
wedersp[r]oken. Uijt Andenne grooten moedt der vaderlandsche troupen. Uijt Gend
vaderlandsche giften gedaen. Pligtigheden welke wegens de revolutie tot
Aud(a)enaerde gehouden zijn en verhael wegens der zelve manmoedige daeden, etc.

(4 augusti 1790)
- fol. 401 - Op den 4 augusti 's morgens om vijf uren wiert in de parochiale kercke
van St.-Anne afgesongen eene zeer pligtige misse ter eeren van de H. Moeder Anna
ten eijnde den hemel eene volkomen eensgesintheijd zoude mogen teweeg brengen
en onse vaderlandsche waepens segenen. In dees misse, wegens de tijdelijcke ure,
zooveel menschen, besonder werkvolk zijnde, dat de kercke bijnaer te kleijn was.
Desen morgen om agt uren verscheen voor d'eerste mael de volontaire hoofdwagt
van d'hantboge vanuijt het Vrije langs de plaetse Malenberg tot in de hoofdwagt met
het groot krijgsmusik, zooals de keijserlijcke soldaeten in 't optrekken der hoofdwagt
plagten te gebruijken, door menige nieuwsgierige verselt zijnde, op welcke tot 's
avons laet in d'hoofdwagt tot tijdtverdrijf is gespeelt geworden.
Heden is vanuijt de parochiale kercke van St.-Walburge en uijt het clooster der eerw.
paters predikheeren wegens den feestdag van de H. Walburga en Dominicus de
processie 's middags als naer oude gewoonte omgedregen geworden.

(5 augusti 1790)
Op den 5 augusti wiert 's morgens om vijf en half uren in de kercke der eerw. paters
predikheeren, ten eijnde als boven, afgesongen eene zeer pligtige misse te eeren van
O.L.V. van den H. Roosencrans met expositie van het beelt van Maria in 't midden
- fol. 402 - der kercke en van 't Alderheijligste op den autaer. In dese misse waeren
versogt menige volontaire der gildens en de dienstboden, dog in hunne gewone
kleeding, die sondag lestleden, als verhaelt is, den eed voor het vaderland hebben
afgeleijt, welcke daer meest alle benevens menige godtvrugtige tegenwoordig waeren.
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Heden verneemt men in de LXII gasette: uijt Weenen den lijkdienst voor den
veldmarechal Laudon pligtig verricht; groot verlies door eene wondere uijtspraek
door den koning daerover betoont zijn testament; de sonen des konings woonen
beurtelings de raedtsvergaederingen bij; veele siekten door het ongestaedig weder
veroorsakt. Uijt Breslau de laeste antwoorde des konings word te Reichenbach
verwagt. Uijt Parijs memorie over de vernieting der leenregten en hervorminge der
geestelijkheijd; aenhouding van verscheijde beschuldigt aen 's landts verraed; de
gistinge der gemoederen is zeer groot; den koning is onpasselijk; beloop der groote
onkosten der zeemagt. Uijt Brussel 40 Oostenrijksche overlopers opgebragt;
vermeerdering der vaderlandsche giften. Uijt Gend voo[r]lopig bericht van de sluijting
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van den vrede tusschen het Hof van Weenen en Berlijn; bericht uijt het vaderlands
leger, vermeerdering der vrijwillige giften. Uijt Venlo het Minderbroederclooster
door het groot gewicht der levensmiddelen ingestort. Vervolg van het kort begrijp fol. 403 - raekende de pligtigheijd van den eed van getrouwigheijd aen het volk van
Vlaenderen en aen de Staeten, als des zelfs wettige representanten binnen de stadt
Brugge op den 1 augusti 1790. Men vint er d'afbeeldinge van den theater, de districten
die tot het afleggen van den eed gekomen zijn en de vrijwillige giften door dezelve
gedaen, gelijk ook het import der gifte die door de domestique vrouwspersoonen
gedaen is. Uijt Moerbeke, land van Wa[e]s, ommegang van joffrouwen als waere
patriottinnen tot het maeken van een vaendel en voor 't vaderland gedaen.

(6 augusti 1790)
Op den 6 augusti is van 't Stadthuijs afgekondigt(343) eene wijtloopige ordonantie van
15 artikelen, hoofdsaekelijk behelsende, de bepaelingen op den uijt- en invoer van
het leder binnen dese stadt en hoe hetzelve behoorlijk moet gewarendeert(344) worden
door het ambagt der huijdevetters, op de penen en amenden die er aen de contraventiën
bepaelt zijn. Vanwegens het collegie 's Landts van den Vrijen is er ook eene
ordonantie bekent gemakt en te lande alom gepubliceert, behelsende dat d'heeren
van 't collegie met groot ongenoegen ondervinden dat er veele misbruijken te lande
gepleegt worden door het oplichten en aenhouden van menige particuliere, door het
doen - fol. 404 - van faitelijkheden aen huijsen en woonsten door den al te grooten
iver van menige waere vaderlanders en gemerkt het eerste point van onse dierbaere
vrijheijd is dat eenider voor 't begaen van faitelijkheden gehoort worde en
aengehouden door zijnen competenten rechter, voor welcke hij alleen strafbaer is,
zoo is 't dat d'heeren van 't collegie 's Landts van den Vrijen aen alle ingesetene van
den lande verwittigen dat niemant in 't toekomende faitelijk zal mogen opgelicht
worden of eenige faitelijkheden aen huijsen of woonsten zullen mogen worden
gedaen, nemaer dat die men voor verdagt zal houden aen 's Landts verraed alleen
voor hunnen competenten regter strafbaer zijn en van dezelve seffens op de suspicie
moet kennisse gegeven worden aen 't magistraet 's Landts van den Vrijen of aen de
balieus, beridders of andere bediende der districten waer het cas zal voorvallen; alle
waere vaderlanders alleen versogt wordende van hunnen iver te toonen tot
d'hant(d)[h]aeving van het gemeen welvaeren zoo dickwils als den noodt zulks zal
vereijsschen of dat zij tot onderstant om wettelijcke redens zullen aensogt worden.
Heden om vier uren naermiddag was ik, volgens den inhout van het - fol. 405 - hier
onderstaende gedrukt biliet, versogt in 't clooster der eerw. paters capucinen tot het
helpen verkiesen van eenen wijkmeester en substitut, waer meest alle de gebuers van
onse wijke, welcke bestaet langs den eenen kant der Geldtmunt- en St.-Amandtsstraete
en de noordreke van de Mart, bestaende in 69 huijsen, tegenwoordig waeren en elk
zijn gedrukt biliet, daerop vier naemen geschreven die elk wilde verkiesen, aen twee
heeren gecommitteerde uijt het magistraet, benevens den heer hoofdman, overgaeven.
Bij meerderheijd van stemmen vielen de meeste voijsen op d'heer Augustinus(345) en
Muelenaere in St.-Amandtsstraete en op d'heer Petit en De Laetere(346) op de Mart;
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uijt welcke vier door 't magistraet den wijkmeester en substitut zal verkosen worden.
Zulks geschiet zoo ook door alle d'andere wijken der stadt en zulks wordt op die
wijse in alle de cloosters verricht. De ses sesdendeelen(347) zijn verdeelt in verscheijde
wijken door de letters A B C D E F, door verscheijde getaelen onderscheet wordende
zooals den leser uijt het volgende biliet, mij toegesonden, zien kan.
D. 21 / N. 17 Den oversten van het huijsgesin, geteekent als hiernevens, wordt
mits desen vermaent vanwegen den onderschreven hoofdman van
St.-Jacobssesdendeel
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(gedesigneert door de letter D) - fol. 406 - van de compareeren in't clooster der eerw.
paters Capucinen jegens vrijdag den 6 ougst 1790 ten vier uren naer noene precies,
ten eijnde van aldaer te helpen denomeeren vier persoonen in uli wijk om uijt dezelve
eenen wijkmeester en substituijt te worden aengestelt. J. Goethals, 1790.

(9 augusti 1790)
Op den 9 augusti stonden 's morgens voor 't gebouw der Waterhalle menige, zoo
matsenaers als timmerlieden knegten, vergaedert om, zoo sij door 't collegie niet
zouden gesuiteneert(348) worden, met gewelt te verdrijven verscheijde vremde knegten
die tegens het verbodt, als fol. 379 verhandelt, aen dit gebouw zijn werkende. Om
den obstant waervoor er gevreest wiert te voorkomen, zijn seffens den heer
borgmeester van den Commune(349) en twee heeren uijt het collegie inspectie op het
werk komen nemen van alle de knegten die er zijn werckende en om te zien of de
daedt met het geseg overeenkomt. De troppeling over den noen nog meer als 's
morgens voortduerende.
Heden verscheen in 't licht: ‘Den patriot, den vonkist en de fijge’, (welcke
versaemeling N. 3 onder de stukken N. 63 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LXIII gesette: uijt Weenen nopende de krooning van den
koning van Hungariën; bericht nopende de veroveringe van Czettin. Uijt Parijs bericht
nopende den toestant des konings en verscheijde andere berichten nopende de
landtsvergaederinge. Uijt - fol. 407 - Brussel vereering van verscheijde stukken canon
voor het Belgisch leger gedaen. Uijt Gend verscheijde berichten van d'overeenkomst
tusschen den koning van Hongariën en den koning van Pruijssen den 27 julij tot
Raichenbach gesloten; berichten uijt het vaderlandts leger; vrijwillige gifte voor 't
vaderland door den heer borgmeester Pollet van Blankenberge gedaen. Uijt Andoij(350)
bericht uijt het vaderlandts leger en kleene neerlaeg door hetzelve geleden. Uijt Iperen
vermeerderinge van den vaderlandschen iver en vrijwillige giften gedaen.

(11 augusti 1790)
Op den 11 augusti 's morgens om 11 uren wiert in de cathedraele kercke van
St.-Donaes in 't violet afgesongen eene zeer pligtige misse zonder Gloria of Credo,
de kostelijcke Rive van den H. Donatianus met des zelfs H. Reliquiën in 't midden
van den choor geplaest staende, ten bijwesen van onsen eerw. heer bisschop, de
beijde agtbaere collegiën, de leden der verscheijde committés en d'opperhoofden der
gildens in den choor in de voorkerke en op beijde zijden ook alle de leden der drij
volontaire gildens in uniforme en de jongers der patrioticque krijgsschool, benevens
menige godtvrugtige, tegenwoordig zijnde.
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Desen morgen om vijf uren is ook in de parochiale kercke van St.-Anna ter eeren
van de H. moeder Anna, gelijk gisteren ter zelver ure - fol. 408 - in de collegiale
kercke van O.L.V., aen den autaer van O.L.V. van Troost(351), gedaen eene pligtige
misse waer menige volontaire der gildens, de domestique vrouwspersoonen en een
oneijndig getal godtvrugtige tegenwoordig waeren, alles om door eenpaerige gebeden
den hemelschen segen over onse vaderlandsche waepenen af te smeeken, de waere
rust voor kerk en staet en de eensgesintheijd der gemoederen te verwerven. De
openbaere gebeden alsnu zooveel te nootsaekelijcker geworden zijnde omdat men
nu seker weet dat den koning Leopoldus den II in het congres dat tot Raichenbach
gehouden wordt tusschen de mogentheden van Pruijssen, Engeland en Den Haeg,
alle middelen zal werkstellig maeken, 't zij door vrienschap of door de kragt der
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waepens, om de Belgissche provenciën wederom onder zijne gehoorsaemheijd te
doen weerkeeren. Hieraen voorseggen alle staetkundige het lot van onse provenciën
te zullen afhangen, genoegsaem voorsiende dat zonder assistentie van de gemelde
drij mogentheden alle onse magt een enkel niet is; nu zegt men reets dat den vrede
tusschen Pruijssen en de koning Leopold gesloten is, waeruijt men het voorteeken
van den ondergang of geluk der Belgissche provenciën tegemoet ziet.

(12 augusti 1790)
Op den 12 augusti is van 't Stadthuijs afgekondigt(352) dat er door verscheijde
weldunkende ouders deser stadt Brugge - fol. 409 - aen 't collegie klagten toegekomen
zijn hoe hunne kinderen zig laeten inwikkelen bij de geattroupeerde benden van
jongers, langs menige Straeten der stadt loopende met trommels, fluijten, vliegende
vaendels, fusieken, bloote sabels, canonkens en ander krijgstuijg; hoe sij langs de
straeten, onder het voorwensel van 't koopen van vaendels en trommels, van de
gewillige borgers geldt afperssen en hoe zij verders met groote geattroupeerde benden
saemenrottingen maeken, malkaer tot een slag van oorloog beroepen, d'eene cantons
der stadt tegens de andere en reets tot faitelijkheden gekomen zijn; in alle welcke
promptelijk tot voorkoming van disorders en ongelucken dienende voorsien te worden,
den Heere ende Wet ordoneert, eenige der zelve in den gemelden toestant langs de
straeten bevindende, dezelve te zullen vervallen in eene boete van drij pond parasijse,
benevens de confiscatie van 't goon bij hun zal bevonden worden; zullende d'ouders
in alle gevallen de boete voor hunne kinderen moeten instaen.
Heden naermiddag wiert langs de Catalinepoorte ingebragt en in d'hooftwagt beweegt
eenen man met eenen masquer voor 't aensicht, welcken te lande door de boerewagten
vastgenomen was, niemant wetende om welcke oorsaek hij zulks heeft gedaen; in 't
- fol. 410 - opbrengen binnen de stadt nogtans den masquer af gedaen zijnde.
Heden verscheen in 't licht: eene bekentmaekinge van 't souvereijn congres wegens
berichten uijt Berlijn en uijt Den Haeg, bij welcke men siet dat de prelimentairen
tusschen den koning Leopoldus en de bemiddelende mogentheijden den 27 julij tot
Raichenbach geteekent zijn en dat het geen geheijm meer is dat den koning Leopoldus
de Oostenrijksche Nederlanden, mits herstellende de constitutiën, wedereijscht, (welk
wondere stuk in dese tijdtsomstandigheden in de versaemeling N. 3 onder de stukken
N. 64 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LXIV gasette: uijt Weenen eenen courier brengt de tijding
aen dat de prelimentairen tot Raichenbach geteekent zijn; de Turken met verlies terug
geslaegen; onpasselijkheijd van den artshertog Franciscus. Uijt Hamburg bericht van
eenen segenprael voor den koning van Sweden op de Russissche vlote behaelt(353).
Uijt Parijs verslag op de aenslaegen in het paleijs des konings begaen. Uijt Brussel
Oostenrijksche overlopers opgebragt. Uijt Gend berichten uijt het vaderlandts leger;
vertaeling van de berichten van 't souverijen congres in den brief N. 64 vermelt;
vaderlandsche giften gedaen. Uijt Brussel bericht uijt het vaderlandts leger en
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veroveringe der vaderlanders. Uijt Beveren, Veume en Thielt nopende verscheijde
pligtigheden wegens de revolutie en groote vaderlandsche giften die er gedaen zijn.

(13 augusti 1790)
- fol. 411 - Op den 13 augusti 's morgens om 11 uren wiert in de cathedraele kercke
van St.-Donaes ten bijwesen van de heeren der magistraeten en gildens, als
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hiervooren fol. 407 vermelt, gedaen eenen pligtigen lijkdienst voor de laevenis der
zielen van d'overleden gesnuevelde vaderlanders die in de verscheijde aenvallen tot
verdeding van het lieve vaderland op eene zoo edelmoedige wijse het leven hebben
verloren. Ter zelver intentie was er ook 's morgens om vijf uren in de parochiale
kercke van St.-Anne gedaen eenen plichtigen lijkdienst waer ook menige werklieden
en godtvrugtige tegenwoordig waeren. In 't midden van den choor van St.-Donaes
was er geplaest eene hoogverheven lijktombe op de forme als men bij het overlijden
van de graeven van Vlaenderen is stellende; op dezelve laegen de patrioticque waepens
en eenen hoedt getrosseert(354) volgens de uniforme van onse gildens. Rond dezelve
waeren, onder menige vercieringen betrekkelijk tot de plichtigheijd, vier postuerkens
geschildert, verbeeldende sinnebeelden daerop spelende. Op de trappen stonden
verheven vierentwintig zilvere kandelaers, de keersen omhangen met de waepens
van Vlaenderen, gelijk ook degene op den autaer omhangen waeren. Voor de tombe
stont ook geplaest - fol. 412 - een groot geschildert waepen van Vlaenderen. Om een
uren eijndigde den plichtigen lijkdienst, waer den toeloop van volk en godtvrugtigheijd
meer als oijt uijtgeschenen heeft.
Heden was het chef, mijne wagt met 10 mannen van de neeringe van de merceniers
voor 24 uren aen de St.-Catarinepoorte, waer wij moesten waeken op alle uijt- en
inkomende vremdelingen en ook het poedermagasijn beneden de Minnebrugge
moesten bewaeren, malkaer van 't zelve alle twee uren aflossende. Het bekomen
woordt van heden was ‘St.-Damianus en asch en enghien’. Voor de brigadiers voor
de frauden langs de vesten patrioleerende, door elk moetende onthouden worden.

(15 augusti 1790)
Op den 15 augusti 's morgens om 11 uren wiert vanuijt de capelle van
Blindekensgasthuijs rondt den grooten toer die men vanouts 's morgens om 5½ gedaen
heeft, omgedregen eene zeer plichtige processie, vergeleijt door een detachement
onser gildens en door menige godtvrugtige der herstelde broederschappen met
waschlichten uijt alle kercken daertoe versogt, de plichtige processie voorop gaende.
Meer als oijt saeg men heden langs den toer de huijsen en straeten verciert, zelfs met
menige dichten en jaerschriften betrekkelijk tot de tijdtsomstandigheden, ook
verscheijde arken en autaeren gestelt - fol. 413 - zijnde, zoodat alles nu langs desen
toer als vanoudts geplogen, zoo in den dag als 's avons, onderhouden wordt, met dit
verschil alleen dat de vroegprocessie nog degene naer de Poorterije, als voor de
verandering gedaen wiert, teenemael onderbleven is, zoo nogtans dat zonder het
draegen van de processie de gewone 36 pond wasch(355) in de capelle van O.L.V. ter
Poorterije is opgeoffert geworden. Vanuijt de kercke van St.-Gillis is desen
naermiddag ook eene zeer plichtige processie omgedregen wegens d'herstellinge der
confrerie van O.L.V. van Remedie, gelijk ook als naer jaerelijksche gewoonte de
processie vanuijt de parochiale kercke van St.-Catharine desen naermiddag is
omgedregen geworden.
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(16 augusti 1790)
Op den 16 augusti wierden 's morgens langs de Smedepoorte in d'hooftwagt
aengebragt door de volontaire van Lichtervelde, in de waepens, vier Fransche
deserteurs, in hunne uniforme ontrent Lichtervelde aengehouden, welcke naer
ondersoek van hunne desertie aen Vrankrijk zullen overgelevert worden.
Heden, feestdag van den H. Rochus(356) - fol. 414 -, is als naer oude gewoonte vanuijt
de parochiale kercke van St.-Walburga langs den gewonen toer de plichtige processie
omgedregen geworden.
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Heden verneemt men in de LXV gasette: uijt Weenen ingevolgende de prilimentairen,
tot Reichenbach geteekent, is er bevel gesonden om alle de vijantlijkheden tegens
de Turken te doen ophouden. Uijt Parijs den koning van zijne laeste onpasselijkheijd
herstelt; berichten van verscheijde beroerten uijt verscheijde plaetsen aengekomen;
tweegevegt tusschen twee heeren aengegaen. Uijt Luijk de wederzijtsche legers staen
in 't gesicht van elkanderen, kleijnen voorval tusschen dezelve voorgevallen. Uijt 's
Gravenhage den heer Van Eupen(357) aldaer aengekomen. Uijt Brussel compagnie, in
Brabant geworven, naer Naemen opgetrokken; door de kuekenmeijssens en kamerieren
een stuk canon vereert. Uijt Gend bericht uijt het nationeel leger met verlies van
beijde kanten; groote verswakking der Oostenrijksche regementen. Uijt Ipren twee
canons, etc., door de patrioticque dochters geschonken en groote vruegdebedrijven
die daerover gepleegt zijn.

(19 augusti 1790)
- fol. 415 - Op den 19 augusti was de wagt der schaedebeletters, die sedert d'aenstelling
der zelve geweest hadde in d'Halle, waer tevooren de stadtssoldaeten hadden geplaest
geweest langs den kant van de Wollestraete, verplaest op den Burg onder de H.
Bloetcapelle, waer dezelve nu hunne wagt zullen onderhouden. In de plaetse der
schaedebeletters is nu geplaest het volontaire peerdevolk der stadt Brugge met eene
bereijde plaetse voor dezelve tot het stallen van hunne peerden, waer dezelve van
heden af daegelijks zullen de wagt onderhouden en alle 24 uren eene verdeelinge
aflossen en te peerde, zoo bij daege als bij nachte, alle in uniforme, de patrouilliën,
zoo rondt de stadt als aen de poorten, zullen observeeren.
Nu siet men reets onder het publiek circuleeren kopere geldtspeciën, zijnde enkel en
dobbel oorden(358), geslaegen op den stempel van de vereenigde Nederlandsche Staeten,
langs den eenen kant eenen leeuw geslaegen zijnde en zooals dezelve in de laetere
tijden zullen konnen gesien worden.
Heden verneemt men in de LXVI gasette: uijt Weenen op den inhout der
prelimentairen van Raichenbach wordt een diep stilswijgen in agt genomen.
Toebereijselen ter onthaeling van hunne Ciciliaensche - fol. 416 - majesteijten.
Rusland in den vrede met de Turken niet begrepen. Bericht uijt Petresburg nopende
eenen aenval. Uijt Raichenbach de bekragtingen van de gesloten prelimentairen
uijtgewisselt. Uijt Francfurt bijeenkomsten gehouden tot het verkiesen van eenen
roomsch keijser. Uijt Parijs het getal der misnoegde neemt zeer toe; beroerten wegens
het aenhouden van eenige dieven ontstaen; bericht nopende het voorgevallen
tweegevegt; decreet der landtsvergaederinge op de lijftogten der princen. Uijt Maseijk
heele het executionscorps in aentogt. Veroveringen der Luijkenaers; groote
buijtenspoorigheden door de Duijtsche troupen begaen. Uijt Gend officiëel bericht
uijt het vaderlandts leger door de Staeten van Vlaenderen; den uijtvoer van het
geswingelt en gehekelt vlasch toegelaeten; groote vrijwillige gifte gedaen door deken
en eedt van het collegie der practizijns(359) in Gend, hoeveel daerin niet gecollecteert
en vrijwillige gifte door een onbekenden gedaen.
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(22 augusti 1790)
Op den 22 augusti zijn 's morgens door den Com van Brugge naer Oostende
doorgetrokken ontrent tweehondert mannen nationeele troupen van Gend, gelaeden
op twee billanderschepen, om - fol. 417 - aldaer in besetting te verblijven, 's Avons
ontrent den 10 uren zijn dezelve twee billanderschepen met ontrent gelijk getal van
200 mannen van Oostende te retour gekeert, door dese stadt seffens naer Gend
doorvaerende. Dese spoedige verplaetsing van troupen zegt men te zijn om
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eene executie die morgen tot Oostende over eenen vaderlandtschen officier van
Nieuport zal verricht worden en dat de geseijde troupen, omdat zij van zijne
compagnie zijn, dus vertransporteert zijn geworden.

(23 augusti 1790)
Op den 23 augusti 's morgens om vijf en half uren wiert in de parochiaele kercke
van St.-Anne afgesongen eene zeer plichtige misse ter eeren van de H. moeder Anna
om door haere voorspraek bij Godt den segen over de vaderlandtsche waepens en
de eensgesintheijd der gemoederen af te smeeken, waer menige godtvrugtige
tegenwoordig waeren.
Heden naermiddag wierden als naer jaerelijksche gewoonte, onder het onophoudelijk
speelen van 't carilion, in 't collegie der eerweerde paters augustinen(360) aen de
studenten, naer een dispuijt als sedert eenige in gebruijk, uijtgegeven de prijsen
bestaende in goude en zilvere eeremadaliën en boeken, welcke eerste de primi met
- fol. 418 - alle eere omhangen wierden; waernaer dezelve, geseten in carossen en
eene cavelcade voorop rijdende, op dezelve forme als over jaer, met alle thuijs
beweegt wierden. De huijsen en straeten waerontrent de primi waeren wonende,
waeren in den dag met menige vercieringen verciert en des avons wierden menige
illuminatiën, vruegdevieren en pektonnen ontsteken. Wegens de ongeruste en troubele
tijden zijn er alsnu maer weijnig stutenden, de jonkheijd zig nu meer in den
waepenhandel dan in de studie oeffenende, waerdoor nu de vierde en vijfde
schoolen(361) vacant zijn. De primi van d'andere schoolen(362) zijn de soonen van d'heer
Van Caloen(363), Van Caster(364) en Vermeire(365), welken laesten ook de madalie als
primus van 't heel generael collegie bekomen heeft.
Heden was er vanwegens d'heeren van 't magistraet van Stadthuijs afgekondigt en
geaffixeert(366) eene bekentmaekinge waerbij alle geltschieters in de lichtinge voor
den staet, zoo ingesetene als vremde, volkomentlijk gerust gestelt en versekert worden
dat in alle gevallen, 't zij van oorloog of andersints, hunne capitaelen zullen versekert
blijven op de middelen van den staet en van alle degone op welcke de geltsommen
- fol. 419 - zouden mogen geschoten zijn, zonder dat dezelve in eeniger manieren
zouden konnen aensprekelijk zijn of vernietigt worden. Dese bekentmaekinge stelt
menige gerust die nu, door menige gerugten die er alom verbreijt worden wegens
hun verschotene sommen, in ongerustheijd gebragt waeren van dezelve te zullen
konnen verliesen.
Heden verneemt men in de LXVII gasette; uijt Weenen wegens den inhout der
prelimentairen van Raichenbach wordt het diepste geheijm onderhouden; den buijt
welcke bij de veroveringe van Czettin gemakt is. Uijt Parijs decreet van den eersten
artikel van de saemenstellinge van 't leger; den koning gelooft op 't decreet der
pensionen groote versagtingen noodig te zijn; twee aensienelijcke heeren opgebragt.
Uijt Venlo den prins de Rohan(367) tot prinsbisschop van Luijk verklaert. Uijt Loven
den heer Theodorus Dominicus Becs van Maestricht tot primus van de philosophie
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uijtgeropen. Uijt Brussel groote vermeedering der vrijwillige giften. Uijt Gend brief
van aenwakkering van 't souvereijn congres aen de Staeten van Vlaenderen gesonden;
groote vrijwillige giften uijt verscheijde plaetsen gedaen en uijt Brugge - fol. 420 gesonden verscheijde baelen en kisten met bandagen, pluk- en oud linwaet, bestemt
voor het hospitael van 't groot leger. Brief van danksegging uijt Namen aen de
inwoonders van Vlaenderen gedaen en toegesonden.

(24 augusti 1790)
Op den 24 augusti, feestdag van den H. Bartolameus, is 's morgens om 11 uren in
de parochiale kercke van O.L.V., in de voorkerk, aen den autaer van de H. Apostelen,
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gedaen eene solemnele misse in volle musik om door der zelver voorspraek bij Godt
den segen over de vaderlandsche waepens te mogen verwerven.
Nu verneemt men voor seker uijt Oostende dat gisteren op de platte forme een
vaderlandschen officier van Nieuport door den kop gebrant is, dat den zelven tot
verscheijde mael den doek van zijn aensicht heeft getrokken en geropen om bijstant
van 't gemeente terwijl hij zeijde zijn bedreven misdaedt tot welstant van 't vaderlandt
te hebben gedaen, dog dat d'aengekomen troupen van sondag met de baijonette op
de fusik alle wanorders hebben voorkomen en dat d'executie ter uijtvoer gebragt is.
Onder andere strafbaere misdaeden hadde desen officier twee canons tot Nieuport
voor de casernen doen planten om wegens eenige dispuijten zijn eijgen volk te
bestormen, dog alle zijne ondernemingen - fol. 421 - verhindert zijnde, is hij
aengehouden en naer Oostende opgebragt geworden.

(25 augusti 1790)
Op den 25 augusti 's morgens om 10 uren hebben de wijkmeesters en substituten,
gekosen uijt elcke wijk door de heeren van 't magistraet, uijt de vier door de gebuerten
met gemeene stemmen verkosen, als hiervooren fol. 404 verhandelt, op 't collegie
hunnen eedt afgeleijt, waer hun ook zijn voorgehouden de pointen en artikelen die
zij zullen moeten onderhouden en die ider in 't besonder in druk zullen gegeven
worden. Hierover saeg men heden op verscheijde gewesten van 98 wijken, uijt de
ses sesdendeelen geformeert(368), verscheijde straeten met wimpels en vlaggen
behangen en veele huijsen verciert, waer ook des avonts veele illuminatiën en
vrugdevieren ontsteken wierden.
Heden om 11 uren wierden in het Stadthuijs der verpagtingen gedaen, in ses divisiën,
van de jagten rondt de stadt tot aen de paelsteenen voor den tijdt van drij jaeren.
Eenige deser devisiën tot 3 à 4 pond en d'hoogste tot 9 pond groote courant 's jaers
verpagt wordende, welke verpagtingen voorgaendelijk in geen gebruijk waeren.
Heden is er ook - fol. 422 - vanwegens het souverain congres van 't Stadthuijs eene
bekentmaekinge afgekondigt(369) waerbij aen alle de deserteurs der Belgissche troupen
een generael pardon en vergiffenis van 't gepasseerde toegestaen wordt voor den tijdt
van 3 weken voor die hun in dese provenciën bevinden en van eene maendt voor die
hun buijten 's landts bevinden, welcken tijdt verstreeken zijnde geen pardon meer
zal vergunt worden nogte ook voor die naer de publicatie deser zouden bestaen te
deserteeren, welcke volgens 's landts militaire wetten zullen gestraft worden. Eene
tweede bekentmaekinge behelst dat er voor het departement des oorloogs nog
verscheijde auditeurs noodig zijn, waerom het collegie van schepenen deser stadt
aen alle advocaeten verwittigt dat dese, zoowel als van andere steden, hun daertoe
mogen aenbieden, daeraen toegestaen wordende een jaerelijcks pensioen van ontrent
1.100 guldens mits degone de geriquireerde bekwaemheijd hebbende, hun binnen
de agt daegen aen 't departement des oorloogs moeten aenbieden.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

(26 augusti 1790)
Op den 26 augusti verneemt men in de LXVIII gasette: uijt Warschou in Polen het
ontwerp der nieuwe - fol. 423 - regeeringswijse voorgelesen. Uijt Koppenhaegen
droevige tijdinge van het verongelucken van eenen Chinavaerder. Uijt Weenen de
inwoonders van Galiciën versoeken van den keijser eenen zijner soonen voor hun
gouverneur; aenstaende houwelijcken van de ardtshertogen Franciscus en Ferdinand.
Uijt Parijs opstant te Metz en tot Toulon voorgevallen; verscheijde decreten
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der landtsvergaederinge. Uijttrek van eenen brief uijt Longwi op de grensen van het
Luxembourgsche nopende den inval eeniger Fransche. Uijt Gend de heeren Staeten
ontfangen eenen brief van hunne gedeputeerde uijt het congres nopende den toestant
der Belgissche saeken. Uijt Namen bericht uijt het vaderlandts leger en verlies der
Oostenrijckers. Uijt Gend een stuk canon en somme geldt door de dienstknegten en
dienstmaerten geschonken, zielroerende aenspraek daerover gedaen. Vaderlandsche
giften door verscheijde andere plaetsen gedaen. Uijt Audenaerde pligtigen lijkdienst
voor mejoffrouw Van der Noot gedaen en brief van dankbaerheijd in de Fransche
tael daerover toegesonden.

(29 augusti 1790)
Op den 29 augusti vierde eenen man en vrouw, wonende in de Laene, hunnen jubilé
van vijftig jaeren te zijn getrouwt; 's morgens om agt uren met vier - fol. 424 - carossen
naer de parochiale kercke van St.-Jacobs gevoert wordende, waer eene plichtige
misse afgesongen wiert onder welcke sij hunnen jubilé vierden. Veele huijsen waeren
ontrent, waer de jubilanten waeren wonende, in den dag schoon verciert, de straeten
met wimpels en vlaggen behangen en des avondts ook aldaer menige illuminatiën
en vruegdevuren ontsteken wordende.

(30 augusti 1790)
Op den 30 augusti verscheen in 't licht: ‘Montstopper voor den republicken praet van
den derden staet met eenige openhertige en historissche bemerkingen op den voorval
in Gend den 22 julij 1790(370), opzigtelijk tot de uijtwerkinge van het plan van
organisatie voor dezelve stadt’. Ook ‘Iet nieuws van 't beste’, (welcke beijde stukken
versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 65 en 66 konnen gesien worden). In dit
laeste stuk siet men 19 artikelen van het ontwerp van het souvereijn congres, volgens
welcke uijt alle provenciën volontaire vrijwillige voor drij weken gevraegt worden
om de grensen te versterken en dus, is 't mogelijk, door het vereenigt Belgisch leger
het Luxembourgsche te veroveren.
Heden verneemt men in de LXIX gasette: uijt Weenen in Toscanen is het nog zoo
onrustig dat men troupen derwaerts heeft moeten senden. Voorval bij Florentiën fol. 425 - tegens de Turken voorgevallen. Uijt Parijs den graeven de Mercij(371) en
andere naer Den Haeg afgereijst; wonder ondersoek van eene onbekende dame; 4 à
500 Fransche hebben den Oostenrijkschen dienst verlaeten. Uijt Brussel het ontwerp
van 't souverain congres tot het optrekken der volontaire vrijwillige, als hiervooren
aengemelt. Vrijwillige giften uijt verscheijde plaetsen gedaen.
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Eindnoten:
(338) Is het huis van Jean-Jacques van Outrijve, heer van Merckem (voetnoot 203). (Catalogue d'un
beau cabinet de Tableaux, des meilleurs maîtres des Ecoles Flamandes et Hollandaises suivi
d'une très belle collection d'Estampes, délaissés par feu monsieur Jean-Jacques van Outryve
Seigneur de Merckem, dont la vente se fera publiquement dans la maison mortuaire, Place de
Saint-Jean nr. 28 à Bruges, le mardi 16 juillet 1816, Bruges, 1816).
(339) Een spit kan zijn: een puntige ijzeren staaf waaraan vlees gestoken wordt om het te braden, of
een stokje waaraan men eetwaren rijgt om ze te dragen of te roken. (E. VERWIJS-J. VERDAM,
o.c., dl. VII, kol. 1750-1751).
(340) Portiuncula is een Mariakerkje nabij Assissi; geliefkoosde verblijfplaats van Sint-Franciscus
die aldaar stierf. Beroemd was ook de Portiuncula-aflaat, nl. een volle aflaat op de gelovige
zielen toepasselijk na biecht en H. Communie; te verdienen, als men de Portiunculakapel of
een minderbroederskerk of een kerk, waar een afdeling van de Derde Orde van Sint-Franciscus
haar zetel heeft, bezoekt van 's middags 1 augustus tot middernacht 2 augustus of de volgende
zondag, en zesmaal het Onze Vader, Wees Gegroet en het Eer aan de Vader bidt.
(Encyclopaedisch Kerkeiijk Woordenboek, o.c., blz. 786).
(341) Pierre Malou-Riga werd geboren te Ieper op 9 oktober 1753 als zoon van de rijke
fabrikant-koopman Pierre-Antoine en Livina-Dorothea Hovyn. Pas 19 jaar geworden en na
studies aan het jezuiëtencollege te Dowaai, volgde hij zijn overleden vader op in de zakenwereld.
Op 2 juni 1777 trad hij te Brussel in het huwelijk met Maria-Louisa Riga (vandaar de naam).
Malou-Riga ontpopte zich gauw als een verlichte verdraagzame geest met een groot sociaal
besef. Spijts zijn progressieve ideeën, bleef hij een onwankelbare volgeling van de Kerk. Zo
was en bleef hij zeer populair bij de Ieperse bevolking, maar niet bij de lokale adel. In die
periode (1783) werd hij schepen van Ieper. Deze rijke idealist werd einde 1789 de enthousiaste
politieke leider van Ieper en toen nog kleine “West-Vlaanderen” (zie voetnoot nr. 37). Hij
plaatste zich aan het hoofd van “het Regiment van West-Vlaanderen” (zie voetnoot nr. 342),
dat door hem betaald en onderhouden werd. Hij was tevens de afgevaardigde van Ieper in de
Staten van Vlaanderen. Toen het tij aan het keren was voor de Belgische patriotten en de
Oostenrijkse keizer Leopold II verzoende gebaren maakte, was Malou-Riga een van de weinigen
die wilden doorgaan met de revolutie. Pas op 3 december 1790 moest hij buigen voor de
Oostenrijkse maarschalk Bender, wilde van geen amnestie weten en vluchtte naar Rijsel. Begin
1791 keerde hij toch terug en wijdde zich weer aan de linnenweverij en de garenhandel. Na de
veldslag bij Jemappes, nam hij weer de leiding van Ieper en West-Vlaanderen. Hij ging naar
Parijs om de definitieve annexatie te trachten voorkomen. Toen dit mislukte en hij intussen een
groot deel van zijn fortuin kwijt gespeeld was, week hij definitief uit naar de Verenigde Staten.
Vanaf juli 1795 verbleef hij in New York en overwoog hij zich als koopmanbankier te vestigen
in Philadelphia. Maar toen zijn vrouw in oktober 1797 overleed, kreeg zijn leven een totaal
andere wending. Vanaf oktober 1801 trad hij immers toe tot het seminarie en werd jezuïet. Zo
werd hij in 1805 naar Rusland bij de jezuïeten gestuurd, maar keerde in 1811 definitief naar
New York terug, waar hij de kerk van “Sint-Peter” liet bouwen. Na een “ongelooflijk” leven
overleed hij te New York op 13 oktober 1827. Hij was de grootvader van de latere Brugse
bisschop Jan-Baptist Malou en de latere katholieke leider Jules Malou. (C. BRONNE, La vie
impétueuse de Malou-Riga (1753-1827), Brussel-Parijs, 1962), (Biographie Nationale, o.c., dl.
XIII, kol. 258-262), (A. VIAENE, De familie Malou te Ieper, in: Biekorf, 1954, LV, blz.
148-156).
(342) In 1790 richtten de provinciën van de Verenigde Belgische Staten voor het eerst eigen militaire
eenheden op: regionale regimenten van vrijwilligers, los van de traditie van lokale gilden van
schutters en schermers. Zo ook het beruchte “Regiment van West-Vlaenderen” dat onder leiding
stond van de rijke Ieperse fabrikant Malou-Riga. “West-Vlaanderen” beperkte zich toen tot een
klein gebied rondom Ieper en vormde aldus een zelfstandig gebied. Het ging dus niet om een
burgerlijke wacht of een bezettingskorps, maar een volwaardig regiment infanterie met een
afdeling artillerie, dat zijn plaats in het veldleger van de Staten zou innemen. Het “Regiment
van West-Vlaenderen” werd echter, gezien de snelle ommekeer van de Brabantse Omwenteling,
ontbonden zonder ooit aan de strijd te hebben deelgenomen. De naam van het “Regiment van
West-Vlaenderen” zou tijdelijk herleven bij de inval van de Fransen, eind 1792. In overleg met
de Franse generaal Dumouriez ijverde Malou voor de lichting van een nieuw “Regiment gezeyd
ci-devant West-Flandres”. Na een drietal maanden (maart 1793) werd het echter opgeslorpt in
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het “Armée du Nord” van de Franse republiek. (A. VIAENE, Het regiment van West-Vlaenderen.
Samenstelling en uitrusting. Ieper, 1790, in: Biekorf, 1955, LVI, blz. 65-71).
(343) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 173vo.
(344) Warandeeren, d.i. waarborgen. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 1371).
(345) Jacobus Joannes Augustinus werd geboren te Brugge (Sint-Salvatorsparochie) op 8 oktober
1759 als zoon van Petrus en Isabella Le Maitre. In 1787 werd deze uurwerkmaker, wonende in
de Sint-Amandstraat, lid van de Sint-Jorisgilde. In 1790 werd hij wijkmeester van het
Sint-Jacobszestendeel en bleef dit tot begin 1793. (S.A.B., Doopregister Sint-Salvators 1759),
(Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 104-105, 120-121), (W. BOUSSY, o.c.,
bijlagen I, blz. 19), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde..., o.c., blz. 246).
(346) Was J. de Laetere-Outryve, een kaarsenmaker. Hij werd als substituut van de wijkmeester van
het Sint-Jacobszestendeel aangeduid. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz.
104).
(347) Het stadgebied werd eertijds onderverdeeld in secties, oorspronkelijk ambachten en later
zestendelen genoemd. Van 1316 af blijft de benaming en het aantal secties onveranderd tot het
einde van het Ancien Régime, nl.: Sint-Jan, Sint-Donaas, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Jacob,
Sint-Niklaas en Carmers. (J.A. VANHOUTTE, De geschiedenis..., o.c., blz. 310).
(348) Wellicht afgeleid van het Franse suivre, dus volgen, aanhangen.
(349) Het dagelijks bestuur van de stad werd waargenomen door een college van 12 schepenen met
aan het hoofd, de burgemeester. Naast deze ‘burgemeester van schepenen’ was er een tweede,
de ‘burgemeester van de Commune’ of ‘van de corpse’ die aan het hoofd stond van de 12
stadsraden. Ch. van Overloope d'Anthin oefende hier de functie van burgemeester van de
Commune uit (zie voetnoot nr. 460). (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz.
3).
(350) Andoy bevindt zich in de gemeente Wierde, gelegen in de provincie en het arrondissement
Namen. (H. HASQUIN, o.c., dl. 4, blz. 3064-3065).
(351) De confrerie van O.-L.-Vrouw van Troost werd opgericht in 1644 in de O.-L.-V.-kerk te Brugge,
waar het een eigen altaar had dat in 1886 verdween. Alle dismeesters van de stad waren lid van
deze broederschap. Het jaarfeest van deze confrerie werd gevierd op 8 september. (Stad Brugge.
Mariastoet..., o.c., blz. 14-15).
(352) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 10 augustus 1790, reg. 36 nr. 29.
(353) De oorlog tussen Rusland en Zweden duurde van 1788 tot 1790. (Grote Winkler Prins
Encyclopedie, o.c., dl. 25, blz. 128).
(354) Trossen is pakken, schikken, tot trossen of bundels maken.
(355) Zie voetnoot 193 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(356) De H. Rochus (o 1295 te Montpellier + 1327 te Montpellier). Patroon der pestlijders, omdat hij
in Italiï pestzieken genas. In ons land zijn de Sint-Rochus-kerken en -kapellen zeer talrijk. De
H. Rochus wordt zelfs aangeroepen als patroon van de hop, maar vooral dus tegen zweren en
besmettelijke ziekten. (De Katholieke Encyclopaedie, o.c., dl. XXI, kol. 70-71).
(357) Pieter-Jan Simon van Eupen werd geboren te Antwerpen op 12 november 1744. Na studies aan
het Antwerps college, werd hij aan de Leuvense universiteit licentiaat in de theologie. Daarna
werd hij professor aan het bisschoppelijk seminarie te Antwerpen en even later werd hij ook
nog pastoor te Kontich. In 1775 werd van Eupen kanunnik van de O.-L.-Vrouwkerk te
Antwerpen, bisschoppelijk censor en ruraal deken. Hij sprak zich zeer sterk uit tegen de
innovaties van Jozef II. Hij werd dan ook lid van het ‘comité van Breda’ en ontwikkelde er zich
vooral tot raadgever en inspirator van vander Noot. Tijdens de Brabantse Omwenteling pleitte
hij voor de unie van Brabant en Vlaanderen en werd secretaris van de Verenigde Belgische
Staten. Met vander Noot sprak hij zich sterk uit tegen de Vonckisten. Hij wilde dan ook vooral
steunen op het conservatieve Pruisen en zeker niet op het ‘goddeloze’ Frankrijk. Tijdens deze
jaren was hij het symbool van de steun van de Kerk aan de patriotten. Einde 1790 vluchtte hij
naar de Verenigde Provinciën. In 1794, met de tweede Franse bezetting, keerde hij naar ‘België’
terug, maar werd te Rijsel en Parijs vastgehouden als gijzelaar. Toen hij in 1795 vrijkwam,
vestigde hij zich definitief te Zuutphen, nabij Utrecht. Hij overleed er op 14 mei 1804.
(Biographie Nationale, o.c., dl. VI, kol. 733-737).
(358) Enkel en dobbel oorden waren een van de geldstukken die in omloop gebracht werden door de
Verenigde Belgische Provinciën. Zij werden op 19 november 1790 geslagen. Op een oord
(enkele oord) stond aan de voorzijde een Brabantse leeuw met piek en vrijheidshoed en aan de
keerzijde ‘Ad usum foederati België 1790’, het dubbel oord bevatte dezelfde voorzijde als het
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(360)
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(363)

(364)

(365)

(366)
(367)

(368)

enkele oord; maar aan de keerzijde stond in een laurierkrans dezelfde woorden. Een oord was
een muntstuk van geringe waarde. Drie of vier oorden waren gelijk aan een stuiver. Twintig
stuivers waren een gulden waard. (Catalogus. De Brabantse..., o.c., nr. 118-119).
Met practizijns wordt advokaten bedoeld. (K. STALLAERT, o.c., dl. 2, kol. 130).
Zie voetnoot 16 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Hier bedoelt van Walleghem het 4de en 5de jaar van de school. Het 4de en 5de jaar kunnen
gelijk staan aan het 2de en 3de jaar, doch ook gewoon aan het 4de en 5de jaar. Uit de Palmares
van het augustijnencollege van 1790 blijken er geen uitslagen van het 4de en 5de jaar te zijn;
zodat het 4de en 5de jaar in de letterlijke betekenis kunnen begrepen worden.
Zoals eerder vermeld, nam van Walleghem in zijn handschrift van 1788 de lijst op van leerlingen
die bij de augustijnen school liepen. Aan de hand van deze informatie, bepalen we de identiteit
van de volgende studenten. We verwijzen echter ook naar de ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1788 (fol. 136-138).
Het betreft hier Joseph-Bernard van Caloen (1776-1848), zoon van Joseph-Jean en Isabelle
Boudins. Hij huwde Marie-Christine de Potter en werd zo de schoonbroer van Louis de Potter
die een grote rol zou spelen in 1830. Joseph van Caloen was burgemeester van Loppem van
1815 tot 1830. (J. VAN CALOEN, Histoire de la maison de Calonne et van Caloen en Tournais
et au comté de Flandre, Brussel, 1959, blz. 308).
Petrus Martinus van Caester werd geboren te Brugge (Sint-Salvatorsparochie) op 7 augustus
1774 als zoon van de uit Duinkerke afkomstige brouwer Willem Antonius en Maria van Heule.
Vader Willem die o.a. deken was van de brouwers in 1782-1785 en in 1795, solliciteerde in
februari 1792 tevergeefs naar een plaats als hoofdman. Petrus huwde rond de eeuwwisseling
Anna de Knock en het gezin zou 6 kinderen tellen. Hij volgde zijn vader op als brouwer en
breidde het bedrijf aan het Simon Stevinplein uit. (S.A.B., Doopregister Sint-Salvator 1774),
(IDEM, Listes de la loi, 1762-1795, fol. 40vo), (IDEM, Bevolkingsboeken 1830-1846, reg. Cl
- fol. 36), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen I, blz. 77), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c.,
dl. I, blz. 9).
Joannes Jacobus Vermeire werd geboren te Brugge (Sint-Gillisparochie) op 21 juni 1772 als
zoon van de meester-timmerman Joannes Cornelius en Theresia Isabella Carolina de Smedt.
Op 16 maart 1796 behaalde hij te Leuven de licentie in de rechten en vestigde zich te Brugge
als advokaat. Op 27 juli 1801 huwde hij te Brugge Xaviera van Damme en vestigde zich in de
Beenhouwersstraat. In 1803 werd hij adjunct van de burgemeester Charles de Croeser. Van
1811 tot 1817, was hij rechter bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Brugge.
In 1821 werd hij gemeenteraadslid van Brugge en bleef dit tot 1830. Tijdens deze periode was
hij ook afgevaardigde van de stad in de Provinciale Staten (1824-1830) en bleef hij lid van het
kiescollege van de stad Brugge. Hij ondertekende de petitie van november 1829 tegen Willem
I en bleef ook nog na 1830 politiek actief. Daarnaast was hij kerkmeester van de
Sint-Salvatorskathedraal (1808) en honorair kerkmeester vanaf 1858. Vanaf 1819 was hij lid
van de algemene raad voor de ongeneeslijken van Brugge en was hij lid en proost (in 1839)
van de confrerie van het Heilig Bloed. Rond diezelfde datum was hij ten slotte nog lid van de
directie van gevangenissen en oppertoezicht op het bedelaarswerkhuis en lid van de
‘Maatschappij ter bewaring der gedenkstukken te Brugge’. Jan Vermeire overleed te Brugge
op 2 mei 1860. (S.A.B., Doopregister Sint-Gillis 1772), (A. SYNAEVE, De Edele Confrerie...,
o.c., blz. 112), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen II, blz. 414), (R. VAN EENOO, 1830 te Brugge,
in: Akten van het Colloquium over de Belgische Krijsgeschiedenis (1830-1980), Brussel, 1981,
blz. 44), (L. RYELANDT, La révolution de 1830 à Bruges, in: A.S.E.B., LV, 1905, 3, blz. 259),
(F. SIMON, Reakties der Bruggelingen tijdens het Voorlopig Bewind en de eerste jaren van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1814-1820, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling
R.U.G., 1965, blz. 263), (S.A.B., Almanakken 1809, BI - jj, blz. 32; 1816, BI - ii, blz. 70; 1820,
BI - ii, blz. 33-34; 1824, BI - jj, blz. 61; 1831, BI - ll, blz. 129).
Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 175.
Is prins Ferdinand de Rohan-Guémenée, aartsbisschop van Kamerrijk. Hij behoorde tot een
van de meest illustere en oudste families van Frankrijk. Vanaf 1779 had hij een prebende
verworven in de kathedraal Sint-Lambert te Luik. Reeds tweemaal had hij meegedongen naar
de prinsbisschoppelijke zetel. (A. BORGNET, Histoire de la Révolution..., o.c., dl. 1, blz. 369),
(J. DARIS, Histoire du Diocèse..., o.c., dl. 2, biz. 245).
Met de invoering van wijkmeesters (14 mei 1790) onstond er een nieuwe onderverdeling van
de stad. Naast de reeds bestaande indeling in zes zestendelen werden er wijken gevormd. Ieder
zestendeel werd naar verhouding van het aantal inwoners ingedeeld in een aantal wijken. Voor
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iedere wijk zou een wijkmeester en vervanger aangesteld worden. Van Walleghem vermeldt
98 wijken, terwijl er in werkelijkheid 95 waren! (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c.,
dl. 1, blz. 220; dl. 2, bijlagen, blz. 94-109).
(369) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 175vo, S.A.B., Plakkaten 2e reeks, 14 augustus
1790, reg. 34 nr. 38 en reg. 36 nr. 30.
(370) Aan de oorsprong van het “voorval” lag het ontwerp van een plan tot organisatie van het Gentse
stadsbestuur. Dit plan was democratisch geïnspireerd; een discussie omtrent de uitvoering
hiervan deed een groot conflict ontstaan. Kern van het conflict was het recht dat de collatie
opeiste om autonoom de wet te mogen hernieuwen. De Staten meenden dat dit niet kon gebeuren
zonder voorafgaande machtiging. Eind juli kreeg de twist beslechting. Het werd een belangrijk
moment, één van de zeldzaamste keren dat de druk van de staat rechtstreeks tussenkwam in
een politieke personeelswisseling. Op 22 juli 1790 was de collatie 's morgens in vergadering
bijeen, ze werd gestoord door het rumoer van een menigte op straat. Aanvoerder van deze
menigte was een zekere Van de Velde, een bakker. Men vroeg de spoedige afkondiging van
het organisatieplan. Vermits op dat ogenblik de onderhandelingen met de Staten nog niet op
gang kwamen, besloot de collatie onder druk van de gebeurtenissen, samen met de
stadsmagistraten te vergaderen om een beslissing te treffen. Dit werd gepland voor de namiddag
van dezelfde bewuste 22 juli. Nauwelijks was rond 15 uur de collatie opnieuw vergaderd of het
volk stroomde terug samen voor het stadhuis. Terwijl de collatie poogde de gemoederen kalm
te houden, zocht een delegatie naar een snelle oplossing. Tenslotte gaven de Staten toe: de Wet
mocht onmiddellijk door de collatie hernieuwd worden. (H. BALTHAZAR, Het
sociaal-politiek..., o.c., blz. 56-59).
(371) Graaf Florimond Claude de Mercy d'Argenteau werd geboren te Luik op 26 april 1727. Deze
zeer rijke en ongehuwde edelman vertegenwoordigde het Oostenrijkse hof te Turijn,
Sint-Petersburg, Warschau en vanaf 1766 tot 1792 bij de Franse koning waar hij keizerlijk
ambassadeur was. Hij had er een zeer groot gezag bij koningin Marie-Antoinette. Hij was
voorbestemd om de opvolger van Kaunitz te worden, maar bleef liever te Parijs. Wegens zijn
zeer groot diplomatiek gezag vertegenwoordigde hij keizer Leopold II op de conferentie van
de mogendheden te Den Haag in december 1790. Vanaf die datum tot juni 1791 was hij ook
nog gevolmachtigd minister in het bestuur van de Zuidelijke Nederlanden. Hij trachtte er de
partijen te verzoenen, maar werd niettemin in juli 1791 vervangen door Metternich. Mercy
d'Argenteau bleef voorlopig in Brussel wonen en probeerde er tevergeefs vanaf 1792 in contact
te komen met de Franse revolutionaire leiders om o.a. Marie-Antoinette te sparen. Einde juli
1794 werd hij Oostenrijks gezant te Londen, maar overleed er vlug op 25 augustus 1794.
(Biographie Nationale, o.c., dl. XIV, kol. 462-495).

[September]
(1 september 1790)
Op den 1 september is bij orders van 't magistraet van 't Stadthuijs afgekondigt en
geaffixeert(372) dat het collegie ondervint, niettegenstaende de voorige ordonantie
wegens het debit van het buspoeder, nog niet promptelijk wordt geobserveert, om
waerin te voorsien den Heere ende Wet andermael ordoneert dat niemant in 't
toekomende, vente van het buspoeder doende, meer dan 15 ponden zal vermogen in
zijn huijs te hebben, op verbuerte van hetzelve en 12 pond parasijse voor elk pond
dat er meer zal bevonden worden. Niemant zal ook voortaen hetzelve vermogen te
verkopen zonder schriftelijk consent ter greffije te hebben afgehaelt en onder eede
te hebben gepreduceert(373) van de volgende conditiën te onderhouden: van aen niemant,
wie het zij, meer dan één pond tegelijk te verkoopen, aen eenider ook in 't besonder
verboden wordende van op de voormelde boete meer dan een pond in - fol. 426 zijn huijs te hebben.
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Heden is vanuijt de parochiale kercke van St.-Gillis, wegens des zelfs feestdag, als
naer oude gewoonte, met alle de pligtigheijd de processie rond een groot gedeelte
der zelver parochie omgedregen geworden.
Desen morgen waeren ook generaelijk alle de leden der ambagten en neeringen op
hunne gewone vergaederplaetsen vergaedert op de gedaene vraege door de
hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen tot het lichten van 4 millionen guldens
wisselgeldt tegens 4½ geldt voor geldt, op den edeldom ofte luxe, die voor eenigen
tijdt die somme zullen moeten schieten en dan hetzelve bij loting zullen gerestitueert
worden; zulks hoogst noodig zijnde om seffens en nog voor 't eijnde deser maendt
de provencie van Luxembourg met alle magt te overwinnen, ten welcken eijnde uijt
alle provenciën duijsenden volontaire vrijwillige de voorposten zullen besetten.

(2 september 1790)
Op den 2 september 's morgens om 10 uren waeren generaelijk alle de dekens der
ambagten en neeringen op 't collegie vergaedert tot het geven van hun deliberatif
advijs wegens de geprojecteerde lichtinge die, op de conditiën vermelt, met eenige
veranderinge toegestaen wiert.
Sedert gisteren was alhier in Brugge aengekomen en - fol. 427 - in egtenis beweegt
sieur Van de Velde, bakker van Gend(374), welcken op den 22 julij lestleden d'oorsaeke
hadde geweest van d'onwettige veranderinge van het magistraet der stadt Gend en
aen 't hooft van meer dan 10.000 oproermaekers hetzelve magistraet met gewelt heeft
doen vernieuwen. Op suspicie dat desen oproerigen binnen Brugge op 't zelve
voorwerp gekomen was, om ons tot dezelve veranderinge op te maeken, is hij op
zijne aenkomst aengehouden en in egtenis beweegt en zal mogelijks naer Gend
overgelevert worden. Onder het publiek nogtans is nu d'algemeene spraek dat meer
dan 10.000 Gentenaeren hunnen verdediger, zoo sij hem noemen, met gewelt zullen
komen verlossen zoo hij niet seffens losgelaeten wordt. Alle welpeijsende nogtans
vermoeden zulks fijgenklap te zijn en gelijk er duijsenden redens van dusdaenigen
aerdt geredeneert worden, geeft men daer weijnig geloof aen.

[19 ougst 1790]
Heden wiert mij door eenen schaedebeletter thuijs gebragt een gedrukt briefken
volgens den inhout als hieronder staende, gelijk aen ider inwoonder van Brugge is
toegesonden geworden, uijt welcke men siet wie tot wijkmeesters en substituten zijn
verkosen geworden; wordende nu ook daegelijks alle de persoonen, in elcke wijk
wonende, door dezelve - fol. 428 - gekosene wijkmeesters en substituten opgenomen.
Het briefken was van den volgenden inhout:
D. 21 / No. 17 oversten van het huijsgesin, geteekent als hiernevens: burgmeesters,
schepenen en raed der stadt Brugge, rapport gehadt hebbende van de benaeminge
der vier persoonen tot wijkmeester en substitut, gedaen bij meerderheijd van stemmen
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van alle de oversten des huijsgesin van uli wijk, hebben geresolveert tot wijkmeester
uijt dezelve aen te stellen den persoon sr. Augustinus, horlogiemaeker en voor substitut
sr. De Laeter Outrijve.
actum in kamer den 19 ougst 1790.
mij present en onderteekent J.L. de Cadts(375).
Heden verneemt men in de LXX gasette: uijt Weenen de gedeputeerde van Hongariën
bij den koning ter gehoor toegelaeten. Rusland blijft bij het besluijt om den oorloog
tegen de Turken met alle kragt voort te setten(376). Uijt Parijs het familieverdrag met
Spanjen gedecreteert; door de schaersheijd van geltspeciën begint den koophandel
veel te lijden. Uijt Namen het leger krijgt daegelijks
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versterkinge; seven canons verovert en krijgsgevangene gemakt. Uijt Gend verslag
van de gedeputeerde der Staeten uijt souverain congres. Uijt Namen twee
Oostenrijksche vaertuijgen in brandt gestooken. Uijt Brussel den generael major
Bleckem(377) en veele gemeijne gesnevelt; bericht hoe de geltspeciën zullen geslegen
worden.

(3 september 1790)
- fol. 429 - Op den 3 september 's morgens wiert joffrouw vidua Breijdel, wonende
bij d'Eijermart, door eenen brief, uijt het vaderlandts leger met den post toegekomen,
geïmformeert dat haeren sone Charles Breijdel door eenen twalfponder getroffen en
overleden was in de batalie van den 21 passato, breeder te zien volgens d'egte copije
van den zelven brief mij ter handt gestelt, zooals dezelve hieronder volgt, door den
kapijtijn uijt het leger geschreven. D'onsteltenis over het ontfangen deser tijding was
zoo groot dat er onophoudelijk meer dan hondert persoonen voor het huijs van de
gemelde joffrouw stonden, alle gelijckelijk het manmoedig eijnde van desen dapperen
jongelink en waeren vaderlander beklaegende, temeer om zijne dappere daeden die
hij in 't veroveren der stadt Brugge bewesen heeft ende den eersten bestaen heeft de
caserne op te loopen. Den toegesonden brief was van woort tot woort van den
volgenden inhout:

Op den camp van Monia(378), den 1 september 1790.
Joffrouw,
naer eene glorieuse victorie en goeden dienst met devoiren(379) van een waeren en
deugdelijcken officier, zooals het gebleken heeft in de batalie van den 21(380), passato,
't welk uli sone heeft uijtgewerkt, ende wij het ongeluk gehadt(381), van uli sone Charles
Breijdel voor onse oogen te zien snevelen door eene canonschuete - fol. 430 - zijnde
eenen twalfponder, 't welk ik met groote droefheijd uli zijn(382) annoncerende,
verhopende den Almogenden zal sorgen voor het resteerende, zijnde het eeuwig; wij
zullen op sondag, wesende den 5 courant(383), celebreren met pompe militaire voor
eeuwige gedagtenisse van onsen braeven en deugdelijcken officier Charles Breijdel
uli soon, eersten lieutenant van mijn escadron onder de dragonders van Vlaenderen
No 1 die in alle materiën van dienst heeft uitgemunt, 't welk voor eeuwig op de
registers van 't regement zal aengeteekent worden om in alle materiën te doen blijken
dat het met de meeste droefheijd is van alle onse opperofficieren, voor mijn groot
leetwesen, zoo een capabelen officier verloren te hebben; versoekende dieswegens(384)
uli met ons te vervoegen, den Almogenden te bidden voor zijne eeuwige en geluckige
ruste, alsook alle degone en goede vrienden aen(385) hem bekent; dies met de traenen
in de oogen dat ik uli(386) ben schrijvende, alsook van alle onse onderofficieren,
subalterne en dragonders, gelijkkelijk met mij geconserneert, van verloren te hebben
den gonen die bij ons bemint was. Gelieft part te geven aen d'heeren Staeten van het
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departement van Brugge opdat zij zouden gelieven op 't register te annoteeren den
dag van het verlies van onsen waeren en deugdelijcken officier, uli sone. Ik hebbe
eenen inventaris(387) gemakt van peerden en equipage, effecten aen hem - fol. 431 competerende, versoeke dieswegens mij te willen(388) honereeren met uli order(389) om
te doen als naer raede, zal sorgen als vaeder voor alle hetgone hem is competerende.
Hebbe d'eere te zijn met een diep respect van alle onse officieren, joffrouw.
uli dienaer,
Rens, capt. dragon. No 1(390).
P.S.: Ik hebbe den knegt van uli sone in mijnen dienst genomen, hij is regtveerdig
en oprechten goeden dienaer; de peerden zullen bestelt(391) worden als in het leven
van uli sone, wij hebben een glorieuse victorie, alsook genomen den generael Bleckem
ende voor onse oogen gedoodt. Vijf van de peerden van mijn escadron zijn doodelijk
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gequest, Godt lof geene andere officieren; de victorie is compleet naer negen uren
complete batalie die noijt zoo hertnekkig kan geweest hebben als(392) dezelve door
onse dragonders zoo glorieuselijk is behouden geweest ende gesauveert onsen generael
met de gansche armée, hetgone den generael voor eeuwig zal getuijgen en aen d'heeren
Staeten kennisse(393) geven. A gouverne.
(De copije van desen brief kan den leser vinden in de versaemeling N. 1 onder de
stukken N. 7, alhier alleenelijk ingevoegt om voor 't naegeslagt de gedagtenis van
desen dapperen, dog ongeluckigen vaderlander te vereeuwigen).

(5 september 1790)
- fol. 432 - Op den 5 september 's morgens om 11 uren wiert in de capelle van O.L.V.
ter Poorterije, met expositie van 't Alderheijligste, gedaen eene solemnele misse in
't musik om van den Almogenden Godt door de voorspraek van Maria nu in d'uijterste
nootwendigheijd den goddelijcken bijstant over ons(e) leger af te smeeken, want
men voor seker weet dat er meer als 50.000 volontaire vaderlanders naer het
Luxemboursche zijn opgetrokken, uijt Brabant opgeleijt door den heer H. van der
Noot; dat dese vóór hun vertrek uijt Brussel eene solemnele misse in St.-Gregorikercke
en in degone van O.L.V. van Bijstant hebben laeten celebreren en dat ider in 't
besonder voor hun vertrek hun H. Devotie hebben gehouden, om dus met Godts
segen door eene vereenigde magt het Luxembourgsche te overwinnen en het landt
teenemal vrij te vegten.

(6 september 1790)
Op den 6 september wierden aen alle winkeliers toegebragt eene lijste van gestolen
goederen, ontweert in den nagt tusschen den 2 en 3 september 1790 uijt den winckel
van Isabella Dourse, op de parochie van Alverijngem; (siet dezelve lijste versaemeling
N. 1 onder de stukken N. 8).
Heden verscheen in 't licht: ‘Het lanterne magique der Stadt Gend’, ook
‘Saemenspraek tusschen eenen patriot van Brussel en eenen Gendschen vonckist of
koningsgesinden over den jegenwoordigen toestant der stadt Gend’, (welcke beijde
stukken in de versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 67 en 68 konnen gesien
worden).
- fol. 433 - Heden verneemt men in de LXXI gasette: uijt Stokholm den vrede tusschen
Rusland en Zweden gesloten. Uijt Weenen den ardtshertog Franciscus bevint zig
gevaerelijk krank; verklaering dat de prelimentairen een geheijm zijn van Raichenbach
en alleen aen de onderlinge hoven bekent. Uijt Parijs bericht nopende de beroerten
te Nancij. Uijt Herve de Belgissche troupen over de Maeze getrokken. Uijt Gend
wijtlopige berichten uijt vaderlands leger en hoe den generael Blekkem benevens
vele Oostenrijksche gesnevelt zijn; eene lichtinge van 10 millionen gevraegt. Uijt
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Brussel de eerste detachementen vrijwillige van het platland naer 't leger opgetrokken.
Uijt Gend verklaeringe van de Staeten van Vlaenderen tot verminderinge van de
inkomende rechten op de kaffé en thé van den 2 september 1790.

(8 september 1790)
Op den 8 september 's morgens om 7 uren wiert in de kercke van de apostolinnen in
d'Ezelstraet, met expositie van 't Alderheijligste, gedaen eene solemnele misse in 't
musik ten eijnde om den Almogenden Godt, door de voorspraek van Maria wiens
H. geboorte men heden is vierende, te aenroepen dat Hij de vaderlandsche waepens
zoud gelieven te segenen en een gewenschten uijtval aen de ondernomen onderne-
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minge geven. Ten zelven eijnde is heden ook in de kercke der eerw. paters capucinen
eene - fol. 434 - buijtengewone octave begonst om d'heijlige moeder Godts onder
den tijtel van O.L.V. van Troost, met expositie van't beelt van O.L.V. van de Seven
Weën, ten zelven eijnde te aenroepen; daegelijks zal er om 10½ uren afgesongen
worden eene solemnele misse, 's avons om vijf uren een solemneel lof; zullende ook
op heden den sondag onder de octave en den laesten dag een opwekkende sermoen
gedaen worden.
Heden heeft bovendien om de dringende omstandigheden nog de volgende
buijtengewone pligtigheden plaetse gehadt: om 10½ uren wiert in de kercke der
eerweerde paters predikheeren gedaen een solemnele misse en om 2½ uren door den
zeer iverigen pater Constantinus Bedet een opwekkende predikatie, zooveel menschen
in de kerk zijnde dat er bij honderden voor dezelve moesten staen. T'eijnden hetzelve
de benedictie met het Alderheijligste gegeven zijnde, heeft men processiewijs den
volgenden bedevaert gedaen: voorop gingen eenige vaenen, dan de confraters der
confrerije van den H. Roosencrans met waschlicht, tusschen welcke het beelt van
Maria de Victoria gedregen wiert; gaende dus langs de Predikheerstraete over de
Mart door 't Gendhof langs de reije naer de capelle van O.L.V. ter Poorterije, onder
den weg door de agtervolgende paters en bijnae ontelbaere, alle met den roosencrans
in d'handen, luijdop in de Vlaemsche tael den H. Roosencrans gelesen wiert en op
elk misterije stilstaende door eenen pater de uijtlegging - fol. 435 - van 't zelve gedaen
wiert. In de Poorterijekercke gekomen zijnde, wiert het beelt van Maria in 't midden
geplaest en door den zelven pater eene exoratie(394) gedaen. Dan wiert den Salve
Regina(395) afgesongen en de benedictie met het Alderheijligste gegeven zijnde, is
men langs de Lange Reije in 't order en onder het lesen als vooren naer de
predikheerskercke weergekeert, reets donker avont zijnde eer men daer weergekomen
was. Aen alle godtvrugtige, desen bedevaert versellende, was door onsen eerweerden
heer bisschop vergunt 40 daegen aflaet, de menigte van welcke zoo groot was dat
men van 't begin der straeten tot het eijnde van 't volk geen eijnde saeg, die ook meest
alle luijdop den H. Roosencrans agterlaesen en eene groote godtvrugtigheijd
betoonden tot heijl van 't vaderland, zoodaenig dat zulks nauwelijks in de laetere
tijden zal konnen gelooft worden.

(9 september 1790)
Op den 9 september 's morgens om 7 uren wiert in de kercke van de apostolinnen(396)
afgesongen eene plichtige misse van Requiem voor d'overleden vaderlanders die
voor 's landts geluk zijn geslagoffert geworden.
Sedert eenige daegen exerceeren nu 's avons de volontaire der gildens om de Mart,
het krijgsorder leerende om gevraegt wordende als degone van Brabant naer 't leger
te konnen optrekken zoo haest den noodt - fol. 436 - zulks zal vereijsschen ofte
daertoe door 't souverain congres aensogt worden.
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Heden verneemt men in de LXXII gasette: uijt Weenen den ardtshertog Franciscus
bevint zig beter; den keijser begint de verregaende wanorders binnen Weenen te
herstellen. Uijt Parijs vreese voor eenen inval der Duijtsche troupen in Vrankrijk;
naeder omstandigheden van het voorgevallene te Nancij; brief van den heer Necker
aen de landtsvergaederinge. Uijt Gend wijtloopig officieel bericht uijt het vaderlandts
leger, den eedt voor de volontaire gildebroeders gedaen en dezelve in verbis.
Merkweerdige vrijwillige giften uijt verscheijde plaetsen gedaen, gelijk de lijste der
zelve uijt Brugge, ook door eenige dienstboden, verselt met eene aenspraek in verbis.
Uijt Melden, land van Aelst, door de jonge dochters een vaendel geschonken en
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pligtigheden hierover gehouden. Uijt Roomen verscheijde canonisatiën bekent gemakt
door den paus. Uijt Namen en Brussel berichten uijt het vaderlands leger en hoe hun
menige volontaire naer 't zelve begeven.

(10 september 1790)
Op den 10 september wiert in de kercke der eerw. paters predikheeren wegens het
afsterven van d'heer Charles Breijdel, hiervooren vermelt, gedaen eenen zeer
plichtigen lijkdienst waer alle de volontaire der gilde van de schermers in uniforme
en eenige in de waepens - fol. 437 - in de kercke tegenwoordig waeren vermits den
overleden ten tijde van zijn leven confrater deser gilde geweest hadde; behalvens
dese waeren der in de kercke een overgroote menigte, zoo geestelijcke als
weijreltlijcke persoonen tegenwoordig zoodaenig dat d'offerhande meer als een halve
ure geduerde. Eerstdaegs zal er voor desen dapperen vaderlander nog eenen
solemnelen lijkdienst ten koste der gildens verricht worden. Seffens naer 't verrichten
van den lijkdienst van heden verscheen in 't licht: ‘Truergesang op den lijkdienst van
d'heer Charles Breijdel, geboortig in Brugge, eersten luijtenant der Vlaemsche
dragonders, etc.’, (welcke versaemelinge N. 1 onder de stukken N. 9 kan gesien
worden). Desen avond om ses uren wiert ook het lijk van d'oudtste suster van d'heer
Charles Breijdel, genaemt joffrouw Catharina Breijdel(397), op 't kerkhof van
St.-Salvators ter aerden bestelt die den 8 deser aen de gevolgen van een langduerige
teerende siekte was overleden; konnende lichtelijk geoordeelt worden dat het verlies
van haeren dapperen broeder, op 't ontfangen der tijding, tot haere herstelling geen
voordeel gedaen maer wel haere doodt verhaest heeft.

(11 september 1790)
Op den 11 september is bij hallegebode en trommelinge van 't Stadthuijs
afgekondigt(398) dat voor het toekomende ideren inwoonder deser stadt aen den heer
- fol. 438 - wijkmeester van zijne respective wijk zal moeten bekent maeken wanneer
er een kint zal geboren worden of iemant zal sterven, wanneer er eenige domestiquen
zullen verhuijsen of andere in hunne plaetse komen woonen, wanneer er eenige
brootaten(399) bij iemant zullen komen woonen of verhuijsen ende ook wanneer iemant
zal veranderen van d'eene woonste in d'andere, opdat, zoo wegens den ontfang van
het huijsegelt als alle andere observantiën(400), door den wijkmeester nauwkuerige
inspectie zal konnen genomen worden.
Heden was er ook alom geaffixeert een bericht met titel: ‘Pro Aris et Focis voor kerk
en staet’(401) hooftsaekelijk behelsende, dat het souvereijn congres besloten heeft eenen
generaelen veldtslag te waegen tot de generaele verdrijvinge der resteerende vijanden
en in dees uijterste nootwendigheijd waerin den staet zig bevint, besloten heeft van
thien millionen guldens wisselgelt te lichten, dog aenmerckende dat zulks niet seffens
kan gedaen worden en de groote schaede die den koophandel in 't generael hierdoor
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zoude lijden, hebben versint den middel door dewelcke den koophandel niets zal
lijden en d'uijtvoering spoedig zal konnen gedaen worden, te weten: dat het souvereijn
congres aen alle welpeijsende en welhebbende vaderlanders versoekt van over te
brengen alle hunnen - fol. 439 - zilveren huijsraed als lepels, fourcetten, taillioren,
kandelaers, etc., etc., om daervan seffens gelt te konnen geslaegen worden. De
gewillige inbrengers deser effecten zullen bekomen eene recepisce van der zelver
weerde en seffens genieten den intrest van 4½ parcent, gelt voor gelt, voor den tijdt
van vijf jaeren, naer verloop van welcke de gegeven weerde zal gerestitueert worden.
Zulks is door de heele uijtgestrektheijd der vereenigde Belgissche staeten bekent
gemakt geworden. Het bericht verders behelsende dat ten desen eijnde binnen Brugge
in 't Stadthuijs is opgerecht geworden een comtoir van
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finance, daegelijks van 2 tot 6 uren 's avons, waer d'effecten onder recepisce zullen
ontfangen worden; dat d'inschrijvinge is begonst den 8 deser om 6½ uren 's avons;
dat er reets 60 persoonen deser stadt, den eerweerden heer bisschop ten hoofde,
geteekent en hunne zilvere effecten hebben overgebragt en dat d'inschrijvinge met
den besten voortgang meer en meer is aengroeijende.

(12 september 1790)
Op den 12 september 's morgens om 9 uren wiert in de cathedraele kercke van
St.-Donaes gedaen d'ordinaire hoogmisse ten bijwesen van den eerweerden heer
bisschop, d'heeren der beijde agtbaere collegiën en degone der verscheijde committés,
met d'expositie - fol. 440 - van 't Alderheijligste, onmiddelijk naer welcke d'heeren
van den choor, gevolgt door de voormelde heeren, processiewijs gegaen zijn naer
de capelle van O.L.V. ter Poorterije waer in 't violet eene stigtende misse de Beata
afgesongen wiert onder den toeloop van zooveele menschen dat de kercke veel te
kleen was, onder den weg de seven boetpsalmen(402) en de letanie van alle heijlige
gesongen wordende om den hemel door de voorspraek van Maria te bewegen tot een
geluckigen uijtval van de groote ondernemingen die geduerende dese maendt zullen
gewaegt worden.

(13 september 1790)
Op den 13 september verneemt men de sekere tijdinge dat er reets meer als 60.000
dappere volontaire Brabanders naer het vereenigt leger zijn opgetrokken, dat er den
ijver zoo groot is dat men reets menige getrouwde en die te jong zijn heeft afgedankt,
dese zullen ten meerderen deele de voorposten ontsetten terwijl d'andere met het
vereenigt patrioticq leger het Luxemboursche zullen indringen; den heer Hinricus
van der Noot aldaer ook in persoons zijnde, vermeerdert zulks den heldenmoedt.
Eenen brief uijt Loven, heden in 't licht verschenen, bevestigt dese waerheijd, gedateert
den 9 deser en welcke versaemeling - fol. 441 - N. 1 onder de stukken N. 10 kan
gesien worden.
Heden verneemt men in de LXXIII gasette: uijt Weenen de saeken van Hongariën
nemen nog geenen gunstigen keer wegens eene gebuertenisse. Uijt Berlijn bericht
wegens groote beroerten in Saxen voorgevallen. Uijt Parijs wegens den voorval te
Nancy; decreet der landtsvergaederinge wegens de voorgevallen beroerten; wegens
de vlugt van den heer Necker verscheijde Zwitsersche soldaeten opgehangen.
Saemenrottinge tot het in brand steken van het waepenhuijs van Brest ontdekt; langs
verscheijde kanten vreest men voor invallen, waerdoor getragt wordt de constitutie
omverre te werpen. Uijt Brussel Oostenrijcksche officieren en soldaeten als
krijgsgevangene opgebragt. Uijt Gend den uijtvoer der saedoliën door de Staeten
van Vlaenderen toegestaen; dag bepaelt tot het afleggen van den eedt der vrijwillige
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genootschappen; bericht uijt het vaderlandts leger; plichtigheijd van d'aflegging van
den eed der vijf hoofdgildens, welke groote feest den grootsten indruk gemakt heeft
en zielroerenden brief door d'heeren Staeten van Vlaenderen wegens hetzelve
voorwerp toegesonden en danksegging wegens de aengeboden wagt voor de
vergaederplaets der heeren Staeten. Uijt Loven groot getal vrijwillige dorpelingen
aengekomen en revue daerover gedaen.

(15 september 1790)
- fol. 442 - Op den 15 september 's morgens om 6½ uren wiert in de kercke der
eerweerde paters capucinen gedaen eene lesende misse, t'eijnden deser wiert er gedaen
eene korte oratie(403) naer welcke de paters processiewijs gingen langs de
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Steenstraete, over de Mart en Gaeremart, buijten de Gendpoorte naer de kercke van
O.L.V. van Assebrouk(404); langs den weg luijdop in de Vlaemsche tael lesende den
H. Roosencrans en aen elk mijsterie d'uijtlegging stilstaende doende. Eenige
gewaepende der gildens verselden de processie, gelijk ook verscheijde aensienelijcke,
zoo geestelijcke als weijreltlijcke persoonen deser stadt en eene zoo groote menigte
godtvrugtige, gelijckelijk met den roosencrans in d'hant luijdop lesende, dat dezelve
een leger scheenen uijt te maeken. Dus al lesen in de kercke gekomen zijnde, wiert
er eene misse met drij priesters afgesongen, waerop volgde de letanie van O.L.V. en
tot slot eene oratie gedaen wiert waernaer men weder in 't zelve order al lesen langs
den zelven weg weerkeerde, ontrent 12½ uren zijnde eer de gemelde eerw. paters in
hun convent weergekeert waeren. De paters hadden eerst besloten het beelt van
O.L.V. van de Seven Weën mede te draegen, dog zulks is wegens den langen weg
en swaerte naergelaeten en omdat men niet konde voorsien - fol. 443 - welck weder
het zoude hebben gemakt, hoewel het op heden zeer aengenaem weder was.
Heden, gelijk gisteren, om agt uren is er in de kercke van St.-Janshospitael gedaen
eene pligtige singende misse. Geduerende dees octave van 't H. Kruijs zullen ook
daegelijks singende missen gedaen worden in de kercke van Jerusalem, zoodat nu
bijnaer in alle kercken wercken van godtvrugtigheijd worden gepleegt ten eijnde den
almogenden Godt d'algemeene saek voor 's landts welvaeren zoude gelieven te
onderstuenen, temeer omdat men als voor seker voorgeeft dat er reets versterkinge
van keijserlijcke troupen in 't Luxemboursche is toegekomen en dat alle vremde
nieuwsblaederen niet anders melden als van den optogt van verscheijde regementen
uijt Duijslandt naer dezelve bestemming die alle voor 't eijnde van november aldaer
staen aen te komen. Dog alle de patriotten achten zulks als onmogelijk, niemant mag
daeraf spreeken of wordt aensien voor eene fijge en is in 't perijkel van naer 't kot
gesleept ofte gerenueert te worden, zoodat het in dese net[e](a)lachtige tijden best
is niet te zeggen en met onverschillige oogen aen te sien welcken keer die groote
saek zal nemen die nog aen zoo menige (h)inderpaelen blootgestelt is eer dat de
Nederlandsche - fol. 444 - vrijheijd zal versekert zijn.
Heden om 11 uren vertrokken van de Mart met slaende trommels alle de volontaire
onser drij gildens in volle uniforme naer de parochiaele kercke van St.-Walburge
waer wegens het afsterven van d'heer Charles Breijdel, als hiervooren vermelt, eenen
zeer plichtigen lijkdienst ten koste der gildens verricht wiert welcke tot den één uren
geduerde. Onsen eerweerden heer bisschop, verscheijde prelaeten, menige zoo
geestelijcke als weijreltlijcke heeren en duijsenden menschen, dat de kercke te kleen
was, waeren aldaer tegenwoordig. In 't midden der kercke was geplaest eene zeer
luijsterlijcke verheven lijktombe, omhangen met de waepens van Vlaenderen, der
familie en degone der gildens, rondt de vier zijden der tombe stonden vier gedichten,
(welcke heden in druk uijtgegeven zijn en versaemelinge N. 1 onder de stukken N.
11 konnen gesien worden); zijnde verders de tombe, wegens het verlies van dien
dapperen vaderlander, opgepronkt op de forme als hiervooren fol. 411 aengemelt en
aldaer kan gesien worden.
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(16 september 1790)
Op den 16 september waeren generaelijk alle de leden der ambagten en neeringen
op hunne respective vergaederplaetsen saemengeropen opdat ider in 't besonder fol. 445 - zoude beslissen met wie hij voor 't vervolg der wagten zal onderhouden
want verscheijde persoonen, in differente ambagten of neeringen zijnde, voorgegeven
hebben het met d'eene ofte met d'andere te houden en hierdoor tot nog toe geene
wagten hebben geobserveert, zoodat elk nu, in 't een of t'ambagt of (nee)neeringe
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zijnde, een briefken van ontslag van zijnen deken zal moeten overbrengen om dus
seker te moeten de wagten observeeren. Volgens het verslag der dekens, van 't collegie
bekomen, zullen nu de ambagten en neeringen maer drij poorten meer moeten
observeeren; de wijkmeesters met alle de ingesetene der stadt, zoo geestelijcke als
weijreltlijcke, geene uijtgenomen dan de dischgenoten(405) en degene met hunne handen
moeten den kost winnen, zullen de wagten van de drij andere poorten onderhouden
en de volontaire der gildens d'hooftwagt en de Smedepoorte, zoodat men nu versekert
dat degene der ambagten en neeringen in plaets van alle 14 à 16 daegen ider nu maer
meer ontrent alle ses weken zijne wagt zal moeten opserveeren terwijl sedert eenigen
tijdt de murmuratie van veele hierover zeer groot geweest heeft omdat het
meerderendeel der inwoonders van dit - fol. 446 - groot last teenemael vrij waeren
en tot nog toe niet het minste geobserveert hebben.
Heden verneemt men in de LXXIV gasette: uijt Warschau het vonnis over den prins
Poninski uijtgesproken. Uijt Dresden vonnis over verscheijde muijtmaekers in dit
kuervorstendom uijtgesproken. Uijt Weenen de vertaeling van de echte overeenkomste
tot Raichenbach den 27 julij gesloten, (schoon men in dezelve wilt voorgeven aldaer
niets wegens het belang der Belgissche provenciën besloten te zijn, geven menige
staetskundige zulks heel anders op, welke den tijdt haest zal leeren). Uijt Parijs
verscheijde Zwitsers van het regement van Chateauvieux tot een strenge justitie
veroordeelt; den heer Necker op zijnen weg aengehouden. Uijt Brussel bericht uijt
het vaderlands leger uijt den camp van Monia. Uijt Gend vier standaerden en groote
somme geldt door eene compagnie dames en joffrouwen zeer pligtig voor 't
vaderlandts leger vereert en zielroerende aenspraek, welcke door een joffrouw
daerover gedaen is, gelijk ook wegens de gifte in geldt. Den standaert van vrijheijd
geplant. Openbaere processie van boetveerdigheijd omgedregen. Lijste van de
vaderlandsche giften gestort in de schatkiste van - fol. 447 - den staet door de
ambagten en neeringen der stadt Brugge tot vermeerderinge der artillerie. Menige
andere vaderlandsche giften gedaen. Uijt Brugge bericht tot het overbrengen der
zilvere effecten. Uijt Veurne staendaert en trommels door de jonge dochters vereert
en pligtigheden die hierover gepleegt zijn.

(18 september 1790)
Op den 18 september is van 't Stadthuijs bij hallegebode en trommelinge bij orders
van 't magistraet afgekondigt(406) dat geduerende dese tijdtsomstandigheden, terwijl
men alom openbaere boetveerdigheden siet plegen, alle ballen, commediën en
openbare plaisieren in alle herbergen en particuliere huijsen zijn verboden tot
wederroepens ende tot'er tijdt dat den almogenden Godt ons met eene volkomen
victorie zal gelieven te segenen.

(19 september 1790)
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Op den 19 september is 's morgens om 10 uren vanuijt de collegiale kercke van
O.L.V., verselt door het H. Kruijs, eene processie van boetveerdigheijd omgedregen
naer de capelle van O.L.V. ter Poorterije, dezelve pligtigheden als hiervooren fol.
439 aengemelt gedaen wordende.
Heden is ook in de kercke der eerw. paters predikheeren begonst eene solemnele
octave ter eeren van O.L.V. van den Roosencrans of Maria de Victoria, 's morgens
om 10 uren is er gedaen eene solemnele misse, - fol. 448 - om 4 uren gepredikt en
naer het lof eene processie rond den hof omgedregen. Geduerende de octave zal er
daegelijks om 7 uren 's morgens eene solemnele misse gesongen worden, ten vijf
uren het lof en daegelijks zal er naer hetzelve, luijdop in de Vlaemsche tael, in den
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choor eenen roosencrans gelesen worden. Sondag toekomende zal dese octave door
eene openbaere boetprocessie gesloten worden.
Heden naermiddag is ook vanuijt de kercke van Jerusalem met 't H. Kruijs eene
plichtige processie omgedregen nopende d'herstellinge van die confrerije, gelijk nu
ook meest alle andere herstelt worden, waeren rondt den weg verscheijde autaeren
gestelt, gelijk ook de huijsen en straeten buijtengewonelijk verciert waeren; alle
welcke plichtigheden door een overgroote menigte godtvrugtige voor 's landts
welvaeren verselt wierden.
Heden naermiddag om drij uren vertrokken de volontaire onser drije gildens in de
waepens en volle uniforme met slaende trommels en vliegende vaendels van de Mart,
het peerdevolk van agteren, ontrent 40 in getal zijnde, volgde van agter met blaesende
trompetten, naer 't huijs van d'heer Van Hamme bij St.-Walburgekercke van waer
den staendaert van vrijheijd, liggende op eenen steekwaegen, - fol. 449 - tusschen
de gildens getrokken wiert langs de St.-Jansstraete, over de Mart, door de Wollestraete
tot op den Burg, waer dezelve, in de plaets waer men gewonelijk den wenteltrap
geplant heeft, voor 't Stadthuijs, onder d'algemeene toejeuging wiert opgeregt, zijnde
eenen staek geschildert in de drij staetscaleuren van circa 70 voeten hoog, op den
top der spille staet den staendaert of hoedt der vrijheijd, zijnde eenen grooten swarten
hoedt van blek, onder dezelve is een blasoen van blek gehangen in goude groote
letteren, voerende van beijde zijden dit opschrift: ‘VRIJ OF DOOD, VAINCRE OU
MOURIR’. De volontaire der gildens en het peerdevolk slooten den Burg in vier
zijden af en zoo haest den staendaert opgeregt was, saeg men de duijsenden die er
tegenwoordig waeren hunne hoeden opsteken en m'hoorde de locht weergalmen door
het vruegdegeroep: ‘Vivat de vrijheijd’. Onsen eerweerden heer bisschop en veele
van de geestelijkheijd, gelijk ook veele aensienelijcke heeren in 't Stadthuijs,
beantwoordeden zulks met de gildens door gelijk geroep en opsteken der hoeden,
welke eene zielroerende vertooning uijtmakte. Desen staendaert van vrijheijd zal
naer het voorbeelt van alle andere steden van 't Nederland aldaer geplant blijven fol. 450 - tot'er tijdt dat de Nederlandsche vrijheijd zal volkomen zeker wesen en zal
dus daegelijks van alle vremdelingen konnen gesien worden.

(20 september 1790)
Op den 20 september 's morgens om 9½ uren wiert vanuijt de parochiale kercke van
St.-Jacobs, op de voet als gisteren door O.L.V. gedaen, eene processie van
boetveerdigheijd omgedregen voor 's landts welvaeren, wederom door duijsende
godtvrugtige verselt zijnde.
Heden ziet men op d'hoeken der straeten geaffixeert eene naemlijst van alle degone
ten behoeve van het vaderland hunne zilvere effecten hebben gestort in 't comtoir
van finance in 't Stadthuijs. Volgens die lijst siet men dat er den 14 deser reets een
getal van 150 persoonen deser stadt Brugge daerin begrepen zijn, dat er dien dag
reets waeren aengebragt ontrent 4.000 onsen zilver(407) en dat den iver sedert nog alle
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daegen tot inbrenging van 't zelve aengroeijt, uijt welcke het grootste nut tot onderstant
van 't leger te verwagten is.
Heden verneemt men in de LXXV gasette: uijt Weenen den keijser wilt voor
Hongariën geen ander diploma aennemen als hetgene van Karel den VI en Maria
Theresia. Uijt Breslau verklaering van - fol. 451 - de keijserinne van Rusland(408) dat
haere belangen met de Turken haer alleen aengaen. Uijt Parijs den muijtzugt en den
obstant schijnen door het geheel koningrijk verspreijt te worden; decreet der
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landtsvergaederinge; twee heeren bedanken over het kruijs van St.-Louis. Uijt Gend
weerde van een stuk kanon door de timmermans en schrijnwerckersgasten vereert,
verselt met verscheijde aenspraeken. Merkweerdige vaderlandsche giften uijt
verscheijde plaetsen gedaen. Het gerugt van de verhooginge der rechten op de
linwaeden nae Vrankrijk en de gaerens naer Spangjen gesonden wordende, door de
Staeten van Vlaenderen wedersproken. Uijt Andoij iver der vrijwillige dorpelingen
die 600 Oostenrijkkers ten deele verslegen en verdreven hebben. Pligtigheden wegens
de revolutie op verscheijde voorwerpen die tot Hooglede, St.-Nicolaes en Wijnghene
gehouden zijn.

(21 september 1790)
Op den 21 september 's morgens om vijf en half uren is vanuijt de parochiale kercke
van St.-Gillis, verselt door het beelt van O.L.V. van Remedie en alle de confraters
der herstelde confrerijen, met waschlicht omgedregen eene boetprocessie naer de
capelle van O.L.V. ter Poorterije waer eene pligtige misse de Beata afgesongen wiert
en welcke voor 's landts - fol. 452 - welvaeren door een overgroot getal godtvrugtige
verselt wiert.

(22 september 1790)
Op den 22 september 's morgens om 10 uren wiert zulks hernomen door de parochiale
kercke van St.-Anne met het beelt van de H. moeder Anna en menige confraters der
herstelde confrerijen met waschlicht, waer ook onder den toeloop van menige
godtvrugtige eene plichtige misse ten eijnde, als vooren, afgesongen is geworden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Catalogue d'une belle et riche collection de livres en
plusieurs langues et facultés, etc.’, (welk stuk versaemelinge N. 2 onder de stukken
N. 29 kan gesien worden en in 't welk als in een klaer daglicht de naemen van menige
fijgen opentlijk worden opgehaelt en tentoongestelt worden).

(23 september 1790)
Op den 23 september is van 't Stadthuijs afgekondigt eene wijtloopige ordonantie(409)
nopende het observeeren der wagten aen de poorten, hooftsaekelijk behelsende dat
den Heere ende Wet ondervinden dat het geduerig observeeren der wagten aen de
poorten en poermagasijnen, als toe hiertoe gepleegt door de ambagten en neeringen,
te lastig valt, hebben geresolveert ten desen eijnde te ordoneeren, zoo sij ordoneeren
bij desen, dat voor het toekomende - fol. 453 - tot'er tijdt dat er troupen zullen konnen
gesonden worden niemant, 't zij geestelijk of weerlijk, edel of onedele, zoo
vrijlaeten(410) als ingesetene deser stadt, zullen vrij zijn (zijn) van de wagten te moeten
observeeren behalvens de ambagtsknegten, godtshuijsen en dischgenoten. Ten desen
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eijnde is er opgeregt in 't Stadthuijs een committé van fijnance van negen persoonen,
drij uijt den borgerstaet, de drij hooftmans der gildens en drij dekens uijt de ambagten
door dewelcke de wagten zullen gereguleert worden. Elk die de wagt zal moeten
onderhouden zal daegs tevooren door een schriftelijk biliet daeraf worden verwittigt
en in persoons, niet begeerende te komen, zal daeraf moeten inken(411) doen mits
betaelende eenen gulden. Door het committé zullen de mannen besorgt worden, aen
ider van welcke voor eene wagt van 24 uren tot 14 stuijvers zal gegeven worden;
zullende de resteerende 6 stuijvers blijven voor 't vuur, licht, papier en andere
nootsaekelijkheden. Alle degone der gildens zullen van de wagten vrij zijn mits door
dezelve de hooftwagt en de wagt der Smedepoorte zal geobserveert worden.
Heden is aen alle winkeliers toegesonden eene lijste van gestolen goederen op de
parochie van Lombarsijde in den nagt tusschen den 20 en 21 september 1790 begaen;
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(breeder als dezelve lijste in de versameling N. 1 onder de stukken N. 12 in 't geheel
kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LXXVI gasette: uijt Weenen - fol. 454 - de princesse van
Naepels bevint zig krank waerdoor hunne aenkomst binnen Weenen vertraegt is; de
ottomanissche porte is geensints tevreden over de overeenkomste van Raichenbach.
Uijt Berlijn alle de schikkingen kondigen wederom den oorloog aen. Uijt Parijs de
beroerten zijn tot St.-Marc tot den hoogsten trap geresen; menige muijtelingen in het
park van Versalies saemengerot. Uijt Brussel 7.000 vrijwillige dorpelingen
aengekomen; eenige Oostenrijkkers gedoodt en krijgsgevangen gemakt. Uijt Gend
de genootschappen van verscheijde parochiën den eedt van trouwe aen d'heeren
Staeten ontloken; vrijwillige giften die door dezelve en andere gedaen zijn.

(24 september 1790)
Op den 24 september 's morgens om 11 uren wiert in de kercke der eerw. paters
predikheeren gedaen eenen zeer pligtigen lijkdienst wegens het afsterven van den
heer Breijdel, eersten luijtenant der Vlaemsche dragonders, wederom eene lijktombe
in 't midden der kerk geplaest zijnde op de forme als hiervooren fol. 444 vermelt in
de parochiale kercke van St.-Walburge gestelt is. Desen lijkdienst is door het
volontaire peerdevolk deser stadt bekostigt geworden die alle in uniforme aldaer
tegenwoordig waeren, gelijk daer ook in uniforme dog zonder waepens tegenwoordig
waeren meest alle de volontaire der drij gildens en menigvuldige, zoo geestelijcke
als weijreltlijcke persoonen der stadt Brugge.
Heden om 9½ uren hebben de eerweerde - fol. 455 - paters recoletten, verselt door
het beelt en H. Reliquien van den H. Antonius, hun processiewijs begeven naer de
kercke van O.L.V. ter Poorterije, waer voor 's landts welvaeren onder den toeloop
van een overgroot getal godtvrugtige eene misse de Beata afgesongen is geworden.
Ter zelver intentie is er ook heden om 9 uren in de kercke van het Beggijnhof eene
pligtige misse afgesongen geworden.

(25 september 1790)
Op den 25 september wiert bij sententie crimineel voor 't Landthuijs van den Vrijen
gegeesselt eenen jongman genaemt Andries Hubrects(412), oudt 21 jaeren, geboortig
van St.-Andries en lest tot Schipsdaele gewoont hebbende, schoemaeker van stijle,
ontfangen de 100 slaegen en voor den tijdt van 10 jaeren tot het Provencial
Correctiehuijs van Gend verwesen zijnde, met een opschrift op zijne borst draegende
de woorden: ‘Domestiquen dief’, 't goon in d'executie aen de galge die voor 't schavot
geplant stont vastgebonden wiert in teeken dat hij de galge verdient hadde, dog van
welcke hij zoo om zijne jonkheijd als door groote voorspraek is vrijgesproken
geworden, omdieswille dat hij meest alle zijne differente meesters bij welcke hij of
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gewoont of gewerkt heeft op verscheijde argelistige wijsen bestolen en meer andere
strafbaere faiten begaen heeft.
Heden naermiddag wiert op het - fol. 456 - opperste van 't huijs van d'heer Van
Hamme nevens St.-Walburgekercke opgestelt op eene hooge isere spille den hoedt
van vrijheijd met een blasoen daer onder hangende met de woorden: ‘Vrij of doodt’
en langs den anderen kant het waepen van Vlaenderen in goude letters en caleuren
afgebeelt zijnde.

(26 september 1790)
Op den 26 september's morgens om 9½ uren zijn de eerweerde heeren der parochiale
en collegiale kercke van St.-Salvators, verselt door het H. Kruijs, gegaen naer de
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capelle van O.L.V. ter Poorterije, alwaer onder den toeloop van menige menschen
een pligtige misse de Beata voor 's landts welvaeren afgesongen wiert. Om 11 uren
wiert door het volontaire peerdevolk den standaert der vrijheijd voor hunne hoofdwagt
agter d'Halle in de Wollestraete geplant, meer dan 80 voeten hoog zijnde en schoon
in staetscaleuren geschildert; onder den hoedt hangt een blasoen met dese woorden:
‘Voor de vrijheijd en het vaderlandt’; langs den anderen kant is geschildert eenen
ruijter te peert; het onderste van den staek verbeelt een schoon in staetscaleuren
geschildert pedestal, langs drij zijden met dese versen:
Ik staen hier voor elk ten toon
mijn hoedt verbeelt de vrijheijdtskroon
't Brugsch peerdevolk heeft mij geregt
'twijl Neerland voor de vrijheijd vegt
Ik staen hier - fol. 457 - opgerecht tot spijt
van dien die 's landts geluk benijt.

Zoo haest den standaert geplant was weergalmde [de] locht door het draeijen der
hoeden en het vrugdegeroep ‘Vivat de vrijheijd’, etc. Vanuijt het huijs van d'heer
Van den Berge, langs de Lange Reije, was den standaert tusschen meer als 50
volontaire te peert voortgetrokken langs de besonderste straeten der stadt tot aen de
wagt door twalf verbeeldende slaeven, zijnde alle sauwers van de Com(413) niet anders
dan met hoppebaelen(414) bekleet zijnde. Zulks alle ten koste van hetzelve volontaire
peerdevolk die hierdoor willen betoonen dat sij hunnen iver voor 't vaderland niet
zullen laeten onderblijven schoon sij de gaese van 36 pond courant 's jaers die sij tot
hiertoe genoten hebben door d'heeren Staeten van Vlaenderen zijn afgesnoten en dus
nu hunne peerden ten hunnen koste zullen moeten onderhouden.
Heden naermiddag om drij uren hadde eene processie van boetveerdigheijd plaetse
welckers weergae mogelijks noijt binnen Brugge gesien is en welcke niet zonder
redens door het naegeslagt zal bewondert worden. Dezelve nam haeren aenvang
vanuijt de kercke der eerweerde paters predikheeren in 't volgende order: voorop
gingen de kinderen der beijde armeschoolen en degene - fol. 458 - der patrioticque
krijgsschool, agter dese alle degone der eeden van de ambagten en neeringen van
Brugge, dan volgden de vier biddende orders(415), dan de heeren der parochiale en
katedraele kercken en abdijen, gelijk ook den eerweerden heer bisschop en prelaeten,
dan de confraters van de confrerije van den H. Roosencrans, agter dese de eerw.
paters predikheeren en tusschen dezelve het beelt van Maria de Victoria, dan volgden
de heeren der beijde agtbaere collegiën en het Proossche, agter dese de volontaire
der drij gildens en het peerdevolk in uniforme, dog zonder peerden of waepens,
standaerden of trommels; gaende dus langs de Predikheersstraete, over den Dijver,
langs St.-Salvatorskercke, over de Vrijdagmart, langs de Geltmuntstraet, Mart en
Hoogstraete, tot in de kercke der eerweerde paters predikheeren, waer gekomen
zijnde de benedictie met het Alderheijligste gegeven wiert; langs den weg, die ontrent
drij uren geduerde, las alle de geestelijkheid luijdop in de Vlaemsche tael den H.
Roosencrans, gelijk ook het bijnae oneijndig getal godtvrugtige, waertoe bijnae de
heele stadt vergaedert was, om dus door de vereenigde gebeden en voorspraek van
Maria bij Godt een gewenscht eijnde en volkomen zegenprael over de Nederlandsche
waepens te mogen bekomen.
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(27 september 1790)
- fol. 459 - Op den 27 september 's morgens om negen uren gingen de eerweerde
paters discalsen, verselt door het beelt van den H. Joseph en de Heijlige Reliquiën,
voor hetzelve naer de capelle van O.L.V. ter Poorterije alwaer ter intentie als vooren
eene misse de Beata afgesongen wiert. Dese paters hebben gisteren naermiddag ook
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de groote processie verselt, welcke tevooren noijt gewoon waeren processiën in 't
openbaer langs de stadt te draegen. De joffrouwen van het princelijk beggijnhof zijn
heden ter zelver ure ook gegaen naer de capelle van Blindekensgasthuijs alwaer ter
gelijcke intentie eene misse als vooren is afgesongen geworden.
Heden is ook de godtvrugtigheijd, als over agt daegen, in de kercke der eerw. paters
predikheeren hernomen en zal de heele weke wederom alle daege voortdueren.
Heden verscheen in 't licht: ‘Kort verhael van hetgone besonder voorgevallen is
binnen Parijs en in sommige andere Fransche steden, aengaende van de vergaederinge
van de algemeene Staeten en van de beroerten moorden en vreetheden veroorsakt
door de schult der vaderlandsche vijanden’, (welk stuk versaemelinge N. 7 onder de
stukken - fol. 460 - N. 1 kan gesien worden); want genoegsaem voorsiende dat er
wegens de staetsomwentelinge in Vrankrijk nog meer stukken zullen in 't licht
verschijnen, zal ik dezelve in eene besondere versaemelinge vervoegen terwijl die
stukken geen betrek[king] tot de revolutie der Nederlanden zijn hebbende.
Heden verneemt men in de LXXVII gasette: uijt Stokholm het vredetractaet tusschen
het hof van Sweden en Rusland in 't licht gegeven. Uijt Weenen den koning,
koninginne en princessen der beijde Siciliën aldaer aengekomen; dag bepaelt tot het
vertrek des keijsers tot de krooning als koning van Hongariën. Uijt Londen den hertog
van Cumberland(416), jongsten broeder des konings, overleden. Uijt Parijs decreet der
landtsvergaederinge wegens den obstant te Brest voorgevallen; lijkdienst op het Veldt
van Meers gedaen voor de zielen der vaderlanders die onder de mueren van Nancij
gesnevelt zijn. Uijt Mechelen voorraedt van oorloogtuijg naer 't vaderlandts leger
vertrokken. Uijt Brussel verscheijde merkensweerdige officieele berichten uijt hetzelve
en aenvallen van weerkanten; menige vrijwillige opgetrokken. Uijt Londen - fol. 461
- gebuertenis der Spagjaerden op zee die het Hof van Londen tot het beginnen der
vijantlijkheden zoud konnen doen overgaen. Uijt Gend officieel bericht uijt het
vaderlandts leger van 't souverijen congres toegekomen. Uijt Kortrijk grooten toeloop
der dorpelingen tot het afleggen van den eedt van trouwe aen de Staeten van
Vlaenderen.

(28 september 1790)
Op den 28 september 's morgens om 5½ uren wiert in de kercke van St.-Anne voor
's landts welvaeren ter eeren van de H. Moeder Anna afgesongen eene pligtige misse,
gelijk ook om negen uren in de kercke van 't princelijk beggijnhof gedaen wiert. Om
9½ uren gingen den heer prelaet en monikken van d'abdije van den Eechoute
processiewijs naer de capelle van O.L.V. ter Poorterije, waer eene pligtige afgesongen
en langs den weg als vooren gesongen wiert. Niet zonder redens worden d'algemeene
gebeden hoe langer hoe meerder verdobbelt, want men zeer onaengenaeme maeren
uijt het vaderlandts leger verneemt en dat er behalvens de neerlaegen die er nu en
dan gedaen worden, overgroot verraedt binnen hetzelve gesmeet wordt. Vier caissons
of legerwaegens van d'artillerie zijn bij verraet van - fol. 462 - eene brandende lonte
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die daer ingesteken was in de locht gesprongen met een groot ander deel voorraedt
van oorloogtuijg, waerdoor het verlies daerdoor geleden bij uijtnementheijd groot is
en menige zijn er doodt gebleven en zooveele dappere vaderlanders gequest dat
dezelve naer de hospitaelen van alle de naest steden zijn moeten vervoert worden.

(30 september 1790)
Op den 30 september 's morgens om 9½ uren zijn d'heeren van de parochiale kercke
van St.-Catharine, verselt door d'heeren seminaristen en reliquiën van 't H. Cruijs,
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gegaen naer de capelle van Blindekensgasthuijs waer eene plichtige misse als vooren
gedaen is. Den heer prelaet(417) en monicken van d'abdije van den Duijnen(418) hebben
hun ter zelver ure ook begeven naer de kercke van O.L.V.- ter Poorterije langs de
Carmesbrugge en -Reije, voorbij de Compoorte(419), alwaer ook onder den toeloop
van menige menschen eene plichtige misse is afgesongen geworden.
Heden 's avons tusschen 10 en 11 uren zijn door de stadt Brugge doorgevaeren
tusschen 3 à 400 mannen nationeele troupen tot versterkinge van 't vaderlandts leger,
op vier billanderschepen van Oostende, Nieuport en Veurne toegekomen zijnde.
Op heden gebuerde eenen wonderen - fol. 463 - voorval ten huijse van sieur Frans
van Haeke, mercenier, wonende op d'Eijermart, in 't uijtbreken der houte boseringe
van zijne schouwe op de voorkamer; agter dezelve bosering rechtstaende en gevonden
wordende een agtkantig stukjen loot op welcke geschreven stonden, zoo men sien
konde, met eene ijsere penne in leesbaere letteren de volgende woorden: ‘In 't jaer
1714 is op dese kaemer het leven benomen, Jacob van Zijl, dog ongeluckig’, en langs
den anderen kant staende: ‘Door Joannes Warwijk en is onder eenen steen hieronder
in desen kelder begraeven’. In den beginne naerdat dit wondere stuk loot gevonden
was, toonde den gemelden Van Haeke hetzelve aen idereen, dog heeft het daernae
moeten overgeven aen den heer greffier crimineel van 't magistraet(420) opdat
diesaengaende de noodige reflectiën zouden konnen genomen worden(421).
Heden verneemt men in de LXXVIII gasette: uijt Weenen verrichtingen van den
koning van Napels aldaer gehouden. Uijt Parijs het schijnt seker te zijn dat er eene
saemensweeringe gesmeet wordt door welcke den koning zelfs zoud konnen beledigt
worden. Uijt Brussel officieele berichten - fol. 464 - uijt het vaderlandts leger waerin
men ziet de heele onderneminge den 22 deser voorgevallen met alle de
omstandigheden. Uijt Gend berichten op hetzelve voorwerp. Verscheijde stukken
canons uijt Brugge naer het leger vertrokken. Plichtige processie naer de kercke van
't casteel met de requiën van den H. Macharius omgedraegen. Den eed van trouwe
door menigvuldige dorpelingen aen de hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen
afgeleijt; menigvuldige vaderlandsche giften die door dese en andere particuliere
gedaen zijn.

Eindnoten:
(372) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 176vo.
(373) Komt van het Franse prédire en moet hier verklaard worden als verklaren, voorzeggen.
(374) Was aanvoerder van de menigte i.v.m. de gebeurtenissen van 22 juli te Gent (zie voetnoot nr.
370). Op 29 augustus 1790 werd hij samen met Franciscus de Vos, ook een Gentenaar,
aangehouden in de herberg ‘Den Hollander’ te Brugge. Later werden ze op vraag van de
Gentenaren vrijgelaten. We hebben geen verdere gegevens gevonden om deze personen te
identificeren. Ook Prof. Balthazar heeft vruchteloos gepoogd gegevens over van de Velde te
vinden. (R.A.B., Fonds Brugge nr. 659, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de
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(375)
(376)
(377)
(378)

(379)

Tighten... (1790), o.c., cahier 8, fol. 3 en cahier 12, fol. 18 art. 3), (H. BALTHAZAR, Het
sociaal-politiek..., o.c., blz. 56-59).
Hier wordt J.L. de Cridts (zie voetnoot nr. 5) bedoeld.
In de 18de eeuw waren er 2 oorlogen tussen Rusland en Turkije van 1768 tot 1774 en van 1787
tot 1792). (Grote Winkler Prins Encyclopedie, o.c., dl. 19, blz. 476).
De baron de Bleckem voerde het bevel over het Waalse regiment van Würtemberg, van 1787
tot aan zijn dood in 1790. (TERLINDEN, o.c., blz. 21).
Het kamp van Moniat bevond zich in de huidige gemeente Waulsort, gelegen in de provincie
Namen en in het arrondissement Dinant. (A. VIAENE, Een laatste Breydel van Brugge. Als
dragonder van Vlaanderen gevallen bij Falmagne 31 augustus 1790, in: Biekorf, 1970, blz.
266-268), (H. HASQUIN, o.c., dl. 3, blz. 3445).
We hebben de tekst van deze brief vergeleken met de originele brief. Van Walleghem heeft
enkele woorden foutief overgeschreven en vergeten. In plaats van devoiren moet er Bravouren
staan. (A. VIAENE, Een laatste Breydel..., o.c., blz. 267).
In de originele brief staat ‘31. passato’.
Van Walleghem heeft vergeten ‘met groote droefheijt’ er bij te schrijven.
Lees in plaats van ‘zijn’, ‘ben’.
Op het origineel: 6.
Van Walleghem heeft vergeten ‘weghens gelyckelyck’ erbij te schrijven.
In plaats van ‘aen’ stond er ‘by’.
Van Walleghem heeft vergeten ‘desen’ erbij te schrijven.
Van Walleghem vergat ‘generael’.
Van Walleghem vergat ‘gelieven’.
‘Dies weghens’, werd vergeten.

(380)
(381)
(382)
(383)
(384)
(385)
(386)
(387)
(388)
(389)
(390) Er staat op het origineel ‘Cap' D'Escadron no 1’.
(391) Bij Viaene: bezorgt, betekent hier van voeder voorzien, of ruimer: zorgen voor. (L.-L. DE BO,
o.c., blz. 116).
(392) Er staat in het origineel ‘... als de schee van onse Dragonders...’.
(393) In het origineel staat: ‘aen d'heeren staeten kennis heeft gegeven’.
(394) Komt van het Latijnse exoratio. In de Dictionnaire Latin-Français, lezen we: action de fléchir;
uit de kontekst blijkt echter dat exoratie eerder in de zin van een toespraak, een preek om te
overtuigen moet begrepen worden. (Ch. LEBAIGUE, Dictionnaire Latin-Français à l'usage
des classes d'aprés les travaux des lexicographes les plus estimés, Parijs, 1876, blz. 461).
(395) Betekent: wees gegroet Koningin. Is een lofzang ter ere van Maria en wordt gezongen of gebeden
van de eerste vespers van Drievuldigheidszondag tot aan de eerste vespers van de eerste zondag
van de Advent. (Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek, o.c., blz. 854).
(396) Met de kerk van de apostolinnen wordt hier dus de huidige ‘Anglikaanse’ kerk bedoeld. (A.
DUCLOS, Histoire..., o.c., blz. 522, 529), (J.A. VANHOUTTE, De geschiedenis..., o.c., blz.
372), (J. PENNINCK, De Jeruzalemkerk te Brugge, Brugge, 1977, blz. 34-35), (Zie ook voetnoot
161 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
(397) Catharina Breydel werd geboren op 13 april 1767 als dochter van Charles en Catharina van
Vijve. Zij was 23 jaar toen ze stierf op 8 september. (S.A.B., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Sint-Salvator 3de wijk, 1767 en 1790).
(398) Zie S.A.B., Plakkaten 2e reeks, 10 september 1790, reg. 36, nr. 32.
(399) Broodaat of broodate is een knecht die bij zijn werkgever zijn dagelijks brood eet, hetzij gratis,
hetzij tegen vergoeding in geld en/of arbeid. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 190-191), (A.
VANDEWALLE, De arbeidersofficiën..., o.c., dl. I, blz. 225-226).
(400) Is het stedelijk recht van de 20ste penning (= 5%) ten laste van de gebruikers van de huizen en
andere onroerende goederen. Met ‘andere observatiën’ worden andere voorschriften en
reglementeringen bedoeld. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., blz. 178-182), (A.
VAN DE WALLE, Beknopte inventaris..., o.c., dl. 1, blz. 109-110).
(401) Dit had natuurlijk niets te maken met de geheime Vonckistische vereniging Pro Aris et Focis
(Voor Altaar en Haard). Het was een Brugs inschrijvingsbureau dat werd geopend onder impuls
van de geestelijken Gailliard, I. van Coquelaere, S. Cardoen, L. Caytan en anderen. Dit bureau
organiseerde - zoals vermeld in de tekst - o.a. een actie om zilver en goudwerk uit te lenen aan
de Staten. Samen met de bisschop van Brugge beantwoordden tientallen geestelijken deze
oproep. Op 25 oktober 1790 werden reeds 2 grote vaten ongemunt zilver en goud naar Gent
gezonden waarvan de waarde op 27.000 gulden werd geschat. Deze gedrukte tekst en lijst der
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ingeschreven personen bevindt zich in het Stadsarchief in het archief van Gailliard. (Y. VANDEN
(402)
(403)

(404)

(405)

BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 243), (S.A.B., Archief Gailliard, no 39-40-41).
Zie voetnoot 140 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Is het namens de kerk en in het bijzonder namens de vergaderde gemeenschap door de priester
uitgesproken of als recitatief gezongen liturgisch smeekgebed. De oratie vormt gewoonlijk de
afsluiting van een liturgische handeling: intocht, offergang en communiegang bij de
eucharistieviering, getijde van het officie, litaniewijding of zegening, lezing. De oratie wordt
door de priester staande gebeden; ook de anderen staan gewoonlijk recht. (Liturgisch
Woordenboek, o.c., dl. 5, blz. 2054).
Is de oudste kerk van Assebroek. In 1720 ontving de kerk het miraculeus O.-L.-V.-beeldje. De
legende verhaalt dat het beeld in 1680 toebehoorde aan een katholieke zeeman, die op een
Nederlands schip naar Indië vaarde; de andere protestantse zeelui wierpen het beeld in de zee
maar het bleef drijven. Na de reis werd het beeld naar Dokkum in Friesland gebracht. Later
kwam het bij de zuster van de Friese bezitter terecht te Diksmuide die het op haar beurt aan de
pastoor van Assebroek schonk. In de maand mei en op Mariafeestdagen worden nog steeds
bedevaarten naar O.-L.-Vrouw van Assebroek gehouden. (H. STALPAERT - J. DESMET,
Assebroek. Historisch-geografische schets, s.l., 1941, blz. 4-5).
Disgenoten waren personen die gebruik maakten van de armendis. In elke parochie was er een
armendis (ook armentafel of H. Geesttafel genoemd), een instelling die belast was met de
armenzorg. (B. VANDENBUSSCHE, De Armenzorg, in: Bisdom Brugge, o.c., passim), (Y.
VANDEN BERGHE, De Algemene Armenkamer..., o.c., blz. 271).

(406) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 180, S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 18 september
1790, reg. 36 nr. 33.
(407) We beschikken over de processen-verbaal van de ‘Commission des poids et mesures’ van het
Leiedepartement (20 juni 1798 - 20 februari 1801) en daarin worden de toen in gebruik zijnde
maten en gewichten opgegeven. Zo zou een pond te Brugge (en te Kortrijk) 14 onzen of 428,828
gram bedragen hebben, terwijl bijvoorbeeld in het Brugse Vrije een pond 463,9 gram bedroeg.
In de ‘Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen’ worden echter voor Brugge de
waarden opgegeven, die J. Mertens opgaf voor het Vrije: 1 pond = 16 onzen = 463,9 gram; 1
ons = 29 gram. (J. MERTENS, De processen-verbaal van de ‘Commission de Poids et Mesures’
van het Leiedepartement (20.6.1798 - 20.2.1801), in: Handelingen van het Genootschap. Société
d'Emulation te Brugge, 1967, CIV, blz. 97-118), (A. WYFFELS, Maten en gewichten, in: C.
VERLINDEN en medewerkers, Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in
Vlaanderen en Brabant (XVde-XVIIIde eeuw), Brugge, 1959, blz. 1-15).
(408) Is Catharina II de Grote (1729-1796) die keizerin van Rusland was van 1762 tot 1796. (Winkler
Prins Encyclopedie, o.c., dl. 6, blz. 46-47).
(409) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 108vo, S.A.B., Plakkaten 2 reeks, 21 september
e

1790, reg. 36 nr. 129.
(410) Een vrijlaat was een onderhorige van het Brugse Vrije. (J.A. VAN HOUTTE, De geschiedenis...,
oc., blz. 291).
(411) Een inken of inkenning is een bekendmaking, een kennisgeving, een mededeling.
(412) François Hubrechts (o 1769 Sint-Andries), schoenmaker, werd beschuldigd van ‘differente
domestique dieften’ en veroordeeld op 25 september 1790 tot geseling onder de galg en tot 10
jaar gevangenis in het correctiehuis te Gent. De datum van vrijlating hebben we niet
teruggevonden. (R.A.B., Aanwinsten no 1772, Registre aux interrogatoires criminels subis
devant le magistrat du Franc, depuis le 17 juin 1789, jusqu'au 13 janvier 1791, fol. 92vo-95vo
en Registre indicateur des personnes condamnées et colloquées par sentence du magistrat du
Franc, à la maison correction à Gand, commencant au 12 juin 1773 et finissant le 8 fevrier
1796, blz. 27).
(413) De ‘sauwers van de Com’ behoorden tot een van de corporaties van bevoorrechte afmeters en
dragers, nl. dragers aan de Sint-Jansbrug. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 2,
blz. 214).
(414) Een hoppebaal was een grote dichtgenaaide zak van jute, matwerk of grof linnen die dus hop(pe)
bevatte.
(415) Zijn de vier bedelorden van Brugge: de minderbroeders, dominicanen, eremijten van de H.
Augustinus of de augustijnen en de O.-L.-V. broeders of de geschoeide karmelieten. (J.A.
VANHOUTTE, De geschiedenis..., o.c., blz. 234-235), (J. DESMET, De vestiging van de vier
bedelorden te Brugge in de 13de eeuw, in: Biekorf, 52, (1951), blz. 233-237).
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(416) Was Henry (1745-1790) hertog van Cumberland die gehuwd was met Anna Horton, dochter
van Lord Irnham.
(417) Robert IV van Severen (1711-1792) werd abt van de abdij ter Duinen in 1748. Op 13 mei 1771
werd hij verkozen als eerste afgevaardigde van de clerus in de Staten van Vlaanderen. (Voor
verdere biografische informatie zie voetnoot nr. 206 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
(418) Zie voetnoot nr. 205 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
(419) Is de poort gelegen aan de havenkom, dus hier de Dampoort.
(420) Is Joseph Ignace d'Hooghe de Gaugerie (1736-1795), heer van Gaugerie, Ter Heede... D'Hooghe
was een van de voorlopige vertegenwoordigers van de stad in 1792; hij bekleedde
achtereenvolgens de functies van tweede pensionaris in de Revolutionaire Schaduwwet
(10/07/1792), van vierde secretaris (19/12/1792), dertiende commissaris (02/02/1793) en eerste
wethouder (13/02/1793). Hij was lid van de confrerie van het Heilig Bloed, van de Jacobijnse
club en van de Brugse loge ‘La Parfaite Egalité’ (1770). (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c. dl. 4,
blz. 51), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. II, blz. 58), (A. VAN DEN ABEELE,
Het relikwietabernakel..., o.c., blz. 237), (R.A.B., Fonds Brugge, Register Crimineel der stad
Brugge Behelsende de wettelijke informatien..., o.c., cahier 9, fol. 31-32).
(421) Een officieel verslag van de vondst vindt men in het ‘Register Crimineel der stad Brugge
Behelsende de wettelijke informatien door het officie Crimineel ghenomen’, cahier 9, fol. 31-32
in het R.A.B., fonds Brugge nr. 725.

[Oktober]
(1 oktober 1790)
Op den 1 oktober 's morgens om 5½ uren vertrokken de eerweerde heeren der
parochiale kercke van St.-Jacobs tusschen eene overgroote menigte volks naer de
capelle van het H. Bloet, waer gekomen zijnde den gewonen ommegang begonst
wiert onder het onophoudelijk luijdskeels in de Vlaemsche tael lesen van den H.
Roosencrans en het uijtleggen der H. Misteriën, welcke ook door d'overgroote menigte
godtvrugtige, die den ommegang mede gingen, gedaen wiert; voorop gedregen
wordende eene vaene en het zilvere kruijs. Ontrent den 7½ uren in de capelle van 't
H. Bloet weergekeert zijnde, wiert er - fol. 465 - gedaen eene lesende misse en ten
eijnde aen het H. Bloet gesegent en de benedictie gegeven om eenen gewenschten
over de saeken van 't Nederland te mogen van den hemel verwerven, de kerk veel te
kleen zijnde om de menige godtvrugtige te konnen besluijten. Hoewel d'algemeene
gebeden voor 's landts behoudenisse hoe langer hoe dringender worden en zoo in
Vlaenderen, Brabant als in alle de provenciën hoe langer hoe meerder gepleegt
worden, verneemt men alhier nogtans met het grootste
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ongenoegen dat er in verscheijde plaetsen door fijgen en andere benijders van 's
landts geluk daermede opentlijk den spot gehouden wordt, onder andere verneemt
men uijt Gend dat aldaer de fijgen in eene processie van den H. Roosencrans eenen
dwaesen voorop hebben doen gaen met eenen hondt in d'handen over welckers hals
eenen roosencrans vastgemakt en geslaegen was; geduerende eene andere processie
in 't clooster der eerweerde paters predikheeren zijn er geduerende dezelve in den
pand briefkens gestroijt behelsende: zoo er nog met die pop, zoo noemen sij het beelt
van Maria, omgegaen wordt, dat het clooster geduerende - fol. 466 - de processie in
vier hoeken zal in brant gestooken worden.

(3 oktober 1790)
Op den 3 oktober is 's morgens met de metten in de cathedraele kercke van St.-Donaes
hernomen voor de derde mael de aenbiddinge tot het Alderheijligste volgens de
bisschoppelijcke bulle hiervooren fol. 315 (welcke men versaemeling N. 3 onder de
stukken N. 46 zien kan) en vervolgens, volgens 't order in dezelve aengemelt, voor
's landts geluk voor den derden mael in alle kercken zal hernomen worden. Om 9½
uren van desen morgen hebben hun alle de kinderen van de armesondaegsschoolen,
boven de 700 in getal, begeven naer de capelle van O.L.V. ter Poorterije, luijdop
langs den weg lesende den H. Roosencrans en alwaer gekomen zijnde eene misse
de Beata met expositie van 't Alderheijligste ten eijnde als vooren is gedaen geworden.
Om 11 uren begaeven hun de volontaire onser drij gildens in uniforme met slaende
trommels en vliegende vaendels naer de kercke der eerweerde paters augustinen,
alwaer wegens het feest van den H. Engel Michaël, patroon der schermers, eene
pligtige misse - fol. 467 - in volle musik afgesongen wiert. Des naermiddaegs wiert
er door de volontaire der drij gildens, verselt door het peerdevolk, gehouden eene
aengenaeme exercitie in 't vuer op het slagveldt buijten de Cruijspoorte(422) welke in
't beste order ter uijtvoer gebragt wiert, t'eijnde welcke 's avons een trectement op
d'Halle gegeven wiert, 't welk tot 's morgens geduerde.
Heden hebben binnen de stadt Gistel op de parochie van Leffinge en op andere
parochiën [van] het resteerende district 's [s]Landts van den Vrijen den eed van
trouwe afgeleijt op verveerdigde theaters en de forme zooals binnen Brugge
hiervooren aengemelt was gedaen geworden; op ider van welcke plaetsen de heeren
commissarissen 's Landts van den Vrijen en een groot gedeelte van ons volontaire
peerdevolk hun hebben laeten vinden.

(4 oktober 1790)
Op den 4 oktober wiert in de kercke van d'abdije van den Duijne 's morgens om 10
uren eene solemnele misse voor d'overleden vaderlanders gedaen waer menige
godtvrugtige tegenwoordig waeren.
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Heden is ook in de kercke der eerw. paters capucinen voor 's landts geluk 's morgens
het Alderheijligste - fol. 468 - ter aenbiddinge geëxponeert; om 10 uren gedaen eene
solemnele misse, 's middaegs om 4 uren een zielroerende sermoen, de pligtigheijd
met het solemneel lof gesloten wordende.
Heden verneemt men in de LXXIX gasette: uijt Weenen den houwelijkssegen gegeven
aen twee ardtshertogen, sonen des keijsers, met de princessen van Napels; pligtigheden
en gegeven geschenken ten desen opsicht gehouden. Uijt Parijs den heer de
Bassancourt in een tweegevegt doodt gebleven; decreet van beraetslaeginge over de
te maeken assignaten. Uijt Brussel lichtinge van drij millionen guldens wisselgelt
toegestemt. Vervolg der lijste van vaderlandsche giften voor het bisdom
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van Antwerpen; bericht uijt het vaderlandts leger wegens verscheijde hevige aenvallen.
Uijt Gend naeder bericht van den voorval van den 22 september door welke het
Belgisch leger en de Oostenrijckers veel geleden hebben, gelijk op den 28 der zelve
maendt(423). Merkweerdige vaderlandsche giften gedaen. Processie van devotie tot
Oostende gehouden en den hoedt der vrijheijd geplant. Pligtigheden wegens de
revolutie, welcke tot Stekene en tot St.-Laureijns gehouden zijn.

(5 oktober 1790)
- fol. 469 - Op den 5 oktober is in de capelle van O.L.V. van Blendekensgasthuijs
begonst eene novene of solemniteijt van negen daegen om door de voorspraek van
Maria bij Godt den segen over onse landen af te smeeken. Heden naermiddag om
vier uren, gelijk ook op den laesten dag, zal er een zielroerende sermoen gedaen
worden, daegelijks om 10 uren zal er eene solemnele misse afgesongen worden en
's middaegs om vijf uren een solemneel lof, d'algemeene gebeden voor 's landts
behoudenis hoe langer hoe dringerder wordende terwijl men met ongenoegen verneemt
dat de verraderije zelfs tot binnen het vaderlandts leger schuijlt, zoo verre dat er reets
verscheijde van d'overste zijn bij den kop gevat omdat men hun de laeste nederlaegen
toewijt. Twee sonen van onsen scherprechter, verselt door nog vier andere, zijn op
bevel van 't souvereijn congres naer het leger vertrokken om indien iemant nog met
het minste verraed bevonden word seffens tot de justitie te brengen. Aen dese is een
treffelijk pensioen toegewesen voor zoolang als sij ten dienste van 't leger zullen
gebruijkt worden.

(7 oktober 1790)
- fol. 470 - Op den 7 oktober verneemt men in de LXXX gasette: uijt Warschau hevig
gevegt tusschen de Turksche en Russissche vloten voorgevallen. Uijt Weenen ridders
van 't Gulden Vlies benoemt; vonnis tegens eenen graeve uijtgesproken die eenen
heer ten Hove hadt beledigt. Uijt Francfurt Leopold den II, koning van Hongariën
en Bohemen, tot Roomsch Keijser verkosen. Uijt Parijs samensweeringe om den
koning op te lichten, brief in 't licht met seltsaeme omstandigheden diesaengaende;
drij persoonen, verdagt van het smeden van eene tegenrevolutie, aengehouden. Uijt
Gend brief van 't souvereijn congres waerbij bekent gemakt wordt dat de belastinge
op de vremde linwaeden in Vrankrijk valsch is. Naemlijst van alle degone pluk- en
oud linwaet hebben besorgt voor het vaderlandts leger. Plichtigheijd wegens de
revolutie tot Lichtervelde gehouden.

(8 oktober 1790)
Op den 8 oktober 's morgens om ses uren vergaederden op den Burg voor d'Heijlig
Bloedcapelle de heeren van de parochiale kercken van St.-Anne en St.-Jacobs en
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gingen gevolgentlijk tusschen eene overgroote menigte volks, onder het lesen van
den H. Roosencrans - fol. 471 -, luijdop in de Vlaemsche tael, en het uijtleggen der
H. Mijsteriën, den gewonen ommegang voorop. Tusschen eene andere menigte volks
ging den ijverigen pater Bedet van 't order der eerw. paters predikheeren ook luijdop
den H. Roosencrans lesende. Voorop de parochiale kercken ging eene vaene en kruijs
ende ook alle de meijskens der armedischscholen, elk eenen roosencrans in de handen
hebbende. In de capelle van 't H. Bloedt weergekeert zijnde, is er aen hetzelve
gesegent en een lesende misse gedaen geworden, de kercke voor de menigte te kleen
zijnde.

(10 oktober 1790)
Op den 10 oktober 's avons was er een overgroot disorder in 't kafféhuijs van sr.
Swijnsdouw(424) in de Kleene St.-Amandsstraete, waer sedert eenige maenden alle de

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

114
fijgen hunnen intrek nemen en zulks het fijgekafféhuijs genaemt wordt. Reets
verscheijde mael heeft men daer opentlijk de santé van den keijser Leopoldus
gedronken en andere verregaende buijtenspoorigheden bedreven; verscheijde
vaderlanders daer ingekomen zijnde, zijn met de fijgen van woorden tot dadelijkheden
gekomen, zoo verre dat de volontaire der hooftwagt hun nauwelijks konden scheijden
en verscheijde deser naer d'hooftwagt conduiseerden, waeronder nogtans verscheijde
- fol. 472 - der gildens waeren. Twee van de loosste fijgen, te weten d'heer Coene(425)
en Van Pamele(426), zijn grootelijks gewont en zouden het met andere die het ontvlugt
zijn, zonder d'hulpe der volontaire, niet zonder perijkel van 't leven ontkomen
hebben(427).

(11 oktober 1790)
Op den 11 oktober 's morgens om 6 uren wierden in de kercke der eerw. paters
predikheeren twee nieuwe novitiën gekleet, agter welcke de misse van den H. Geest
volgde. Om agt uren vertrokken de paters, omringt met eene bijnae ontelbaere menigte
godtvrugtige, processiewijs met het beelt van Maria de Victoria, door de confraters
gedregen wordende, langs de Coupure en Gendpoorte naer de kercke van
Onse-Lieve-Vrouwe van Assebrouk; langs den weg luijdop in de Vlaemsche tael
lesende den H. Roosencrans. Alwaer gekomen zijnde, wiert ervoor 's landts geluk
en behoudenis door de voorspraek van Maria bij Godt gedaen eene zeer plichtige
misse met expositie van 't Alderheijligste waemaer men al lesen en uijtleggen der
H. Mysteriën, als vooren, om 12 uren wederkeerde en de devotie eijndigde met het
geven van de benedictie met 't Alderheijligste in de kercke der eerweerde paters fol. 473 - predikheeren. In 't weerkeeren van Assebrouk van dees seer stigtende
godtvrugtigheijd hadde eene goddeloose baldaedigheijd plaetse, wanneer eenen man
genaemt Du Pré(428) tot Assebrouk uijt eene herberg komende, verselde de menige
godtvrugtige onder het uijtspreeken van schelwoorden en blasvemiën tegens dese
godtvrugtigheijd, zeggende overluijd met alle die gugelarije Luxembourg niet te
zullen gewonnen worden, dat men zulks voor den keijser Leopuldus behoorde te
doen, etc. Hij las den Onsen Vader en Weest Gegroet op dese termen: ‘Onsen Vader
die daer zijt, waeren wij haest de patriotten kwijt; geheijligt zij Uwen naem, ach dat
haest Leopoldus kwam’; en zoo vervolgens op dusdanige termen tot het eijnde, tot
zoo verre dat hij medegekomen zijnde tot in de kercke, onder het geven van de
benedictie luijdop uijtriep: ‘De benedictie niet voor de Staeten maer voor den keijser
Leopold te ontfangen’. Om alle welcke moetwilligheden hij de kercke uijtkomende
door de volontaire onser gildens wiert vastgenomen, naer d'hoofdwagt geleijt en
desen naermiddag bij orders van 't magistraet in egte van vangenis is beweegt
geworden. Op 't aenkomen van de barge van Gend wiert ook zijne vrouw, zig - fol.
474 - op dezelve bevindende, aengehouden en in vangenis beweegt om dus den
heelen handel t'ontdekken welcke redens die openbaere fijge hebben beweegt tot het
begaen van zulcke verregaende buijtenspoorigheden, die zig nog geluckig mag
noemen te leven, want zoo men verneemt heeft het de gepasseerde week met eenen
dusdaenigen lasteraer erger afgeloopen. Desen ook tot Brussel met eene diergelijcke
processie opentlijk den spot houdende, is door het volk vastgenomen geworden en
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zonder ander appel van sensentie (hoewel tegens alle 's landts wetten), aen 't ijser
van eene lanteerne met de coorde der zelve opgehangen geworden, dog dezelve
brekende, heeft het woedende grouw niet konnen vertoeven van eene andere te
verveerdigen, maer hebben hem het hooft afgesneden, het lichaem menige steken
toegebragt en vervolgens zijn hooft op eene pijnne gesteken hebbende, hebben
hetzelve rond Brussel tentoongedregen en veel smaed aengedaen. Desen ongeluckigen
zal tot voorbeelt van dusdanige lasteraers dienen.
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Heden morgen is ook in de kercke van O.L.V. gedaen eenen zeer pligtigen lijkdienst
voor alle de overleden vaderlanders die voor de religie en 's landts geluk het leven
verloren hebben.
Van heden siet men wederom - fol. 475 - den trommel rond de stadt slaegen en als
in 't begin der revolutie recruten werven. Door de wervers wordt afgelesen vanwegens
het souverain congres eene aenmoedinge aen alle jongelingen. Ider recrut ontfangt
twee kroonen(429) hantgelt en zal, een jaer gedient hebbende, nog eene croon ontfangen.
De wervers bekomen een croon voor ider die zij voor 't leger werven.

(11 oktober 1790)
Op den 11 oktober verneemt men in de LXXXI gasette: uijt Weenen den prins Antone
Esterhasij, zeer rijk van middelen zijnde, overleden; koningsdeploma door den keijser
voor zijn vertrek nae Francfurt geteekent. Uijt Francfurt den keijser Leopold den II
met alle pligtigheijd aldaer zijnen intrede gedaen. Uijt Parijs het parlement van
Toulouse protesteert tegen alle naedeelen aen de croone, etc., gedaen. Uijt Brussel
vier religieusen Carmeliterssen van Hoogstraeten en Antwerpen staen op hun vertrek
naer Marijland in Noord-America tot het stigten van een clooster; Oostenrijksche
overloopers aengekomen. Uijt Gend den eed van trouwe door verscheijde
genootschappen der zelve stadt afgeleijt; vrijwillige giften door dese en andere
particuliere gedaen. Groote pligtigheijd wegens de revolutie - fol. 476 - tot Wannegem
gedaen. Tweede vervolg van het kort begrijp der pligtigheijd van den eedt van
getrouwigheijd aen de Staeten van Vlaenderen, als wettige representanten van het
volk, in het Brugsche Vrije op den 3 October 1790, uijt welcke men siet met
hoedaenige pligtigheijd het resteerende district van het Vrije den eed van trouwe op
verscheijde plaetsen ontloken hebben en de vaderlandsche giften die door dezelve
gedaen zijn.

(12 oktober 1790)
Op den 12 oktober 's morgens vernam men inderdaedt hoe binnen de stadt Brugge
den haetelijcken fijgenhandel tot daedelijckheden is overgegaen en de glaesen van
menige vaderlanders hebben beginnen in te slaen, welcke nog 's morgens in staet
gestelt waeren(430), om het gemeente niet verbittert te maeken; reest verscheijde van
dese zijn er desen nagt gelicht en in vangenisse beweegt, waer sij seer nouw zullen
onderhoort worden. Dog alles geschiet zoo stil mogelijk, zijnde om het gepuepel tot
geen plondering te verwekken. De volontaire der gildens houden op alles eene
waekende oog, doen in stilte twee en twee de patrouilliën, zoo nogtans dat sij op een
teeken seffens bij malkaer konnen zijn, aenhoudende alle - fol. 477 - die op welcke
sij de minste suspicie van verraedt hebben. Nu maeken de fijgen hun zooveel te
sterker omdat sij genoegsaem voorsien dat wegens de neerlaeg van 't vaderlandts
leger van den 22 september de provencie van Luxembourg geduerende dit
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wintersaisoen niet meer zal konnen verovert worden. Ook verneemt men met de
grootste gevoeligheijd dat de keijserlijcke de krijgsgevangene in dezelve neerlaeg
zeer hebben mishandelt, vreedelijk gekwest en gedoodt en dat sij op eene
ontmenschsche wijse met de geestelijcke hebben geleeft. Den uijttrek van eenen
brief, gedagteekent uijt Namen van den 4 October 1790, bevestigt maer al te zeer
dese waerheijd, (welcke versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 69 kan gesien
worden).
Zoo men uijt Sluijs in Vlaenderen verneemt, is heden aldaer eenen man, levende op
een dweirskruijs, armen en beenen gebroken en daernae den hals afgesneden totdat
er de doodt naergevolgt is; met hetzelve mes met hetwelk hij hadde bestaen eene
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vrouwspersoone op het Sluijssche Brugsche Vrije den hals af te snijden en dan op
eene moordaedige wijse den roeper uijt haere kele te trecken met zijne handen, haer
aldus eene zeer - fol. 478 - pijnelijcke doodt hebbende doen sterven. Dese executie
tot Sluijs is op heden door den scherprechter der stadt Brugge ter uijtvoer gebragt
geworden.

(14 oktober 1790)
Op den 14 oktober 's morgens om agt uren (niettegenstaende het feest van den H.
Donatianus) waeren generaelijk alle de leden der ambagten en neeringen op hunne
gewone vergaederplaetsen saemengeropen tot het geven van hunne advijsen deliberatif
op eene vraege, door het souverain congres gedaen, bij welcke eenen waepenstilstant
tusschen de Belgissche en de Oostenrijksche legers tot de maendt maerte toekomende
voorgestelt wordt en bij welcke voorgestelt wordt gedeputeerde te senden uijt de
verscheijde provenciën naer het congres dat in 's Gravenhage(431) door de bemiddelaers
der verscheijden hoven gehouden wordt. Nauwelijks was zulks aen de gemeenten
voorgelesen of het geroep was algemeen geenen waepenstilstant te gedoogen maer
de provencie van Luxembourg met alle magt te overvallen, immers het spreekwoort
was algemeen ‘VRIJ of DOODT’, alleen wiert er toegestaen gedeputeerde tot het
congres in den Haeg te senden om te vernemen welcke - fol. 479 - voorstellen van
bevreding aldaer zouden konnen voorgestelt worden, welcke besluijten deliberatif
nog desen morgen om 11 uren door de generaele dekens aen 't magistraet
overgedraegen wierden, welcke nog morgen voor den noen aen de heeren Staeten
van Vlaenderen moeten overhandigt worden.
Om 9½ uren van desen morgen hebben de heeren der parochiale kercke van St.-Gillis
hun begeven met de H. Requiliën van den zelven heijligen naer de kercke van O.L.V.
ter Poorterije, waer voor 's landts geluk eene pligtige misse De Beata afgesongen
wiert.
Heden verscheen in 't licht: ‘Eene Oostensche fijge aen eene Brugsche Pruijme(432)
tot schimp van de patriotten met Van der Noot’, (welcke versaemeling N. 3 onder
de stukken N. 70 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LXXXII gasette: uijt Weenen het veranderende kout en
vochtig weder veroorsakt veele siekten; de koninglijcke effecten worden tot Belgrado
terug gebragt. Uijt Berlijn alles schijnt de uijtberstinge van eenen oorloog aen te
kondigen. Uijt Francfurt gewonelijk geschenk tot de aenstaende krooninge aen den
koning overhandigt, dag voor dezelve op den 9 October uijtgeropen, rekening der
kosten voor dezelve. Uijt Parijs nieuwe samensweering - fol. 480 - aengeklaegt;
decreten der landtsvergaederinge op dezelve en op 't slaen van nieuwe assignaten.
Uijt Gend opdragt aen de hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen in 's tingieters,
loodgieters, smeden, koperslaegers, sadelmaekers, horlogiemaekers, blikslaegers en
spillemaekersgastens naem, uitgesproken op den 10 van wijnmaendt 1790; aenspraeke
van de ondergeteekende bij het overhandigen van een vrijwillige gifte; vaderlandsche
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giften door dese en andere gedaen. Pligtigheden welcke tot Audenaerde en Kaprijk
wegens de geluckige revolutie gehouden zijn.

(15 oktober 1790)
Op den 15 oktober 's morgens om 6 uren vergaederden de heeren der collegiale
kercke(433) op den Burg van waer sij, voorop gaende eene vaene en kruijs, onder het
luijdop lesen van den H. Roosencrans den ommegang gingen, verselt door eene bijnae
ontelbaere menigte godtvrugtige. Om agt uren in de H. Bloetcapelle weergekeert
zijnde, is er voor 's landts geluk eene lesende misse gedaen geworden.
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Heden is ook om 6 uren 's morgens in de kercke der eerw. paters predikheeren op
den hoogen autaer het Alderheijligste der aenbidding geëxponeert en luijdop in de
Vlaemsche tael den H. Roosencrans gelesen, een overgroot getal godtvrugtige daer
tegenwoordig zijnde. Op de maendaegen, woensdaegen en - fol. 481 - vrijdaegen
van elke weke zal dese loffelijcke gewoonte voor 's landts welvaeren onderhouden
worden, tot het eijnde van den 40-daegschen vasten zullende telkens op die daegen
den H. Roosencrans gelesen worden.

(16 oktober 1790)
Op den 16 oktober is bij orders van 't magistraet van 't Stadthuijs afgekondigt en
vernieuwt de ordonantie(434) van den 29 april lestleden, hiervooren fol. 279 aengemelt,
nopende de onderhouding van de police, dog alzoo het magistraet is geïmformeert
geworden dat er van die onderhouding der police een misbruijk wordt gemakt, ter
oorsaek eenige volontaire der gildens bestaen op hun eijgen se[l]f geduerende den
nagt patrouilliën te doen en hierdoor groote wanorders veroorsakt worden, ordoneeren
stiptelijk dat er voor 't toekomende geen andere patrouilliën meer vermogen gedaen
te worden dan door diegone de hooftwagt van den dag onderhouden, behoorlijk van
eenen sef voorsien zijnde; zullende alle andere, zelfs die zouden bestaen geduerende
den nagt met waepens langs de straeten te loopen, als stoorders van de algemeene
rust aengehouden worden.
Eene andere ordonantie heden alom vanwegens de heeren Staeten van Vlaenderen
geaffixeert, behelst hoofdsaekelijk dat alzoo de gevraegde lichting van vier millionen
- fol. 482 - guldens wisselgeldt weijnigen voortgang heeft en tot behoeve van den
staet hoogst noodig is, ordoneeren de hoogmogende heeren Staeten aen ider in 't
besonder een capitael besittende van 50.000 guldens in die lichtinge eene actie te
nemen van 500 guldens wisselgelt; die een capitael besitten van 100.000 eene actie
van 1.000; die een capitael besitten van 150.000 twee actiën van 1.000; die een
capitael besitten van 300.000 drij actiën van 1.000 guldens wisselgelt, onder
verscheijde andere bepaelingen behelsende dat niemant hiertoe genootsakt wordt
staet van goedt over te geven, nemaer dat elk op zijn woort van eere zal gelooft
worden.

(17 oktober 1790)
Op den 17 oktober 's morgens om 9 uren begaeven hun de eerw. paters recoletten
verselt met de H. Reliquiën en beelt van den H. Antonius van Padua naer de kercke
van O.L.V. ter Poorterije, alwaer onder den toeloop van menige menschen en het
luijdop in de Vlaemsche tael lesen van den H. Roosencrans langs den weg eene
plichtige misse de Beata voor 's [s]landts geluk afgesongen wiert.
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Heden is ook ter zelver intentie in de kercke der eerw. paters recoletten begonst eene
plichtige octave ter eeren van den H. Antonius van Padua met expositie van 't beelt
- fol. 483 - van den zelven heijligen in 't midden der kercke, de kercke ook met menige
jaerschriften wegens de tijdtsomstandigheden, met veele boomen en andere cieraeden
verciert zijnde. Geduerende dees octave zal daegelijks om seven uren gesongen
worden eene plichtige misse en des avons om vijf uren een solemneel lof gedaen
worden; zijnde ook heden om 4 uren door den iverigen pater Bedet, predikheer, een
zielroerende sermoen gedaen geworden. Om twee uren van desen naermiddag gingen,
onder het lesen van den H. Roosencrans luijdop in de Vlaemsche tael, den ommegang
van het H. Bloet ons Heeren, alle de kinderen van de armesondaegscheschoolen,
bestaende in een getal boven de 2.000, verselt door de geestelijcke en weerlijcke
heeren, hunne meesters, die hun langs den weg den
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H. Roosencrans voorlaesen en die alle die kinders, elk met eenen roosencrans in
d'handen, voor 's landts welvaeren met de grootste gestigheijd agtervolgden.
Desen avont tusschen 10 en 11 uren wiert door den roeper van den Hallentooren
aengekondigt (terwijl de schelle wegens de tijdtsomstandigheden niet vermag geklipt
te worden) dat het brandt was in de brouwerije ‘Den Gaepaert’(435), van waer de
vlammen geduerende eene halve ure zig zeer hoog buijten de schauwe van de
brouwerije verhieven en temidden in de stadt gesien wierden, dog door de tijdige
hulpe, - fol. 484 - zoo van de volontaire der gildens als menige andere, wiert den
brant zonder het veroorsaeken van groote schaede geblust die, gelijk men in den
beginne vreesde, den ondergang van heel dees brouwerije zoud kunnen veroorsakt
hebben.

(18 oktober 1790)
Op den 18 oktober 's morgens om 7 uren wiert in de parochiale kercke van St.-Anne,
met expositie van 't Alderheijligste ter eeren van de H. Moeder Anna, voor 's landts
welvaeren afgesongen eene plichtige misse. Om 11 uren is er ook in de collegiale
kercke van St.-Salvators voor de ruste der zielen van d'overleden gesnevelde
vaderlanders eene pligtige misse van Requiem afgesongen geworden.
Heden verneemt men in de LXXXIII gasette: uijt Weenen den waepenstilstant schijnt
door de Turken verbroken te zijn, welcke ook uijt Berlijn bevestigt wordt. Uijt
Francfurt den keijser Leopold den II met groote pragt gekroont. Uijt Brussel
vaderlandsche giften door verscheijde geschonken; goude patrioticque speciën
geslaegen. Uijt Gend eene groote menigte pluk- en lijnwaed voor 't vaderlandts leger
overgebragt; groote vaderlandsche giften gedaen. Uijt Oostende met welcke
pligtigheijd den hoedt van vrijheijd aldaer is geplant geworden.

(19 oktober 1790)
- fol. 485 - Op den 19 oktober 's morgens om 6 uren vergaederden op den Burg de
eerw. paters recoletten, van daer gaende tusschen eene groote menige volk den
ommegang met het kruijs voorop en onder het luijdop lesen in de Vlaemsche tael
van den H. Roosencrans. Voorop gingen ook eenige paters predikheeren, ook tusschen
eene andere menigte volk, gelijckelijk lesende, 't Eijnden dezelve keerden de eerw.
paters recoletten naer hunne kerke terug en songen de misse ter eeren van den H.
Antonius wegens d'ingestelde octave. 's Middaegs om 4 uren geschiede in die kerk
een zielroerende sermoen waerop het solemneel lof volgde. Niettegenstaende alle
die zoo loffelijcke godtvrugtigheden ziet men den fijgenhandel nog daegelijks
aengroeiden, die alom niet anders versinnen dan twist en tweedragt te saeijen en de
Nederlanden door oneenigheden te verschueren. Eenen brief van den hertog van
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Ursel, gesch[r]even aen de Staeten van Vlaenderen, bevestigt maer al te zeer dese
waerheden, (welk stuk versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 30 kan gesien worden).

(21 oktober 1790)
Op den 21 oktober verneemt men dat den generael Schoenfeld in 't generael souverain
congres tot Brussel is ingeropen, de redens van welcke zeer geheijm gehouden
worden. Men verneemt ook dat - fol. 486 - het vaderlandts leger nu in volle
onwerksaemheijd is en dat hetzelve de winterkwartieren staet te betrecken zoodat er
nu, naer zooveel bloedt gestort, weijnige hope overblijft dat de provencie van
Luxemborg nog dit saisoen zal konnen verovert worden. Eene andere maere die er
als voor seker verbreijt wordt, schijnt te bevestigen dat het congres in
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's Gravenhage sekeren tijdt bepaelt heeft op welcke eene overeenkomst met den
keijser en koning Leopold den II zal moeten met de Nederlanden getroffen worden.
Heden verneemt men in de LXXXIV gasette: uijt Weenen den keijser wordt versogt
den dag te bepaelen voor de koningskrooninge van Hongariën; de gravinne Douairière
Palfij d'Erdôdij overleden. Uijt Brussel gewone vergaederinge gehouden door de
academie der konsten en wetenschappen(436); vraegen voor de toekomende voorgestelt.
Uijt Gend bericht uijt vaderlandts leger met verlies der Oostenrijckers. Uijt Brugge
bericht uijt Parijs dat sieur Guillialmus Geijtsen(437) aldaer den eersten prijs naer het
leven behaelt heeft. Uijt Gend den eedt van trouwe door verscheijde genootschappen
gedaen en verscheijde zielroerende aenspraeken die door dezelve gedaen zijn;
processiën van boetveerdigheijd omgedregen.

(22 oktober 1790)
- fol. 487 - Op den 22 oktober 's morgens om ses uren vergaederden de heeren der
parochiale kercke van St.-Gillis op den Burg, van waer sij, voorop gaende eene vaene
en kruijs, den ommegang gingen tusschen eene menigte godtvrugtige, luijdop in de
Vlaemsche tael den H. Roosencrans lesende. Voorop dese gingen eenige paters
recoletten die ook tusschen eene andere menigte volk den H. Roosencrans laesen.
Weergekeert zijnde, wiert ten inkomen van de capelle van 't H. Bloet gedaen eene
lesende misse, de kercke door de menigte godtvrugtige die 's landts geluk betragten
bijnaer te kleen zijnde.
Heden om 10 uren is er ook in de kercke der eerw. paters predikheeren afgesongen
eenen solemnelen lijkdienst voor alle de overleden vaderlanders die voor 's landts
welvaeren en behoudenis het leven verloren hebben.

(24 oktober 1790)
Op den 24 oktober 's morgens om 9 uren vertrokken de eerweerde paters recoletten,
verselt door het beelt van den H. Antonius van Padua en tusschen eene overgroote
menigte volks, naer de capelle van O.L.V. van Blendekensgasthuijs, langs den weg
luijdop lesende den H. Roosencrans, waer gekomen zijnde eene pligtige misse de
Beata ten eijnde, als vooren, is afgesongen geworden. Naermiddag om 4 uren wiert
er in de kercke der eerw. paters recoletten door eenen - fol. 488 - pater discaels
gepredikt, agter welcke het solemneel lof en eene processie rond den pand volgde;
eijndigende aldus de plichtige octave welcke over agt daegen was ingestelt geworden.
Heden om 8 uren wierden in de collegiale kercken van St.-Salvators en O.L.V. ter
eeren van O.L.V. van de Seven Weën en in de tweede ter eeren van de H.
Engelenbewaerders gedaen eene zeer plichtige misse. Naermiddag wiert er in die
beijde kercken gedaen een zielroerende predikatie op welke de pligtige loven volgden,
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t'eijnden welcke de eerw. heeren van St.-Salvators hun processiewijs begaeven naer
de kercke der eerw. paters capucinen en dan verselt door dezelve paters met het beelt
van O.L.V. van de Seven Weën rondt den toer als op Palmsondag processiewijs
voortgingen, ten eijnde het beelt van Maria weder tot in de Capucinekercke beweegt
wordende. Vanuijt de kercke van O.L.V. ging ter zelver ure ook eene plichtige
processie, meest alle de parochianen daertoe aensogt dezelve versellende langs de
Mariestraete, Ouden Burg en Dijver, die met alle godtvrugtigheijd voor 's landts
geluk met de benedictie van 't Alderheijligste in dezelve kercke gesloten wiert. Vanuijt
de kerk van St.-Gillis wiert desen naermiddag ook buijtengewonelijk
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wegens het feest - fol. 489 - van O.L.V. van Remedie eene plichtige processie
omgedregen met hetzelve heelt en menige met waschlicht naer de capelle van O.L.V.
ter Poorterije, langs den weg luijdop in de Vlaemsche tael den H. Roosencrans
lesende, voorop gaende de kinderen der armeschoolen van die parochie en menige
godtvrugtige. Naer een kort lof gedaen te zijn, keerde die godtvrugtige processie
weder langs den Com tot in de kercke van St.-Gillis waer de benedictie met het
Alderheijligste gegeven wiert. Dus heeft men op heden voor 's landts geluk en
welvaeren en om redens meermaels vermelt, vijf plichtige processiën binnen de stadt
Brugge sien omdraegen, welcke tevooren zoo strengelijk verboden waeren.
Heden om 11 uren hadde in de cathedraele kercke deser stadt in alle de collegiale en
parochiale, in alle degone 's Landts van den Vrijen en in alle andere van de geheele
uijtgestrektheijd der veroverde Belgissche provenciën, bij orders van 't congres
souverain, de volgende pligtigheijd plaetse, want heden just een jaer zijnde dat den
grondsteen van onse vrijheijd geleijt is door het veroveren van Hoogstraeten en
Thournout, in d'eerste van welcke plaetsen alsdan het Manifest van d'heer Hinricus
van der Noot publikelijk afgekondigt wiert; is hierom in alle de gemelde kercken
des - fol. 490 - morgens om 11 uren afgesongen eene zeer pligtige misse, gevolgt
door den Te Deum Laudamus en het luijden van alle de klokken; die misse in de
cathedraele kercke door onsen eerweerden heer bisschop afgesongen wordende, ten
bijwesen van de heeren der agtbaere magistraeten. In de kercke waeren ook
tegenwoordig in uniforme veele volontaire der gildens en menige ander aensienelijcke
persoonen; dog alzoo door 't souverain congres versogt was dat ider daer zoude
tegenwoordig geweest hebben zonder het volgen van toer of rang en maer alleenelijk
om die geheugelijcke gebuertenis te vereeuwigen, zoo was zulks d'oorsaek dat zoo
in dese kercke als in verscheijde andere in corpora eenige stemhebbende corporatiën
tegenwoordig waeren(438), ook door congres versogt, dog alzoo geene dekens hiertoe
orders van 't collegie hadden bekomen waeren er geene andere tegenwoordig dan
degone vrijwillig naer die pligtigheijd gekomen waeren.
Heden naermiddag is met groote pligtigheijd op de Waegenmaekersplaetse bij de
Cruijspoort opgeregt een zeer hoog verheven staek met den staendaert van vrijheijd,
schoon in patrioticque caleuren en met jaerschriften en sinnebeelden verciert zijnde,
aldaer ten koste van de ontrent wonende gebuers uijt enkelen iver opgeregt zijnde.

(25 oktober 1790)
- fol. 491 - Op den 25 oktober 's morgens om 10 uren wierden in de kerken van
O.L.V., St.-Jacobs en eerw. paters recoletten gedaen drij verscheijde zeer solemnele
lijkdiensten voor de ruste der zielen van d'overleden vaderlanders. In de kercke van
O.L.V. was in 't midden der voorkercke gestelt eene zeer hoog verheven lijkbarre,
den dienst geschiede aen den opgerechten autaer voor den choor ter eeren van de H.
Engelenbewaerders wegens de pligtigheijd van gisteren en t'eijnden dezelve wiert
er op den predikstoel door den eerw. heer De Kuijper, pastor van Mariakercke(439),
gedaen eene zielroerende lijkoratie wegens de tijdtsomstandigheden, welke het
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versteenste gemoet moest bewegen. In de kercke der eerw. paters recoletten was er
ook gestelt een verheven lijkbarre waer ook den dienst met alle solemniteijt voor
d'overleden vaderlanders verricht wiert.
Heden tusschen 8 en 9 uren wiert zeer plichtig vervoert vanuijt het Stadthuijs naer
de Gensche bargie den schat van zilvere effecten welcke ten behoeve van 't lieve
vaderland door de Bruggelingen, als hiervooren vermelt, is volgens de inschrijvinge
en conditie gegeven geworden, bestaende desen schat in meer dan 11.000 onsen
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zilver effecten en in de weerdije van tusschen de 36 à 37.000 guldens; zullende met
- fol. 492 - recht den vaderlandschen iver door 't naegeslagt bewondert worden terwijl
nu in menige huijsen in plaets van zilvere serviciën niet den kopere en tinne gebruijkt
worden. Dese effecten waeren ingelaeden in twee tonnen, liggende op een schoon
vercierden rollewaegen, den coetsier op een verheven stoel sittende en vier schoon
vercierde peerden trokken dezelve tot aen de barge. Voorop gingen de speellieden
der gildens, op het krijgsmusik schoon spelende, nevens den waegen ging een
detachement onsen gildens in de waepens en eenige der zelve zullen den schat
versellen totdat dezelve tot Brussel ter bestemminge zal vergeleijt zijn.
Heden verneemt men in de LXXXV gasette: uijt Weenen de vrede-onderhandelingen
met de porte staen in langduerigheijd getrokken te worden; benoemingen door den
keijser gedaen. Uijt Brussel vrijwillige vaderlandsche giften gedaen; bericht uijt het
vaderlandts leger met verlies der Oostenrijckers. Uijt Gend andere officieële berichten
uijt hetzelve leger; verjaerdag geviert van den eersten inval der patriotten; prijsen op
de academie der teeken- en bouwkonst uijtgegeven; resolutie van d'heeren Staeten
nopende het presenteeren van requesten aen de vergaderinge.

(28 oktober 1790)
- fol. 493 - Op den 28 oktober, gelijk de drij voorgaende daegen gedaen was, wiert
er 's morgens om 9 uren in de kercke van het hospitael van St.-Jan, met expositie
van 't Alderheij[lig]ste, afgesongen eene zeer pligtige misse om de gewenschte ruste
in onse landen van den hemel te verwerven.
Heden is er van 't Stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige ordonantie nopende
het aenhouden van de deserteurs onser nationeele troupen vanwegens het souverain
congres, onder ander behelsende dat ider als deserteur moet aengehouden worden
die niet voorsien is van een pasport onderteekent door den colonel en tegengeteekent
door een officier van zijn regement voor de gemeene soldaeten en voor de officiers
of andere overste geteekent door den generael en tegengeteekent door den colonel
van de regementen onder welcke sij hun bevinden. Zulks alsnu hoogstnoodig zijnde
omdat men verneemt dat de desertiën hoe langer hoe meerder worden.
Nu en dan verneemt men door tijdingen uijt het vaderlandts leger die niet zeer
aengenaem zijn, hoewel onse troupen niet zonder verlies van weerkanten nog altijdt
hunne voorige posten beset houden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Opmerkingen op het vraegstuk door de algemeene
vergaederinge der - fol. 494 - Vereenigde Staeten van het katolijk Nederland
voorgestelt nopende het uijtbreijden van den Nederlandschen koophandel’, waerin
word aengetoont dat eene grooter uijtgestrektheijd van den koophandel verderffelijk
zoude zijn voor onse landen, (welk stuk versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 71
kan gesien worden).
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Heden verneemt men in de LXXXVI gasette: uijt Weenen nopende de betrekking
der troupen van de winterkwaertieren. Zeegevegt tusschen de Russissche en Turksche
vloten voorgevallen. Uijt Brugge nopende d'afsending van de zilvere effecten. Uijt
Gend hoe den schat onder een aerdig opschrift aen d'heeren Staeten van Vlaenderen
is aengeboden; aenspraek ter deser gelegentheijd gedaen door d'heer Nicolaes
Donche440. Uijt Oostende Te Deum Laudamus gesongen over den eersten dag der
begonste vrijheijd, den hoedt van vrijheijd met alle pligtigheijd in 't midden van de
Mart geplant. Pligtigheden wegens de revolutie welcke tot Ruddervoorde en Altre
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gehouden zijn. Uijt Gend een baele pluk441 uijt Rupelmonde toegesonden en
vaderlandsche giften tot Gend gedaen.

(29 oktober 1790)
Op den 29 oktober 's morgens om 7 uren vergaederden de heeren der parochiale
kercke van St.-Walburge - fol. 495 - op den Burg van waer sij, voorop gaende de
meijskens der armeschoolen, gevolgt door kruijs en vaene, den ommegang gingen
van 't H. Bloet onder het luijdop lesen in de Vlaemsche tael van den H. Roosencrans,
omringt door eene groote menigte volks. Voorop ging den iverigen pater Bedet,
predikheer, ook omringt door eene groote menigte godtvrugtige, ook tusschen
d'uijtlegging der H. Misteriën luijdop lesende; weergekeert zijnde wiert in de capelle
van 't H. Bloet voor 's landts geluk eene lesende misse gedaen, de kercke door de
menigte godtvrugtige te kleen zijnde.

(30 oktober 1790)
Op den 30 oktober 's avons tusschen 9 en 10 uren wiert vanuijt de vangenis naer het
correctiehuijs deser stadt vertransporteert voor den tijdt van eenige jaeren den
openbaeren lasteraer Du Pré, van welckers daeden hiervooren fol. 473 wijtloopig
gehandelt is. Zulks is nogtans in stilte geschiet, zonder publicke condemnatie ofte
zonder dat den zelven in 't openbaer was overgeleet. Het magistraet aldus in die saek
zeer voorsichtig tewerk gegaen hebbende opdat desen aen de woede des volks, die
hem zouden konnen omgebragt hebben, niet bloot zoude hebben gestelt geweest.
Desen morgen met het aenbreken van den dag wiert op d'hoeken van - fol. 496 - den
Burg gesien eene zeer schimpachtige pasquille op welke eene galge gedrukt stont
aen welke eenige fijgen hingen, onder dezelve stonden met naem afgeschreven
vijfthien persoonen deser stadt bekent voor de vermaerste fijgen met dreijgement
dat dese par eersten aen eene galge zullen gehangen worden. Die pasquillen zeffens
afgetrokken zijnde, zijn aen 't collegie overhandigt geworden.

Eindnoten:
(422) Hier wordt het oefenveld van het leger bedoeld dat volgens Magda Cafmeyer aan de Maalse
Steenweg was gelegen en gebruikt werd tot na de tweede wereldoorlog. (M. CAFMEYER, De
Kazernes aan de Kruispoort, in: Biekorf, LXIII (1962), blz. 173).
(423) Op het Congres te Den Haag werd er gesproken over een eventuele wapenstilstand om verder
bloedvergieten te vermijden (17 september 1790). Vander Noot en van Eupen geenszins van
plan direct het bijltje er bij neer te leggen, besloten met 20.000 vrijwilligers een aanval te
ondernemen op de Oostenrijkers in Luxemburg. Reeds na het Congres van Reichenbach (zie
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voetnoot nr. 309) had vander Noot opgeroepen tot een soort ‘levée en masse’. Enkele duizenden
plattelandszonen gingen hierop het patriottenleger vervoegen. Aan de officieren werd nauwelijks
de tijd gegeven om de soldaten vrijwilligers enigszins op te leiden; vander Noot wenste immers
een beslissing te forceren vóór Oostenrijkse versterkingen in Luxemburg aankwamen. Op 22
september werd de beslissende slag bij Anseremme gestreden. Hij werd door de Oostenrijkers
omwille van de plaats van hun legerkamp de slag bij Falmagne genoemd. Het patriottenleger
werd uiteengeslagen. We hebben de vermelding over een slag op 28 september niet
teruggevonden. (TERLINDEN, o.c., blz. 89-90; 98-99), (M. POST, o.c., blz. 102, 106), (R.
BOIJEN, o.c., blz. 69), (L. DHONT, Politiek..., o.c., blz. 152-153).
(424) George Joseph Wijnsdauw werd gedoopt op 10 februari 1749 als zoon van Sebastien (geboren
in Houttave 1718) en Helene Jeanne Neirinckx (geboren in de O.-L.-Vrouweparochie, 2de
portie 1728). Hij hield het café ‘Au grand caffé’ open in de Kleine Sint-Amandsstraat. (R.A.B.,
Fonds Brugge, nr. 725, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de wettelycke... (1790),
o.c., cahier 9, fol. 21), (S.A.B., Doopregister Sint-Salvatorsparochie, 2de portie, 1749).
(425) Joseph Emmanuel Coene werd geboren te Brugge (Sint-Salvatorsparochie) op 11 december
1745 als zoon van Emmanuel en Agathe Puyenbroeck. Op 25 augustus 1767 trad hij in dezelfde
parochie in het huwelijk met Anna Houthooft. De koopman Coene, wonende in de
Gentpoorstraat, werd tussen 1788-1789 opgenomen in de Eed van de Witte Saaihalle (1788:
1ste vinder en onderdeken; juli 1789: deken). Joseph Coene was een gekende royalist die spotte
met allerhande dogma's, met het gedrag van de geestelijkheid en zichzelf dan ook als ‘geus’
bestempelde. Tijdens de omwenteling van 1789-90 werd hij talrijke keren vervolgd, omdat hij
o.a. bleef doorgaan met het organiseren van royalistische soupers. Onder het vernieuwde
Oostenrijks bewind en bij de Wet van 14 januari 1792 werd hij hoofdman van het
O.-L.-Vrouw-zestendeel. Toen het Oostenrijks garnizoen op 30 april 1792 de stad verliet, brak
er een paniekstemming uit onder de royalisten en velen, waaronder Joseph Coene, vluchtten
uit de stad weg. Hij kwam later naar Brugge terug, waar hij stierf op 6 oktober 1796. (S.A.B.,
Doopregister Sint-Salvators 1745), (IDEM, Huwelijksregister Sint-Salvators 1767), (IDEM,
Overlijdensbericht), (W. BOUSSY, o.c., Bijlagen I, blz. 99), (Y. VANDENBERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 103, 246-251, 259, 291 en dl. II, blz. 46-47), (S.A.B.,
Wetsvernieuwingen 1762-1795, fol. 261vo-262).
(426) Jean-Charles de Joigny van Paemele werd geboren te Ieper op 4 november 1741 als zoon van
Adolphe-Willem en Marie-Catherine-Claire Wynckelman van Walhove. Hij huwde te Brugge
op 2 juni 1765 Maria-Ferdinande-Pelagie van Steenhuyse van Hernen, weduwe van Marie-Louis,
graaf van Beaufort. Baron Joigny van Paemele was een royalistische edelman uit de kringen
rond burgemeester R. Coppieters, echter zonder een noemenswaardige beroepsbezigheid. Hij
streefde wellicht naar het verwerven van een ambt. Hij overleed te Brugge op 19 maart 1794.
(S.A.B., Overlijdensbericht), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 247), (P.
VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 61 en 150), (J. GAILLIARD, Bruges..., o.c., dl. III, blz.
451-453).
(427) Een verslag van de gebeurtenissen vindt men in de ondervermelde bron. (R.A.B., Fonds Brugge,

(428)

(429)
(430)
(431)

no 725, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de wettelycke Informatien... (1790),
cahier 9, fol. 19-28).
Was Albertus de Prez, zoon van Joannes, geboren te Aalter (45 à 46 jaar oud). Sedert zijn 18
jaar verkocht hij appelen, vis en fruit te Brugge. Hij woonde in de Oude Gentweg recht tegenover
de poort van de Jacobinessen. Hij werd op 16 oktober in de gevangenis ondervraagd en op 29
oktober veroordeeld voor 1 jaar wegens ‘excessen dronkens’. Hij bekende die morgen samen
met twee andere personen in ‘Den Lantsman’ een herberg in de Oude Gentweg, 16 à 17 glazen
jenever gedronken te hebben. Hij werd echter vrijgelaten op 30 december. Een uitvoerig verslag
vindt men in de ondervermelde bronnen. (R.A.B., Fonds Brugge, nr. 725, Register Criminee1
der stad Brugge Behelsende de wettelycke Informatien... (1790), o.c., cahier 2, fol. 18 art. 2),
(IDEM, nr. 659, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de Tighten... (1790), o.c.,
cahier 13, fol. 16-17).
Twee kronen hadden ongeveer de waarde van 5 gulden en 8 stuivers. (Taryf der goude..., o.c.,
blz. 33).
De vensters werden dus 's morgens vroeg nog hersteld.
Na de nederlaag van het Belgisch leger op 22 september (zie voetnoot nr. 423), kwam een
buitengewoon Congres te Den Haag bijeen met de vertegenwoordigers van de Driebond en
afgevaardigden van de Belgische republiek. Het Congres vergaderde van 24 tot 28 september.
Er werd besloten tot de oprichting van een commissie waarin uit iedere provincie van de
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Belgische republiek een afgevaardigde zitting zou hebben. Deze commissie moest dan een
pre-advies uitbrengen over de te volgen gedragslijn. De Driebond wenste een beslissende slag
tussen de in de Ardennen arriverende Oostenrijkse troepen en de Belgen te voorkomen. De
Belgische afgevaardigden vonden dat ze onmogelijk een wapenstilstand konden sluiten vooraleer
ze de provincies nauwkeurig op de hoogte hadden gebracht van de daaraan verbonden voordelen.
Daarom werden de afgevaardigden van de Staten van de provincies naar een buitengewone
zitting geroepen (17 oktober). Daar besloot men om te proberen tijd te winnen. (M. POST, o.c.,
blz. 106-111).
(432) Is het scheldwoord voor de patriotten.
(433) Een collegiale kerk is een kerk van een college van kanunniken. Brugge bezat 3 collegiale
kerken, nl.: Sint-Donaas, O.-L.-Vrouwekerk en Sint-Salvator. Omdat hier duidelijk het enkelvoud
kercke gebruikt wordt is het niet duidelijk of ofwel het een vergissing betreft en alle kapittels
bedoeld worden ofwel één specifiek kapittel bv. Sint-Donaas.
(434) Zie S.A.B., Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 182vo.
(435) ‘Den Gaapaard’ was een brouwerij die reeds voor 1464 bestond. Zij was gevestigd in de
Noordzandstraat. (Zie ook voetnoot nr. 90 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).
(436) Is een geleerd genootschap opgericht in 1772 door Maria-Theresia als Académie Impériale et
Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles. (Grote Winkler Prins Encyclopedie,
o.c., dl. 1, blz. 211), (De weg naar eigen academiën 1772-1938, Brussel, 1982, passim).
(437) Guillialmus Geysen was een Brugs kunstschilder, geboren op 28 juni 1761 als zoon van Joannes
Geysen en Catharina de Bree. Hij volgde les aan de Brugse academie waar hij verschillende
prijzen behaalde. Geysen vertrok op 9 juni 1789 naar Parijs en volgde er les bij Suvée die hem
weldra bekwaam achtte om aan de Koninklijke Academie te studeren. Op 26 september 1790
won hij de eerste prijs voor het tekenen van een levend model. Als veelbelovende leerling mocht
Geysen daarop voor 4 jaar aan de Franse academie te Rome les volgen. Hij werd echter getroffen
door verlamming. Geysen keerde terug naar Brugge om zijn genezing af te wachten. Na zijn
herstel hield hij zich vooral bezig met portretschilderen. We hebben zijn sterftedatum niet
teruggevonden. In het Steinmetzkabinet te Brugge is er nog een pentekening van hem bewaard
over de voormalige Eekhoutabdij. (S.A.B., Academie, nr. 230, handschrift nr. 81: Levens der
konst-schilders, konstenaers en konstenaeressen, soo in 't schilderen, beeld-houwen als ander
konsten. De welke van de stadt van Brugge gebooren syn, ofte aldaer hunne konsten geoeffent
hebben; verrijkt met veel aenmerkelijke en historijke aentekeningen, getrokken uyt verscheyde
schryvers, handschriften en andere bewys-stukken opgesteld door P. Le Doulx, blz. 196-199),
(C. VAN DE VELDE, Stedelijke Musea Brugge. Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen,
Brugge, 1984, dl. 1, blz. 200).
(438) Zijn de 3 banken. De eerste bank bestond uit alle oud-burgemeesters van de stad; in de tweede
bank zetelden alle oud-wethouders, zowel schepenen en raden, en ook de 6 hoofdmannen die
steeds oud-wethouders waren. Dezelfde 6 hoofdmannen en de meeste dekens van de ambachten
hadden zitting in de derde bank. De 3 banken konden niet uit eigen beweging vergaderen. Ze
werden door de burgemeester van de schepenen opgeroepen en moesten zich uitspreken over
de voorstellen die hij formuleerde. (Y. VAN DEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 5-6).
(439) Is Jacob de Cuyper, geboren te Oostende in 1736, pastoor van Mariakerke in 1762 en gestorven
in 1805. (D. LESCOUHIER, Algemeene lijst..., o.c., dl. 3, blz. 41).
440 Nicolaas Franciscus Donche werd geboren te Brugge (Sint-Walburgaparochie) op 16 augustus
1735 als zoon van Petrus en Maria Patijn. In dezelfde parochie huwde hij op 31 mei 1761 Maria
Cyrilia Vercruysse. Nicolaas Donche was het prototype van de durvende ondememer-koopman.
In 1748 richtten enkele ondernemers een vennootschap op met de bedoeling aktieve handel te
gaan voeren met Engeland, Ierland, Frankrijk en Spanje. Donche bestuurde later dit handelshuis
en kreeg van de regering een belangrijke vrijstelling op de in- en uitvoerrechten. Toch kwam
het vennootschap niet van de grond en werd ontbonden. Rond de zeventiger jaren legde hij zich
toe op de walvisvangst. Hij liet, tegen het advies van het stadsbestuur, tweemaal het schip ‘Maria
en Alida’ uitvaren. Op 29 maart 1773 voer dit schip voor de derde keer naar Groenland. De
Brugse walvisvaarders keerden op 29 augustus met lege handen naar huis terug. Toen gaf
Donche het op. Eind 1783 probeerde hij opnieuw een vennootschap voor walvisvaart op te
richten, maar er kwam niets van terecht. Tijdens de vierde Engelse zeeoorlog probeerde hij
weer iets te ondernemen. Hij was dan ook de voornaamste initiatiefnemer van een vermoedelijk
in 1779 gestichte ‘Société de Commerce’, waarvan hij tevens directeur werd (met P.J. Serdobbel).
Na het beëindigen van die zeeoorlog stierf ook Donche's handelshuis een zachte dood. Hij
richtte ook een vereniging op van popelende en op aktie beluste kooplui: een ‘Chambre Ardente’,
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die zowat een schaduw-Kamer van Koophandel was en die zelfs rechtstreeks met Wenen in
verbinding stond. En intussen was deze heel aktieve en befaamde koopman nog betrokken bij
de stichting (op 1 juni 1782) van een (private) zeeverzekeringsmaatschappij. Ook op politiek
vlak speelde hij tijdens de omwenteling van 1789-90 een rol. Zo was hij lid van het ‘comité om
de stad te helpen besturen’, namelijk voor het departement van financiën en was hij
gevolmachtigde bij de ‘vaderlandse inschrijving’ van maart 1790. Hij vervulde echter geen
openbaar ambt gedurende deze periode. Prof. Y. Vanden Berghe stelt dat Donche op 1 december
1792 verkozen werd tot 25ste voorlopige vertegenwoordiger. Uit onze opzoekingen nemen we
te mogen opmaken dat het hier niet Nicolaas Donche betrof, maar wel zijn schoonbroer, de
koopman Leemans, die met zuster Donche gehuwd was. Wel werd Nicolaas in de Wet van 16
december 1792 opgenomen als zesde schepen. Nicolaas Donche was ten slotte de vader van de
bekende jezuïet Ludovicus Donche. (S.A.B., Doopregister Sint-Walburga 1735), (IDEM,
Huwelijksregister Sint-Walburga 1761), (IDEM, Hallegeboden 1786-1793, fol. 155vo), (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 24-25, 32-33, 54 en dl. II, blz. 30-31, 64-65),
(L. COUVREUR, De zeeverzekeringsmarkt der Oostenrijkse Nederlanden op het einde van de
XVIIIde eeuw, in: A.S.E.B., 1937, dl. LXXX, blz. 74), (L. TEETAERT, Bijdrage..., o.c., blz.
161 en 165), (E. REMBRY, o.c., blz. 273), (Stamtafel van de familie Donche, in: Rond den
Heerd, VII, 1872, blz. 312-313), (P. BOGAERTS s.j., Levensbeschrijving van pater Lodewijk
Donche, priester van het Gezelschap van Jezus, stichter van de Zusters der Christelijke Scholen
van den H. Jozeph Calasanctius, te Vorsselaer, Turnhout, 1892, 420 blz.), (P.A. DONCHE,
Resultaet der opsoekingen..., o.c., blz. 124).
441 Waarschijnlijk wordt hier een hoeveelheid (een baal = ± 50 kg.?) geplukt of gepluisd lijnwaad
bedoeld. (L.-L. DE BO, o.c., blz. 875).

[November]
(2 november 1790)
Op den 2 november saeg men in alle de parochiale kerken deser stadt, waer men
gewonelijk de zieloctaven viert, alle de confrerijen herstelt en de goddelijeke diensten
als vóór d'afschaffinge der zelve met allen luijster herleven.
Heden verneemt men eene zeer onaengenaeme tijdinge uijt Naemen dat aldaer, of
bij neglesentie, of door verraed, het vuur in een der magasijnen is ontsteken waerdoor
niet alleen het magasijn maer een overgroote menige minutie van oorloog, poeder
en cardouchen zijn in de locht gesprongen, door welken toeval menige menschen
gedoodt en gekwest zijn en door welcke ook vele omliggende gebouwen veel geleden
hebben.
Heden verscheen in 't licht: ‘Redenvoeringe uijtgesproken in de collegiale kercke
van St.-Pharaildis in de tegenwoordigheijd van hunne hoogmogende heeren Staeten
van Vlaenderen door den eerw. heer de Bast, etc.’, (welk stuk - fol. 497 versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 72 kan gesien worden).
Heden verneemt men in de LXXXVII gasette: uijt Weenen Te Deum afgesongen
wegens de krooninge van Leopold den II als Roomsch keijser; den prins Maurojeni
onthalst en zijn hooft naer Constantinopelen gesonden. Het stedeken Szistove bepaelt
voor het vredecongres. Decreten der landtsvergaederinge uijt Parijs nopende
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het voeren der nationeele vlagge; de belastingen voor getrouwde en ongetrouwde en
de religeusenhuijsen. Uijt Brussel bericht uijt het vaderlandts leger en vrijwillige
giften gedaen. Uijt Gend den eed van trouwe door de twinders en weversgasten
gedaen; vaderlandsche giften en aenspraeke hierover gedaen. Menig pluk- en lijnwaed
overgegeven. Pligtigheijd wegens de revolutie tot Vurste, land van Gaver, met groote
solemniteijt gehouden.

(4 november 1790)
Op den 4 november verneemt men in de volgende gasette: uijt Weenen de geheele
keijserlijcke familie komt allengkens uijt Francfurt terug; zijne majesteijt zal incognito
blijven totdat alles voor zijnen intré zal gereet zijn. Uijt Francfurt de ardtshertoginne
Marie-Christine naer Mentz vertrokken. Uijt Nivelles eenen officier, pligtig aen 't
grootste verraed in 't nationeel leger, is in - fol. 498 - egtenis beweegt geworden.
Gebuertenis tot Naemen voorgevallen door qualijk dunkende luijden veroorsakt; den
geplanten vrijheijdshoedt met kogels doorschoten. Uijt Parijs decreet der
landtsvergaederinge tot verplaetsinge der barrieren. Uijt 's Gravenhage den graeve
de Mercij d'Argenteau heeft met deszelfs regeeringe in onderhandelinge geweest.
Uijt Brussel bericht nopende het ongeluckig springen van het buskruijtwerkhuijs tot
Namen voorgevallen.

(5 november 1790)
Op den 5 november's morgens om 7 uren vergaederden de eerw paters augustinen
op den Burg van waer sij, voorop gaende de studenten van hun collegie met den
patrioticquen standaert en t'eijnden de reliquiën van het H. Kruijs die door eenen
pater met choorkappe gedregen wierden, den ommegang van het H. Bloet gingen,
luijdop in de Vlaemsche tael tusschen een overgroote menigte godtvrugtige den H.
Roosencrans lesende. In de capelle van 't H. Bloet weergekeert zijnde, is er eene
lesende misse gedaen geworden. Om 10½ uren van desen morgen is door onsen
eerweerden heer bisschop in de cathedraele kercke van St.-Donaes, naerdat gisteren
naermiddag de zielvigiliën(442) afgesongen waeren, eenen solemnelen lijkdienst verricht
geworden voor de ruste der zielen van - fol. 499 - de overleden vaderlanders ten
bijwesen in den choor van d'heeren der agtbaere magistraeten in corpora, van de
volontaire der drij gildens in uniforme en van de kinderen der militaire krijgsschool
en veele godtvrugtige, welcken plichtigen lijkdienst om 12½ uren onder het luijden
van alle de klokken eijndigde. In 't midden van den choor was geplaest eene hoog
verheven en schoon vercierde lijkbaere op dezelve forme als hiervooren fol. 411
aengewesen is, met alle dezelve cieraeden verciert zijnde.
Heden morgen is van 't Stadthuijs afgekondigt eene wijtloopige ordonantie(443) nopende
het nieuw gelt van den staet dat gemunt wordt, alle der zelver afbeeldingen en weerde
daerin vermelt staende en van welcke voor 't toekomende eenige stukken zal tragten
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voor memorie te behouden; eenider nogtans geordoneert wordende zoo dese speciën
als het circuleerende keijserlijk gelt tot naedere orders te ontfangen.

(8 november 1790)
Op den 8 november was elk in d'uijterste verslaegentheijd en verwondering
(g)edompelt op 't ontfangen van een manifest van den keijser en koning Leopold den
II(444), den 14 October tot Francfurt geteekent, voerende voor tijtel: ‘Copie van een
stuk, onder simpele enveloppe to[e]gekomen aen de Staeten van Vlaenderen den 4
november 1790 met den timbre van's Gravenhage - fol. 500 - en gecollaioneerd(445)
Hoppèz’, (welck versaemelinge N. 2 onder de stukken N. 31 kan gesien worden).
Bij dit manifest heijscht den keijser de Belgissche provenciën onder zijne heerschapije
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terug onder het gerant der drij mogentheden en onder beloften en verdreijgingen op
zijn koninglijk woort, als in hetzelve wijtloopig kan gesien worden. Op 't ontfangen
van dit manifest siet ider, die eenig verstant wilt plaetse geven, genoegsaem dat heele
de Neerlandtsche vrijheijd haest gaet in duijgen vallen en dat men alles par eerste
daegen zal gaen zien uijtvallen zooals de fijgen van overlang voorseijt hebben.
Heden verneemt men in de LXXXIX gasette: uijt Weenen den keijser makt zig bereijt
om naer Bohemen te vertrecken. Inval der Russen tot aen Constantinopelen verbreijt.
Uijt 's Gravenhage wijtloopig bericht nopende de onderhandelingen die door de
ministers van Engelant, Pruijssen en Holant aldaer gehouden worden en korten inhout
van het overgegeven manifest uijt naem des keijsers, hiervooren in zijn geheel
verhandelt. Uijt Venlo de Pruijssisssche troupen in Kessel moeten naer hunne
besettingsplaetsen trekken. Uijt Nieuport segening van den vischvangst. Uijt Brugge
vaderlandsche [giften] door eenige parochiën van 't Brugsche Vrije gedaen.

(10 november 1790)
- fol. 501 - Op den 10 november begonde in de kercke der eerw. paters predikheeren
eene zeer pligtige octave voor de ruste der zielen van de overleden vaderlanders. In
't midden der voorkerk was er geplaest eene zeer pligtige lijktombe, de twee autaeren
en pilaeren in de voorkerk konstrijk in den rouw met swart laeken bekleet zijnde,
waeren omhangen met sinnebeelden, gedichten en jaerschriften, betrekkelijk tot de
tijdtsomstandigheden. Daegelijks geduerende de octave worden 's morgens de
zielvigiliën gesongen, dan volgt er eene pligtige misse van Requiem; naermiddag
wordt er gepredikt en dan gedaen een solemneel lof. Tot het eijnde van 't toekomende
jaer 1791 zal er daegelijks 's morgens eene lesende misse om 8 uren gedaen worden
en ter eeuwige gedagtenisse is er op date van heden voor de toekomende tijden
ingestelt een eeuwig jaergetijde opdat de vrome daeden der dappere vaderlanders
voor de toekomende tijden door 't naegeslagt noijt voor de rust hun'er zielen zouden
vergeten worden(446). t'Eijnden de kerk hangt een konstvercierden offerblok, met een
gedicht wegens d'omstandigheden, tot het ontfangen der vrijwillige giften tot
d'uitvoering der diensten, alles verder door eenige iverige ingesetene deser stadt
bekostigt wordende.

(11 november 1790)
- fol. 502 - Op den 11 november's morgens om 7 uren wiert in de kerke der eerw.
paters recoletten afgesongen eene zeer pligtige misse gevolgt door den Veni Creator
om van den almogenden Godt in dees netelachtige tijdtsomstandigheden eene
gewenschte verligtinge te verwerven voor onse regeerders, de heeren Staeten der
verscheijde provenciën, wiens wijse bestiering nu hoogst noodig wordt opdat de nog
bloeijende Nederlanden in geen volkomen ondergang zouden mogen gedompelt
worden, want gelijk men nu verneemt is het manifest van den keijser Leopold reets
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tot Brussel openbaer verbrant; het volk besonder van Brabant wilt naer geene
voorstellingen luijsteren, het geroep is alom algemeen ‘VRIJ of DOODT’. Den haet,
besonder van de Brabanders, tegens het doorluchtig huijs van Oostenrijk opgevat,
is zooveel te grooter omdat over jaer het manifest van den heer Hinricus van der
Noot bij orders van 't gouvernement openbaer tot Brussel door scherprechters handen
verbrant wiert.
Heden is binnen Brugge vanwegens het souverain congres geaffixeert eene wijtloopige
bekentmaekinge waerbij dat er versogt wordt om de liniën van Brabant en Henegauw
met volontaire te betrekken, de Vlamingen genoot wordende tegens den 18 deser fol. 503 - eene naemlijst over te geven hoeveel manschap hun
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volontairelijk zullen laeten inteekenen om dit loffelijk te helpen behertigen en
onderstuenen tegens de ondernemingen van alle vijantlijcke aenvallen en om alle
inbrueken der grensen te voorkomen.
Heden verneemt men in de XC gasette: uijt Kadix het schip El St.-Ramon van 74
stukken kanons tot asschen verbrant. De stadt Oran bevint zig door eene aerdbevinge
in den deerlijksten toestant. Uijt Weenen den keijser zal wegens de menige
staetssaeken de jagten van verlusting niet bijwoonen; eenen graeve die naer zijne
landtsgoederen was verwesen, is gevlugt. Uijt Londen overeenkomst tusschen
Engelant en Spangjen. Uijt Parijs de gravinne De La Motte versoekt revisie van haer
berucht proces; de afsettinge der ministers wordt versogt. Uijt Brussel pointen door
't souvereijn congres vastgestelt voor de wervinge der Belgissche troupen: hoeveel
mannen door elcke provencie moeten gelevert worden, de lijfrenten en eeremadaliën
welcke de soldaeten voor hun dienst zal gegeven worden. Uijt Gend pligtigen
lijkdienst voor d'overleden vaderlanders gedaen. Bekentmaekinge van de Staeten
van Vlaenderen nopende het optrekken en besetten der grensen door de volontaire.
Het bericht van 't verraet - fol. 504 - van den heer Naline447 herropen. Uijt Gistel den
standaert van vrijheijd aldaer met alle pligtigheijd op de Mart aldaer geplant geworden.

(12 november 1790)
Op den 12 november 's morgens om 7 uren vergaederden de eerw. paters carmeliten
op den Burg, verselt met de reliquiën van 't H. Kruijs, van waer sij, voorop gaende
eene vaene en kruijs, tusschen eene overgroote menigte godtvrugtige den ommegang
gingen, lesende luijdop in de Vlaemsche tael den H. Roosencrans. In de H.
Bloetcapelle weergekeert zijnde, is er voor 's landts welvaeren eene lesende misse
gedaen geworden.
Heden is er ook in de kercke der eerw. paters capucinen begonst eene solemneele
octave ter eeren van den H. Geest, daegelijks 's morgens eene solemnele misse met
den Veni Creator afgesongen wordende, 's middaegs om 4 uren wort er een
zielroerende sermoen gedaen en daemaer een solemneel lof ten eijnde den hemel de
heeren Staeten, onse regeerders, zoude gelieven te verlichten om in dees
tijdtsomstandigheden, die van 't grootste belang worden, de beste maetregelen te
mogen nemen opdat onse landen geen volkomen ondergang zouden mogen ondergaen.
Heden om 10 uren wiert ook in de parochiale kercke van St.-Gillis gedaen eenen
solemnelen lijkdienst, 's middags wiert er gepredikt - fol. 505 - en daenaer gedaen
een solemneel lof, in 't midden der kercke geplaest staende een verheven lijktombe
met jaerschriften en vercieringen wegens de tijdtsomstandigheden, zelfs met
verbeeldingen van opgehangen en mishandelde paters door de Oostenrijckers, die
belacchensweerdig en schandig waeren in Godts heijligen tempel geplaest te worden.
Dit alles tot laevenis der zielen van d'overleden vaderlanders gedaen wordende en
om heden den dag te vereeuwigen op welcke binnen Brugge d'eersten publicken
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dienst voor d'overleden vaderlanders gedaen is, zoo den leser hiervooren fol. 17 zien
kan.
Heden om agt uren, gelijk ook gisteren naermiddag, waeren alle de leden der ambagten
en neeringen op hunne vergaederplaetsen saemengeropen wanneer er aen alle dezelve
door de respective dekens verslag gedaen wiert van het manifest van den keijser ende
koning Leopold den II, hiervooren verhandelt, van de onderhandelingen die het
souverain congres heeft met de gedeputeerde der hoven van Weenen,
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Londen, Berlijn en 's Gravenhage. Meest alle de stemmen der corporatiën vielen uijt
van voor 't welvaeren van religie en staet met de begonste onderhandelingen voorts
te gaen(448); eenige nogtans riepen ‘VRIJ of DOODT’ - fol. 506 - en dat men het
manifest van den keijser ende koning moest verbranden. Dus is allen welpeijsenden
en vredelievenden borger in de grootste onsekerheijd welcken keer die saeken van
't grootste belang zullen nemen, temeer omdat verscheijde reets hebben geteekent,
op de vraege van gisteren, nopende het besetten van de liniën van Brabant en
Limbourg om dezelve vrijwillig te zullen gaen besetten. Met de genomen resolutiën
der ambagten en neeringen zijn de dekens om 10 uren op 't vergaedert collegie
verschenen om van dezelve seffens verslag aen 't congres te senden opdat er tegens
den 18 deser eene beslissende aentwoord op 't gemelt manifest zoud konnen veerdig
zijn, gelijk met de naemlijst van die hun volontairelijk hebben aengeboden die niet
merckelijk is want er van verscheijde ambagten en neeringen niet eenen ingeteekent
heeft.

(14 november 1790)
Op den 14 november 's morgens om 11½ uren vertrokken de volontaire onser drij
gildens van de Mart in volle uniforme, met het krijgsmusik en vliegende vaendels,
naer de parochiale kercke van St.-Walburge alwaer tot laevenis der zielen van
d'overleden vaderlanders eene lesende misse gecelebreert wiert. Volgens de gedrukte
affixen zal alle sondaege ter zelver - fol. 507 - ure en attentie diergelijcke misse
plaetse hebben en 't inkomen in de schaele, dat telkens merckelijk is, zal aen den
gemeenen armen verdeelt worden. Zoo men nu seker weet hebben de hoofdmannen
en gedeputeerde 's Landts van den Vrijen, die gisteren in 't Landhuijs hebben
vergaedert geweest, dezelve besluijten genomen als de corporatiën deser stadt nopende
het gewichtig manifest van den keijser ende koning en de gedeputeerde van 't
souverain congres versogt hierin de wijsste en voorsigtigste maetregelen te nemen.
Dus verwagt met ongedult welcken keer nu alle de gewichtige ondernemingen zullen
gaen nemen van welke het heele geluk of volkomen ongeluk der Nederlanders zal
gaen afhangen.
Heden verneemt men in de XCI gasette: uijt Weenen onpasselijkheijd van de
keijserinne; gedeputeerde naer 't congres van Szistove vertrokken; Marie-Christine
en Albert van Saxenteschen binnen Weenen aengekomen. Uijt Londen artikelen van
overeenkomst tusschen de hoven van Engeland en Spagniën. Tijding van een
schrikkelijk onweder uijt Jamaïca. Uijt Luijk uijtvoer van meel, haver, etc., aen den
generael De Bender ontseijt door de Staeten van 't Luijksche. Uijt Brussel verscheijde
dog ongegronde berichten dat de Belgissche proventiën onderstant door de Fransche
- fol. 508 - en andere troupen staen te bekomen. Belooningen door 't congres
toegestaen voor die onder de Belgissche troupen vóór den 1 december dienst zullen
nemen. Aensienlijcke giften uijt Loven voor 't vaderland geschonken. Den generael
Van der Meersch uijt het kasteel van Antwerpen vervoert naer de Cellebroeders tot
Loven. Uijt Gend door een decreet van den paus gedoemt eenige boeken die gedient
hebben tot onderwijsing in 't seminarie-generael. Het getal is reets zeer aenmerckelijk
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van vrijwillige die hun aenbieden om de liniën van Brabant en Henegau te gaen
bedekken.

(16 november 1790)
Op den 16 november wiert bij orders van 't magistraet bij hallegebode en trommelinge
afgekondigt(449) dat er op morgen, wegens den verjaerdag van de veroveringe der stadt
Brugge, geene vruegdevieren of illuminatiën zullen mogen ontsteken worden.
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Heden wiert mij door de schaedebe[le]tters tot het doen van mijne wagt aen de poorte
het volgende gedrukt briefken toegesonden, welke hier zal bijvoegen om in 't
toekomende te konnen sien op hoedaenig order de wagten nu onderhouden worden.
Sr. Van Walleghem, op de Mart,
uli wordt versogt te compareeren binnen het Stadthuijs op morgen, wesende den
17 november 1790, 's avons ten - fol. 509 - ses uren, in de jointe(450) der poortwachten,
tot [het] doen uwe wagt voor 24 uren dewelcke uli zal aengewesen worden door de
voorseijde jointe, Brugge den 16 november 1790.
onderteekent Frans Moentack.

(17 november 1790)
Op den 17 november 's morgens om 11 uren wiert wegens den verjaerdag van de
veroveringe van Brugge, zooals hiervooren fol. 35 wijtloopig is aengemelt, in de
cathedraele kercke van St.-Donaes door onsen eerweerden heer bisschop afgesongen
eene pligtige misse in volle musik, gevolgt door den Te Deum Laudamus, het luijden
van alle de klokken en het losbranden van twee metaele stukken canon, geduerende
den gepasseerden nagt van Mechelen alhier toegekomen tot het gebruijk der volontaire
der gildens en t'hunnen koste aldaer voor eene somme van 2.400 guldens gekogt.
Geduerende de misse waeren in den choor en kercke tegenwoordig de heeren der
agtbaere magistraeten, de volontaire der drij gildens in uniforme, de kinderen der
patriotique krijgsschool en menige godtvrugtige. Om twee uren begonde het carilion
op den thoren te speelen, wanneer om drij uren de volontaire der gildens in de waepens
in volle uniforme met het krijgsmusik, slaende trommels en vliegende vaendels. fol. 510 - Op de Mart in slagorder verscheenen; wanneer seffens voor d'hoofdwagt
opgeregt wiert eene perse van ontrent hondert voeten hoog, in staetscaleuren konstig
afgeschildert, met den vrijheijdshoedt van boven op eene ijsere spille staende, onder
dezelve eenen blasoen hangende met de woorden: ‘Voor Vlaenders geloof en vrijheijd’
langs den eenen kant en het beelt van Maria langs den anderen kant. Het pedestal,
staende vanonder rond de persse, was konstrijk geschildert, staende van vooren de
Maegt van Brugge, van d'eene zijde den leeuw met dese woorden: ‘Eendragt makt
Magt’ en van d'andere zijde eene hant met een degen en kroon met dit onderschrift:
‘Tot beijde bereijt’, dat is tot strijt en victorie. Nauwelijks was den staendaert van
vrijheijd opgeregt of de twee voormelde canons donderden onophoudelijk, waerdoor
zelfs de glasevensters van d'Halle en van eenige naestgelegen huijsen beschaedigt
wierden. Seffens ook wiert er door alle de volontaire der drije gildens uijt de
musquetterije vier gegeven en een aengenaeme exercitie in 't vuur verbeelt, zoodaenig
dat de Mart zoo vol rook was dat dezelve een slagveldt scheen te - fol. 511 verbeelden, onder het geduerig draeijen der hoeden en 't vruegdegeroep ‘Vivat de
vrijheijd’. Door den overgrooten toeloop van volk wierden eenige lichtelijk gekwest
en eene dochter brak haeren been; eijndigende voor 't overig met alle bedenkelijcke
vruegt den verjaerdag van de verovering van Brugge zonder dat er nogtans eenige
illuminatiën ontsteken wierden.
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Heden verscheen in 't licht: ‘Waerschouwinge aen de Nederlanders wegens het
manifest of verklaeringe van den keijser Leopoldus’. Ook ‘Extrait uijt den
resolutieboek der colatie, representeerende het volk der stadt Gend’, (welcke beijde
stukken versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 73 en 74 konnen gesien worden).

(18 november 1790)
Op den 18 november 's morgens om 11 uren wiert in de kercke van d'abdije van den
Eechoute door den eerw. heer Presie, prelaet, afgesongen eenen zeer plichtigen
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lijkdienst voor d'overleden vaderlanders, in 't midden van den choor eene kostelijcke
lijktombe, omhangen met de waepens van Vlaenderen, gestelt zijnde.
Heden eijndigde door eene novene den solemnelen lijkdienst in 't clooster der - fol.
512 - eerweerde paters predikheeren. 's Morgens om agt uren wiert den pligtigen
lijkdienst gedaen, naermiddag om vijf uren gepredikt door den eerw. pater Seraphinus
Gardiaen van de capucinen tot Gend en daer volgde het lof waermede, onder den
toeloop van zoo een groot getal godtvrugtige dat de kercke te kleen was, die
solemniteijt voor de ruste der zielen van d'overleden vaderlanders eijndigde.
Heden verscheen in 't licht: ‘Afschrift van eenen brief uijt Roomen van den 17 october
1790’, raekende het onderwijs der godtsgeleertheijd in de landen van Oostenrijk en
Toscanen. Ook ‘Betuijging van ontsag en eerbiedigheijd aen de zeer eerweerde, edele
en hoogmoogende heeren van het souveraijn tot Brussel door alle de volontaire van
de provencie van Vlaenderen’, (welcke beijde stukken versaemelinge N. 3 onder de
stukken N. 75 en 76 konnen gesien worden).
Heden verneemt men in de XCII gasette: uijt Kadix bericht van verscheijde
aerdbevingen waerdoor Argel teenemael is vernielt. Uijt Weenen de keijserinne is
herstelt; bereijding voor de krooninge tot Presburg(451). - fol. 513 - Uijt Parijs
tweegevegt tusschen twee aensienelijcke heeren voorgevallen; groote beroerten en
schaede aen een hotel toegebragt; drij heeren beledigt en aengerand. Uijt Brussel
500 mannen in Vlaenderen gelicht; toegekomen stuk canon door de gilde van
St.-Sebastiaen geschonken. Uijt Gend den verjaerdag van de veroveringe van Gend
plichtig geviert en vruegdebedrijven die hierover gehouden zijn.

(21 november 1790)
Op den 21 november 's morgens om 9½ uren vertrokken de heeren der parochiale
kercke van St.-Anne, verselt met de reliquiën van het H. Cruijs, processiewijs naer
de kercke van O.L.V. ter Poorterije, alwaer ten eijnde als vooren, eene pligtige misse
de Beata, onder den toeloop van menige menschen, gedaen wiert.
Om drij uren van desen middag vertrokken de volontaire onser drij gildens in volle
uniforme en waepens, onder het gespel van schoon krijgsmusik, naer den Com, waer
zeffens tegen aen de comtoiren(452) eenen hoogverheven standaert van vrijheijd geplant
wiert onder het losbranden van menige canons en musquetterije en - fol. 514 vruegdegeroep dat de locht weergalmde. Den vrijheijdtshoedt was omhangen met
menige patriotique linten, onder dezelve hing een blasoen met de woorden: ‘Vrij of
doodt’, onder dezelve eene vlagge met de waepens van Vlaenderen en leeger een
forme van eene kroone aen welcke menige reesems vijgen gehangen waeren, zulks
voorteeken willende te kennen geven dat dus ook alle keijsersgesinde vijgen zullen
verdroogen. Naer de pligtigheijd zijn de volontaire der drije gildens naer de Mart
weergekeert, gelijk zij gekomen waeren.
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(22 november 1790)
Op den 22 november 's morgens om 6 uren wiert in de parochiale kercke van St.-Anne,
ter eeren van de H. Moeder Anna, gedaen eene pligtige misse met expositie van 't
Alderheijligste, waer voor 's landts geluk de kercke vol godtvrugtige was.
Heden verscheen in 't licht: Eene gedenkweerdige memorie, aen d'heeren Staeten
van Vlaenderen toegesonden, met de daerop gevolgde reschriptie aen de swaerdekens
deser stadt, welkers iver voorseker door 't naegeslagt zal bewondert worden, ook
eene resolutie uijt het souverain congres van den 15 deser, (welke beijde stukken
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- fol. 515 - versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 77 en 78 konnen gesien worden).
Heden verneemt men in de XCIII gasette: uijt Kadix omstandig verhael van de heele
stadt Oran die door de aerdbeving verwoest is. Uijt Weenen den koning van Naepels
en den hertog Albert van Saxentesschen en de ardtshertoginne Marie-Christine zullen
de krooninge te Presburg bijwoonen. Verlies der Turken tegens de Russen. In de
koopstadt Brodij zijn meer als 500 huijsen afgebrant benevens verscheijde
magasijnnen van kostbaere koopmanschappen. Uijt Brussel uijttrek van de besluijten
van 't souvereijn congres; groote vrijwillige giften gedaen. Uijt Gend brief van de
hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen aen alle magistraten toegesonden tot
het optrekken der volontaire, den loon der onderhout en krijgsreglementen daerin
vermelt; ook afschrift van eene nota door de vier vereenigde provenciën van 't
Neerland(453) naer den Haeg toegesonden, zijnde van eenen seltsaemen inhout;
vaderlandsche giften gedaen; bericht dat den burggrave Charles Vilain XIIII(454) het
leger - fol. 516 - niet verlaeten heeft. Pligtigheden welcke wegens de revolutie tot
Maldeghem en Nieukerken, land van Waes, gehouden zijn.

(24 november 1790)
Op den 24 november was er aen de hoeken van de straeten geaffixeert dat de
volontaire der drije gildens hunne sitting 's morgens en 's middaegs houden op de
saele der schermschole op d'Halle waer de vrijwillige jongelingen die hun willen
aenbieden om naer het leger te trekken seffens zullen worden opgeteekent, onder de
conditiën die hun zullen voorgelesen worden.
Van nu af siet men de grootste beweging onder de volontaire der gildens die 't laeste
order afwagten om op te trekken. Nu wordt er op alle kwalijk peijsende eene waekende
ooge gehouden en daegelijks worden er in egtenis beweegt, onder andere is binnen
Brugge aengebragt den heer Luxe, borgmeester van Oostcamp en den peerdemeester
van Ghist(455). Om het volk niet oproerig te maeken, in eenen oogenblik van 't grootste
gewicht, worden ook verscheijde naer 't tugthuijs van Gend beweegt, onder welcke
ook zekeren oproermaeker genaemt Van Hove(456), voor eenige jaeren, deser daegen
beweegt is.

(25 november 1790)
- fol. 517 - Op den 25 november 's morgens om agt uren wiert in de kercke der eerw.
paters carmeliten voor 's lands geluk, ter eeren van O.L.V. van 't Schapulier, gedaen
eene seer pligtige misse, alwaer wegens de dringende tijdtsomstandigheden menige
godtvrugtige tegenwoordig waeren.
Tusschen 10 en 11 uren zijn binnen Brugge aengekomen ontrent 50 volontaire der
parochie van Oostcamp met krijgsmusik, vliegende vaendels, ten deele in uniforme,
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die door de volontaire der gildens aen de Catalinepoorte ingehaelt en tot in
d'hoofdwagt op de Mart vergeleijt wierden. Naermiddag kwaemen in den zelven
toestant ook aen de volontaire van Maldeghem, Dudzeele, Westcapelle en van
verscheijde andere parochiën om par eersten met de volontaire onser gildens, die
reets zeer menigvuldig zijn, naer de grensen van Brabant en Henegauw op te
marceeren. Dus is alles heden in de stadt Brugge in beweging, van alle zijden siet
men de volontairen, alle wel gewaepent, op de Mart aenkomen, alle met eenen
heldenmoedt tot - fol. 518 - behoudenis van 't lieve vaderland den grootsten iver
betoonende en maer den ooggenblik tot den aftogt, die op morgen bepaelt is,
afwagtende.
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Heden verneemt men in de XCIV gasette: uijt Weenen den ardtshertog Leopoldus,
vierden soon van Zijne Majesteijt den keijser, tot palatin van Hongarijën(457) verkozen.
Zegenprael door de Russen op de Turken behaelt. Uijt 's Gravenhage nopende de
groote onderhandelingen der Belgissche saeken die aldaer gehouden worden. Uijt
Brussel den drift der volontaire tot het optrekken naer de grensen, dat men moeijte
heeft om die te wederhouden; den eedt door dezelve gedaen. Aengenaeme tijdingen
uijt Den Haeg: zijne koninglijcke hoogheijd, Karel(458), ardtshertog van Oostenrijk,
derden soon van Zijne Majesteijt den keijser, tot hertog, graeve, markgraeve en heer
der Belgissche provenciën in Den Haeg gereclameert. Uijt Meenen heldenmoedt
betoont door de volontaire. Uijt Gend bericht van den gasettier van Amsterdam
wegens de tijdtsomstandigheden wedersprooken. Volontairen aengekomen en groote
gifte van zilverwerk gedaen.

(26 november 1790)
- fol. 519 - Op den 26 november 's morgens om agt ureh vergaederden op den Burg
de heeren der parochiale kercke van St.-Jacobs van waer dezelve voor 's landts
welvaeren den ommegang gingen van het H. Bloet, tusschen eenen groote menigte
menschen, voorop gaende vaene en kruijs en onder het luijdop lesen van den H.
Roosencrans in de Vlaemsche taele. Weergekomen zijnde, wiert in de kercke van
St.-Jacobs aen den autaer van O.L.V. Presentatie, wegens d'octave in 't midden der
kerk gestelt zijnde, afgesongen eene zeer pligtige misse, waer ook wegens de
driengende en gevaerelijcke tijdtsomstandigheden menige godtvrugtige tegenwoordig
waeren. Om 10 uren wiert ook in de kercke der eerweerde paters Discalsen gedaen
eenen solemnelen lijkdienst tot laevenis der zi[e]len van de dappere vaderlanders
die in zoo groote menigte tot het bekomen der vrijheijd het leven hebben verloren.
Daegs tevooren waeren gedaen de zielvigiliën, heel den autaer en kercke was in den
rouw bekleet en in 't midden gestelt eene verheven lijktomme rond welke menige
krijgsinstrumen[ten] geplaest waeren en welke zielmissen geduerende - fol. 520 agt daegen zullen gecontinueert worden.
Tusschen 9 en 10 uren van desen morgen vertrokken van de Mart in volle krijgsorder
de volontaire der hantboge, bestaende in circa 130 mannen, onder welke eenige der
boeregildens geaccompagneert waeren. Op de Coupure in een billanderschip
ingescheept zijnde, zijn zij onder de algemeene toejueging der aenschouwers en
onder het nemen van een teerder afscheijt naer Gend vertrokken om van daer de
grensen van Brabant en Henegauw te gaen bedekken. Geduerende desen naermiddag
zijn van alle kanten volontaire der parochiën aengekomen, uijtgedost als degone van
gisteren, zoodat de heele stadt als in beweging is en men van alle zijden niet anders
hoort als den trommel slaegen, het krijgsmusik ronken en niet dan patriotique vaendels
ziet vliegen, zoodat men met ongedult d'oogenblikken afwagt wat er van dit alles zal
gaen geworden.
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Heden verscheen in 't licht: Een resultat van de heeren Staeten waerbij den ardtshertog
Karel als grooten hertog der Belgissche provenciën is [g](r)ereclameert, (welke
versaemelinge N. 1 onder de stukken N. 13 kan gesien worden).

(27 november 1790)
- fol. 521 - Op den 27 november 's morgens met het opkomen van den dag wiert er
binnen de stadt Brugge eene maere verspreijt, dog zonder vasten grond van waerheijd,
behelsende dat er 4 à 5.000 mannen keijserlijcke troupen in de provencie van Naemen
zijn ingevallen, zoo nogtans dat er weijnig van dezelve zijn overgebleven maer meest
alle, wanneer dezelve binnen de stadt Naemen waeren aengekomen,
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door het volk omgebragt zijn, immers zulks wiert vertelt op dezelve forme
voorgevallen te zijn zooals d'eerste verovering binnen Thournout gedaen is, zooals
in 't begin van dit deel aengemelt is. Geduerende den dag wiert de verbreijding van
die maere op duijsenden wijsen vertelt en menige begonsten genoegsaem aen
d'egtheijd van die maere te twijffelen aengesien diesaengaende geene officieële
berichten zijn toegekomen, dog die maere moet van 't grootste belang zijn, aengesien
het collegie heden onophoudelijk vergaedert was, zoodat men met ongedult van
desen gewigtigen uijtslag de zekere tijdinge afwagt. - fol. 522 - Ondertusschen saeg
men meer als oijt den heldenmoed der dappere volontaire vaderlanders blijken, welke
in de sekere meijninge van de egtheijd der gemelde tijding zig alle met den grootsten
moedt tot den strijd bereijdeden. Tusschen 10 en 11 uren saeg men dus van de Mart
vertrekken, tusschen twee à drijhondert mannen van de volontaire gilde van de
stalleboge, verselt door de volontaire van verscheijde buijteplaetsen, die hun onder
de toejeuging van duijsenden vaderlanders op twee billanderschepen begaeven en
van de Coupure naer Gend begaeven, om verders op de grensen voormelt geplaest
te worden. 's Middags tusschen twee en drij uren vertrokken nog twee ande[re]
schepen met de volontaire der gildens en buijteplaetsen naer de gemelde distinatie,
met allen moed en vruegt tot behoudenis van 't lieve vaderland van de Mart
vertrekkende; bijnae ongelovelijk zijnde het teerdere afscheijt dat men den vader
van zijn kint, de vrouw van haeren man, den vrient van zijnen vrient saeg nemen.
Desen - fol. 523 - naermiddag vergaederden alle de leden der ambagten en neeringen
op hunne gewone vergaederplaetsen op den voorstel van den ardtshertog Karel van
Oostenrijk, die alle eenpaerig daerin toestemden, met versoek dat d'heeren van 't
congres alle hunne wijsheijd zouden werkstellig maeken en in dese dringende
oogenblicken de beste maetregelen nemen die de Nederlanden zouden konnen
geluckig maeken.

(28 november 1790)
Op den 28 november begonst nog voor 's landts geluk en welvaeren in de kercke der
eerw. paters discalsen eene solemnele octave ter eeren van den H. Joseph wanneer
heden, gelijk op den laesten dag zal gedaen worden, 's middags gepredikt wiert, agter
welcke een solemneel lof volgde. Om 11 uren 's morgens wiert er daegelijks
afgesongen eene solemnele misse ende kercke schoon in den rouw behangen zijnde,
was er in 't midden der zelve opgeregt eene verheven lijktombe en menige
vercieringen, zelfs van fusieken, sabels en ander krijgstuijg, waerdoor den rouw over
d'overleden vaderlanders afgebeelt wiert. Om 11 uren is ook heden ter intentie
voornoemt in de parochiale kercke van O.L.V. aen den autaer van den H. Joseph fol. 524 - eene pligtige misse afgesongen geworden.
Heden om 11 uren 's morgens waeren generaelijk de dekens der ambagten en
neeringen op 't collegie vergaedert met hunne getrokken resolutiën van gisteren en
ook op d'aengekomen sekere tijdinge dat de keijserlijcke troupen de provencie van
Namen zijn ingedrongen en dat die provencie zig reets onder de gehoorsaemheijd
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van den keijser Leopold heeft onderworpen en dat den generael baron De Schoenfeld
reets de gemelde stadt, op 't versoek van des zelfs Staeten, heeft verlaeten; alle welcke
onverwagte waerheden op heden door een officieel bericht van den 27 deser met
veele meer ander omstandigheden aen ider zijn bekent gemakt geworden, (zooals
men in hetzelve, versaemeling N. 3 onder de stukken N. 79, zien kan). Op 't ontfangen
van die tijding, zoo onaengenaem als onverwagt, beraetslaegde het collegie met de
dekens tot 's middags ten twee uren om de noodige besluijten tegen
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alle overrompelinge der stadt Brugge te nemen en het resultat was dat er seffens twee
heeren schepenen en twee heeren dekens met eene postfouture naer Gend naer de
Staeten van Vlaender vertrocken om de noodige arrangementen te - fol. 525 - nemen
en om nopende den waeren toestant van die saeken van 't grootste belang versekert
te worden. Het lieve naegeslagt zal in de latere tijden genoegsaem konnen afbeelden
welcke eene onsteltenis die tijdingen aen alle waere vaderlanders veroorsakt heeft
terwijl men van nu af genoegsaem voorsiet dat naer zoo menige victoriën, naer zoo
menige bloetstortingen, naer zoo menige geltopofferingen, naer zoo menige
heldendaeden waeraf weijnige historiën voorbeelden opleveren, de Nederlanden
andermael onder de regeering van het Huijs van Oostenrijk staen gebragt te worden
en hoedaenig de keijsersgesinde of zoogenaemde fijgen hun van nu af hierover
gloriëeren en verheugen zal een exempel onder menigte hier tot voorbeelt dienen:
den heer Toebast, clercq en eenige andere leden der gilden stonden in desen
naermiddag temidden der Mart, van den toestant der saeken spreekende, wanneer
eene lang bekende fijge, genaemt Michot, apoteker(459), wonende in de Vlamingstraat,
niet verre van hun passeerde en hun al schimpende toelacchende vreef hij in zijne
handen alsof hij al seker van de victorie was. Toebast schoot desen hierop toe en
vraegde waerom hij met hun was schimpende, immers naer twist en - fol. 526 scheltwoorden zouden sij van weersijden hantgemeen geworden hebben zoo de fijge
in alle haest naer zijn huijs niet hadde gevlugt. In den tijdt van minder dan een quartier
eurs stonden er meer dan duijsent menschen voor zijne deure en zoo er in alle haest
niet eene wagt van d'hoofdwagt hadde toegekomen, zoude het huijs, gelijk de fijge,
de woede van 't volk niet ontsnapt hebben, tot zoo verre dat men hieraf seffens het
onophoudelijk vergaedert magistraet verwittigde, welcke, om de woede van 't volk
te stutten, seffens orders gaeven om de fijge te lichten, 't goon ook in den zelven
moment door den heer borgmeester van den Commune Van Overlope(460) gedaen
wiert, verselt door heeren raeden(461) en schaedebeletters. Nauwelijcks was die
beroemde fijge uijt zijn huijs gelicht of duijsenden volgden den zelven op zoodaenig
eene wijse, dat niettegenstaende de wagt van d'hooftwagt, men nauwelijcks de straeten
konde doorgaen, onder een geroep dat de locht weergalmde van ‘Fijge, fijge, slaet
hem doodt, slaet hem doodt, etc.’, dusdaenig dat men seker meijnde zijne daegen
ten eijnde te zijn, dog geluckig wiert desen langs den ommegang van St.-Donaes tot
in de wagt van de schaedebeletters beweegt om vervolgens van 't collegie onderhoort
te worden.
Desen morgen was er geaffixeert d'eerste Fransche - fol. 527 - commedie van desen
winter te speelen, dog op d'ontfangen onaengenaeme berichten is dezelve door 't
magistraet verboden en desen avond niet vertoont geworden.

(29 november 1790)
Op den 29 november vernam men 's morgens dat er geduerende den gepasseerden
nagt verscheijde troubelen zijn ontstaen tusschen de patriotten en keijsersgesinde en
dat er van dese laeste door de patrouliën der gilden verscheijde zijn opgelicht en in
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vangenis beweegt zijn en dat door dese ook zooveel mogelijk de troubelen zijn geslist
geworden.
Heden om 11 uren wiert in de kercke van O.L.V., aen den autaer van den H. Joseph,
gedaen eene solemnele misse van Requiem voor de vaderlanders die tot behoudenis
van lieve vaderland gesnevelt zijn.
Tegens den avond wierden de tijdingen verbreijt dat de keijserlijcke troupen reets
tot Thienen boven Brussel zijn ingedrongen en dat de provencie van Brabant
opgeheijst
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is. Korte daegen zullen van alles dat er verbreijt wordt door een egte tijdinge doen
sien wat er van dit alles zal gaen geworden.
Heden verneemt men in de XCV gasette: uijt Presburg pligtige krooninge van Z.M.
den keijser ende koning Leopold den II als koning van Hongariën en de pligtigheden
ten desen eijnde geschiet. Uijt - fol. 528 - Londen vijantlijkheden tusschen de
Engelsche en Tipor-Sahé begonst. Berigten uijt Brussel en Gend nopende de
besitneming der keijserlijcke troupen van Namen. Uijt Mechelen vrijwillige naer
Loven opgetrokken. Uijt Gend verklaeringe der Staeten van Vlaenderen raekende
den inbreng van haring en aberdaen van de vremde visscherijen.

(30 november 1790)
Op den 30 november om 7 uren 's morgens vergaederden de eerw. paters discalsen
op den Burg, onder den toeloop van menige godtvrugtige, van waer zij het kruijs
voorop draegende den ommegang van 't Heijlig Bloet ons Heeren voor 's landts
behoudenis en welvaeren gingen, luijdop den ommegang in de Vlaemsche tael
lesende, waernaer zij weergekeert zijnde in hunne kerk, de misse ter eeren van den
H. Joseph onder de octave ingestelt als hiervooren fol. 523, afgesongen.
Desen morgen saeg men wederom een nieuw vertoog alsof den oorloog der patriotten
teenemael ging hernomen worden. Om het volk tot het eijnde nog meer te verblinden
waeren eenige nieuwe wervers aengestelt, die met trommels en violen verselt door
vrouwlieden van de slegste soort, alle straeten doorliepen en door hun geschreeuw
eenen heelen nieuwen oorloog schijnen op te rechten, dog d'onaengenaeme maeren
die men hoe langer hoe meer ontfangt zullen zulke wervingen haest gaen doen
eijndigen.

Eindnoten:
(442) Moet in de betekenis verstaan worden van het vooraf vieren van een plechtigheid die pas de
volgende dag zal plaats vinden. (Liturgisch Woordenboek, o.c., dl. 9, kol. 2815).
(443) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 187vo.
(444) Op 14 oktober werd het manifest van Franckfurt door Leopold II opgesteld. Hierin bood hij de
Belgen opnieuw de kans hun privilegies te herwinnen. Ditmaal eiste hij echter dat ze voor 21
november de wapens zouden neerleggen; zoniet zouden zijn troepen het land binnenvallen.
Begin november werden deze voorstellen onder het Belgische volk bekend en negatief onthaald.
De dag voor het verstrijken van het ultimatum werd het Congres tot een compromis gedwongen;
zonder een andere uitweg in het verschiet riep het de derde zoon van de keizer tot groothertog
van de Nederlanden uit. Het voorstel werd door de keizer verworpen, waarop de Oostenrijkse
troepen een einde stelden aan de onafhankelijkheid. (P. GOOSSENS, o.c., blz. 49), (Zie ook
S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 5 november 1790, reg. 32 nr. 41 en reg. 35 nr. 2).
(445) Collationeren is een afschrift vergelijken met de oorspronkelijke tekst.
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(446) Bemerk hier het ontstaan van het ‘Werk der Patriotten’, een uniek Brugs verschijnsel in de
geschiedenis van de Kerk. Reeds vroeger bestond (1767, 1769, 1772) er een traditie om voor
de gevallen militairen in dienst van Oostenrijk een mis op te dragen in de jezuïetenkerk te
Brugge. Misschien inspireerde dit Jean-Baptiste Demey (1754-1825) om tijdens de Brabantse
Revolutie het ‘Werk der Patriotten’ op te richten, die tot doel had dagelijkse missen om 8 u. 's
morgens te houden en een tijd na Allerzielendag een oktaaf te vieren ter nagedachtenis van hen
die gevallen waren voor altaar en haard (‘pro aris et focis). Hier beschrijft Van Walleghem die
eerste dienst evenwel zonder erbij te vermelden dat deze hier uitgaat van het ‘Werk der
Patriotten’. Het stond onder bescherming van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans of Maria de
Victoria. Na de herovering door de Oostenrijkers werd de intentie verruimd voor alle katholieke
gevallen soldaten. Onderbroken in 1793 hervatte het ‘Werk der Patriotten’ in 1796 opnieuw
haar aktiviteiten nu echter niet meer in de predikherenkerk maar in de St.-Walburgakerk. (L.
LECONTE, Une curieuse survivance..., o.c., blz. 65-73), (M. ENGLISH, Het werk der Patriotten
te Brugge, in: Rond den Heerd, 1885, blz. 540-543), (R.A.B., Kerkarchief St.-Walburga, nr.
1208).
447 Charles Nalinne (1765-1840) advokaat, werd tot officier benoemd wegens zijn moedig gedrag
tijdens de slag van Turnhout. Gewond bij een gevecht, viel hij in handen van de Oostenrijkers.
Hij werd ingeruild voor een van hun officieren. Hij verliet het land toen hij ten onrechte werd
beschuldigd generaal Koehler te hebben willen overleveren. Na de Oostenrijkse herovering
kwam hij terug. (TERLINDEN, o.c., blz. 32).
(448) We wezen er reeds op dat de ambachten de revolutie niet om de revolutie aangingen. Vandaar
hun houding t.o.v. het manifest van Leopold II; ook hier kwam hun pragmatische en
opportunistische gezindheid naar boven. Zij wensten te onderhandelen en namen geen fanatieke
houding aan. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 231).
(449) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 16 november 1790, reg. 36 nr. 36.
(450) De jointe was een commissie, een besturend comité.
(451) Pressburg is nu Bratislava, gelegen in Tsjechoslowakije.
(452) Hier worden de aan de Kom gelegen handelshuizen, factorijen of magazijnen bedoeld (van het
Franse ‘comptoir’). (A. VANDEWALLE, Op zoek naar..., o.c., blz. 75-93), (Y. VANDEN
BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 18-19), (S. DEMUYNCK, De kamer van Koophandel
te Brugge (1741-1767), Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L., 1968, passim).
(453) Van Walleghem heeft hier verkeerd overgeschreven; er staat nl.: ‘door 4 gedeputeerden van de
Staten-Generael van de Verenigde Belgische provinciën’.
(454) Burggraaf Charles-Joseph-François Vilain XIIII werd geboren te Gent op 22 juni 1759. Al gauw
werd hij officier bij het Waals regiment van Clairfayt, waar hij uitgroeide tot een militair schrijver
en polemist. In november 1789 recruteerde hij eigenhandig mensen, patrouilleerde in het Noorden
van Oost-Vlaanderen en nam deel aan (en inspireerde) de belegering van stad Gent. Tijdens de
Brabantse Omwenteling koesterde hij Vonckistische sympathieën, werd in september 1790
majoor en algemeen kwartiermeester onder generaal-majoor Koehler. Op 2 december 1790
vluchtte hij naar Engeland en schreef er pamfletten tegen de generaals Schoenfeldt en Koehler.
Onder de Franse bezetting werd hij burgemeester van Wetteren, Laarne en Schellebelle en
commandant van de nationale garde van het Scheldedepartement. Charles Vilain XIIII stierf te
Wetteren op 8 september 1808. (Biographie Nationale, o.c., dl. XXVI, kol. 740-742).
(455) Wellicht gaat het hier om de 36-jarige ‘peerde-ende-coeymeester’ Antone Hoet uit Gits die de
laatste betichte was van de Patriottentijd en die op 2 december voor de rechter verscheen. Hij
had namelijk de ‘abominabelste scheltwoorden ende injurien’ uitgesproken tegen de aartsbisschop
van Mechelen en tegen zijn eigen priester. ‘Hadde hy meester geweest, hy soude alle de paepen
den cop hebben afgevrongen’ zo staat er nog in het verslag. Hij bedreigde trouwens alle patriotten
van zijn dorp. Hij werd echter zonder vonnis vrijgelaten, daar de Oostenrijkers rond die datum
weer in het land waren en slechts enkele dagen (9 december 1790) later weer Brugge innamen.
(J. DE SMET, Keizersgezinden in het Brugse Vrije, in: Biekorf, jgr. 50, 1949, blz. 76), (R.A.B.,
Aanwinsten, nr. 1772, Crimineel Register van het Brugse Vrije, 1789-1791, fol. 108).
(456) Carel van Hove (o 1740) gehuwd, wonende de stad Brugge, was koopman in boter. Hij werd
er van beschuldigd op 16 november in het huis van de portier van de Katelijnepoort, 's morgens
om 8 uur ‘menighvuldighe en de sedieuse ende oproerighe discoursen’ te hebben gehouden,
nl. over de geestelijkheid zou hij gezegd hebben ‘dat alle paepen deugnieten waeren, dat sij het
landt opaten ende dat sij goedt waeren om hun leegh gat te voeren, dat de staeten insgelijks de
partije van de paepen aenstoken en de menighvuldighe voordere importinenten’. Niettegenstaande
hij aanvoerde de ganse nacht op wacht gestaan te hebben en tegen de slaap ‘2 dobbelslaegen
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(457)
(458)

(459)

(460)

geniver’ gedronken te hebben, werd hij gevangen gezet. (Akte van 4 december 1790). (R.A.B.,
Fonds Brugge, nr. 659: Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de Tighten ... (1790),
o.c., cahier 15, fol. 4-5), (IDEM, nr. 725, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende
wettelycke ... (1790), o.c., cahier 10, fol. 27), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl.
1, blz. 254).
Het betreft hier Leopold (1772-1795), paladijn van Hongarije. (Grote Winkler Prins, o.c., dl.
10, blz. 418).
Karel (1771-1847) aartshertog van Oostenrijk, hertog van Teschen, was van 1793 tot 1794
landvoogd over de Zuidelijke Nederlanden. (Grote Winkler Prins Encyclopedie, o.c., dl. 10,
blz. 418 en dl. 12, blz. 509).
Frans Xaverius Michot werd geboren te Brugge (Sint-Walburgaparochie) op 29 oktober 1755
als zoon van Bartholomeus, handelaar-bankier, en Anna Daele. In tegenstelling tot wat Prof.
Y. Vanden Berghe veronderstelde, was Michot niet van Franse afkomst. Wel was het zo dat
vader Bartholomeus afkomstig was van het dorpje Wonk, in het toenmalige bisdom Luik. Frans
Michot trad op 30 april 1776, in de Sint-Walburgakerk, in het huwelijk met Maria de la Cauw.
Na de troebelen van de zomer van 1787 werd hij lid van de Sint-Jorisgilde. Apotheker Michot
was echter vooral bekend om zijn anti-klerikalisme. Zo had hij het over de ‘Geld-God’ van de
priesters en sprak hij zeer smalend over de kloosterlingen die de belofte van armoede aflegden,
maar ‘die rijkelijk leefden’. En in december 1790 verklaarde hij dat ‘er weldra papenvlees
gegeten zal worden’. Om o.a. deze reden kwam hij in conflict met de leiders van de omwenteling
en stelde hij zich daarom weer ± keizersgezind op. Daarnaast stond deze combattieve apotheker
later bekend als een echte Fransgezinde revolutionair. Zijn plaats als elfde schepen in de
Revolutionaire Schaduwwet (van juli 1792) kwam dan ook niet uit de lucht gevlogen. In deze
periode bleef hij echter ook de clerus achtervolgen. Zo verjoeg hij op nieuwjaarsdag 1793 de
afgevaardigden van de geestelijkheid uit de vergadering van de Staten van Vlaanderen, en
verdedigde hij tegelijkertijd de lagere clerus. Vanaf januari 1793 werd hij trouwens lid van de
‘Société Littéraire’ (tot in 1798) en voorzitter van de Jacobijnse club. Op dat ogenblik was hij
ook nog vertegenwoordiger en commissaris (voor de politie) van het Brugse Vrije (vanaf
december 1792). Hij voerde dan ook een intense briefwisseling met de Parijse Jacobijnse club.
Meer zelfs, hij ijverde voor de gedachte om van Vlaanderen een Franse provincie te maken,
omdat hij geloofde dat deze annexatie ‘de armen en ongelukkigen zou bevrijden van de tirannie’
en hen gelijke kansen zou geven. Daarbij vroeg hij aan de Franse minister van buitenlandse
zaken Lebrun ook in België de guillotine te gebruiken om het verzet tegen de democratie in te
dijken. Toen, anno april 1793 de Oostenrijkers het pleit herwonnen, vluchtten de Fransgezinden
naar Rijsel. Alleen Michot kon door Oostenrijkse soldaten gearresteerd worden. Door
bemiddeling van de stadsmagistraat kwam hij tegen betaling van een borgsom, spoedig weer
vrij. Met de consolidatie van het Frans bewind keerde Michot naar Brugge terug, waar hij door
het Directoire nog beëdigd werd in de functie van gemeenteraadslid (jaren 1796-1798). Na deze
periode werd zijn naam niet meer in de resolutieboeken opgenomen, wellicht omdat hij zich
nu meer en meer keizersgezind ging opstellen. Bekend is dat heel wat tijdgenoten versteld
stonden over de ideologische wijzigingen bij apotheker Michot. Zo ook de bekende edelman
Joseph van Huerne: ‘F.X. Michot, apotheker, heeft dikwijls verandert van gedachten. Dan
kerkelijk als pylaerbyter, dan vrij geestigh sig distinguerende buyten (m)anderen, immer(s)
zonder vaste schijnende gevoelens, dan fransch, nu (1799 wanneer ik die nota maeke) is hij
keysers. Zig publiek zoo manifesterende in d(e) caféhuyzen. Wat hij voorders worden zal is
mij om kent...’. (S.A.B., Doopregister Sint-Walburga 1755), (IDEM, Huwelijksregister
Sint-Walburga 1776), (IDEM, Resolutieboeken Thermidor an V - Bruvose an VI, blz. 111), (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, passim en dl. II, blz. 50-51, 166, 168, 184-185),
(W. BOUSSY, o.c., bijlagen II, blz. 272), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde...,
o.c., blz. 246), (A. VAN DEN ABEELE, Variaties in de Revolutietijd, 1792-1799, in: Biekorf,
1983, 83, 4, blz. 343-346), (V. JANSSENS, Het geldwezen..., o.c., blz. 239), (R.A.B., Fonds
Brugge, nr. 659: Register Crimineel der stad Brugge Behelsende de Tighten... (1790), o.c.,
cahier 8, fol. 3), (IDEM, nr. 725, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende Wettelycke...
(1790), o.c., cahier 12, fol. 18, art. 3).
Karel-Joseph van Overloope d'Anthin werd wellicht in 1747 geboren als zoon van Simon-Pieter
van Overloop(e), advokaat en ‘schatbewaarder’ van Brugge, en diens vrouw uit een tweede
huwelijk Isabella-Claire d'Anthin. Hij huwde te Brugge Helena de Vooght en ging in de
Minderbroedersstraat wonen. Op 19 december 1783 werd van Overloope raadslid van Brugge,
ter vervanging van J.B. de Blende. Ook in de Wet van 8 maart 1788 werd hij opgenomen als
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zevende raadslid. In ditzelfde jaar werd hij lid van de ‘Société Littéraire’ (en zou dit blijven tot
aan zijn dood) en werd hij daarnaast ook deken van de korenmarkt (augustus 1788 -september
1790). Vanaf dat ogenblik manifesteerde van Overloope zich meer en meer als boegbeeld van
de traditionalistische vijandschap tegen de keizer. Bij de Wet van december 1789 werd deze
edelman unaniem voorgesteld en verkozen tot burgemeester van de ‘courpse’. In die hoedanigheid
was hij dan ook gevolmachtigde bij de ‘vaderlandse inschrijving’ te Brugge van maart 1790.
Nog in dit jaar (augustus 1790) werd hij lid van de Sint-Sebastiaansgilde (in 1784 was hij dat
ook al geworden van de Sint-Jorisgilde). Met de Oostenrijkse restauratie van einde 1790 speelde
hij begrijpelijkerwijze zijn functies kwijt. Maar tijdens de eerste Franse bezetting werd hij als
tweede voorlopige vertegenwoordiger aangeduid (1 december 1792) en werd hij commissaris
voor de stad (2 februari 1793). Toch was het intussen duidelijk geworden dat van Overloope
het grondig oneens was met de zich steeds sterker pro-Frankrijk profilerende clubisten. In deze
kontekst moet dan ook zijn benoeming tot burgemeester van de Courpse tijdens de tweede
Oostenrijkse restauratie (mei-juli 1793) gezien worden. Trouwens, enige maanden voordien
(februari 1793) was hij ook al wijkmeester geworden van een sectie in het
Sint-Donaas-sestendeel. Hiermee was zijn krediet bij de Brugse Jacobijnen voorgoed verloren
en ontvluchtte hij dan ook de stad toen in 1794 de Franse legers zich aankondigden. Karel van
Overloope overleed een jaar later, op 3 augustus 1795. (S.A.B., Wetsvernieuwingen 1762-1795,
o.c., fol. 63vo en 135), (IDEM, Hallegeboden, pf. 1786-1793, fol. 155vo), (IDEM, Almanakken
1785, BI - hh, blz. 152), (IDEM, Resolutieboeken 1788-1791, fol. 2 en 112, en 1791-1794, fol.
111-112vo), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 10, 216, 259, 300, 377, 381,
385 en dl. II, blz. 36-37, 56-57, 70-71, 90-91, 130-131, 176), (A. VANHOUTRYVE, De Brugse
kruisbooggilde..., o.c., blz. 244), (H. GODAR, o.c., blz. 386), (W. BOUSSY, o.c., bijlagen II,
blz. 300), (J. GAILLIARD, o.c., dl. II, blz. 19 en dl. V, blz. 256), (Zie ook voetnoot nr. 411
van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1789).
(461) De raadsleden moesten meestal politie-opdrachten vervullen. Onder hun leiding werden
misdadigers en verdachten aangehouden. Ze moesten ook tussenbeide komen in geval van
oproer. De jonge raden waren meestal leden van adellijke geslachten die een wachttijd
doorbrachten voor ze met een schepenambt bekleed werden. De burgemeester van de Commune
stond aan het hoofd van de raadsleden. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz.
5).

[December]
(1 december 1790)
- fol. 529 - Op den 1 december vernam men 's morgens dat de volontaire der gildens
geduerende den heelen gepasseerden nagt sterke patrouilliën hebben gedaen en dat
sij verscheijde bekende fijgen of keijsersgesinde hebben opgelicht en in vangenisse
beweegt, verscheijde der zelve verlaeten de stadt Brugge en redden hun door de vlugt
omdat sij wel zien hoe meer het eijnde van 't patrioticq naedert, hoe grooter den haet
van 't volk op hun wordt. De huijsen van de gevlugte worden door de bediende der
stadt bewaert en hunne papieren worden versegelt. Onder meer andere is gisteren
gevlugt de gravinne van Gistel(462) en de heeren Coene, in 't huijs van welcke gravinne
sondagavond voor meest alle de fijgen een pragtig feest gegeven was om hunne
vruegt te betoonen over de overgaeve van de Staeten van Namen, die voor altijdt de
verontweerdinge van d'andere provenciën van d'unie over zig hebben getrokken naer
zoo groote rijkdommen uijt de revolutie te hebben genoten, ziet hierover een resultat
heden in 't licht verschenen aen de Staeten van Vlaenderen uijt het souverijen congres
waerin die waerheijd bevestigt wordt, siet in hetzelve ook verscheijde berichten
waerdoor de maeren van gisteren bevestigt worden en waerin betoont - fol. 530 wordt dat alle de hope om die provencie wederom te heroveren nog niet is verdwenen
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of de Oostenrijckers verders te beletten van in 't land te dringen, (welcke
versaemelinge N. 3 onder de stukken N. 80 kan gesien worden).

(2 december 1790)
Op den 2 december wiert bij orders van 't magistraet bij hallegebode en trommelinge
afgekondigt dat op arbitrare correctie alle saemenrottingen worden verboden, dat
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ook geene jongens tropwijs langs de straeten vermogen te loopen en dat alle degone
die hun op diergelijcke manieren des avons langs de straeten zullen bevinden zullen
aengehouden worden, om dus alle disorders te voorkomen. Tot heden naermiddag
was alles gerust, maer tusschen twee en drij uren veranderde het heele schouwspel
wanneer men verscheijde, zoo te voet als te peerde, van het patrioticq leger, gelijk
ook menige volontaire, vrijdag en saterdag lest vertrocken, saeg aenkomen met de
sekere tijding dat de keijserlijcke troupen tot Brussel zijn aengekomen en dat Brabant
reets onder de gehoorsaemheijd des keijsers is, d'estafette met die sekere tijding
kwam ontrent den avond aen 't magistraet en seffens wiert de heele stadt hieraf
verwittigt, 't welk aen ider de grootste ontsteltenis veroorsakte terwijl men nu op
eenmael siet, naer zooveele victoriën, naer - fol. 531 - zooveele bloedtstortingen en
opofferingen voor het vaderland, naer zoo menige devoiren, triumphen en
geltopofferingen, teenemael de heele Nederlandsche vrijheijd en patrioticq vernietigt
en onse landen wederom gebragt onder de gehoorsaemheijd van het Huijs van
Oostenrijk. Eene tijdinge, zoo schrikkelijk als de voorgaende, wordt alhier op heden
verbreijt dat er veele ongeluckige volontairen van Eecloo, Maldeghem, Aijghem en
van verscheijde andere plaetsen, die in afwagting van den vijand door Loven
getrokken waeren, ongeluckig door de keijserlijcke troupen zijn omgebragt, van
welke nogtans men met ongedult sekerder tijdingen is afwagtende.
Ziet nu lief naegeslagt hoe ongeluckig onse regeerders, de zoogenaemde heeren
Staeten, het souvereijn congres en den heer Van der Noot zelfs, die reets meest alle
vlugtig zijn, de dappere strijdende vaderlanders tot op den lesten oogenblick naer
den slagbank hebben gebragt en leert hieruijt lieve nakomelingen altijdt zooveel
mogelijk uwen oppervorst onderdaenig te zijn, nu - fol. 532 - ziende hoe wij door
zooveele vorsten, die alleen maer wilden regeeren voor de baetsugt en ijdele glorie,
zoo schandelijk bedrogen zijn, want gelijk verscheijde van dese opperregeerders,
alleen maer voor den trek en glorie, genoegsaem wisten dat de Nederlanden reets
van over eenige maenden in d'overeenkomst tot Reijchenbach gesloten, onder de
gehoorsaemheijd des keijsers moesten wederkeeren, waerom moesten zij tot den
lesten oogenblick zooveel vraekroepende bloedt, op hun en hunne naekomelingen
te vreken, laeten vergieten en zoo menige geltsommen laeten verkwisten in plaets
van die te verdeelen aen die ongeluckige die voor 't welvaeren van 't vaderland
verminkt, gewond ende gekwest zijn; immers het verloop van tijdt zal ons gaen leeren
hoe wij door die wanschepsels, predikatie en opstokerijen van den geestelijcken
staet(463) bedrogen ende misleijt zijn geworden, dat wij alle mogelijks wel eens vroeg
ofte laet van 't Huijs van Oostenrijk maer al te zuer (waervan ons Godt behoede)
zullen moeten betaelen. Desen avond zaeg men nog den laesten schets van de wijse
op welcke alle Nederlanders verleijt en - fol. 533 - bedrogen zijn, wanneer men in
den avond nog welgemoet met slaende trommels saeg aenkomen ontrent tweehondert
mannen volontaire, alle wel gewaepent, die met de barge van Vuerne aengekomen
waeren. Dese op de Mart gekomen zijnde en de maeren vernemende waermede de
heele stadt vervolt is, makten seffens halte om niet voorders meer voor de verraeders
des landts te marceeren; zijnde dezelve voor desen nagt in 't clooster der eerw. paters
capucinen geïnkwartiert geworden. Om alle wanorders te voorkomen, zijn geduerende
desen nagt door de volontaire der gildens sterke patrouilliën gedaen geworden.
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Heden verneemt men in de XCVI gasette: uijt Weenen Zijne Majesteijt den keijser
uijt Presburg als koning van Hongariën terug gekomen tot Weenen. Uijt Londen
nopende de bemiddelinge en de vereffening der geschillen met het Spaensch hof.
Uijt Brussel eenen trompetter vanwegens den veldtmarechal De Bender naer de stadt
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Brussel met eene depeche gesonden, den inhout der zelve en de antwoorde die de
prelaeten, edele ende gedeputeerde van de drij hooftsteden van Brabant daerop
gegeven hebben.

(3 december 1790)
- fol. 534 - Op den 3 december vertrokken 's morgens met de bargie de volontaire
van Vuerne elk naer hun huijs en affairens terug, zeer misnoegt omdat zij tot den
lesten moment reets zoo verre gebragt waeren.
Met het aenbreken van den dag zaeg men hoe geduerenden desen nagt alle de staeken
van vrijheijd, geplant met zooveel luijster als bedrog, zooals in 't vervolg van dit deel
te zien is, teenemael tusschen elf en twalf uren tot tegens den grond waeren afgesaegt
en boven met calsijdesteenen toegeleijt even alsof er noijt geene vrijheijdtsstaeken
en -hoeden gestaen hadden, zoodat het naegeslagt voor de laetere tijden de
overblijfsels van de Brugsche heldendaeden eens in den grond zal vinden begraeven
liggen.
Om agt uren van desen morgen hadden de heeren van de parochiale kercke van
St.-Anne, volgens vooraf gedaene annonce vastgestelt als naer gewoonte voor 's
landts welvaeren, onder het luijdop lesen, den ommegang te gaen. Honderden
menschen waeren als naer gewoonte voor de H. Bloetcapelle gekomen de heeren
afwagtende, dog geene kwaemen te voorschijn, dese met het begraeven van het eijnde
der vrijheijdtsstaeken ook geheel hunne godtvrugtigheijd begraevende. In de kercke
van de eerw. paters discalsen zijn ook seffens alle de vercieringen weggenomen
geworden - fol. 535 - welcke aldaer, als hiervooren fol. 523 verhandelt, geplaest
waeren. Desen morgen verneemt men ook dat de religeusen van 't clooster der
chartruesinnen gisteravond in 't beluijk en 't slot der zelve gegaen zijn naerdat alle
de werklieden, daer nog in menigte werkende, waeren afgedankt, dus zijn dezelve
in 't slot gegaen eer de sekere tijdinge alhier was aengekomen dat de provencie van
Vlaenderen onder de gehoorsaemheijd des keijsers is overgegaen, welke men heden
segt gisterennaermiddag binnen Gend par trompette geproclameert te zijn. Aen de
volkomen scheijdinge van het geheele patrioticq leger is er geen twijffel meer, want
men heden niet anders ziet aenkomen van alle zijden als voet- en peerdevolk van
hetzelve reets geschuert en afgedankt leger; veele van dese die voor het vaderland
alles hebben gewaegt, ziet men zonder kousen of schoenen, hunne kleederen geschuert
en zoodaenig verarmoed dat zij nauwelijks van hunne ouders en vrienden gekent
worden, temeer omdat veele in seven à agt daegen geenen pré hebben getrokken daer
onse opperregeerders zoo overvloedige sommen noodeloos verkwist en gestolen
hebben.
Op 't ontfangen van de tijdinge dat de stadt - fol. 536 - Gend, op bevel van de
zoogenaemde heeren Staeten, onder de gehoorsaemheijd des keijsers is overgegeven
geworden, vergaederden seffens alle de leden der ambagten en neeringen op hunne
respective vergaederplaetsen, waer ook het resultat van alle was de stadt Brugge
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zonder eenigen tegenstant onder dezelve gehoorsaemheijd over te geven. Geduerende
desen naermiddag zaeg men geluckiglijk alle onse volontaire, zoo met de Gensche
barge als met verscheijde billanderscheepen aenkomen, welcke, gelijk die van Eecloo,
etc., ook op 't point geweest waeren van te worden geslagoffert zoo zij drij uren
voorder hadden gemarceert. De aenkomende dragonders van het patrioticq leger
verkoopen hunne peerden, zoo op Steenbrugge als alom langs den weg voor hetgone
hun met de equipage geboden wordt, gelijk ook het voetvolk voor hetgone dat hun
geboden wordt hun krijgsgetuijg verkoopen.
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Zoo men verneemt zijn tot Brussel en Gend de kostbaere magasijnen, alle op de kost
van 't land geformeert, opengestelt en aen 't volk tot buijt gegeven, zoodat alle de
kleederen, hemden, cousen, schoenen, laekens, etc., aldaer als geplondert zijn.
- fol. 537 - Zoo men desen avond uijt Oostende verneemt zijn aldaer ook de
vaderlandsche troupen, in besetting liggende, afgedankt geworden en dat men aldaer
ook op 't ontfangen van de tijding, als vooren vermelt, alle de vrijheijdtsboomen en
-hoeden en alle de verdere patrioticque teekens en effecten in een groot vier verbrant
heeft, gelijk ook twee stukken vol pruijmen en dat men aldaer reets verscheijde andere
faitelijckheden, ten regarde van de zoogenaemde patriotten begaen heeft, want het
seker is dat de inwoonders van de stadt Oostende zeer verheugt zijn omdat de ruste
zal gaen herleven en omdat den koophandel die geduerende den heelen tijdt van het
patrioticq in den grond gedompelt lag wederom als voorheen onder de
gehoorsaemheijd des keijsers zal gaen bloeijen en herleven(464). Seffens verneemt
men daer ook de swarte cocarde opgesteken te zijn en ‘Vivat Leopold’ geropen te
zijn, zijnde nogtans tot heden binnen Brugge eenige cocarden gedregen geworden.
Geduerende heel desen dag en nagt was het magistraet vergaedert en de volontaire
der gildens op de hooftwagt onder - fol. 538 - de wapens om dus alle wanorders en
plonderingen te voorkomen waerin onse stadt Brugge geluckig geene voorbeelden
geduerende de heele gepasseerde revolutie gesien heeft, zoodat ook verders desen
nagt in de grootste stilte is doorgebragt geworden.

(4 december 1790)
Op den 4 december 's morgens om agt uren trokken naer gewoonte de wagt op de
volontaire onser hooftgildens met het gewoon krijgsmusiek, waeruijt men vermoed
dat niettegenstaende het overgaen der landen aen Zijne Majesteijt den keijser ende
koning door dezelve gildens nog eenigen tijdt de wagten voor 's stadtsveijligheijd
zullen gedaen worden.
Heden saeg men den heelen dag van alle zijden menigvuldige, zoo ruterije als
nationeel voetvolk met hunne peerden, equipage en waepens aenkomen. In den
naermidd(i)[a]g kwaemen ook aen verscheijde billanderschepen met volontaire, zoo
van dese stadt als van 't Brugsche Vrije, alle genoegsaem verblijd dat zij niet voorder
gemarceert waeren. Alle de gecasseerde der nationeele troupen, vremde zijnde,
begeven hun naer 't collegie waer zij een pas en reijsgelt bekomen om seffens te
vertrekken, want men anders met reden zoude moeten bevreest zijn voor groote
onheijlen die door d'overgroote menigte verarmmoede troupen zoud konnen veroorsakt
worden.

(4 december 1790)
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- fol. 538bis - Op den 4 december 's morgens om 8 uren trokken naer gewoonte de
wagt op de volontaire onser hooftgilden met het gewoon krijgsmusik, zoodat men
zegt, niettegenstaende het overgaen der landen aen Z.M. den keijser, dat die gilden
bij consente van 't collegie nog eenigen tijdt voor de stadtsveijligheijd in de waepens
zullen blijven de hooftwagt formeeren.
Heden saeg men den heelen dag van alle zijden menige, zoo ruterije met hunne
peerden als nationeel voetvolk, aenkomen; des naermiddaegs kwaemen er, zoo met
volontaire als voetvolk, verscheijde billanderschepen aen, gelijk menige met de barge
van Gend zoodat men heden, zijnde martdag, den dag door niet anders saeg als
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nationeele troupen, ten meerderen deele zeer arme, komen, gelijk als gisteren door
de ruterije aen zeer geringen prijs de peerden en equipage verkogt wordende; meest
alle de gecasseerde der nationeele troupen, vremde zijnde, begeven hun naer 't
collegie, waer zij een pas en reijsgelt bekomen, want men met reden bevreest voor
groote troubels die door de menigte van ons leger zouden veroorsakt worden en dus
alle de vremde seffens de stadt moeten verlaeten(465).

(5 december 1790)
Op den 5 december, niettegenstaende de sondag, wiert een placaet van 't magistraet
geaffixeert en - fol. 539 - des naermiddaegs rondt de stadt uijtgetrommelt(466),
behelsende dat den Heere en Wet ondervint dat door het draegen van differente
teekens de ruste, binnen dese tot nog toe zoo gelukkig onderhouden, zoude konnen
gestroot worden, ordoneeren, op de boete van 50 parasijse, aen eenigelijk geene
hoegenaemde teekens of cocardes meer te draegen; op gelijke aen alle vrije winkeliers
en andere ordoneerende daeraf geene toog of vente meer te doen; zullende nogtans
vrij staen aen degene der gildens, in uniforme zijnde, de gewone cocardes van hunne
gilde te draegen. Dus ziet men in eenmael, het draegen van zoo menige teekens
eijndigen, welke als hiervooren vermelt, zoo stiptelijk geordoneert waeren te draegen.
Ontrent den noen was heden de heele stadt in beweging op 't ontfangen der maeren
uijt(466bis) Oostende, Mariekercke, St.-Laurijns, St.-Jans in Oremo en verscheijde andere
plaetsen dat er daer schromelijke moorden, plonderingen, brandtstigten, etc. worden
aengeregt door het grouw, welke ten besten par memorie te melden; tot zoo verre
dat den pastor van Mariekerke, St.-Eremo en verscheijde andere reets binnen deser
stadt Brugge zijn komen gevlugt, gelijk ook eenige paters capucinen van Oostende,
etc.. Seffens wierden hier op 't ontfangen deser maeren alle de poorten gesloten, fol. 540 - alle de leden der ambagten en neeringen hielden hun op 't order van 't
magistraet gereet op hunne gewone vergaederplaetsen, want er ontrent den twee uren
meer als 3000 menschen op de Mart en voor 't Stadthuijs stonden, om dus op 't minste
wanorder de troubelen in den beginne te konnen demperen terwijl ider in beweging
scheen, dog geluckig door dese goede voorsorgen en door de goede order onser
volontaire gildens in 't doen der patrouilliën in de waepens liep alles zonder disorder
af, zoodat(466ter) men met den avond alle bewegingen gescheijden saeg en eenige meest
verdagt aengehouden wierden.
Op den 6 december vernam men 's morgens met veel genoegen dat de disorders in
Oostende, meest door de visschers veroorsakt, beginnen op te houden en dat dezelve
zoo groot moet geweest hebben als men gisteren heeft opgegeven, welke te melden.
Heden, gelijk gisteren, zijn er nog verscheijde billanders met nationeele troupen en
volontaire aengekomen zoodat er maer weijnige meer zullen volgen. Nu zegt men
met sekerheijd dat de keijserlijcke troupen tot Gend zijn aengekomen en dat dezelve
par eersten binnen Brugge zullen volgen terwijl, om de troubels, ons magistraet des
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zelfs verhaesting par estafette aen den generael Bender versogt heeft. (XCVII gasette
van den 6 december).

(7 december 1790)
- fol. 541 - Op den 7 december saeg men 's morgens op de Mart aen de hooftwagt
met eene asgrauwe verwe uijtgeschildert de waepens van Vlaender benevens de
schilderhuijsen(467) balie, waertegens de fusieken hebben gestaen, die alle in patrioti-
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que caleuren waeren afgeschildert, gelijk ook in d'hooftwagt en alom reets alle
patrioticque caleuren met eene gelijcke verwe zijn uijtgedaen geworden, dus in teeken
dat de troupen van Z.M. hier eerstdaegs worden verwagt, zoodat men vanaf [nu]
alles in 't eerste order siet alsof er noijt geen patriotismus hadde plaetse gehadt.
Siet nu in den tijdt van eenige daegen verandert eene revolutie, die aen 't Nederland
zoo menige millionen gekost heeft en in welcke zoo menige duijsent keijserlijcke
en vaderlander[s] zijn gesnevelt en voor d'uijtvoering van welke zoo menige devotiën
en devoiren gedaen zijn, die nauwelijks door 't naegeslagt zullen konnen gelooft
worden. Bemerkingen, etc. Bovendien verneemt men nu met 't grootste ongenoegen
dat er van alle zijden op 't Brugsche Vrije ongehoorde vreetheden tegens de
geestelijcke heeren worden aengeregt, reets meenige alhier gevlugt gekomen zijnde;
ook worden er ten allen kanten menige huijsen teenemael gerenueert en geplondert,
van welke de naedere ongeluckige tijdingen verwagt.

(8 december 1790)
- fol. 542 - Op den 8 december 's morgens om agt uren wierden de volontaire van
d'hooftwagt op de Mart, zijnde van de gilde van St.-Jooris, bedankt over hunne
bewesene diensten tot hiertoe met zooveel eere tot behoudenisse deser stadt gedaen,
vervolgens wierden hunne ses stukken canon weggenomen en d'hooftwagt gesloten
even alsof er in dezelve noijt geene volontaire zouden gestaen hebben. Sedert eenige
daegen heeft ons volontaire peerdevolk ook hunne werkingen gestaekt en hunne wagt
in de Wollestraete is ook gesloten geworden. Des avons wierden de gildens door de
gedeputeerde van 't collegie over hun loffelijcken dienst bedankt met versoek van
nog eenigen tijdt in 't Vrije voor stadts veijligheijd daegelijks de wagt te houden, 't
welk met dankbaerheijd gecontinueert wiert en van heden aldaer onderhouden. Aen
elke gilde is een stuk wijn geschonken en een jaerlijcksche vermeerderinge op hun
emolement van 60 guldens; te melden de groote dienst die dezelve hebben gedaen
en hoe tot heden alle troubels binnen de stadt Brugge, tot voorbeelt van alle andere
steden gelukkig zijn onderhouden, op alle welke verscheijde bemerkingen te maeken
etc.
Om 4 uren van desen naermiddag kwaemen met de Gensche barge aen drij oversten
der keijserlijcke troupen om de cartieren uijt te stekken voor de troupen die morgen
voorseker verwagt worden te logeren. En alzoo - fol. 543 - men voorseker desen dag
de keijserlijcke troupen verwagt, was er langs den Steenweg van Steenbrugge en
langs den Weg van Maele een oneijndig getal menschen vergaedert om de k. en k.
troupen, tevooren zoo gehaet, te zien aenkomen; dus ider in zijne meijning bedrogen
zijnde.
Heden is ook in de capelle van O.L.V. van Blendekkens voor 's landts welvaeren 's
morgens om 8 uren uijtgestelt het Alderheijligste, om 10 uren gesongen eene zeer
pligtige misse, naermiddag gedaen sermoen en pligtig lof, heden een jaer zijnde, als
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fol. [86], dat d'eerste processie wegens de revolutie vanuijt die kerk omgedregen is
geworden.

(9 december 1790)
Op den 9 december 's morgens tusschen 9 en 10 uren kwaemen langs de Cruijspoorte
drij k. husaren te peert die hun seffens begaeven naer 't collegie en hun schriftelijcke
commissie overgaeven, naer welke zij hun begaeven naer de Vrijdagmart. Ontrent
den 1 uren kwaemen er ontrent 50 mannen husaren te peert aen die hun langs de
Mart ook naer de Vrijdagmart in de logementen begaeven. Een halve ure laeter
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kwaemen nog langs de Catalinepoorte aen ontrent 200 mannen voetvolk, zijnde een
corps jaegers in blouwe monture, ten - fol. 544 - meerderen deele in 't Luxemburgsche
geworven, die hier ook tot nadere orders geïnkwartiert wierden. Op 't aenkomen van
dese k. en k. troupen waeren langs den weg, zoo van Steenbrugge als binnen dese
stadt, eenige met patriotique teekens, welke dese seffens deden afleggen, sniende
selfs de bavorosen(468) van de kleederen met een mes af, dus gerustelijk zonder eenige
andere disorders de stadt inkomende.
Geduerende desen naermiddag wiert den commandant Bompré(469) pligtiglijk met
eene carosse vanuijt d'abdije van den Duijne gehaelt, die sedert de revolutie, ziet fol.
[51], hadde in egtenis geweest en naer die abdije vervoert was, als fol., omdat hij tot
nog toe den eed, aen den k. en k. gesworen, niet heeft willen afleggen.
Heden naermiddag saeg men niettegenstaende de strenge ordonantie van 't magistraet
deser stadt van den desen eenige met swarte cocarden verschijnen, onder welke was
den heer Van Hese, priester deser stadt Brugge(470), welke alle seffens desen avond
op 't collegie wierden ontboden ende zonder verdrag de boete van 50 guldens zullen
moeten betaelen om dus door 't draegen van verschillige teekens alle onheijlen te
voorkomen. (XCIX gasette van den 9 december, etc.).

(10 december 1790)
- fol. 545 - Op den 10 december saeg men 's morgens op 't k. en k. comtoir geplaest
de waepens van Z.M. den keijser ende koning die in 't begin der revolutie zoo schandig
waeren in stukken gesmeten, siet hiervooren fol. [47]; ook geduerende desen nagt
het heele bewint van 't zelve comtoir aen de k. en k. commissarissen overgegeven
zijnde, daer nu ook een schillewagt voor staende van de ontrent 50 mannen k. en k.
voetvolk die gisteravond tusschen 9 en 10 uren langs de Catalinepoorte waeren
aengekomen. Om 10½ hoorde men d'eerste mael het carilion op den thooren ter eeren
van den k. en k. Leopold tot naermiddag om 4 uren spelen. Om 12 uren begaeven
hun de heeren van ons magistraet en 's Landts van den Vrijen, geseten in verscheijde
carossen, buijten de Cruijspoorte ontrent de Fortune(471) ter onthaelinge van de k. en
k. troupen die aldaer korts daernaer aenkwaemen; op 't arrivement van welke de
gedeputeerde aen den generael Wurtemberg, sittende te peerde, de sloters van de
stadt aenbooden. Op dese legde den generael met minsaemheijd zijne hand in teekens
dat hij d'overgaeve van de stadt accepte[e]rde, dan deden de gedeputeerde eene
breetvoeri(n)ge redevoeringe luijdop tegen den heer generael die van elk konde
gehoort - fol. 546 - (vervolg van den 10 december) worden; in dezelve aen den
generael de stadt Brugge onder de gehoorsaemheijd aen den k. en k. overgevende
en naer vervolgens genade voor de stadt en Landt van den Vrijen versoekende, met
eene volkomen vergetentheijd van alle het gepasseerde, antwoorde den heer generael
hun op eene minsaeme wijze, die ook van elk konde verstaen worden, dat de
gedeputeerden mogten uijt naem van Z.M. versekert zijn dat, zoo wanneer de k. en
k. troupen de stadt gerust mogten intrekken, van hunne kant geen de minste disorders
zouden voorvallen en dat hij voor alles borge geeft, dat Z.M. alle het gepasseerde in
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de Nederlanden aensiet als niet gebuert en voor altijdt zal vergeten(472), waernaer er
nog verscheijde woordenwisselingen, zoo van de kant van de gedeputeerde als van
den generael, hem genade voor de troupen van 't patrioticq leger, gelijk voor de
deserteurs van het k. en k. leger versoekende, waerop den generael antwoorde dat
deesaengaende door Z.M. de beste rangementen zoude gemakt worden. Nauwelijks
was de deputatie geëijndigt of een oneijndig getal menschen deser stadt, aldaer
vergaedert, staeken de hoeden op en riepen: ‘Vivat Leopold, vivat den k. en k.’, 't
welk door den generael en door het alle het
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peerdevolk, de hoeden opstekende in de locht, met alle minsaemheijd beantwoort
wiert, dus seffens de genegentheijd - fol. 547 - van 't volk voor Z.M. den keijser
siende. Vervolgens dan reede de gedeputeerde geseten in carossen voorop en den
generael, geseten te peerd vervolgde dezelve tusschen een luijstelijk peerdevolk van
zijn husarenregiment en agter welke nog circa 300 mannen peerdevolk van 't zelve
regement volgden die aldus om 1 ure in 't beste order op de Mart verscheenen, de
stadt gerustelijk inkomende, alle seffens van de Mart in verdeelingen naer hunne
aengewesen stallingen en in menige aubergen vertrekkende. Den generael De
Latour(473) stapte op de Mart van zijn peert af en begaf zig te voet naer het huijs van
d'heer Jaques Hertebout op de Mart waer hem de gedeputeerde van 't magistraet van
Oostende verwellekomden en hem de stadt overgaeven met ontrent dezelve
woordenwisselingen als door onse gedeputeerde, hierboven gemelt, gehouden,
waernaer hij zig vervolgens begaf naer 't Hof van Commercie om aldaer zijn logement
te houden.
Ontrent den 2 uren saeg men langs de Cruijspoorte naer de Mart aenkomen ontrent
4000 mannen voetvolk k. en k. troupen die door de lange voyagie zeer waeren afgemat
en vanuijt Hongariën naer de Nederlanden bestemt waeren, alle in de waepens zijnde,
- fol. 548 - ook zoo gerust als het peerdevolk de mueren onser stadt inkomende. Naer
een korte wijle op de Mart verbleven te hebben, begaeven hun de menigte troupen
naer onse casernen, die al van over 6 à 7 weken waeren gesuijvert en waeruijt, zoo
men daerop reflectie genomen hadde, men hadde konnen bespueren dat de
Nederlanden reets van over lange waeren overgelevert aen de gehoorsaemheijd van
den k. ende k.. Seffens wiert ook de hooftwagt op de Mart beset in welke de gildens
sedert de revolutie de wagt hebben gehouden, voor dezelve wierden eenige groote
stukken canons met de toebehoorten, eenige poer- en bagazewaegens geplaest, bijnae
ongelovelijk zijnde van hoe menige bagagewaegens agter de troupen volgden. Seffens
wierden ook de poorten beset, de magasijnen en comtoiren, zoodat dit last der borgers
nu volkomentlijk zal ophouden en men hoopt dat nu de dierbaere rust zal herstelt
worden.

(11 december 1790)
Op den 11 december wiert van 't Stadthuijs bij orders van d'heeren van 't magistraet
afgekondigt(474) dat den Heere ende Wet ondervint dat de algemeene ruste, tot nog
zoo geluckig binnen onse stadt onderhouden, zoude konnen gestoort worden door
de verscheijde gesintheden; ordoneeren aen eenider malkaer daerover geene insuriens
of schelwoorden, veel min gewelt - fol. 549 - aen te doen, op pene van te vervallen
in eene boete van 50 guldens of swaerder straffe ingevolgen d'extinctie van 't cas
zulks zal vereijsschen; volgens depeche van d'heeren Staeten van den 9 deser deser
aen 't magistraet toegesonden, op gelijcke boete, aen alle de gecasseerde troupen der
nationeele verbiedende nog te draegen eenige besondere uniformenkraegen,
baveroosen of opslaegers van diffrent caleur, op pene zelfs van als stoorder van de
gemeene rust aengehouden te worden. Den Heere ende Wet verders, inkerende hunne
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ordonantie van den 4 deser(475) en op amende in dezelve gestatueert, verbiedende
eenige hoegenaemde cocarden of teekens te draegen.
Heden tegens den avont was het gerugt algemeen dat er 6 mannen van het corps
jaegers gingen door den kop geschoten worden en dat er desen avond ging stantrecht
gedaen worden, omdieswille dat dezelve hadden bestaen, meest op Schipsdaele, in
d'herbergen geïnkwartiert liggende, den heer pastor van St.-Pieters(476) met gewelt tot
40 pond groote in gelde en andere effecten af te heerschen, benevens aen hun wijn
en bier te doen geven zooveel zij begeerden en in 't zelve huijs zoo faitelijk waeren
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gedrongen. Dit stantrecht waere zooveel te noodiger omdat de troupen nog andere
kleijne dieverijen begaen, 't publik door 't gelt bedriegen, etc., welke te melden.

(12 december 1790)
- fol. 550 - Op den 12 december zijn 's morgens naer Oostende vertrokken ontrent
100 mannen peerdevolk met den heer generael, wirwaers ook gisteren ontrent 400
mannen voetvolk vertrokken waeren.
Nopende het voorgevallen van den heer paster van St.-Pieters verneemt men heden
nader dat er gisteravont geen stantrecht gedaen is meer dat den heer colonel der
jaegers alle zijne manschap in een bilk daer ontrent heeft doen vergaederen en alle
de mannen een voor een voor d'oogen van de dienstmaert van den heer paster heeft
laeten komen, van welke zij seffens twee van de daeders kende, die ook seffens hunne
medemackers beklapten, dus zal hun proces worden opgemakt, dog zoo men zegt is
voor hun de tusschenspraek zeer groot opdat de lijfdoodtstraffe in eene lijfstraffe
zoud verandert worden, zelfs door onsen eerweerdigen heer bisschop en besondere
heeren, om dus een exempel te geven, want dat er door 't volk ook iet tegens de
militaire begaen wiert; ook nopende de weerdinnen uijt d'herberge het even zoo is
te melden, die de soldaeten daertoe heeft opgestookt, in genade ontfangen te worden
om het nemen van hun fout en nu ook in egtenis is beweegt.

(13 december 1790)
Op den 13 december wiert aen alle de volontaire gildens een gedrukt biliet gesonden
om, bij orders van den heer generael Latour, aen 't magistraet over te brengen den
15 en 16 deser van - fol. 551 - 's avons ten 6 tot 8 uren generaelijk alle de waepens,
cibernen en oorloogstuijg die aen hun door den staet zijn gegeven geworden; waerom
van nu af generaelijk de waepenoeffeningen van de volontaire der gildens en alle
andere zijn opgeschort geworden en nu ook door de volontaire deser stadt, die tot
heden nog in 't Vrije de wagten hebben onderhouden, teenemael zijn opgeseijt
geworden, nu door de militaire alleen de wagten geformeert wordende. Bemerkingen,
etc. (XCIX gasette van den 13 december).

(15 december 1790)
Op den 15 december 's morgens was er door den etat-major onser besettinge
vastgestelt van 23 mannen gedeserteerde van de k. en k. troupen in 't begin der
revolutie en die nu reets waeren opgelicht, ingevolgen het pardon van Z.M. den
keijser dat maer tot den 12 februarij 1791 moet plaetse hebben, van dezelve tot
meerdere sekerheijd met de barge van Gend verderop nae Luxembourg te senden,
dog tot onser aller vruegt en voldoeninge vernam men dat geduerende desen nagt
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om 2½ uren eene estafettte was aengekomen met het pardon generael van Z.M. den
keijser voor alle de gedeserteerde der k. en k. troupen die wegens de revolutie waeren
gedeserteert, ingevolgen hetwelcke de gemelde 23 mannen wierden seffens op vrije
voeten gestelt mits de wedergave van de pré die zij sedert - fol. 552 - hunner
aenhoudinge hebben genoten, waermede dezelve hun seffens hebben mogen naer
hunne woningen begeven of waer zij begeerden. Die jonst van Z.M. den keijser stelt
duijsenden herten gerust die nu veele hun verborgen hielden, andere verlaetende
hunne ouders, vrouwen en kinders waeren gevlugt in vremde landen om niet weder
dienst te moeten aennemen en mogelijks verre in vremde landen te moeten
vertransporteert worden. Indien die toegeventheijd van Z.M. den k. en k. dus zoo egt
is als men dezelve nu verbreijt, mag men die aensien als het eerste weldaedt aen zijne
Nederlandtsche volkeren gedaen, als men aenmerkt hoe groote straffe die deserteurs
schuldig zijn omdat zij, wanneer Z.M. in noot was, hem hebben verlaeten en ten
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deele door hunne oorsaeke de schoone Nederlandtsche provenciën voor eenigen tijdt
hebben doen verliesen, die hij sonder de tusschenkomst van de hoven van Berlijn,
Londen en 's Gravenhage mogelijks noijt meer onder zijne heerschapije zoude
weergekregen hebben; dus mag dese daedt van menschlieventheijd aensien worden
als het eerste weldaedt van een grooten keijser ende koning onder welkers heerschapije
elk nu vertrouwt door de goddelijcke voorsienigheijd gelukkig te gaen leven. Nu zijn
ook alle de aengehoudene, wegens de - fol. 553 - voorgevallen troubelen geduerende
de revolutie aengehouden, binnen dese stadt als degene 's Lands van den Vrijen in
vrijheijd gestelt, als is den heer Michot, vermelt fol. [525] en alle andere, gelijk ook
alle degene die in correctiehuijsen waeren opgesloten, als zijn Vos, Du Pré, Van
Hove en meer andere die wegens den staet waeren aengehouden, zoodat men nu eerst
eene volkomen rust begint te ontmoeten.
Geduerende desen naermiddag waeren alhier van Oostende aengekomen een piquet
k. en k. peerdevolk, verselt door den heer generael Latour, die zijnen intrek in 't Hof
van Commercei nam naer de gemelde stadt onder het bewint van Z.M. den keijser
en koning gestelt te hebben en naerdat aldaer eene pligtige misse, gevolgt door den
Te Deum, benevens eene heele illuminatie der stadt, hadde plaetse gehadt.

(16 december 1790)
Op den 16 december 's morgens om 8 uren saeg men van de Mart verplaetsen naer
de batereijen op onse stadtswallen de groote stukken canons, voor d'hooftwagt gestelt
sedert d'aenkomste der k. en k. troupen benevens veele andere. Om 10 uren begonde
het carilion op den thoren te spelen en verscheen op de Mart het peerdevolk onser
besetting, kostelijk gemonteert, benevens een uijtgelesen escadron voetvolk die hun
- fol. 554 - (vervolg 16 december) alle in eene linie tot aen 't Hof van Commercie
plaetsten, dweers over de Mart. Ontrent den 11 uren kwam Z.E. den generael Latour
met den heele etat-major van het voet- en peerdevolk te voet aen, hun over de Mart
naer de kathedraele kercke van St.-Donaes begevende, waer door den heer kanonik
Matthijs(477) (die over jaer met een soldaet gewandelt heeft) en door andere heeren
canonikken eene alderpligtigste misse in volle musik wiert afgesongen om den hemel
te bedanken over de geluckkige wederkomst der stadt Brugge onder de
gehoorsaemheijd van den k. en k. Leopold den II, gevolgt door den Te Deum
Laudamus die afgesongen wiert door onsen eerw. heer bisschop, die geduerende de
misse in pontificael gewaet op zijnen troon hadde geseten en wegens eenige beletsels
de misse niet konde celebreren; zulks geschiedende onder het luijden van alle de
klokken deser stadt en van onse kathedraele. Z.E. den generael met de colonels
waeren in 't midden van den choor geplaest op een kostelijk gestoelte met goudt
verrijkte tapatijen omset, nevens hun den heelen etat-major geplaest zijnde. Op beijde
zijden van den choor waeren geplaest d'agtbaere heeren onser - fol. 555 - magistraeten
en in de kercke bevonden hun generaelijk alle de heeren geestelijcke, zoo der abdijen
de prelaeten ook in den choor geplaest zijnde, collegiale, parochiale kercken deser
stadt, alsook alle degene der biddende orders, dog wegens de menigte menschen
zonder order of tour van rang, gelijk ook de kinders der militaire kreigsschole, nu
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reets alle, gelijk hunne meesters, in militaire uniforme zijnde; ook bevonden hun in
de kerk het voetvolk onser besetting en op de Burg stont een uijtgelesen detachement
in de waepens die geduerende de misse eene drijvoudige salvo uijt de musquetterije
gaeven; geduerende de misse stont ook op de Mart in slagorder het k.k. peerdevolk
en de canons wierden op de veste onophoudelijk gelosbrant. 't Eijnde die pligtige
misse vertrok Z.E. den generael naer 't Hof van Commercie op de forme als hij
gekomen was, duijsenden jongers en nieuwsgierige volgden den generael onder het
opsteken der hoeden en het onophoudelijk roepen:
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‘Vivat Leopold, vivat den keijser’, welke door Z.E. en door - fol. 556 - den heelen
etat-major met het gelijk opsteken der hoeden en geroep met alle minsaemheijd wiert
beantwoort. Vervolgens begaf zig den generael naer 't Hof van Commercie, van waer
naer afscheijt van meest alle de oversten genomen te hebben, hij zig om 1½ ure naer
't bischdom begaf waer een kostelijk noenmael gehouden, 's avons groot concert en
avontmael gehouden wiert. Geduerende desen morgen en naermiddag saeg men rond
verscheijde wijken deser stadt spannen menige vlaggen, kroonen en andere
vercieringen ter eeren van den k. en k., ook gingen generaelijk alle de wijkmeesters
bij orders van 't magistraet naer alle hunne wijken rondt om ider aen te seggen van
geduerende den avond illuminatiën te ontsteken. Om 4 uren begonde het ca[ri]lion
op den thoren andermael te spelen. Om 7 uren tot agt uren luijdenden alle de klokken
der stadt en de canons op de stadtswallen wierden gelijkelijk onophoudelijk gelosbrant.
Om agt uren wierden alle de besondere gebouwen deser stadt konstig geïllumineert,
't welk seffens door alle de inwoonders gevolgt wiert, ook veele vruegdevieren en
pektonnen ontsteken wordende, waermede dien blijden dag eijndigde; nogtans de
vruegdebedrijven door den geduerigen regen verhindert wordende. (C. gasette van
den 16 december, etc.).

(17 december 1790)
- fol. 557 - Op den 17 december 's morgens om 8 uren stonden op de Mart in slagorder
alle de husaren, over agt daegen binnen onse mueren aengekomen, die naer een kort
vertoef in 't beste order met hunnen major en overste van de Mart langs de
Cruijspoorte vertrokken om hun verder nae Bergen in Henegauw te begeven, alleen
hier maer aengekomen zijnde om het goede order te herstellen en tot stutting van
alle disorders die niet zonder redens in de steden door de militaire gevreest waeren.
Meest alle dit peerdevolk heeft in d'herbergen moeten logeren mits er hier weijnig
stallingen voor de ruijterije is en vervolgens om 't kort vertoef weijnige was bereijt
gemakt geworden. Nu zijn wederom voor d'hooftwagt geplaest de stukken canon,
gisterenmorgen naer onse stadtswallen getransporteert.
Zoo men heden verneemt is er desen nagt visite gedaen in de boekdrukkerije van sr.
Van Hese(478), waer menige schimpliedekens, vervattende meest alle de naemen der
patriotten, schandig waeren afgebeelt. Den heer raedt Triest, eenige besondere heeren
en particuliere zijn desen nagt aengehouden om het oprotten van eenig volk tot
plundering van 't huijs van d'heer Van Heurne, waeren patriot, om d'heer Van der
Meersch (fol. [206]), reets aen 't zelve huijs eenige faitelijkheden begaen zijnde,
nader te vernemen.

(19 december 1790)
- fol. 558 - Op den 19 december was er aen alle kercken geaffixeert en wiert van de
predikstoelen afgelesen een mandement van onsen eerw. heer bisschop(479),
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hooftsaekelijk nopende de wederkeeringe van de Oostenrijksche Nederlanden onder
de gehoorsaemheijd van den k. en k. Leopold, behelsende dat nu door het goddelijk
Albestier, aen welke de oordeelen der menschen ongronderelijk zijn, de Oostenrijksche
Nederlanden zijn weergekeert onder de regeering van het Huijs van Oostenrijk, onder
de bestiering van den keijser ende koning Petrus Leopoldus den II, die tot geluk der
zelve landen ons volgens onse grontwetten en constitutiën zal gaen regeeren
ingevolgen zijn k. en k. woort en ingevolgen den brief van Z.E. den graeve De Mercij
d'Argentau (vermelt in de gasette) en in 't zelve mandement van woort tot woort
bijgevoegt; ingevolgen welke alle onderdaenen worden aensogt te eijndigen alle
partidigheden, oneenigheden en zoogenaemden patriotiquen iver, zonder welke alle
de aengenaeme voorstellingen die ons van wegens de keijser en koning
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aengeboden worden zonder vrugt en uijtwerkinge zouden wesen. In 't zelve
mandement ook alle deocesianen van ons bischdom van Brugge vermaent wordende
tot de bekeeringe van hun sondig leven en aengetoont wordende dat zonder hetzelve
de rampen waermede de Nederlanden niet zonder reden hebben sedert eenige jaeren
bedreijgt geweest niet zullen eijndigen; verders, bij - fol. 559 - voorgaende advijs
van het kapitel der cathedraele, geordoneert wordende in alle missen tam publicis
quam privatis(480) te lesen, de collecte pro imperatore Leopoldo(481) en geduerende ses
naereenvolgende weken in alle loven te singen den 71 psalm Deus Judicium Tuum
Regi Da(482), met de voorgaende oratie en VV en RR(483) daertoe diendende, waermede
de voorige publique gebeden, bij de voorgaende ordonantie ingestelt, volkomentlijk
moeten onderblijven; ordoneerende dat het mandement door alle heeren paters op
heden aen hunne kercke geaffixeert en van de predikstoelen zal afgelesen worden.
Hiermede dan zullen volkomentlijk de ingestelde publicque gebeden voor 's landts
welvaeren onderblijven, die tot voorleden donderdag in de kercke van [St.-Donaes]
hebben plaetse(n) gehad en die heden in de parochiale kerke van St.-Jacobs moesten
verricht worden, gelijk er bij gedrukte annonce geduerende dese weke aen alle
kerkdueren geaffixeert was.

(20 december 1790)
Op den 20 december saeg men 's morgens voor de militaire hooftwagt geplaest eenige
groote stukken ijzer canons, benevens eene van de stukkens metaele welk de
volontaire van Brugge bij hunnen aftogt uijt Brabant met zig hadden medegenomen,
meijnende hetzelve hun eijgendom te zijn, dog hetwelk de keijserlijcke hun nu hebben
doen restitueeren - fol. 560 - mits alle het verovert krijgstuijg aen den keijser is
toebehoorende dat aen ons landt zooveele hondertduijsent guldens gekost heeft. Dit
stuk canon is geteekent ‘BRUGUS’ en een van de vier stukken die met zooveele
triumphe, als hiervooren fol. [352] vermelt, uijt de stadt Brugge vertrokken en aen
den staet vereert zijn.
Desen morgen heeft den heer Bouvaert(484), wonende agter d'Halle, zijn eerste venditie
ten sterfhuijze van sr. Visscher(485), bij de Molenbrugge, gehouden, tot die pligtigheijd
verheven wegens het overlijden van d'heer Pavot(486). Den stoel van desen heer was
schoon verciert, gelijk ook degene van zijnen tegenschrijver d'heer Weemaere die
nu ook voor de tweede mael tot dit emploij is aenveert en nu over eenige daegen
alhier was aengekomen uijt het gesupprimeert patrioticq leger, in 't welk desen laesten
tot luitenent hadde verheven geweest en groote blijken van zijne dapperheijd gegeven
hadde.
Heden verscheen in 't licht: ‘Uijttrek van verscheijde brieven door de vergaederinge,
etc.’ sub N. te zien. In dese brieven ziet men reets de gunstige besluijten die voor de
Nederlanden genomen worden, dat Z.M. den keijser geduerende den aenstaenden
somer zelfs naer de Nederlanden zal komen en dat Marie-Christine als gouvernante
benoemt is, etc. (CI gasette van den 20 december, etc.).
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(21 december 1790)
- fol. 561 - Op den 21 december wiert den heer raedt Triest vanuijt zijn huijs, waer
hij tot nog toe hadde bewaert geweest, vergeleijt naer de vangenisse door twee
schaedebeletters die hem met de branceletten vast hielden, verselt door den heer
borgmeester van den Commune. Langs den weg zeijde den heer raedt dat het
onbetaemelijk was een edelman dus weg te leijden, waerop den heer borgmeester
hem antwoortde dat het nog onbetamelijker was dat men hem zoud gaen aendoen,
want hij in de vangenis gekomen zijnde, wiert de boeijen aengeslegen en in een der
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crimineele koten gesteken. De andere heeren oproermaekers zijn nog in hunne huijsen
in bewaering tot'er tijdt dat zij naerder bevelen zullen ontfangen. Dit over den voorval
in den nagt van den 16 deser voorgevallen, wanneer de pligtige viering van den
keijser plaetse hadde, welke men nu seker weet dus voorgevallen te zijn: een complot
bekende fijgen, aen 't hooft hebbende den heer raedt Triest en eenige andere heeren
deser stadt, hadden besloten het huijs van den heer Van Huerne te laeten plunteren
omdat hij tevooren waeren patriot hadde geweest, vrient van den generael was en
den zelven - fol. 562 - (vervolg 21 december) hadde gelogeert, als hiervooren fol.
[206] aengemelt. Ter deser uijtvoering hadden zij eerst opgemakt eenige jongers,
die zij ontrent hetzelve huijs deden roepen: ‘Van Huerne is een landtsverraeder,
eenen deugeniet der patriotten, een twistmaeker, etc.’, tot zoo verre dat zij eenige
jongers verscheijde kroonen beloofden die den eersten steen op het huijs zoude willen
werpen, voor seker wetende zoo er begonst was dat dit huijs een volkomen ondergang
zoude ondergaen hebben, dog, dat den hemel behoed heeft, hun voorstel gelukte niet
want niet eenen jongen die stoutigheijd dorst bestaen. Hun voorstel mislukt siende,
keerden zij weder naer het fijgencaffehuijs in St.-Am[a]ndtstraete en beslooten om
den twist algemeen te maeken eenen anderen avond; in 't huijs van sr. Cools(487),
bakker, regt over het huijs van d'heer Van Heurne, recreerden de gebuers hun saemen,
die groote vrienden van den gemelden heer zijn, hun somwijl uijt gebuersaemheijd
om een tonne bier of een soete wijn gevende, gelijk ook heden gebuert was. In dit
huijs vielen die fijgen in en stoorden de heele compagnie, hun bedwingende hetzelve
als de jongers geropen hadden te roepen, dog niet eene wilde zulks doen, waerom
zij hun als verwoet op 't lijf vielen, veele onmenschelijcke slaegen, stooten en stampen
toebragten, tot zoo verre dat de - fol. 563 - vrouw van den zelven bakker Cools(488),
die van eenige maenden bevrugt is, 's anderdaegs overdoodt was en bevonden wiert
meer dan 50 wonden te hebben, waeruijt men kan oordeelen hoedaenig de andere
gestelt zijn, want dese maer alleen voor de behoudenisse van haeren man gestreeden
hadde zoodat voorseker dese daedt, begaen door degene zelfs die de stadt regeeren,
voor hun een siegten uijtval zal hebben.
Dese is maer eene der exempels die van de buijtenspoorigheden die de fijgen sedert
de weerkeeringe van 't landt onder de gehoorsaemheijd van den keijser begaen hebben,
want alle dezelve de te wijtloopig zijn om opgehaelt te worden; onder ander een
exempel van de fijge Gasbeke toont genoegsaem dat zij de fijgen met geen minder
gedoogsaemheijd dan die der patriotten door Z.M. zullen en moeten behandelt worden,
want geduerende de gepasseerde weke kwam den heer Gasbeke, vermaerde fijge,
d'heer Gailliard, deken bakkers, in 't gemoet, aen wie hij nog iet schuldig was wegens
de functie van den zelven. D'heer Gasbeke hem siende, zeijde dat hij hem ging
betaelen mits nu alle de troubelen waeren geëijndigt en dat hij met hem zoude gaen,
't welk Gailliard gelovende ging mede zonder te weten waer, dog - fol. 564 - hun
regt naer het Hof van Commercie vergeleijden en audiëntie vraegde om den heer
generael te mogen spreeken; welken heer te voorschijn gekomen zijnde, stelde d'heer
Gasbeke Gailliard als vermaerden patriot voor en verhaelde veele van zijne
patrioticqen daeden die hij hadde begaen. Naerdat de fijge hadde uijtgeseijt, liet den
generael den patriot spreeken en vraegde wat hij te zeggen hadde. Desen bekende
opentlijk waeren patriot te hebben geweest, dog dat hij alles tot behoudenis van het

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

vaderland hadde gedaen en verhaelde aen den generael hoe die heer hem daer gebragt
hadde. Naerdat zij weerzijden hadden geëijndigt, vraegde den generael of zij nog
iets te zeggen hadden, waerop Gailliard antwoorde dat hij niet[s] dan zijne pretentie(489)
versogt, die hem seffens door Gasbeke betaelt wiert. Dan riep den generael twee van
zijn corperaels en deed de fijge voor zijne goede diensten
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vijfentwintig stokslaegen op den Mart aftellen, naer welke hij hem het gat uijtsond
van waer hij gekomen was, met aensegging zoo zijne makkers met nog zulke klagten
zouden komen sij gelijkelijk zouden betaelt worden; dus heeft die fijge een eeuwige
schande over zig getrokken daer hij meende om zijne aenklagten eene belooning van
den generael te bekomen.

(23 december 1790)
- fol. 565 - Op den 23 december wiert wegens d'orders van 't magistraet der stadt
Brugge afgekondigt en geaffixeert eene ordonantie(490) behelsende als volgt: dat bij
depeche van d'heeren Staeten van Vlaender, aen 't magistraet toegesonden, geordoneert
wordt aen alle degene van het nationeel leger die nog eenige peerden besitten,
geteekent met het marcq van 't zelve leger en aen alle andere persoonen die hun
onwettelijk eenige deser peerden zijn aendoende, binnen den tijdt van drij daegen
over te brengen in handen van den heer raedt J. de Blouwe, op verbuerte der zelve
en eene amende van 50 patacons voor elk peert voor alle degene die binnen de drij
daegen naer d'afkondinge deser dezelve peerden niet zullen overgebragt hebben.
Door dese ordonantie zullen er veele, die menige peerden hoewel aen geringen prijs
gekogt, grootelijks bedrogen zijn omdat zij de peerden en den gegeven prijs zullen
verbeuren, etc.
Op heden waeren meest alle de ambagten en neeringen vergaedert om ('t)aen 't
committe, opgeregt in 't Stadthuijs bij orders van Z.M. den keijser, binnen de 21
daegen over te geven alle zulke dusdaenige represententiën die 't geluk van de heele
stadt en elks ambagt of neeringe zouden konnen versekeren; naer d'overgeving van
welke dan daerop door Z.M. de beste ende gunstigste besluijten zullen genomen
worden die ons alle in 't besonder zouden konnen voordeelig zijn. (CII gasette van
den 23 december, etc.).

(24 december 1790)
- fol. 566 - Op den 24 december 's morgens tusschen 12 en 1 uren saeg men door
onse militaire besettinge de volgende justitie plegen in eenen bilk ontrent de parochie
van St.-Pieters. Om het fait, als hiervooren fol. [549] begaen, wierden twee van 't
corps jaegers, meest plichtig zijnde, door 300 mannen troupen agt mael op en neer
door de wissen(491) gejaegt; d'uijtvoering deser justitie onder den toeloop van menige
menschen geschiedende en ontrent ter plaetse waer de faitelijkheijd was voorgevallen.
Ontrent den 1 uren wiert ook voor d'hooftwagt aen een soldaet van Colorede(492) 25
stockslaegen gegeven voor 't begaen van een kleijne dieverije die door onse besetting
in menigte gedaen worden in vele winckels, alle kleenigheden nemende die zij konnen
bekomen en hierom ook, die op de daedt betrapt worden, seffens, andere in exempel,
worden gestraft. 's Avons om vier uren wiert ook voor d'hooftwagt op de Mart de
excec(t)utie gedaen over de vier overige pligtige van het fait van St.-Pieters, den
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eersten 21 en de drij andere elk 50 stokslaegen, op hun gat liggende op den bank,
ontfangende, onder groot gekerm en ten aensien van duijsenden nieuwsgier[i]ge. Nu
zal ook par eersten door ons magistraet de sententie van de weerdinne uijt ‘Zoet
Bier’(493) uijtgevoert worden.

(26 december 1790)
- fol. 567 - Op den 26 december 's morgens kwam in aller haest hier op d'hooftwagt
aen den heer balieu der parochie van Wijngene om assistentie onser militaire besetting
te vraegen tot stutting van de verregaende geschillen die op die parochie plaetse
hebben tusschen de fijgen en die waere patriotten hebben geweest, tot zooverre dat
zij als een slag van oorloog tegens malkaer waegen en den paster en
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geestelijcke poogen om te brengen. Op dit versoek wiert seffens eene verdeelinge
van beth 100 mannen naer die plaetse gesonden die d'onlusten zullen eijndigen.
Heden waeren saemengeropen alle de afgeschafte van 't nationeel peerdevolk om
rekening te geven van waer zij van hunne peerden gescheijden zijn.

(27 december 1790)
Op den 27 december 's morgens om 7 uren vertrokken uijt Brugge langs de
Smedepoorte ontrent 1000 mannen voetvolk van Coloredo, alle de bagasewaegens
en canons van d'hooftwagt medevoerende, zoodat er nu maer 2 groote ijsere stukken
en 't stuk metael van de volontaire, als hiervooren, meer zijn staende. Nu rekent men
onse besetting van Kinskij nog op 1400 mannen voetvolk, alle daege versterking
verwagt wordende.
Heden morgen ontrent 10 uren wierden reets op eene boerenwaegen tusschen eene
besetting militaire twee van de belhamers van Wijngene ingebragt. (CIII gaset van
den 27 december, etc.).

(30 december 1790)
- fol. 568 - Op den 30 december wierden 's morgens vanuijt de vangenisse overgeleet
naer 't collegie 's Landts van den Vrijen, van Maldeghem en zijnen soon van de
parochie van Moere(494) om door 't collegie gehoort te worden, sedert eenige daegen
alhier in egtenis beweegt zijnde voor 't schrijven van tot seven differente brandbrieven
met hun hantteeken onderteekent, inhoudende dat op den tijdt door hun gefixeert
zoo eene somme als sij begeerden moest besorgt zijn of dat zij hun huijsen zouden
in brand steken of andere geweldigheden aendoen. Verscheijde wierden ook desen
morgen overgeleet voor 't begaen van de laeste plonderingen en geweldigheden te
lande die nu, zoo men verneemt, een eijnde beginnen te nemen. Hoe groot nogtans
die grouweldaeden, gelijk men hiervooren sien kan, geweest hebben, zegt men nogtans
dat er geene van die tot justitie zullen gebragt worden omdat d'heeren van 't Vrije
met reden vreesen dat door die groote benden keijsersgesinde nog grootere onheijlen
zouden teweeg gebragt worden. (CIV gasette van den 30 december).
Eijnde van 't jaer 1790 en van 't 15 deel, op welke tot slot verscheijde bemerkingen
te maeken, etc.

Eindnoten:
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(462) Men bedoelt hier waarschijnlijk Isabelle-Claire d'Affaytadi de Ghistelles (o 1770-1808), gehuwd
met Anselme de Peellaert (1764-1817). Zij was de dochter van Eugène d'Affaytadi, graaf van
Gistel en Marie-Anne de la Coste. (Annuaire de la Noblesse, 1852, blz. 92), (R. COPPIETERS,
Notices généalogiques et historiques sur quelques familles Brugeoises, Brugge, 1942, blz. 186).
(463) Men bemerkt hier het ontstaan van antiklerikalisme. Te Brugge had het antiklerikalisme reeds
een goede voedingsbodem gevonden bij de royalisten, democraten en in sommige gevallen bij
de volksmassa. Royalisten en democraten waren kritisch gezind t.o.v. geestelijkheid niet alleen
omdat de revolutie voornamelijk door de geestelijkheid geleid en in stand gehouden werd maar
ook omdat de clerus verantwoordelijk was voor het anti-royalistisch en anti-democratisch
fanatisme dat onze gewesten overspoelde. Na het mislukken van de revolutie voelden de
Bruggelingen zich bedrogen door de geestelijkheid. Zij hadden hen immens tot fanatisme
opgehitst, en er toe aangezet dienst te nemen in het leger der patriotten. De revolutionaire sfeer
werd door de geestelijkheid gecreëerd d.m.v. plechtigheden, processies en diensten voor de
revolutie. Vooral toen de revolutie aan het doodbloeden was, waren de geestelijken de laatsten
die er de moed probeerden in te houden door het organiseren van processies. Die processies
versterkten immers het solidariteitsgevoel en deden de hoop op een overwinning heropflakkeren.
(Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 250, 253).
(464) Jozef II had Oostende op 11 juni 1781 tot vrijhaven uitgeroepen, een gunstige economische
maatregel voor die stad. Vandaar dat er daar een belangrijke groep keizersgezinden te vinden
was. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 34).
(465) Vanaf hier (f. 583 bis) beschikken we slechts over de in klad geschreven tekst van van
Walleghem. De rest van het handschrift tot 1801 (van Walleghem's dood), is een eerste versie
die nog moest bewerkt en overgeschreven worden. Vermoedelijk werden deze teksten op het
moment van de gebeurtenissen zelf opgetekend. Tot 1796 is de tekst geschreven op losse bladen;
elk blad wordt telkens opnieuw gefolieerd van 1 tot 4. We hebben, gemakshalve, de nummering
van de folio's laten doorlopen. Vanaf 1799 (1797 en 1798 ontbreken) is het klad ingebonden
in katernen. Het geheel is van nu af slordig en onduidelijk geschreven en opgesteld; van
Walleghem voegt gegevens bij tussen de regels, verwijst naar folio's van vroegere delen zonder
aan te geven welke folio's het zijn, hij vermeldt slechts de datum van de Gazette van Gent zonder
er zaken uit op te nemen - dat moest dan gebeuren tijdens het overschrijven - en tenslotte geeft
van Walleghem de nummers niet op waaronder zijn verzamelde bronnen geklasseerd zijn.
Interessant is dat de tekst van folio 583 bis tot folio 539, de kladtekst is van deze vanaf folio
538. We bekomen zo informatie over de werkwijze van van Walleghem. Bij vergelijking van
beide teksten valt op dat van Walleghem grondig de zinsbouw en het woordgebruik van de
oorspronkelijke tekst verandert; de inhoud blijft dezelfde.
(466) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 4 december 1790, reg. 36 nr. 41.
(466bis) De volgende zin werd hier door van Walleghem tussen de regels bijgevoegd. We zien geen
verband met de andere zinnen, nl.: ‘Welkers pastor nog dede; desen in de parochiale kercke
van St.-Salvators gepredikt hadde’.
(466ter) Ook de hiernavolgende zinnen heeft van Walleghem tussen de regels bijgevoegd. ‘Nombers
uijt Brussel 19, 63, 89, 7, 1 nu onder den tijtel van k. en k. loterije. Heden nog den gewonen
biddag als naer gewoonte in O.L.V. kerke voortgeduert, gelijk ook in d'andere kerken zal gedaen
worden’.
(467) Vermoedelijk wordt hier het schildwachthuisje bedoeld.
(468) De bavorose of baverooze is de omgeplooide kant van een kleed of vest, van aan de kraag tot
op de borst; (ook ‘omleg’ genaamd). (L.-L. DE BO, o.c., blz. 82).
(469) Volgens het dagboek van burgemeester Coppieters stond ridder Paul-Lodewijk Maréchal de
Bompré zelfs als kapitein aan het bevel van de Oostenrijkse troepen in 1789; met de Oostenrijkse
restauratie verscheen ook Maréchal de Bompré weer op het toneel. Als overtuigde royalist werd
hij dan ook in de Wet van 14 januari 1792 terug als (maar nu als eerste) schepen opgenomen.
Met de definitieve Franse bezetting was zijn politieke rol uiteraard uitgespeeld. Hij was ook
nog voogd van het hospitaal van de Potterie. (S.A.B., Doopregister O.-L.-Vrouwparochie 1720),
(IDEM, Resolutieboeken 1747-49, folio 235-236, 1751-53, folio 89v, 92-96, 1788-91, folio 2,
1791-94, folio 19), (IDEM, Almanakken 1775, Bi-hh, blz. 127), (CH. VAN RENYNGHE DE
VOXVRIE, Tablettes des Flandres, o.c., dl. VIII, blz. 333-334, dl. III, blz. 314, 325-329), (Y.
VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 10, 152-153, 259; dl. II, blz. 8-9 42-43), (P.
VERHAEGEN, Journal..., o.c., blz. 23, 46, 160, 163), (E. REMBRY, De bekende pastors van
Sint-Gillis te Brugge (1311-1896). Brugge, 1890-96, blz. 217), (Zie voetnoot 344 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’, 1789).
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(470) Jan (Joannes Franciscus Andreas) van Hese werd geboren te Brugge (Sint-Salvatorsparochie)
op 30 november 1757 als zoon van zilversmid Joannes en Laurentia de Wulf. Hij volgde wellicht
humaniora bij de paters augustijnen. Op 18-jarige leeftijd werd hij student te Leuven; op 17
januari 1776 werd hij er aanvaard in het Lelie-college aan de Alma Mater. Na deze Leuvense
jaren bracht hij enkele jaren door op het Brugse seminarie. Zijn priesterwijding volgde op 10
maart 1781. Met tegenzin wellicht aanvaardde hij op 16 juni 1784 zijn benoeming als
onderpastoor te Pittem, hoewel volgens A. Van den Abeele deze Pittemse periode geen donkere
tijd voor hem zou worden. In juli 1789 moest hij zich terugtrekken in Brugge, want er waren
intussen gegronde klachten gerezen tegen deze priester: onheuse omgang met het vrouwelijk
geslacht. Bisschop Brenart ontzette hem dan ook op 16 juli 1789 ad interim uit zijn priesterlijk
ambt. Vanaf die tijd dateert zijn onblusbare wrok tegen Brenart en andere hoge geestelijken.
Van Hese dacht namelijk dat hij gestraft was om politieke redenen, want hij was een openlijk
en fervent aanhanger van de jozefistische vernieuwingen (o.a. de oprichting in juli 1786 van
één algemene confrerie). Zo werd deze priester een van de leiders van de keizerlijke groep.
Tijdens de Brabantse Omwenteling sprak hij zich onverdroten uit tegen de patriotten en werd
daarom zeer dikwijls lastig gevallen. Hij trachtte de argumentatie van de jezuïet F.X. de Feller
(zowat de ideoloog van de traditionalisten) te ontzenuwen en sprong in de bres ten voordele
van andere keizersgezinde priesters die door hun oversten gestraft en soms mishandeld werden.
Van deze groep was hij dus te Brugge leider en symbool. Tijdens de eerste Franse overheersing
stelde hij zich sterk anti-Frans op, omdat die teveel geleek aan de Brabantse Omwenteling, en
bleef hij trouw aan de keizer. Toch werd hij hiervoor later niet beloond met een kanunnikschap
(van Sint-Donaas), zoals hem beloofd was. Hoewel hij dus anti-Frans was, legde Jan van Hese
op 11 oktober 1797 als één der weinige Brugse priesters de eed van haat af tegen het koningdom.
Daarenboven werd hij hierdoor priester op de Sint-Salvatorsparochie, maar werd er niet aanvaard
door de parochianen. Later werd hij de ‘kapelaan van het schavot’ en dus aalmoezenier van de
terdoodveroordeelden. Hij werd er besmet door een pestlijder. Op 6 april 1802 verzoende hij
zich met het Vicariaat, maar een maand later (2 mei 1802) overleed hij aan de pest. Van hem
zijn ook bekend: het beruchte boek ‘Legenda Aurea’ van 1791 en zijn kroniek ‘Journal
historique’. (S.A.B., Doopregister Sint-Salvators 1757), (Y. VANDEN BERGHE, De Brugse
publicist Jan van Hese (1757-1802), in: Brugge in de revolutietijd (1770-1894), o.c., blz. 21-29),
(V. ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, blz. 112), (B. JANSSENS DE
BISTHOVEN, De parochiepriesters en de zielzorg in de 18de eeuw, in: Het bisdom Brugge...,
o.c., blz. 221), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 99, 246, 280-290, 316),
(A. VAN DEN ABEELE, Jan van Hese studeerde te Leuven, in Biekorf, 84, 2, 1984, blz.
164-166), (Zie ook E. HOSTEN - E.I. STRUBBE, L'occupation française à Bruges en 1792 et
1793, Journal contemporain de Jean van Hese, Brugge, 1931).
(471) ‘De Fortune’ was een herberg, gelegen buiten de Kruispoort. We hebben zijn preciese plaats
niet kunnen lokaliseren. (Zie fol. 115 van het 14de deel van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’
1788).
(472) Leopold II had in zijn 2 manifesten (3 april-14 oktober 1790) de algemene amnestie beloofd,
hierdoor won hij het vertrouwen van zijn opstandige onderdanen. (Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. 1, blz. 257).
(473) Graaf Maximiliaan Antoine Charles Joseph de Baillet de Latour (1737-1806) was een der meest
populaire figuren uit de Belgische militaire geschiedenis. Hij begon in 1775 zijn loopbaan in
Oostenrijkse dienst. In 1788 werd hij erfelijk maarschalk van Luxemburg, in 1790
Feldmarschalleutnant en tegelijkertijd leider van het beroemde Waalse regiment dragonders.
Bij de onderdrukking van de Brabantse Omwenteling speelde zijn regiment een doorslaggevende
rol. (Catalogus. De Brabantse Omwenteling 1789-1790, o.c., no 3/19).
(474) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 11 december 1790, reg. 36 nr. 42.
(475) Zie S.A.B., Plakkaten, 2e reeks, 4 december en 11 december 1790, reg. 36 nr. 41 en nr. 43.
(476) De pastoor is Jacobus Lietaert, die we niet verder hebben kunnen identificeren. Beschuldigden
zijn de Oostenrijkse soldaten, François Dissiot, Jacques Acord en Henri Denis. De herbergier
Carel Staelens en zijn vrouw Anna Clarisse van de herberg ‘In 't zoet Bier’ gelegen aan
Scheepsdale werden beschuldigd deze soldaten opgestookt te hebben. Deze laatsten werden op
27 december 1790 na scherp vermaan vrijgelaten. (Een verslag van de gebeurtenissen door
verscheidene getuigen en betichten vindt men terug in het Register Crimineel der stad Brugge
Behelsende de Tighten..., o.c., cahier 15, fol. 6 e.v. en in het Register Crimineel der stad Brugge
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Behelsende de wettelijke Informatien..., o.c., cahier 12, fol. 19, die zich in het R.A.B. bevinden,
in het fonds Brugge onder de nummers 659, 725).
(477) Kanunnik Karel Philippus Matthijs werd geboren te Maldegem op 9 juli 1732. Na eerst school
te hebben gelopen in Brugge, ging hij te Leuven filosofie en theologie studeren. Hij behaalde
er tevens de licentie in de rechten en werd later rector magnificus van de Leuvense universiteit.
Op 21 juni 1766 verkreeg hij de 5de prebende van het kapittel van Sint-Donaas en kwam hij
dus naar Brugge terug, waar hij (vanaf juni 1767) de titel ‘kanunnik gradueel in de rechten’
meekreeg. Zo werd hij ook advokaat-fiskaal bij het Geestelijk Hof van het bisdom Brugge.
Kanunnik Matthijs behoorde te Brugge tot de groep van democratisch (anti-Oostenrijks)
geïnspireerde intellectuelen, rond de advokaat Ysenbrandt, pensionaris de Deurwaerder,... Vanaf
24 oktober 1789 werd hij door d'Alton dan ook onder bestendige controle geplaatst. Het was
bijgevolg niet zo verwonderlijk dat hij werd opgenomen in het ‘comité om de stad te helpen
besturen’ van november 1789. Hij zetelde er als afgevaardigde van de democraten en ‘over de
clergie’. Hij geraakte er echter stilaan op de achtergrond. Na de Brabantse Omwenteling vluchtte
hij uit Brugge weg en werd een tijdlang pastoor van het Vlaams dorpje Caster in
Frans-Vlaanderen. Terug in Brugge, werd hij vicaris van het bisdom Brugge (met de Pauw,
Jooris en de Gryse) en kwam daarmee in de plaats van de overleden kanunnik Van Parijs.
Volgens latere Franse berichten had deze intellectueel er heel wat invloed: ‘homme d'esprit et
a beaucoup d'influence’. In 1798 weigerde kanunnik Matthijs de Franse eed af te leggen en hij
werd daarom, door het besluit van het Directoire van 4 november 1798, verbannen. Omdat hij
boven de 60 jaar was, werd hij echter (met nog 37 andere priesters uit het gedeelte van het
bisdom Brugge in het Leiedepartement, waaronder ook kanunnik de Pauw) ondergebracht in
het seminarie vanaf 7 februari 1799. Voordien was hij enkele maanden opgesloten geweest in
een hospitaal. In juli 1799 moest hij, weerom met de Pauw, voor de correctionele rechtbank
verschijnen, omdat hij zich in geschriften fel had uitgelaten tegen de beëedigde priesters. Hij
werd daarom ook tijdelijk gevangen gezet in o.a. de gevangenis van het vrouwentuchthuis.
Daarna bleef hij tot 4 april 1800 (burgerlijk) gevangene in het bisschoppelijk seminarie. Toen
werd hij, net als de andere gevangen gezette priesters, vrijgelaten. Vanaf dat ogenblik trok Karel
Mathijs zich terug in zijn geboorteplaas Maldegem. De bisschop van Gent benoemde hem nog
tot ere-kanunnik van het kapittel van Sint-Baafs te Gent en als ‘synodaal examinator van het
bisdom van Brugge’. Hij overleed als rustend priester te Maldegem op 8 oktober 1807. (S.A.B.,
kroniek P. Ledoulx, o.c., dl. II, blz. 340-342), (A.C., DE SCHREVEL, Pierre-Jacques De Pauw,
o.c., blz. 726-727), (J. DE SMET, Onze vicarii capitularii..., o.c., blz. 227-228 en 232), (L.
PRENEEL, De Brugse clerus..., o.c., blz. 291), (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., o.c.,
dl. I, blz. 100, 206-207, 215 en dl. II, blz. 26-27), (S.A.B., Almanakken 1775, BI - hh, blz. 89),
(J. VAN OVERSTRAETEN, De Nederlanden in Frankrijk, Antwerpen, 1969, blz. 130-131).
(478) Frans van Hese werd geboren te Brugge (Sint-Slavatorsparochie) op 29 mei 1759 als zoon van
zilversmid Joannes en Laurentia de Wulf. Hij was de jongere broer van de veel besproken
priester Jan van Hese (zie voetnoot nr. 470). Op 25 mei 1789 stuurde de 30-jarige Van Hese
een rekest aan de Koninklijke Raad van het Gouvernement om een oktrooi te verkrijgen om te
Brugge een drukkerij en een boekenwinkel te openen. Deze avontuurlijke kandidaat-drukker
had de 4 vereiste leerjaren doorgebracht bij drukker Martinus de Sloovere, waarna hij een vijftal
jaren in de Oostenrijkse Nederlanden en daarna 7 volle jaren in het buitenland had gereisd. Daar
alle voorwaarden vervuld waren, kreeg hij de toelating en vestigde zich in ‘Den Bril’ bij het
Groot Vleeshuis. Enkele maanden later (op 6 oktober 1789) trad hij te Brugge
(Sint-Salvatorsparochie) in het huwelijk met de uit Leffinge afkomstige Maria Anna Affet.
Deze verbintenis werd afgesloten door zijn toen reeds gesanctioneerde broer Jan van Hese
(ex-commisione). Vanaf 25 mei 1789 was Frans van Hese dus opgenomen in de Sint-Lucasgilde
van de Brugse boekdrukkers en -verkopers. Kort daarop zou de Brabantse Omwenteling
uitbreken. Net als zijn broer stond hij bekend als keizersgezinde en kon hij zich daarom tijdens
deze periode niet vrij bewegen. Hij drukte en verspreidde een Brussels Vonckistisch pamflet
waarin de almacht van de Staten werd aangeklaagd (maart 1790), want intussen groeiden
royalisten en democraten meer en meer naar elkaar toe. Pas waren de eerste Oostenrijkse soldaten
terug in de stad (9 december 1790) of hij gaf het lasterend en opruiend pamfletje ‘Liedeken van
de Vlaemsche Helden’ uit. Het persifleerde de Gentse en Brugse voormannen van de
omwenteling en eindigde zeer keizersgezind op ‘Lang leve Leopoldus Groot’. Toen was de
revolutionaire Wet nog niet afgezet en deze veroordeelde drukker van Hese prompt tot een
boete van 200 gulden (18 december 1790). Wat later werd hij nog eens nog op het matje
geroepen. Een aantal bezwarende prenten, karikaturen op de revolutionairen en vooral op de

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

(479)
(480)
(481)

(482)

(483)
(484)

(485)

geestelijkheid werden in zijn winkel aangetroffen. Hij was wijs genoeg om niet te betalen en
te wachten tot de storm gaan luwen was. Reeds op 15 januari 1791 kwam het bevel van
waarnemend gouverneur-generaal Mercy d'Argenteau om van Hese niet langer te vervolgen.
Tijdens het jaar 1791 had hij de handen vol met het drukken en verspreiden van de fameuze
‘Legenda Aurea’ van zijn broer. We weten ook dat hij in het najaar van 1791, met de hulp van
zijn collega J. Bogaert, de biografie van Vervisch drukte. Een inval, op 6 maart 1792, in de
drukkerijen van van Hese en Bogaert bracht een 1.000-tal exemplaren van dit werk aan het
licht. Uit het verhoor ingesteld in verband met deze zaak blijkt dat langs van Hese's winkel om
tal van keizersgezinde pamfletten en boeken te Brugge werden verspreid. Hij drukte ook nog
‘Les Masques arrachés’, waarvan hij de volledige uitgave verbrandde. Of hij de ‘Brugsche
Triumph-Karre’ drukte, is niet met zekerheid bekend. Voor een Antwerps keizersgezind weekblad
‘Wekelijks Boere Nieuws-blad’ was hij wel plaatselijk verkoper en medewerker. De zaak
Vervisch zou echter geen einde gemaakt hebben aan zijn activiteiten als drukker. Op 17
september 1792 zou nog een Latijns werk, met als vermelding drukker Franciscus Heseanus,
van zijn pers zijn gekomen. Hij wilde zich hiermee voordoen als een humanist bij het ontluiken
van de Franse Revolutie. Gedurende de daaropvolgende Franse bezettingen verminderden zijn
werkzaamheden aanzienlijk. In 1800 gaf hij het op en op 15 december 1806 werd heel zijn
drukkersmateriaal openbaar verkocht te Aalst. (S.A.B., Doopregister Sint-Salvators 1759),
(IDEM, Algemeen huwelijksregister 1789 (Sint-Salvators)), (Y. VAN DEN BERGHE,
Jacobijnen..., o.c., dl. I, blz. 109, 244-248, 284-290), (IDEM, Drukker F. Van Hese in het
gedrang. Een geval van averechtse repressie (Brugge, 1790), in: Brugge in de Revolutietijd,
o.c., blz. 31-33), (A. VISART DE BOCARME, Recherches sur les imprimeurs Brugeois,
Brugge, 1928, blz. 62-63).
In het bisschoppelijk archief zijn de affiche (Nederlands) en het mandement (Frans) bewaard
en gedateerd op 13 december 1790. (Zie B.A.B: Acta episcopatus, reeks B, nr. 79, fol. 24).
Hier wordt respectievelijk bedoeld een mis voor het volk en een mis niet voor het volk.
De collecta is het eerste namens het ganse volk door de priester in de H. mis uitgesproken of
gezongen smeekgebed. Het ‘verzamelt’ de gebeden en intenties van het ganse aanwezige volk;
in dit geval ging het om een gebed en intenties voor Leopold II. (Zie verder voetnoot nr. 50 van
‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788 door J. Geldhof).
Deus, Judicium Tuum Regi Da, betekent: God, geef uw oordeel (inzicht), aan de koning. De
psalmist voorspelt het Rijk van de messias, zijn gerechtigheid, zijn eeuwigheid, zijn algemeenheid
en zijn overvloed van zijn rijkdom. (A. SURMONT, De psalmen in het H. Officie, Antwerpen,
1928, dl. I, blz. 294-297).
Zie voetnoot 52 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788.
Jan Bouvaert was stokhouder van 1790 tot 1795. We hebben geen verdere gegevens
teruggevonden omtrent deze persoon. (A. VANDEWALLE, Beknopte inventaris..., o.c., dl. 1,
blz. 205).
Charles de Visscher werd op 20 september 1736 geboren op de O.-L.-V.-parochie als zoon van
Josse en Antoinette de Mart. Hij stierf op 19 november 1790 en werd op de O.-L.-V.-parochie
begraven. Hij was meesterschoenmaker en woonde bij de Molenbrug. (S.A.B., Doopregister

O.-L.-V.-parochie 1o portie, 1736), (IDEM, Overlijdensregister O.-L.-V.- parochie 1o portie,
1790).
(486) Stokhouder Guillaume Franciscus Pavot werd geboren op 5 april 1733 (O.-L.-V.-proostdije)
als zoon van Charles en Jeanne Gheuns. Hij huwde met Isabelle Huele. Pavot stierf op 14
november 1790. Hij was gezworen stokhouder van stad Brugge van 1786 tot zijn dood. (S.A.B.,
Doopregister, O.-L.-V.-proostdije 1783; overlijdingsregister, O.-L.-V.-2de portie 1790), (A.
VANDEWALLE, Beknopte inventaris Deel 1, o.c., met de lijst van de stokhouders en hun
registers in bijlage 2, blz. 205), (Zie voetnoot nr. 7 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1787,
en voetnoot nr. 239 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’, 1788).
(487) Het betreft hier Pieter Cools, meesterbakker. Een officieel verslag van de gebeurtenissen vindt
men in de ondervermelde bron. Als beschuldigden worden opgesomd: vrouw Fraula en
echtgenoot Legillon, Charles Triest, La Motte, Jacques de l'Espée, Jan de Wree dit Veranneman.
Veranneman en La Motte hebben de vrouw en zuster van bakker Cools geslagen. (R.A.B.,
Fonds Brugge, nr. 659, Register Crimineel der stad Brugge Behelsende Tighten... (1790), o.c.,
cahier 13, fol. 13-30 en cahier 14, fol. 8-30).
(488) Is Joanna Goddyn (o 1766). Een medisch verslag van het aantal wonden en haar getuigenis
vindt men in de ondervermelde bron. (R.A.B., Fonds Brugge, nr. 725, Register Crimineel der
stad Brugge Behelsende de wettelijke Informatien..., (1790), cahier 13, fol. 13 e.v.).
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(489) Komt van het Franse prétention en betekent dus aanspraak, vordering.
(490) Zie S.A.B., Hallegeboden pf. 1786-1793, fol. 194.
(491) Een wisse is een dunne taaie, buigzame twijg. Er bestaat in die zin (cfr. tekst) een uitdrukking:
‘Eenen soldaat door de wissen jagen’. Ook in het Frans wordt deze uitdrukking gebruikt. (L.-L.
DE BO, o.c., blz. 1405).
(492) Betekent: een soldaat uit het regiment van Colorede.
(493) Is Anna Clarisse, (o 1724 te Sint-Pieters) gehuwd met Carel Staelens, herbergier van de herberg
‘In 't Zoet Bier’. Zie ook voetnoot nr. 476.
(494) Het betreft hier Joannes van Maldegem (o 1733), koster te Slijpe en zijn zoon, Carolus van
Maldeghem (o 1767). De vader werd ondervraagd op 15 december en zijn zoon op 21 december.
Zij werden beschuldigd voor het versturen van brandbrieven. Beiden werden op 26 februari
1791 uit de gevangenis vrijgelaten. (R.A.B., Aanwinsten nr. 1772, Registre aux interrogatoires
criminels subis devant le magistrat du Franc, depuis le 17 juin 1789, jusqu'au 13 janvier 1791,
fol. 118vo-120 en fol. 122vo-125vo).
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Noten bij merckenweerdigste voorvallen 1790
Gebruikte afkortingen:
A.S.E.B.: Annales de la Société d'Emulation de Bruges - Handelingen van het
Genootschap gesticht onder de benaming Société d'Emulation.
B.A.B.: Bisschoppelijk Archief Brugge.
C.R.M.F.O.: Commission royale des monuments. Bulletin de la Province de la
Flandre Occidentale.
N.A.G.N.: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 15 dln., Bussum,
1977-1982.
R.A.B.: Rijksarchief Brugge.
S.A.B.: Stadsarchief Brugge.
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[Vervolg van het derde deel]
Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1790
Jeaerschrit
aLsnU begInnen Weer De geVoLgen kLaer, Van het eenDUYst
seVenhonDert en 't negentIChste Iaer(1).
[Januari]
(10 januarij 1790)
- fol. 123 - Op den 10 januarij is door de konstminnende tonneelspeelders der
Vlaemsche Schouwburg der stadt Brugge in 't commediehuijs vertoont: ‘De dorpsche
toets der Min’, het Fransch stuk ‘L'épruve Villagoisse’, opera in twee deelen, in
Vlaemsche versen overgeset door P. Pieters, gevolgt door ‘Den Kuijper’(2), opera in
een deel, versiert met nieuwe decoratiën. Tusschen de stukken wiert in choor gesongen
den lof van de verdedigers van het lieve verloste vaderlandt zoodat het tonneel met
menige aenschouwers vereerlijkt was.

(17 januarij 1790)
- fol. 124 - Op den 17 januarij is door de konstminnende tonneelspeelders der
Vlaemsche Schouwburg in 't commediehuijs vertoont eene tweede representatie der
‘Dorpsche toets der Min’, het Fransch stuk ‘L'épruve Villagoisse’, opera in twee
deelen, gevolgt door ‘Jeannot’ ofte ‘Den Onnooselaer betaelt het Gelag’(3), commedie
in één deel. Het tonneel was wederom met nieuwe decoratiën verciert en tusschen
de stukken wiert in trio gesongen op het musiek van L'amant Statue, tot lof van de
verdedigers van het lieve vaederlandt, zoodat het tonneel wederom met menige
aenschouwers vereerlijkt was.
Heden was den windt gewend naer den noorden, waer dezelve sedert het begin van
december nauwelijcks eenen dag stil hadde geweest, waerdoor men tot heden
geduerende den heelen tijdt, dat het over jaer een alderstrengste weder zonder
voorbeelt hadde gemakt, nu een zoo seltsaem sagt weder heeft ontmoed dat, hoe fel
weder - fol. 125 - over jaer geduerende desen tijdt geweest heeft, het seltsaem sagt
weder voor alsnu geduerende dit streng jaergetijde nog meer te bewonderen is,
dusdaenig geweest zijnde dat men nu in ontrent seven weken nauwelijcks eenige
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vorst of sneeuw gewaer geworden heeft maer geduerig met eenen suijd- of
westenwindt niet dan regen, ondertusschen vermengt met sonneschijn als in den
somer, gewaer geworden heeft, op verscheijde daegen ondertusschen vehementelijk
smoorende dusdaeniglijk dat tot nog toe geene werklieden, hoegenaemt wegens het
weder, hebben moeten uijt het werk scheijden en alles tot heden, zoo gronsel als
andere eetwaeren, zoo overvloedig geweest heeft als in den somer. Geduerende desen
tijdt is den vischvangst ook in alle overvloedigheijd gesegent geweest zoodaeniglijk
dat men geduerende dese daegen verscheijde mael in de mijne de platvisch vermengt
met scharren voor eenen halven stuijver, den koop bestaende in meer - fol. 126 - dan
70 visschen, gekogt heeft, 't welk voor 't toekomende tot een staljen zal dienen hoe
groote overvloedigheijd van visch men geduerende dit jaergetijde gehadt heeft en
tusschen welk een sagt weder desen tijdt doorgegaen is. Dit seltsaem weder heden
in eenen droogen vorst verandert zijnde geduerde met eene tamelijcke hevigheijd en
swaeren noordenwindt, dog zoo hart niet dat eenige waters bevrosen wierden om
daerover te konnen loopen of dat den schipvaert gestremt was, tot op den 23 januarij,
wanneer het weder andermael in doeij veranderde met het opkomen van eenen
vehementen smoor en regen, zonder het vallen van eenige sneeuw, het weder
andermael zoo soel als tevooren wordende.

(24 januarij 1790)
Op den 24 januarij is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
Schouwburg in 't commediehuijs vertoont: ‘De twee Gieregaers’(4), opera in twee
deelen, gevolgt door ‘Het Nagtgevegt’ of ‘Den levenden Dooden’, opera in twee fol. 127 - deelen, het tonneel met zijne decoratiën verciert zijnde, wiert door veele
aenschouwers vereerlijkt; tusschen de stukken wederom in choor tot lof van de
verdedigers van 't lieve vaderlandt gesongen wordende.

(26 en 27 januarij 1790)
In den nagt tusschen den 26 en 27 januarij sneeuwde en haegelde het tusschen het
waijen van eenen fellen noordenwindt bij uijtnementheijd zoodaenig dat den
volgenden morgen de sneeuw bij plaetsen meer dan eenen voet hoog opgehoopt was
en men dit als een voorteeken van eene aenstaende koude aensaeg, dog 's morgens
wende den windt naer den westen en het weder veranderde in regen dusdaenig dat,
eer het avond geworden was, men wederom geene sneeuw meer saeg liggen. Den
volgenden nagt waeijde het bijnae storm uijt den westen tusschen het vallen van
eenige sneeuw, groote haegel- en regenvlaegen; door alle welcke des anderdaegs
langs de straeten het uijtnemende vuijl was.

(31 januarij 1790)
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- fol. 128 - Op den 31 januarij is door de konstminnende tonneelspeelders der
Vlaemsche Schouwburg in 't commediehuijs vertoont: ‘Den Schuldenaer’, het Fransch
stuk ‘Les Dettes’, opera in twee deelen, gevolgt door ‘Den vreesachtigen Minnaer’,
opera in één deel.

Eindnoten:
(1)
(2)
(3)
(4)

Opnieuw vormen deze romeinse letters (cijfers) de preciese som van 1790.
Zie hiervoor voetnoot 67 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1788.
Zie hiervoor voetnoot 42 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1788.
Zie voetnoot 12 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1789.

[Februari]
(2 februarij 1790)
Op den 2 februarij is door dezelve tonneelspeelders vertoont: ‘De Toets der Min’,
‘L'ép[r]ueve Villagoisse’, opera in twee deelen, gevolgt door ‘De Trouwe van Antonio
de Vertissement’(5), in één deel. Dese stukken met hunne decoratiën verciert zijnde,
zijn door veele aenschouwers vereerlijkt geworden. Sedert het vallen van de menige
sneeuw, hiervoor vermelt, is het weder andermael verandert in regen en
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smoor dusdaeniglijk dat men andermael tegenwoordig een zoo soel weder ontmoet
alsof het geenen winter waere en alsof het tegenwoordig de maendt meij zoude zijn.

(7 februarij 1790)
- fol. 129 - Op den 7 februarij is door de konstminnende tonneelspeelders der
Vlaemsche Schouwburg in 't commediehuijs vertoont: ‘Rose en Colas’(6), opera in
één deel; gevolgt door ‘De spreekende Schilderije’(7), opera in één deel en daegs
daernae, op den 8 februarij, ‘Den Deserteur’(8), groote opera in drij deelen, gevolgt
door ‘Jae of Neen’, opera in één deel. De tonneelen met de noodige decoratiën verciert
zijnde, zijn door veel aenschouwers vereerlijkt geworden.
Heden morgen om twee uren is zeer subitelijk overleden sieur Sonnaert(9), koperslaeger
in de Steenstraet. Want desen 's avons tevooren zonder van iet te weten slaepen
gegaen zijnde, makte ontrent de gemelde ure zijn water zeggende tegen zijn vrouw
dat hij wederom zijne kwal van 't borstwaeter(10), waermede hij zeer gekwollen was,
gevoelde; waermede hij zig nederleijde en in den tijdt van eenige minuten stierf
zonder eenige de - fol. 130 - minste heijlige sacramenten van Onse Moeder de Heijlige
Kercke te ontfangen of eenige tijdelijcke hulpe te konnen toegebragt worden; waeruijt
men genoegsaem kan oordeelen wat ontsteltenis zulks aen zijn vrouw, die agt levende
kinders heeft, veroorsakt heeft.

(12 februarij 1790)
Op den 12 februarij is in de Lange Reije ontrent de Seraeversstraete(11) in het waeter
gevonden eenen man van ontrent 62 jaeren, genaemt Berten Plets(12) en gewoont
hebbende in 't Nieuwstraetje; desen man was nu ontrent elf weken vermist. In den
avont van den Com gegaen zijnde en waerschijnelijk aldaer onbedagt in 't water
gegaen, in meijning dat een hoog schip dat er lag den muer was, temeer omdat men
vermoed dat hij aen dit schip alle dien tijdt is blijven haperen, terwijl er verscheijde
mael in 't water naer hem is gesogt geworden en hij nu bij het afvaeren van 't - fol.
131 - schip van zelfs in 't water is gevonden geworden. Desen man, door het lang in
't water liggen nauwelijcks meer kennelijk zijnde, wiert gedraegen in d'herberge Dux
de Lauraine(13) en door d'heeren van 't collegie geschouwt zijnde, is nog heden op 't
kerkhof van St.-Gillis begraeven geworden.

(13 februarij 1790)
Op den 13 februarij gebuerde langs de Lange Reije een groot ongeluk; want eenen
boer uijt het noorden met zijn peert langs dezelve afkomende en bij uijtnementheijd
beschonken zijnde, viel op den Duijnebrugge(14) van zijn peert, met zijne beenen aen
't zelve blijvende hangen dusdaeniglijk dat het peert, seer rasselijk voortrijdende, hij
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geduerig met het hooft tegens den grondt gestooten wiert en van het peert gestamt
tot zoo verre dat hij, het peert gestut zijnde, zoodaenig aen zijn hooft en andere deelen
des lichaems gewont en bebloet was dat men nauwelijks eenige - fol. 132 - teekens
van leven aen hem bespuerde, zoodat hij in alle haeste de H. Olie ontfing, door den
overvloedigen drank zelfs, waermede hij beswaert was, niet in staet zijnde eenige
verder H. Gerechten te ontfangen, nog zijne wonden niet gevoelende; zullende hij,
nuchter geworden zijnde, tot zijn leet ondervinden aen welk overgroot perijkel, indien
hij er door komt, hij zig door het onmaetig drincken bloot gestelt heeft.
Desen avont is tot slot van den theater, dewijl er op de vastenavonddaegen en in den
vasten geen commediën zullen vermogen vertoont te worden, door de konstminnende
tonneelspeelders der Vlaemsche Schouwburg in 't commediehuijs vertoont eene
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eerste representatie van ‘Koning en den Pagter’(15), groote opera in drij deelen, gevolgt
door ‘Den Kuijper’, opera in één deel. Het tonneel met schoone nieuwe decoratiën
verciert zijnde, is door menige aenschouwers vereerlijkt geworden.

(14, 15 en 16 februarij 1790)
- fol. 133 - Op den 14, 15 en 16 februarij, zijnde de drij vastenavonddaegen, waeren
voor dese jaere alle masquers, commediën en ballen opgeschort en in tegendeel alom
gebeden van 40 uren ingestelt om den almogenden Godt te bewegen tot d'uijtwerking
van de volkomen segening der vaderlandtsche waepens, gelijk of den leser
wijtloopiger zien kan in de beschrijvinge van 't vijftienste deel van de
‘Merckweerdigste Voorvallen binnen en ontrent Brugge’, gelijk ook nopende de
vastenbulle van desen jaere die volgens hetzelve in de opsaemeling der aenbelangende
stukken kan gesien worden en dus onnoodig hier geplaest te worden.
Dese daegen, die over jaer in alle baldaedigheijd zijn doorgebragt, zijn van dese jaere
in alle gestigheijd onderhouden, zonder dat men wegens het verbodt der masquers
eenige troubelen heeft sien voorvallen en het beste order door de leden der gildens
in uniforme en volle waepens, die onophoudelijk rondt de stadt de - fol. 134 patrouillen deden, onderhouden.
Het was geduerende dees daegen een zoo aengenaem droog weder en sonneschijn
alsof het somer zoude zijn, want sedert het vallen van de sneeuw, hiervooren fol.
127 vermelt, is het seltsaem aengenaem weder voor dit jaergetijde daegelijcks blijven
continueeren, zonder dat men andermael tot nog toe eenige vorst, haegel of sneeuw
gewaer wordt, maer integendeel een zoo aengenaem weder ontmoet alsof het geen
winter zoude zijn.

(16 februarij 1790)
Op de 16 februarij is seer subitelijk overleden den soon van d'heer Pulinkx(16), notaris,
wonende in d'Hoogstraete; want desen heer, 's morgens op de Mart wandelende, is
zig niet wel bevindende naer huijs gegaen, waer gekomen zijnde hij met eene
qualijckte over 't hert is bevangen geworden en seer kortswillig gestorven zonder
eenige Heijlige Gerechten te konnen ontfangen of eenige tijdelijcke hulpmiddels te
konnen toegebragt worden.

Eindnoten:
(5) Zie voetnoot 29 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1789.
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Zie voetnoot 43 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1789.
Zie voetnoot 60 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1788.
Zie voetnoot 45 van ‘Daegelijcksche Gevallen’ 1788.
Joannes Jonnaert stierf op 8 februari om 3.30 uur 's nachts in de leeftijd van 42 jaar (Sint-Salvator
1ste portie). Joannes-Baptiste werd geboren op 9 mei 1747 als zoon van Jean Jonnaert en Jeanne
Balzaer. Hij was gehuwd met Joanna Songé. (S.A.B., Algemeen Overlijdensregister, 1790;
Doopregister Sint-Salvatorsparochie, 3de portie, 1747).
(10) Borstwater is een ziekte waarbij sereus vocht ontstaat in de borstholte tussen longvlies en
ribbenvlies.
(11) Is vermoedelijk de 's Gravenstraat gelegen aan de Langerei.
(12) Berten Plets werd gedoopt op 7 december 1724 in de Sint-Gillis parochie als zoon van Judocus
en Aldegunde de Clercq. Hij was gehuwd met Marthe Groenewal. Hij stierf op 28 december
1789, vermoedelijk de dag waarop hij vermist werd. Hij werd begraven op het kerkhof van het
Sint-Janshospitaal. Hij was 67 jaar en had niet de leeftijd die Van Walleghem opgeeft. (S.A.B.,
(6)
(7)
(8)
(9)

Doopregister parochie Sint-Gillis, no 20, dl. 2), (IDEM, Overlijdensregister Sint-Janshospitaal,
(13)
(14)
(15)
(16)

1790 no 66).
Volgens A. Theerens moet ‘Le Dux de Lorraine’ gesitueerd worden langs de Lange Rei. (A.
THEERENS, o.c., blz. 97).
Deze brug heeft haar naam ontleend aan de vroegere Duinenabdij die op de plaats van het
huidige Seminarie (Potterierei) gevestigd was. (K. DE FLOU, o.c., dl. 3, blz. 675).
Is een werk naar Sedaine (1764). (H.J. VIEU-KUIK; J. SMEYERS, De letterkunde in de
achttiende eeuw in Noord en Zuid, Antwerpen-Amsterdam, 1975, blz. 401).
Is Charles Josephus Pulinx, geboren op 13 april 1761 in de Sint-Walburgaparochie, als zoon
van Charles en Marie Donckerklocke. Hij stierf op 15 februari 1790 en werd begraven op de
O.-L.-Vrouweparochie. (S.A.B., Doopregister Sint-Walburga, 1761; overlijdensregister
O.L.V.-parochie, 1790).

[Maart]
(7 maerte 1790)
- fol. 135 - Op den 7 maerte gebuerde binnen dese stadt Brugge eene zoo
bela(c)chelijcke als te verwonderensweerdige saeke. Desen morgen naer den seven
uren, reets vollen dag zijnde, ging joffrouw Vereeke, jonge dochter, wonende agter
d'Halle, gekleet zijnde met eene swarte zijden manteline, naer de kercke. T'eijnden
d'Halle bij de Wollestraete gekomen zijnde, wiert zij agtervolgt door eenen langen
man, aenhebbende op 't hooft eenen grooten ronden hoedt; desen haer vanagter in
den nek vastgrijpende, trok haer onder het spreeken der woorden ‘Gij vervloekte
patriotinne’ omverre op den grondt ende haere rocken opgeheft hebbende, gaf haer
tot vijf à ses slaegen op haer bloet gat en liep seffens zooveel hij konde loopen de
Chartruesinnestraete in, door eenige toekomende lieden agtervolgt wordende; dog
hij seer snel in den loop zijnde, konde niet agtervolgt worden. De joffrouw die een
groot geschreeuw hadde gemakt, lag op - fol. 136 - de straete bijnae van haer zelven
en wiert van de ontrent wonende gebuers in huijs genomen en eenige ververschingen
toegebragt. Den zelven moetwilligen heeft ledent eenige gepasseer-
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de avonden nog twee andere vrouwspersoonen op dezelve wijse aengevallen en
geslegen, zijne stoute daedt nu zoo verre gevoordert hebbende van zulks bij claeren
daege te doen, welck van ider ten hoogsten mispresen en bewondert wordt.

(12 maerte 1790)
Op den 12 maerte heeft men uijt Oostende vernomen hoe eergisteren aldaer de
volgende moetwillige daedt voorgevallen is. Den herbergier, wonende in d'herberge
zoo men het plankier van het overset afkomt, is aldaer, zoo men voorseker verneemt,
van de kaeije in zee gesprongen en niettegenstaende alle tijdelijcke hulpe, doodt uijt
[het] waeter getrokken zonder eenige hulpe te konnen toegebragt worden. Zommige
seggen zulks door den drank en andere om ander oorsaeken geschiet te zijn, dog hoe
het is of niet is het evenwel seker dat desen dus ongelugkig zijn leven geëijndigt
heeft.

(17 maerte 1790)
- fol. 137 - Op den 17 maerte is de vrouwe van sr. De Baene, bleeker, wonende in
de Baliestraete, seer subitelijk overleden. Want dese desen morgen nog naer de mart
gegaen hebbende, is ontrent den 11 uren, thuijs komende, in eene qualijcke gevallen
en geen andere Heijlige Geregten dan de Heijlige Olie konnende ontfangen zeer
kortswilllig gestorven. Des anderdaegs en volgenden nagt zijn ook seer subitelijk
overleden sr. Druk, meester-kuijper(17), op de plaetse Malenberg en sr. Minnecre(18),
wonende bij het Boogsken(19), die ook beijde nauwelijks tijdt zijnde tot het geven der
Heijlige Olie, zeer kortswillig zijn overleden.
Sedert eenige maenden regneeren binnen de stadt Brugge meer als oijt de
kinderpokskens en maeselen, niet alleen onder de kinderen, maer menige bedaegde
persoonen worden daermede bevangen, waerdoor veele kinderen en bejaerde
persoonen naer 't graf gesleept worden. Zulks voor dit tegenwoordig jaergetijde zeer
ongemeen wordt - fol. 138 - toegeschreven aen den sagten winter die men dese jaere
heeft sien passeeren, zonder geduerende heel den loop der zelve oijt de wateren te
hebben sien bevriesen dusdaenig dat geene schepen oijt hebben in den vaert gestremt
geweest en zonder dat men ook geduerende heel desen winter zooveel sneeuw saemen
heeft sien vallen dat dezelve eenen dag op de straeten is blijven liggen; dusdaenig
dat eenpaerig alle ouderlingen getuijgen geduerende hun leven noijt zoo sagten winter
te hebben geweten en hoe verwonderensweerdig den harden winter over jaer geweest
is, het sagt weder dat men dese jaere gehadt heeft nog meer te bewonderen is.

(28 en 29 maerte 1790)
Op den 28 en 29 maerte nogtans veranderde het sagt weder in eenen vehementen
dikken ongesonden smoor met eene hevige koude, waerop volgde dat den
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noordenwindt zeer hevig begonde te waeijen des nagts, vermengt met vorst, dog
dusdaenig niet dat den vorst zoo hevig was dat er eenige waters bevrosen wierden.

Eindnoten:
(17) Is Augustinus Druk, geboren op 21 april 1723 in de Sint-Walburgaparochie, als zoon van Petrus
en Maria Malfaison. Hij huwde Anna van Hecke en later Joanna de Ruddere. A. Druk stierf op
18 maart en werd begraven in de Sint-Walburgaparochie. (S.A.B., Doopregister Sint-Walburga,
1723; Overlijdensregister Sint-Walburga, 1790).
(18) In de ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ van 1788 spreekt van Walleghem reeds over sieur
Minnecré. Daar wordt enkel vermeldt dat hij zijn 50 jaar jubile als ‘vrije speelman’ vierde en
woonde omtrent het Boogsken. We hebben in het algemeen overlijdingsregister van 1790,
niemand met deze naam vermeld zien staan. Wel hebben we een zekere Pierre van Meunickrede
gevonden. Vermoedelijk is dit dezelfde persoon als Minnecré. Pierre van Meunickrede werd
gedoopt op de Sint-Gillisparochie op 16 april 1715 als zoon van Leonardi en Anna-Maria
d'Ende. Hij was gehuwd met Maria Schouteet, stierf op 21 maart 1790 en werd begraven op de
O.-L.-V.-parochie in de leeftijd van 75 jaar. (Zie ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788, fol.
94), (S.A.B., Algemeen Overlijdensregister 1790, Doopregister Sint-Gillis, 1715).
(19) 't Boochsken was een hoekhuis gelegen in de Oude Gentweg. Waarschijnlijk was het het huis
op de hoek van de Oude Gentweg en de kleine Eekhoutstraat, nu de Werkhuisstraat. (Zie
voetnoot 141 van ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ 1788).

[April]
(3 en 4 april 1790)
- fol. 139 - In den nagt tusschen den 3 en 4 april, zijnde den eersten paeschdag, ontrent
den één uren, wiert ontrent het Torreburgsken in 't water gevonden de weduwe
Halvoet, wonende in 't Pottevinken(20), teenemael in haere falie gewentelt zijnde als
zij uijt het water getrokken wiert. Het truerig eijnde van dees bedaegde vrouw op de
volgende wijse toegegaen zijnde: daegs tevooren, scheen zij zig niet
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wel te bevinden en liet den doctor haelen, die haer visecatoriën(21) ordoneerde; dies
niettegenstaende ging zij ontrent den vier uren naer de kercke der eerweerde paters
carmeliten, zoo zij zeijde, te bichte. Sedert het vertrek dan uijt haer huijs is zij van
niemant meer gesien, dus wordt er grootelijcks getwijffelt of dees vrouw in de kerk
geweest heeft of niet en of zij mogelijks, iet in haer hooft stekende, van zelfs in 't
water gegaen is of bij ongelucke in 't zelve gevallen en verdronken, waerop meest
vermoed wordt dat dese vrouw door - fol. 140 - den zeer hevigen noordenwindt, die
hoe langer hoe sterker aenhout, in 't water bij ongelucke langs dien kant, waer geene
kaeijen zijn, in 't water gevlogen is; zulks gevolgentlijk een raedtsel zijnde hoe dese
ongeluckige haer leven geëijndigt heeft.
Door desen fellen windt en voorigen brandsmoor zullen menige fruijtboomen, die
door het sagt weder in vollen bloeij zijn, veel lijden en de toekomende vrugten
merkelijk beschaedigt worden.

(10 april 1790)
Op den 10 april, zijnde martdag, was het voorig gemelt kout windig weder verandert
in regen, tusschen het waeijen van den zelven noordenwindt met eene zoodaenige
hevigheijd dat menige kraemen op de Mart omverre geslegen wierden en de winkels
nauwelijks konden geopent worden; continuerende den zelven regen en windt nog
de twee volgende daegen en nachten tusschen het vallen van veel regen, sneeuw en
hagelsteenen, dog welcke niet bleeven liggen. - fol. 141 - Hoe onaengenaem dit nat
en kout weder ook was, was ider nogtans alsnu over hetzelve verheugt, als door de
langduerige droogte die men desen winter ontmoet heeft, voor alsnu aen de landen
zeer noodig zijnde en omdat de schaersheijd van water in alle huijsen algemeen was
en alle regenbacken uijtgeput waeren. Naerdat dit kout weder geïndigt was, is den
windt gewent naer den westen, waeruijt men nu aengenaemer daegen en somerweder
te verwagten heeft.
Op heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend getrokken de
627[ste] treckinge van de loterije van het lotto, opgeschort den 14 november 1789(22)
wegens de geluckige staetsomwentelinge als dan voorgevallen binnen de stadt Gend,
siet hiervooren fol. 120. Aen d'uijtvoering deser loterije is er geene verandering
toegebragt dan alleen dat dezelve alle drij weken tot Bergen, hooftstadt van Henegauw,
in plaets van tot Antwerpen - fol. 142 - zal getrokken worden ende nu in plaets van
keijserlijcke en koninglijcke loterije, loterije genaemt wordt van Genua. Gevolgentlijk
zijn op heden uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 57, 85, 41, 58, 47.

(11 april 1790)
Op den 11 april is door de konstminnende tonneelspeelders der Vlaemsche
Schouwburg in 't commediehuijs vertoont: ‘Den Koning en den Pagter’, groote opera
in drij deelen, gevolgt door ‘De twee Brifkens’, commedie in één deel. Dit laeste
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stuk noijt in 't Vlaemsch vertoont. Het tonneel, tot opening van den theater, met
nieuwe decoratiën verciert zijnde, is door menige aenschouwers vereerlijkt geworden.

(17 april 1790)
Op den 17 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 628ste treckinge van de loterije genaemt van Genua; zijnde uijt 't radt der fortune
getrokken de nombers: 7, 28, 35, 90, 30.
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(18 april 1790)
- fol. 143 - Op den 18 april was er vanwegens de liefhebbers der Vlaemsche
Schouwburg van 's morgens geaffixeert dat dezelve op heden als naer gewoonte in
't commediehuijs zouden vertoont hebben de eerste Fransche representatie, te weten:
‘La Servante Maitresse’, opera en deux actes, gevolgt door ‘De Trouwe van Antonio’,
opera in één deel. Eenige liefhebbers vertoefden in 't commediehuijs tot den ses uren
en half, wanneer er door eenen der acteurs op den theater geënnonceert wiert dat de
vertooning op heden moest onderblijven, doordien er maer 90 schellingen ontfangen
was en d'onkosten tot 125 schellingen waeren beloopende, waerom aen elk het geldt
wedergegeven wiert en het spel onderbleef; zulks op heden aen den voorval tot
Oostcamp, vermelt in 't vijfthienste deel der beschrijvinge der voorvallen binnen en
ontrent Brugge, toegeschreven wordende.

(24 april 1790)
Op den 24 april is met de gewonelijcke ceremonie voor d'eerste mael binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 629ste treckinge van de lotereij van Genua; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 28, 78, 35, 1, 84.

Eindnoten:
(20) Is de huidige Poitevinstraat. In de volksmond meestal Pottevintje genoemd. De naam komt van
Willem Poitevin, een vleeshouwer die daar heeft gewoond. (A. SCHOUTEET, De straatnamen...,
o.c., blz. 169).
(21) Komt wellicht van het Franse ‘viscéral’, d.i. betreffende de ingewanden. Hier zullen dus
medicamenten bedoeld worden.
(22) Door de Brabantse Omwenteling kon de 627ste trekking van de loterij die in Gent op 14
november 1789 zou getrokken worden, niet plaats vinden. De trekking werd gehouden op 10
april 1790. (M. BIGWOOD, La loterie aux Pays-Bas autrichiens, in: Annales de la société
royale d'archéologie de Bruxelles, dl. 26, 1912, blz. 118).

[Mei]
(1 meij 1790)
- fol. 144 - Op den 1 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 630ste treckinge van de loterij van Genua; zijnde uijt het radt der fortune
getrokken de nombers: 66, 77, 45, 70, 84.

(3 meij 1790)
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Van den 3 meij af en geduerende de geheele foire van desen jaere wierden vertoont
op de Mart in een houte cabaene afgeslaegen met planken, op de plaetse waer tevooren
de kercke van St.-Christoffel(23) gestaen heeft nu gevolgtlijk de kerkduere staende op
de Mart voor den ingang van dese cabaene dienende, nu wegens het groot werk van
't gebouw van de Waterhalle geen genoegsaeme plaetse op de Mart zijnde, dezelve
wilde gedierten die hier in de foire van 't jaer 1788, siet hiervooren fol. 16, andermael
hebben vertoont geweest, nu zoo grooten toeloop als over twee jaer niet hebbende
omdat meest idereen dezelve alsdan hadde gesien. Daegelijks 's avons om ses uren
wiert in d'herberge De Krone Imperial in de Predikheersstraete door een Engelsche
troupe vertoont menige wondere aengenaeme toeren ende konsten, tot vergenoeging
van veele liefhebbers; bovenal door twee - fol. 145 - Engelsche peerden die niet
meerder dan groote honden waeren en die daegelijks ten toon rondt de stadt wierden
geleijt, alle soorten van konsten en onbegrijpelijcke wondere toeren gedaen wordende
dusdaenig dat menige aenschouwers bewonderden dat stomme beesten dus konnen
geleert worden. Op de Vrijdagmart was gestelt eenen theater waerop alle avonden
van seven tot negen uren menige toeren gedaen wierden en door dezelve constenaers
schoon op de koorde gedanst wiert, naer welcke verscheijde geneesoliën en -balsem
op dezelve wierden verkogt. Gelijk ook door den vermaerden oculist en operateur(24)
den heer J.A. Thilman, gelogeert in d'herberge Den Hoorn(25), menige wondere
operatiën gedaen en zijnen wonderbaeren balsem geduerende de foire aen menige
ingesetene en vremde verkogt wiert.

(8 meij 1790)
Op den 8 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 631ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 34, 72, 42, 26, 12.
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(9 meij 1790)
- fol. 146 - Op den 9 meij wiert door de konstminnende tonneelspeelders de(r)
Vlaemsche Schouwburg in 't commediehuijs vertoont ‘De twee G[i]erigaers’, opera
in twee deelen, gevolgt door ‘Den Schuldenaer’, opera in twee deelen. Daegs hiernae
wiert andermael door dezelve vertoont: ‘De dorpsche toets der Min’, opera in twee
deelen, gevolgt door het Fransch stuk ‘La Servante Maitresse’, opera en deux actes,
verciert met alle de nieuwe decoratiën tot dezelve stukken noodig en die wegens de
foire met veele aenschouwers vereerlijkt wierden. Het laeste Fransch stuk dat, als
hiervooren fol. 143, op den 18 april onderbleven was nu met alle exacteijt uijtgevoert
wordende, dezelve acteurs hebben geannonceert eerstdaegs vier nieuwe stukken te
zullen vertoonen zoo een genoegsaem getal liefhebbers hun bij inschrijving tot
d'uijtvoering der zelve willen engaseeren terwijl dees stukken, betrekkelijk tot de
tijdtsomstandigheden, wegens den grooten onkost zonder een merkelijk getal
liefhebbers niet zullen konnen uijtgevoert worden.

(15 meij 1790)
- fol. 147 - Op den 15 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stad Bergen
in Henegauw geschiet de 632ste treckinge van de loterij van Genua; zijnde uijt het
rad der fortune getrokken de nombers: 23, 48, 73, 80, 4.

(17 meij 1790)
Op den 17 meij is naer het lijden van veel pijne ende smerte overleden het kint van
sieur Pieter de Jonge(26), wonende langs de Lange Reije, oudt tusschen drij à vier
jaeren, hetwelk over eenige daegen bij ongeluk ontrent zijn huijs was overreden door
den rollewaegen van sieur Judocus Delegande, zonder nogtans de schult van den
voerman te zijn want het kint, spelende, ongeluckig met zijn hooft onder het wiel
van den rijdenden waegen viel, zoodaenig langs eenen kant aen hetzelve gewont
zijnde dat het niettegenstaende alle hulpmiddels ongeluckiglijk door de gevolgen
der wonde overleden is.

(22 meij 1790)
Op den 22 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stad Gend geschiet de
633ste treckinge van de loterij van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 26, 72, 40, 10, 84.

(25 meij 1790)
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- fol. 148 - Op den 25 meij naermiddag om vijf uren wiert binnen dese stadt Brugge
in 't Oudt Hof van St.-Jooris op de groote plaetse in d'opene locht vertoont voor den
prijs van 14 stuijvers voor d'eerste plaetse en 7 stuijvers voor de tweede eene zeer
vermaekelijcke worsteling door de wilde gedierten, die geduerende dees maendt meij
als hiervooren verhandelt op de Mart hadden te zien geweest, tegens eenen ezel en
eenige boosaerdige Engelsche honden. Den strijt tegens elkanderen geduerde met
een aengenaeme vergenoeging, insiende den boosen aerd van dees wilde dieren,
meer dan eene ure en half, den ezel bijnae tot'er doodt ter plaetse, niettegenstaende
zijne defentie, op verscheijde plaetsen gewont wordende, maer de honden die veel
rasser in 't loopen waeren, kreegen maer lichte wonden en zouden zelfs eenige deser
wilde dieren omgebragt hebben zoo den meester hun bijtijdts van dezelve hadde
afgeweert. T'Eijnden dese worstelinge wierden door de peerdekens, van welcke
hiervooren nopende hunne exercitiën geduerende de maendt meij in De Kroone
Imperial te zien ook gemelt is, gedaen zeer menigvuldige toeren van menege en
andere wondere konsten, bijnae - fol. 149 - ongelovelijk dat zulks door stomme
beesten kan gedaen worden, hunne snelheijd in 't doen der menige toeren der menege
ook van elk bewondert wordende, eenider eenpaerig getuijgende diergelij-
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cke alhier noijt gesien te hebben. Dat desen Engelschen konstenaer alhier den lof
van 't publiek behaelt heeft, blijkt genoegsaem uijt de menige liefhebbers die hun
nog daegelijks tot het sien verrichten deser exercitiën in De Kroone Imperial laeten
vinden en uijt het consent dat deser heer bekomen heeft van nu, naer 't eijndigen der
foire, zijne exercitiën te mogen verrichten. Wanneer de wilde dieren naer de verrichte
worsteling weder op de Mart gebragt wierden, hadde eenen jongen de
nieuwsgierigheijd van de houte schrijve van den houten bak waerin den tijger was
met een stok op te lichten, dog tot zijn leetwesen, want den tijger zijn klouw door
d'ijsere tralie staende, trefde zijne onderste lippe die, onder vehement bloeden,
teenemael door de klauw van den tijger met groote pijne doorgeschuert wiert.

(29 meij 1790)
Op den 29 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 634ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het radt der fortune
ge(tro)trokken de nombers: 9, 26, 30, 72, 48.

Eindnoten:
(23) De Sint-Christoffelkerk, een pre-Romaanse stichting, bevond zich tussen de Markt en de
Eiermarkt en werd naderhand uitgebreid met de kapel van Sint-Joris-ten-Steghere aan de
zuidkant. Het was een van de vier kapelstichtingen (nl. Sint-Walburga, Sint-Pieter en
Sint-Janskerk) die in de onmiddellijke nabijheid van de Burg gelegen was en territoriaal
afhankelijk was van Sint-Donaas. Sint-Christoffel heeft nooit het statuut van parochiekerk
verworven. Evenals de 3 andere vernoemde kerken was zij in de eerste plaats opgericht om
tegemoet te komen aan de diverse devotiebehoeften van een snel groeiende stadskern. Later
fungeerde de Sint-Christoffelkerk als ambachtskapel van de vrije visverkopers. De kapel werd
gesloopt in 1786. (A. VERMEERSCH, Brugge. Duizend..., o.c., blz. 36), (J.A. VANHOUTTE,
De geschiedenis..., o.c., blz. 245-246), (J.A. DHONDT, De vroege topografie van Brugge,, in:
Maatschappij voor geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1957, dl. XI, blz. 21-25), (A.
VIAENE, Sint-Kristoffelkerk, oudste van Brugge, in: Biekorf, 58 (1957), blz. 313-314), (A.
DUCLOS, Histoire..., o.c., blz. 430-432).
(24) Bij De Bo vinden we onder operateur: ‘kwakzalver, tandetrekker, uitventer van geneesmiddelen’.
(25) Volgens A. Theerens moet de herberg ‘Den Hoorn’ gesitueerd worden in de Carmersstraat. (A.
THEERENS, o.c., blz. 89).
(26) Pierre de Jonge werd geboren op 22 augustus 1785 in de Sint-Gillis-parochie, als kind van
Pierre en Marie Vermeire. Hij was 5 jaar oud toen hij stierf op 17 mei en begraven werd op de
Sint-Gillis-parochie. (S.A.B., Doopregister Sint-Gillis, 1785; Overlijdensregister Sint-Gillis,
1790).

[Juni]
(5 junij 1790)
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- fol. 150 - Op den 5 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 635ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het
rad der fortune getrokken de nombers: 22, 14, 8, 51, 49.

(8 junij 1790)
Op den 8 junij gebuerde een groot ongeluk aen een huijs in d'Ezelstraete, dat men
besig is met repareren. Want eenen matsenaer aldaer op eene stelling staende, niet
hoog nogtans van den grondt, brak eene der planken door waerdoor hij zig op eene
jammerlijcke maniere queste, want behalvens eenige andere wonden brak hij sijnen
been en bil zoodaenig dat de pijpen door het vleesch staeken, waerom hij met de
grootste voorsichtigheijd mogelijk zijnde, onder het lijden van groote pijne, naer het
hospitael gedregen wiert, om daer dezelve ingestelt en gecuree[r]t te worden.

(12 junij 1790)
Op den 12 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
636ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 51, 25, 4, 6, 15.

(14 junij 1790)
- fol. 151 - Op den 14 junij gebuerde een groot ongeluk, wa[n]t sekeren man genaemt
Cortelle, wonende bij d'Ezelbrugge, 's morgens met eenen ketel vol waeter gaende,
is ongeluckig met dezelve van boven neder de trappen gevallen zoodaenig dat hij in
verscheijde deelen zijns lichaems zeer gewont zijnde, buijten kennis van zig zelven
lag. Wanneer hij eenigsints bij zig zelven gekomen was, bevont men dat zijnen been
teenemael doorgebroken was, waerom hij seffens naer het hospitael gedregen wiert
om gecureert te worden.

(19 junij 1790)
Op den 19 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 637ste treckinge van de loterije van Genua, zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 6, 51, 61, 15, 23. Door dese treckinge is er eenen terne(27) getrokken in
de nombers van over agt daegen, te weten de nombers: 6, 15, 51, zoodat hierdoor
maer
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weijnige prijsen gevallen zijn; zijnde ook te bemerken dat den nomber 51 nu in drij
naereenvolgende treckingen, tot meerder verlies van veele speelders, is getrokken
geworden.

(26 junij 1790)
- fol. 152 - Op den 26 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 638ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het
rad der fortune getrokken de nombers: 65, 81, 50, 1, 79.

(29 junij 1790)
Op den 29 junij ging sr. Borret met zijne vrouwe, wonende in de Moerstraete,
wandelen naer de parochie van St.-Pieters met hun leijdende hun kint van tusschen
drij à vier jaeren oudt(28). Tusschen de menigte wandelende persoonen verloor dit kint
zijne ouders en wiert nog desen avont alom gesogt en binnen Brugge uijtgeklonken,
dog vrugteloos, want naer drij daegen vrugteloos soeken wiert hetzelve gevonden in
't water bij de Schipsdaelebrugge tegens aen den kant liggende, dus niemant wetende
hoe en wanneer dit kint onnooselijk in 't water gevallen is, ofte of hetzelve naer 't
verlies zijner ouders verders gedoolt heeft.

Eindnoten:
(27) Komt van het Franse ‘terne’, d.i. 3 bezette nummers bij de lotto, 3 uitgekomen nummers in de
loterij.
(28) Het betreft hier Thomas Bruné, zoon van Joseph en Marie Van der Gucht, die begraven werd
op 2 juli 1790 in de leeftijd van 4 jaar. Hij was gedoopt op 5 augustus 1786. (S.A.B., Algemeen
Overlijdensregister, 1790, Sint-Janshospitaal; Doopregister Sint-Salvatorsparochie, 1ste portie,
1786).

[Juli]
(3 julij 1790)
Op den 3 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
639ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het radt der fortune getrokken
de nombers: 49, 76, 22, 66, 28.

(10 julij 1790)
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- fol. 153 - Op den 10 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 640ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 26, 65, 54, 42, 20.

(11 julij 1790)
Op den 11 julij regende het van 's morgens bijnae den heelen dag zeer hevig tusschen
het vallen in den morgenstont van eenige hevige haegelvlaeg[en] en eenige
donderslaegen; langs verscheijde streeken te lande vallen nu en dan diergelijcke
haegelvlaegen, vermengt met ijsbrokken, even alsof het winter zoude zijn, die veele
schaede aen de vrugten veroorsaeken. Het weder voor dit jaergetijde is seltsaem en
sommige daegen zoo kout als 's winters, ook vreest men in 't algemeen dat den
abondanten regen, die nu meer dan veerthien daegen zeer hevig aenhout, in 't kort
niet veranderende, veel schaede aen de landtsvrugten zal toebrengen.

(17 julij 1790)
Op den 17 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in Henegauw
geschiet de 641ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 78, 81, 49, 1, 46.

(24 julij 1790)
- fol. 154 - Op den 24 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 642ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 12, 40, 60, 69, 74.

(31 julij 1790)
Op den 31 julij gebuerde een groot ongeluk, want eenen waegen zijnde maer met
twee wielen, ontrent Schipsdaele gekomen zijnde om naer de Mart te komen,
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gebuerde het dat eenige strengen braeken, waerdoor den waegen agterover viel en
verscheijde vrouwspersoonen die hun in dezelve bevonden met het hooft vooren op
den grondt dede stuijcken, zoodaenig dat twee der zelve, zeer lang van hun zelven
laegen en men grootelijcks bedugt is dat zij van den val groote ongemakken zullen
behouden. Verscheijde boterpotten en aerdewerk, dat op den waegen lag, is door den
val teenemael verbrijselt geworden.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de 643ste
treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken de
nombers: 36, 70, 33, 6, 23.

[Augustus]
(7 augusti 1790)
- fol. 155 - Op den 7 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 644ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het
rad der fortune getrokken de nombers: 27, 72, 51, 6, 58.

(10 augusti 1790)
Op den 10 augusti gebuerde binnen de stadt Brugge eene onvoorsichtigheijd die de
droefste gevolgen zoude konnen veroorsakt hebben, want gelijk men ontrent de
Vlamingbrugge besig is met de kaeijen nevens en ontrent dese brugge staende te
repareeren en herstellen, zoo gebuerde het dat door het teveel ontlossen van dese
kaeijen in een huijs, nevens dezelve brugge staende, de wiege(29) van de voute van
eene kelder teenemael met het heele matsement van de vaute op eenen oogenblik
naer den grondt nedersonk, met den man en de vrouwe, benevens eenige kinderen
van hetzelve huijs, die alle seffens in den kelder nedervielen, met den grootsten schrik
bevangen zijnde, geluckiglijk desen val zonder merckelijke ongemakken doorstaende,
want alleen het kindeken dat de vrouw van het - fol. 156 - huijs op haeren schoot
was hebbende eenigsints aen zijn been gequest was; dog alzoo het instorten deser
voute bij onvoorsigtigheijd van het stadtswerkvolk veroorsakt is, zal dese ten koste
van de stadt moeten herstelt worden.

(11 augusti 1790)
Op den 11 augusti gebuerde het dat eenen vremdeling als eenen dullen met een peert
langs de St.-Jacobsstraete gereden kwam tot aen den kelder van sr. Kuenink op
d'Eijermart; waer hij met zijn peert (te) naer den kelder rijdende, hetzelve van boven
neder in dezelve zoude gevallen hebben, zoo er geene goten en leeders(30) hadden in
den weg gestaen. Door den val van het peert, dat aen den poot gequest was, was er
merkelijcke schaede aen de goten en verscheijde opgemakte stukken blek, zoo ketels
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als andere, waeren teenemael toegeploeijt zoodat den eijgenaer het peert behiel totdat
hem de schaede teenemael herstelt was.

(14 augusti 1790)
Op den 14 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 645ste treckinge van de loterij van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 90, 77, 69, 21, 1.

(21 augusti 1790)
- fol. 157 - Op den 21 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 646ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 57, 6, 73, 26, 20.
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(29 augusti 1790)
Op den 29 augusti stierf joffrouw de weduwe Liebaert, wonende langs de Lange
Reije, zeer subitelijk; want dees joffrouw 's morgens meijnende naer de kerk te gaen
en tot dies reets gekleet zijnde om uijt te gaen, viel op 't onvoorsiens neder, stervende
in den tijdt van eenig minuten, zonder dat het nauwelijks iemant gewaer wiert en dus
zonder eenige de minste geregten van Onse Moeder de Heijlige Kercke te konnen
ontfangen ofte dat haer de minste tijdelijcke hulpe ofte bijstant konde toegebragt
worden.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in Henegauw
geschiet de 647ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 54, 20, 71, 30, 64.

Eindnoten:
(29) In deze kontekst is een wieg een gewelf. (E. VERWIJS - J. VERDAM, o.c., dl. IX, kol.
2440-2441).
(30) Hier wordt wellicht ‘de leiders’ bedoeld, d.i. de palen, stijlen, latten of stangen die een muur
flankeren en ondersteunen.

[September]
(4 september 1790)
- fol. 158 - Op den 4 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 648ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 54, 86, 73, 19, 50.

(5 september 1790)
Op den 5 september was het 's avons bij uijtnementheijd doncker, regenende
onophoudelijk den heelen nagt met zoodaenige swaere stor[t]vlaegen, tusschen het
waeijen van een hevigen windt, dat men in lang daeraf geene voorbeelden gesien
heeft. Door dese groote duijsterheijd gebuerde op het sas van Slijckens(31) een groot
ongeluk, want eenen jongman en jonge dochter van 't sas waer sij wegens de kerremis
van Breeninge geweest hadden, meijnende naer hun huijs te gaen, vielen beijde
ongeluckig tusschen de sasdueren in het waeter, ongeluckig beijde verdrinkende
zonder eenige de minste hulpe te konnen toegebragt worden.

(11 september 1790)
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Op den 11 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 649ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 27, 1, 76, 43, 17.

(18 september 1790)
- fol. 159 - Op den 18 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 650ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 16, 72, 64, 43, 48.

(25 september 1790)
Op den 25 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 651ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 29, 6, 64, 56, 88.

(30 september 1790)
Op den 30 september hadde men geduerende den nagt een zeer hevigen smoor gehadt
welcke op heden tot laet in den morgen continueerde, waerop eenige koude daegen
volgden alsof het winter zoude hebben geweest. Tot nog toe nogtans heeft men
geduerende de twee gepasseerde maenden een aengenaem weder ontmoet, zonder
het vallen van veel regen, waerdoor alle de landtvrugten droog zijn konnen opgedaen
worden. Alle dezelve zijn bij uijtnementheijd wel gelukt en besonder de graenen,
die zoo groot van stuk vallen dat men niet geheugt in lange jaeren eenen vrugbaerderen
ougst gehadt te hebben.

Eindnoten:
(31) Is een sluis te Slijkens op het kanaal Oostende-Brugge. Slijkens is een wijk van Bredene. (K.
DEFLOU, o.c., dl. XIV, blz. 908-909).
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[Oktober]
(2 oktober 1790)
- fol. 160 - Op den 2 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 652ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 30, 37, 70, 74, 88.

(6 oktober 1790)
Op den 6 oktober gebuerde een groot ongeluk dat de droefste gevolgen zoud konnen
veroorsakt hebben, terwijl het peert dat sr. Breijdel(32), van wijlent zijnen broeder in
het vaderlandts leger gesnevelt, hadde binnen Brugge overgebragt in de smisse op
d'Eijermart moest beslegen worden; welk peert, als ontemmelijk zijnde, den knegt
van de smisse overophoop smeet, hem eenige stampen op 't hooft toebragt, zoodaenig
dat hij zeer bloedende als doodt van zig zelven lag, dog geluckig zijne wonden zonder
anderen toeval niet doodelijk bevonden wierden. Het peerdt vervolgens d'eene straet
op en d'andere neer loopende, wiert aen de Vrijdagmart aengehouden, geluckig door
hetzelve geen verdere ongelucken veroorsakt zijnde.

(9 oktober 1790)
Op den 9 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 653ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 42, 22, 25, 81, 32.

(16 oktober 1790)
- fol. 161 - Op den 16 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 654ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 20, 43, 16, 55, 54.

(19 oktober 1790)
Op den 19 oktober gebuerde een groot ongeluk aen eenen bouw die men in de
Vlamingstraet is opmaekende, want eenen der matsenaersknaepen aldaer met een
swaer gewichte naer boven de stelling opgaende, viel ongeluckig van boven neder,
zoodaenig gewont zijnde dat men weijnige teekens van leven aen den zelven
bespuerde. Zijne wonden wierden seffens zooveele mogelijk gecureert, waernaer hij
in eene mande coets(33) door vier mannen naer het St.-Janshospitael gedraegen wiert,
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weijnige hope overig zijnde dat hij door den swaeren val van zijne wonden volkomen
zal konnen genesen worden.

(23 oktober 1790)
Op den 23 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 655ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 58, 77, 32, 46, 41.

(30 oktober 1790)
- fol. 162 - Op den 30 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 656ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 67, 49, 81, 31, 69.

Eindnoten:
(32) We hebben niet kunnen achterhalen welke broer van Charles Breydel het juist was; het kon
Franciscus (1767) of Joseph (1776) zijn. (S.A.B., Doopregister Sint-Salvator, 3de portie, 1767;
Doopregister Sint-Jacob, 1776).
(33) Het transport van zieken die niet konden gaan of niet gevoerd konden worden met een wagen,
geschiedde met een ‘mandecoetse’, draagstoel (of ook ziekenstoel) genoemd. Sommige
parochiale armendissen hadden een eigen ziekenstoel. Die van de armendis van Sint-Anna
bijvoorbeeld is rechts onderaan te zien op het schilderij van J. Beerblock, die als kaft fungeerde
in de ‘Merckenweerdigste Voorvallen’ van 1788. Ook het Sint-Janshospitaal bezat een draagstoel.
Het dragen met de ‘troghe’ wordt reeds vermeld in de partikuliere rekening van meester-bursier
Joos Hagheman, anno 1541. De dienaars van de pastoor van het Sint-Janshospitaal moesten
instaan voor het afhalen van de arme zieken en daarvoor mocht niets aangerekend worden.
Dikwijls probeerden de dragers echter een extra stuiver te verdienen, wat niet in de smaak viel
van de dismeesters. Ook het transport van zieke krankzinnigen tussen Sint-Juliaans en het
Sint-Janshospitaal en vice versa, geschiedde met een dergelijke ziekenstoel. (M. DE
DUYTSCHE, Draagstoel, in: Sint-Janshospitaal Brugge, 1188-1976. Tentoonstelling
georganiseerd door de C.O.O., Brugge, 1976, dl. II, blz. 714), (J. GELDHOF, Pelgrims..., o.c.,
blz. 142-143).

[November]
(6 november 1790)
Op den 6 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend, geschiet
de 657ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der fortune getrokken
de nombers: 62, 90, 40, 76, 41.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

231
Op den 11 november ontdekte eenen mestschipper(34) in de vaert van Gend, met zijn
schip naer dese stadt Brugge afgevaeren komende, eene gemeene vrouwe deser stadt,
die langs den kant van de vaert verdronken was. Dese vrouw door den zelven schipper
uijt het water getrokken zijnde, leijde hij dezelve langs den kant van de vaert en deed
diesaengaende rapport aen ['t]d'heeren van 't magistraet 's Landts van den Vrijen,
door welcke die ongeluckige des anderdaegs geschouwt wiert, reets merkelijcken
tijdt in 't water gelegen hebbende terwijl haere kleederen teenemael verrot ende zij
bijnae niet meer kennelijk was.

(13 november 1790)
- fol. 163 - Op den 13 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 658ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 66, 9, 73, 49, 60.

(14 november 1790)
Op den 14 november 's morgens overleed den heer Pavot, eersten stokhouder deser
stadt Brugge seer subitelijk; want desen heer 's morgens naer de kercke van O.L.V.
gegaen zijnde, kwam ontrent den negen uren thuijs ende naer gewoonte thée
drinckende en eenen botram eetende, viel hij op 't onvoorsiens in eene beswimtheijd.
Seffens wiert hem alle geestelijcke en tijdelijcke hulpe besorgt, dog vrugteloos zoo
wegens het een als het ander, want aleer er eenen geestelijcken heer met de H. Olie
was toegekomen, was hij reede overleden, hoewel hem dezelve nog tusschen doodt
en levende gegeven wiert, dus ongelukig stervende zonder eenige andere H. Geregten
te konnen ontfangen.

(19 november 1790)
Op den 19 november stierf ook op een dusdanige - fol. 164 - ongeluckige wijse sieur
Visscher, meester-schoemaeker, wonende bij de Molenbrugge; want desen 's avons
ontrent den negen uren meijnende slaepen te gaen, viel ook in eene beswintheijd en
stierf ongeluckig, zonder dat hem eenige de minste geestelijcke of tijdelijcke hulpe
konde toegebragt worden.
Heden, gelijk eenige andere volgende daegen, wiert voor den prijs van twee oorden
in d'afgebroken H. Christoffelscapelle op de Mart vertoont een konstgewerkt beelt
op horlogiewerk, zijnde eenen stervenden Christus, in welcke alle de trecken van
eenen stervenden mensch zoo naturelijk wierden afgebeelt dat men met recht moeste
seggen dat aen dit beelt alleen het leven mankierde door de naturelijcke beweeging
die het was maekende.
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(20 november 1790)
Op den 20 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 659ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 46, 70, 77, 86, 19.

(27 november 1790)
- fol. 165 - Op den 27 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 660ste treckinge van de loterije van Genua; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 18, 22, 88, 3, 73.
Heden is in 't godtshuijs ‘in 't Sakje’(35) seer subitelijk overleden eene vrouwe terwijl
dezelve besig was met thee te drinken, welcke in eene beswimtheijd gevallen zijnde
op den tijdt van eenige oogenblikken stierf, zonder eenige de minste geestelijcke of
tijdelijcke hulpe te konnen toegebragt worden.
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Sedert gisteren, gelijk op heden, is het uijtnemende smoorende weder, dat men
geduerende den heelen dag en nagt agter elkander hadde gehadt zoodaenig dat men
nauwelijks malkaer langs de straeten konde sien, verandert in eenen langduerigen
regen, schoon men nog tans uijt dit smoorweder vorst verwagt hadde; dus heeft men
tot nog toe eenen megaenden winter zonder groote vorst of het vallen van sneeuw
gewaer te worden.

Eindnoten:
(34) Het stadsbestuur is steeds belast geweest met de stadsreiniging. Zo was men in 1623 begonnen
met het verpachten van mestrapen, nl. het oprapen en wegbrengen van de stadsmest (d.i. het
straatvuil en huishoudelijke afval). De verpachting werd voor twee jaar openbaar aanbesteed.
De pachter was een aannemer die knechten in dienst had. Hij verkocht de stadsmest aan boeren
voor bemesting van hun akkers. Eerst werd de vuilnis samengebracht op de daarvoor bestemde
plaatsen aan de uiteinden van de stad, nl. bezijden de stadspoorten en op plaatsen waarvan het
gemakkelijk kon weggevoerd worden met wagens en schepen. Vandaar werd het door
mestschippers weggevoerd en aan de boeren op het platteland verkocht. Voor die uitvoer diende
men nog eens taks te betalen. Deze handel bloeide vooral langs de Gentse vaart. Het verpachten
van het mestrapen geraakte met de jaren in onbruik. Vanaf 1904 baatte de stad zelf de
vuilnisdienst uit. (A. VANDEWALLE, Van Muederaers en mestrapers, in: Infoboetiek, 10
(1983), blz. 9) (Y. VANDEN BERGHE, Brugge in revolutietijd..., o.c., blz. 99 voetnoot 15).
(35) Het godshuis O.-L-Vrouw Boodschap is gelegen op het einde van het Zakske. Het werd op 8
april 1711 gesticht door Pieter de Clerck en werd ook ‘de 7 blijdschappen’ genaamd. Het diende
als verblijf voor zeven oude vrouwen. (A. MAERTENS, Gids der Brugsche Godshuizen, Brugge,
1940, blz. 80), (H.L. DES GARETS, Bruges et les ‘maison-Dieu’, Luik, s.a., blz. 27).

[December]
(4 december 1790)
- fol. 166 - Op den 4 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 661ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 19, 63, 39, 7, 1.
Nu is andermael den tijtel van die loterije verandert geworden onder den naem van
keijserlijcke en koninglijcke loterije in plaets van de loterije van Genua, gelijk
hiervooren fol. 141 kan gesien worden; want gelijk die loterije wegens de revolutie
onser Nederlanden verandert was onder dien tijtel, is dezelve nu andermael verandert
onder den naem van keijserlijcke en koninglijcke terwijl nu de Nederlanden andermael
zijn weergekeert onder de gehoorsaemheijd van den keijser ende koning Leopoldus
den II, welke verandering met alle de omstandigheden in 't 15ste deel mijner wijtlopige
beschrijvinge kan gesien worden.

(11 december 1790)
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Op den 11 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 662ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 50, 7, 21, 86, 47.

(15 december 1790)
- fol. 167 - Op den 15 december, genaemt Missias of zoogenaemt Misjesdag(36),
waeijde het met eenen westenwindt gelijk den voorigen nagt bij uijtnementheijd
zoodaenig dat er aen veele huijsen en daeken merckelijcke schaede veroorsakt wiert
en men nauwelijks langs de straeten konde gaen. Men was op heden zooveel te meer
voor dit zoo windig weder bedugt omdat het just heden twintig jaeren geleden is dat
men diergelijk windig weder bijnae zonder voorbeelt ontmoet heeft, 't welk een
aldergrootste schaede aen menige gebouwen veroorsakte, honderden boomen uijt
den grondt rukte, tot zoo verre dat dien dag aen een tweede aerdbevinge vergeleken
wiert. Sedert den hevigen windt van heden is het weder andermael verandert in regen,
gelijk men geduerig gehadt heeft, zoodat men tot nog toe geene sneeuw of grooten
vorst ontmoet heeft.

(18 december 1790)
Op den 18 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 663ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 80, 71, 32, 25, 77.

(24 december 1790)
- fol. 168 - Op den 24 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 664ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 81, 66, 42, 82, 43.
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(29 december 1790)
Op den 29 december was 's morgens het regenende weder, verselt sedert eenigen
tijdt met swaeren windt en haegelvlaegen verme[n]gt met eenige buijtengewone
donder- en blixemslaegen voor dit jaergetijde, verandert in vorst die met eene
tamelijcke hevigheijd aenhiel tot op den 31 deser, wanneer het 's morgens tamelijk
hoog gesneeuwt was, waermede het weder andermael in doeijweder en regen
veranderde zoodat men tot nog toe eenen zoo sachten en megaenden winter ontmoet
gelijk men over jaer gehadt heeft.

(31 december 1790)
Op den 31 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 665ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 8, 10, 87, 66, 40.
Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1790.

Eindnoten:
(36) Op Quatertemper woensdag in de Advent (de woensdag na de 3de zondag van de Advent) werd
op vele plaatsen 's morgens vroeg een plechtige mis gezongen, de missa Aurea (Gulden Mis)
of missa missi (messias mis) genoemd. Het was een mis ter gedachtenis aan de Blijde Boodschap
aan Maria. (Beknopt, kerkelijk handwoordenboek. Verklarend woordenboek van Katholieke
geloofs- en zedenleer, liturgie, symboliek en kerkkunst, Tilburg, 1910, blz. 188).

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1790

237

Registers 1790

(1)

1. Zakenregister
Aanhouding 132, 138, 140, 145, 147, 148, 157, 162, 178, 195, 197, 221, 224,
227, 231, 232, 238, 250, 264, 279, 297, 298, 307, 308, 316, 321, 322, 323, 325,
326, 337, 341, 345, 366, 368, 389, 392, 399, 402, 403, 404, 413, 416, 419, 421,
427, 446, 470, 473, 474, 476, 481, 493, 498, 516, 527, 529, 530, 540, 553, 557,
561, 568.
Aartsbisschop 214, 377.
Aartshertog 217, 226, 266, 306, 315, 323, 328, 410, 423, 433, 436, 468, 518,
520, 523.
Aartshertogin 171, 199, 210, 211, 214, 215, 497, 515.
Abt 138.
Academie van Bouw- en Tekenkunst (Gent) 492.
Academie van Kunst en Wetenschappen (Brussel) 486.
Academie (Zeeland) 238.
Advokaat 234, 341, 350, 369, 422.
Agent 200.
Ambachten-neringen 126, 146, 168, 169, 170, 179, 242, 267, 268, 270, 271,
286, 295, 296, 301, 304, 305, 314, 316, 327, 335, 336, 356, 361bis, 362bis, 365,
373, 374, 378, 379, 403, 412, 426, 432, 444, 445, 447, 451, 452, 453, 455, 458,
463, 478, 480, 505, 506, 523, 524, 536, 540, 565.
Ambachtsknecht 453.
Apotheker 525.
Armenschool 276, 299, 352, 457, 466, 471, 483, 489, 495.
Bakker 427, 562, 563.
Bakkerij 327.
Baliestraat (Verkort) 137.
Baljuw 321, 349, 404, 567.
Barge 322.
- naar Gent 224, 276, 350, 473, 491, 492, 536, 538, 542, 551.
- naar Nieuwpoort 186.
- naar Oostende 322, 350.
- naar Veurne 533, 534.
Baron 204, 204, 253, 284, 287, 288, 524.
Baron Ruzettelaan 543, 544.
Batterij 130, 159, 160, 168, 202, 553.
Bedelaar 142, 275.
Bediende 195, 326, 404, 529.
Begrafenis 136, 154, 164, 211, 214, 257, 258, 400, 402, 423, 437.
(1) De registers vallen uiteen in een zaken-, personen- en plaatsnamenregister. Bij de trefwoorden,
die alfabetisch gerangschikt staan, verwijzen we naar de eigenlijke folio's van het handschrift.
Deze zijn aangebracht tussen 2 streepjes in de tekst. Zoals in de uitgave van 1789 werden
niet meer gebruikte woorden cursief gedrukt en bedoelen we met de vermelding ‘Verkort’
de ‘Dagelijckse gevallen’.
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(Verkort) 131.
Beiaard 188, 202, 207, 239, 245, 352, 357, 384, 417, 509, 545, 553, 566.
Belastingen 168, 470, 497.
Berechting
- doodstraf 165, 196, 263, 274, 323, 337, 375, 376, 474, 477, 497,
549, 550.
- galg 217, 376, 441, 455, 474, 496.
- krijgsstraf 264, 323, 346, 420, 422, 441, 446, 469, 466
- lijfstraf 178, 221, 223, 224, 455, 550, 564, 566.
- schiptrekken 283.
- verbanning 144.
Berijder 321, 404.
Bezemstraat (= Niklaas Desparsstraat) 157.
Billanderschepen 174, 189, 232, 316, 356, 374, 416, 417, 462, 520, 522, 536,
538, 538bis, 540.
Binnenwateren (Brugge) 324, 346.
Bisschop 127, 129, 133, 155, 167, 171, 181, 187, 188, 204, 206, 227, 239, 253,
276, 313, 315, 331, 357, 359, 361, 361bis, 382, 386, 395, 407, 435, 439, 444,
449, 458, 490, 498, 509, 550, 554, 558.
Bisschoppelijke kapel 230.
Bisschopstraat (Gent) 261.
Bleker (Verkort) 137.
Blikslager 480.
Bode 220, 293, 345.
Boer 128, 133, 138, 144, 148, 175, 194, 197, 198, 211, 224, 238, 249, 250, 302,
341, 358, 385, 396.
(Verkort) 131.
Boerengilde 520.
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Boeregilde 520.
Boerin 167, 214.
Boogsken (Verkort) 137.
Boterhuis 150.
Breidelstraat 208, 230, 368.
Brigadier 412.
Broederschap 140, 141, 145, 239, 241, 247, 265, 412.
Brouwerij 483, 484.
Brugse kapellen, kerken en kloosters (kerk) 137, 167, 181, 184, 239, 258, 276,
282, 314, 315, 318, 322, 412, 443, 458, 466, 480, 489, 490, 496, 540, 555, 558,
559.
(klooster) 239, 322, 405, 458, 555.
(Verkort) 135, 157.
- Annuntiaten 237.
- Apostolinen
- kerk 433, 435.
-

Augustijnen 417, 498.
- kerk 144, 146, 319, 374, 466.

-

Begijnen 281, 299.
Begijnhof 455, 459, 461.
Bisschoppelijk Seminarie
- kapel 313.

-

Blindekens
- kapel 190, 412, 459, 462, 469, 487, 543.

-

Cellebroeders 390, 394.
Discalsen 459, 488, 528, 534.
- kerk 180, 519, 523, 528.

-

Duinenabdij 462, 544.
- kerk 467.

-

Eekhoutabdij 241, 461, 511.
Heilig Eligius
- kapel 205.

-

Jeruzalemkerk 247, 448.
Kapucijnen 488.
- kerk 241, 242, 433, 442, 467, 488, 504.
- klooster 405, 406, 533.

-

Kapucinessen
- kerk 330, 331, 332.
- klooster 330, 331, 332.
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Karmelieten 247, 504.
- kerk 140, 141, 374, 378, 517
(Verkort) 139.

-

Karmelitessen 351.
Kartuizers 278
- klooster 278.

-

Kartuizerinnen 535.
- klooster 278, 535.

-

Onze-Lieve-Vrouw 255, 399, 408, 420, 447, 474, 488, 491, 524,
527.
(Verkort) 163.
Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie
- kerk 180, 435, 440, 455, 462, 479, 482, 513.
- kapel 239, 276, 413, 432, 434, 440, 447, 451, 456, 459,
461, 466, 489.

-

-

Predikheren 458, 471, 472, 483, 485, 495.
- kerk 125, 140, 182, 183, 310, 371, 374, 375, 401, 434,
435, 436, 437, 447, 454, 457, 458, 459, 472, 473, 480,
487, 501.
- klooster 125, 133, 166, 401, 512.

-

Recoletten 455, 482, 485, 487.
- kerk 134, 163, 259, 354, 371, 399, 482, 483, 485, 487,
491, 502.

-

Sarepta
-

-

-

klooster 327.

Sint-Anna 191, 248, 372, 386, 401, 407, 411, 417, 452, 461, 470,
471, 484, 513, 514, 534.
Sint-Katelijne 413, 462.
Sint-Christoffel (Verkort) 144, 164.
Sint-Donaas 127, 128, 180, 187, 188, 253, 258, 276, 281, 282, 284,
285, 297, 314, 330, 357, 358, 359, 360, 407, 411, 439, 466, 490,
498, 509, 526, 554.
Sint-Gillis 296, 308, 371, 413, 426, 451, 479, 487, 488, 489, 504,
505.
Sint-Jacob 140, 145, 146, 156, 249, 277, 310, 386, 424, 450, 464,
470, 471, 491, 519, 559.
Sint-Janshospitaal 443, 493.
Sint-Salvator 158, 239, 241, 313, 391, 456, 458, 484, 488, 539.
Sint-Walburga 137, 401, 414, 444, 448, 454, 456, 494, 506.
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Brugse Vrije 184, 194, 195, 208, 220, 238, 260, 269, 271, 300, 306, 307, 321,
325, 326, 344, 345, 353, 356, 364, 381, 383, 389, 401, 403, 404, 435, 467, 476,
477, 489, 500, 507, 538, 541, 542, 545, 546, 551, 553, 568.
(Verkort) 162.
Brusselse Poort (Gent) 307.
Buitenwateren (Brugge) 324.
Burg 297, 314, 352, 360, 414, 449, 470, 480, 485, 487, 495, 496, 498, 504, 528,
555.
Burgemeester en Schepenen van Brugge 126, 187, 361, 362, 368, 428.
Burgemeester en Schepenen van Brugse Vrije 194, 204, 206, 389.
Burgemeester van de Commune van Brugge 279, 333, 406, 526, 561.
Burgemeester
- van Blankenberge 407.
- Van Oostkamp 516.
- van Torhout 307.
Burggraaf 176, 516.
Buskruitmagazijn 290.
Canonikxschen 383.
Carmersbrug 346, 462.
Carmersrei 462.
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Carmersstraat 349, 350.
Clergé 187, 206, 361.
Cocarde 137, 148, 259, 260, 397, 537, 539, 544, 549.
Collatie 270, 280, 285, 288, 291, 387, 511.
Collegie 140, 143, 173, 192, 194, 219, 221, 260, 276, 298, 321, 325, 327, 378,
390, 403, 404, 406, 407, 409, 416, 417, 418, 421, 422, 425, 426, 439, 445, 458,
490, 496, 506, 521, 524, 527, 538, 538bis, 542, 543, 544, 568.
(Verkort) 131.
Comité 127, 137, 144, 146, 151, 158, 161, 173, 203, 212, 245, 288, 407, 439,
453, 565.
Commissaris 261, 321, 383, 400, 467, 545.
Commissie 136, 212, 293, 543.
Comptoir 151, 228, 286, 320, 364, 439, 450, 513, 545, 546.
Confrerie 125, 126, 140, 141, 143, 144, 145, 155, 190, 239, 247, 289, 348,
362bis, 413, 434, 437, 448, 451, 452, 458, 472, 496.
Congregatie 306, 351.
Congres souvereijn 171, 225, 252, 253, 259, 260, 261, 304, 309, 317, 320, 328,
329, 333, 334, 335, 339, 340, 351, 375, 393, 400, 408, 410, 419, 422, 424, 425,
428, 436, 438, 461, 469, 470, 475, 478, 485, 486, 489, 490, 493, 502, 503, 505,
506, 507, 508, 514, 515, 523, 529, 531.
Consistorie 332.
Consul-generaal 187.
Coupure 174, 189, 190, 213, 232, 316, 356, 374, 472, 520, 522.
Dampoort 382, 399.
Decreet van de paus 508.
Deken 251, 268, 270, 292, 301, 490.
Deken van een Ambacht en/of Nering 146, 168, 270, 286, 327, 361bis, 362bis,
416, 426, 445, 453, 479, 505, 506, 524, 563.
Deken van een gilde 348, 361.
Deken van Sint-Donaas 253, 256, 257, 258, 284.
Desertie 143, 164, 194, 227, 238, 263, 275, 283, 312, 321, 393, 402, 410, 413,
422, 425, 493, 546, 551.
Dienstbode 402, 423, 436.
Dienstmeid 399, 423.
Dijver 458, 488.
Directeur 355.
Disch 301.
Dischgenoot 301, 445, 453.
Dischmeester 146.
Drukkerij 167, 557.
Duinebrug (Verkort) 131.
Dweersstraat 208.
Edict 142, 252.
Eedaflegging 131, 138, 171, 216, 217, 227, 253, 262, 275, 280, 284, 300, 312,
316, 329, 355, 358, 359, 361, 362, 361bis, 362bis, 363, 364, 367, 370, 372, 377,
378, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 392, 393, 394, 397, 398, 399, 402, 403, 416,
421, 425, 436, 441, 454, 461, 464, 467, 475, 476, 486, 497, 518, 544.
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Eiermarkt 260, 308, 389, 429, 463.
(Verkort) 156, 160.
Estafette 220, 293, 530, 540, 551.
Ezelpoort 147
(Verkort) 151.
Ezelstraat 221, 433.
(Verkort) 150.
Galei 307.
Galeiboef 261.
Garenmarkt 442.
Gasette Maritime van Fransch-Vlaenderen 277.
Gasettier 199, 518.
Gazette van Gend 129, 130, 132, 135, 137, 143, 146, 153, 156, 159, 165, 170,
175, 185, 186, 193, 196, 199, 210, 214, 217, 226, 227, 230, 236, 240, 244, 248,
250, 252, 254, 256, 257, 261, 266, 274, 278, 280, 283, 285, 287, 290, 298, 302,
306, 311, 315, 320, 321, 323, 328, 334, 340, 344, 351, 355, 364, 367, 370, 372,
376, 380, 387, 392, 400, 402, 406, 410, 414, 415, 419, 422, 424, 428, 433, 436,
441, 446, 450, 453, 460, 463, 468, 470, 475, 479, 484, 486, 492, 494, 497, 500,
503, 507, 512, 515, 518, 527, 533, 540, 544, 551, 556, 558, 560, 565, 567, 568.
Geldmuntstraat 157, 206, 209, 404, 458.
Geneesheer 132, 175, 196.
(Verkort) 139.
Genthof 434.
Gentpoort 161, 235, 365, 366, 442, 472.
Geschutgieterij 303.
Gevangenis 15de dl. 375.
Gevangenis van Brugge 145, 148, 173, 178, 197, 495, 527, 529, 553, 561, 568.
Geusedoctoors 342.
Gilde 134, 137, 143, 144, 147, 149, 153, 157, 158, 162, 169, 172, 173, 182,
183, 184, 185, 190, 203, 204, 235, 239, 242, 245, 246, 255, 277, 279, 280, 282,
314, 317, 322, 341, 342, 343, 348, 349, 352, 353, 360, 361, 362, 361bis, 362bis,
363, 368, 375, 381, 382, 384, 386, 388, 390, 399, 402, 407, 408, 411, 412, 435,
436, 437, 441, 442, 444, 445, 448, 449, 453, 454, 458, 466, 467, 472, 473, 476,
481, 484, 490, 492, 499, 506, 509, 510, 513,
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514, 516, 517, 522, 525, 529, 533, 537, 538, 538bis, 539, 540, 542, 550, 551.
(Verkort) 133.
Godshuis 453.
(Verkort) 165.
Gouvernante 150, 560.
Gouvernement 126, 142, 175, 181, 184, 220, 233, 247, 252, 264, 502.
Gouverneur 423.
Gouverneur-generaal 225.
Graaf 132, 196, 199, 240, 255, 272, 284, 303, 364, 388, 411, 425, 470, 498,
503, 518, 558.
's Gravenstraat (Verkort) 130.
Gravin 214, 255, 303, 486, 503, 529.
Griffier 463.
Groothertog 215, 225.
Grote Markt 144, 147, 158, 172, 186, 190, 195, 205, 206, 208, 209, 222, 230,
235, 245, 246, 280, 297, 312, 313, 314, 322, 326, 327, 341, 343, 348, 352, 353,
356, 359, 360, 361, 361bis, 380, 382, 384, 385, 386, 389, 394, 396, 397, 398,
399, 404, 434, 435, 442, 444, 448, 449, 458, 506, 508, 510, 514, 517, 520, 522,
525, 533, 540, 541, 542, 547, 548, 553, 554, 555, 557, 564, 566.
(Verkort) 134, 140, 144, 148, 149, 164.
Hallegebod 149, 176, 279, 299, 324, 337, 354, 437, 447, 508, 530.
Hallen en Halletoren 137, 141, 207, 268, 291, 294, 308, 356, 357, 369, 379,
395, 399, 415, 456, 467, 483, 510, 516, 560.
(Verkort) 135.
Hasegras 238.
Heilig-Bloedkapel 126, 282, 415, 464, 465, 470, 471, 480, 487, 495, 498, 504,
534.
Herbergen (Hotels) 149, 279, 280, 295, 447, 471, 473, 547, 549, 557, 562.
(Verkort) 136.
- Cafféhuis Patrioticq 138.
- De Kroone Imperial (Verkort) 144, 148, 149.
- De Lelie 235.
- Den Beer 202.
- Den Helm 152.
- Den Hoorn (Verkort) 145.
- Den Pellekaen 221.
- Den Rooden Hoedt 157.
- Duc de Lauraine (Verkort) 131.
- Fortune 545.
- Het Hoveken van Plaisance 349
- Hof van Commercie 388, 547, 553, 554, 555, 556, 564.
- Sint-Jacobs 197.
- Zoet Bier 566.
Herbergier 295, 296, 373.
(Verkort) 136.
Herbergierster 152, 550, 556.
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Hertog 136, 138, 185, 216, 227, 460, 485, 515, 520.
Hofmeester 349.
Hofnar 214.
Hoofdman 126, 146, 270, 292, 361, 378, 405, 453, 507.
Hoofdman van de Sint-Jorisgilde 262.
Hoofdwacht 147, 152, 157, 159, 166, 172, 173, 184, 198, 241, 242, 245, 279,
280, 312, 313, 322, 326, 341, 343, 352, 358, 360, 366, 368, 369, 385, 389, 399,
401, 409, 413, 445, 453, 456, 471, 473, 481, 510, 517, 526, 537, 538, 538bis,
541, 542, 553, 557, 559, 566, 567.
Hoogbaljuw 136, 366.
Hoogstraat 205, 209, 458.
(Verkort) 134.
Horlogemaker 428, 480.
Hovenier 365.
Huidevetter 179, 403.
Huis van Oostenrijk 155, 290, 310, 502, 525, 531, 533, 558.
Huurlingen 243.
Jezuieten 286.
Jongensschool 341.
Kanaal Oostende-Brugge-Gent 212.
(Verkort) 162.
Kanon 153, 172, 173, 207, 231, 241, 242, 245, 246, 266, 303, 304, 306, 313,
320, 326, 330, 348, 349, 352, 353, 360, 361bis, 363, 377, 382, 384, 407, 409,
414, 420, 423, 428, 429, 451, 464, 503, 509, 510, 513, 542, 548, 553, 555, 556,
557, 559, 560, 567.
Kanselier 155, 281.
Kanunnik 127, 257, 284, 330, 351, 554.
Kapittel 237, 284, 306, 361, 559.
Karthuizerinnenstraat (Verkort) 135.
Kasteel 235, 265, 266, 391, 392, 464.
Kasteel van Antwerpen 171, 176, 227, 237, 245, 246, 247, 248, 256, 264, 277,
288, 289, 307, 508.
Kasteel van Luik 278.
Katelijnepoort 353, 382, 409, 412, 517, 543, 595.
Katelijnestraat 330, 332, 347, 353.
Kautermuur (Gent) 261, 312.
Kazerne 175, 186, 192, 266, 420, 429, 548.
Keizer van Marokko 302.
Kenteken 259, 295, 314, 503, 537, 539, 544, 549.
Kerken en kloosters buiten Brugge 167, 315, 342, 489.
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-

Abdij van Nieuwenbos (Gent) 216.
Augustijnen van Roeselare
- kerk 180, 239.

-

Cambron (Abdij van) 131.
Cellebroeders van Leuven 508.
Kanonikerssen (van Andenne) 153.
Kapucijnen van Gent 512.
Kapucijnen van Oostende 539.
Kapucinessen
- klooster 143.

-

Karmelitessen van Antwerpen 475.
Karmelitessen van Brussel 351.
Karmelitessen van Hoogstraten 475.
Kartuizers van Gent 175.
Kerken van het Brugse Vrije 181, 184.
Kerk van Eeklo 180.
Kerk van Oostende 180.
Kerk van Sint-Pharaildis 496.
Kerk van Torhout 180.
Klooster van de Congregatie van Windesheim 351.
Minderbroeders van Venlo
- klooster 402.

-

Onze-Lieve-Vrouw van Assebroek 442, 472.
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand te Brussel 432.
Onze-Lieve-Vrouw van Loretto te Gent 143.
Onze-Lieve-Vrouw of Cellebroeders van Gent 164.
Predikheren van Gent
- Klooster 465.

-

Sint-Gertrude te Brussel 138.
Sint-Gregorikerk te Brussel 432.
Sint-Pharaildis 496.
Theresianen van Dendermonde 377.
Urbanisten
- klooster 143.

Kerkhoven
- Sint-Donaas 258.
- Sint-Gillis (Verkort) 131.
- Sint-Kruis 154.
- Sint-Salvator 437.
Kermis 264, 297, 317.
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(Verkort) 144, 145, 146, 149, 158.
Keukenmeid 397, 414.
Kleine Sint-Amandsstraat 471.
Klerk 525.
Klimaat 134, 290, 303, 334, 350, 360, 361, 363, 364, 367, 370, 402, 443, 479,
507.
(Verkort) 124, 125, 126, 127, 128, 134, 137, 138, 140, 141, 153, 158, 159, 165,
167, 168.
Klincker 195.
Klokken 146, 149, 202, 245, 284, 294, 311, 321, 325, 330, 483, 490, 499, 509,
554, 556.
Klooster 155, 200, 212, 239, 278, 370, 479.
Koerier 195, 198, 316, 345, 370, 410.
Koetsier 492.
Kokkin 397.
Kom (de) 213, 232, 374, 416, 457, 489, 513.
(Verkort) 130.
Kompoort 462.
Koning van een gilde 151, 154, 156, 348, 349, 353, 361, 383.
Koninklijk Paleis van Frankrijk 410.
Koopman in boter 243.
Koperslager 480.
(Verkort) 129.
Koster 359.
Kraanplaats (Kraene) 218.
Krijgsgevangene 428, 441, 434, 477.
Krijgsschool 183, 255, 282, 314, 352, 361, 407, 458, 499, 509, 555.
Kruidenier 336.
Kruispoort dl. 209, 368, 467, 490, 543, 545, 547, 557.
Kruithalle 335, 336, 362bis.
Kuiper (Verkort) 137.
Laene (de) 423.
Laetschen 383.
Landhuis van het Brugse Vrije 201, 384, 455, 507.
Landloper 373.
Langerei 434, 435, 457.
(Verkort) 130, 131, 147, 157.
Langestraat 209.
Lapper 302.
Lederbroekmaker 157.
Leraar 483, 555.
Licentiaat in de Medicijnen 262.
Linwadier 146.
Liverijebediende 210.
Lolledraaier 147.
Loodgieter 480.
Lord 213.
Loterij 240, 254, 275, 540.
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(Verkort) 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.
Maalse Steenweg 543.
Maas 433.
Magazijn 130, 159, 327, 355, 373, 377, 412, 452, 496, 498, 515, 536, 548.
Magistraat 126, 127, 132, 136, 138, 139, 143,
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145, 149, 162, 164, 170, 176, 182, 194, 195, 206, 219, 220, 221, 224, 237, 238,
245, 259, 260, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 279, 280, 286, 292, 295, 299, 300,
304, 307, 321, 325, 333, 335, 339, 344, 352, 353, 354, 361, 362, 373, 378, 379,
383, 387, 390, 391, 404, 405, 411, 418, 421, 425, 427, 447, 463, 473, 479, 481,
490, 495, 499, 508, 509, 515, 526, 527, 530, 537, 539, 540, 544, 545, 548, 549,
550, 565.
(Verkort) 162.
Mallebergplaats 206, 209, 313, 314, 401.
(Verkort) 137.
Mandeken (het) 314.
Manifest
- van Brabant 154, 200.
- van de Keizer 499, 500, 502, 505, 506, 507, 511.
- van Hinricus vander Noot 489, 502.
- van Limburg 236, 364.
- van Vlaanderen 129, 131, 132, 142, 244.
Mariastraat 488.
Markies 165, 193, 196, 281, 284, 518.
Markten - Paardemarkt 303, 321.
Markt
- van Brussel 227.
- van Gistel 504.
- van Oostende 494.
Maskeren 167, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 191, 197, 409.
(Verkort) 133.
Mercenier 222, 230, 304, 336, 362bis, 365, 366, 373, 412, 432, 453, 463, 539.
Metselaar 406.
(Verkort) 150, 161.
Militairen 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 146, 147, 151, 153, 156,
157, 159, 160, 163, 164, 166, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 186, 187, 188,
189, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 213, 215, 216, 217, 218, 227, 231, 232, 238, 240, 241, 248, 250, 251,
252, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 277, 278, 280, 281, 285, 287,
288, 289, 294, 298, 303, 307, 308, 311, 317, 320, 321, 323, 328, 333, 334, 335,
344, 346, 355, 365, 367, 372, 377, 387, 388, 393, 400, 401, 402, 414, 416, 419,
420, 423, 424, 428, 429, 430, 431, 433, 436, 437, 441, 443, 446, 450, 454, 469,
485, 492, 493, 497, 503, 507, 508, 524, 533, 540, 543, 544, 545, 546, 547, 550,
551, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 564.
Minister 132, 200, 248, 252, 364, 376, 500, 503.
Ministerie van Oorlog 422.
Minnebrug 412.
Minnewater 324, 355.
Moerstraat 389.
(Verkort) 152.
Molenbrug 249, 560.
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(Verkort) 164.
Monnik 461, 462.
Nachtroeper 267, 292, 293.
Nieuwe Gentweg 332, 365.
Nieuwjaarsbrug 374.
Nieuwstraat (Verkort) 130.
Normansschool 278.
Notaris 302.
(Verkort) 134.
Ommegang 128, 141.
Ontvanger van de Contributie 299, 300.
Oorlog 130, 136, 137, 143, 147, 153, 156, 159, 165, 169, 171, 175, 185, 187,
193, 248, 250, 266, 267, 278, 285, 287, 291, 298, 307, 316, 320, 323, 328, 334,
340, 344, 351, 388, 393, 400, 409, 410, 418, 428, 470, 479, 494, 500, 515, 518,
528.
Oorlogschip 316, 373.
Oproer 128, 130, 132, 136, 147, 148, 149, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 168,
169, 171, 173, 175, 177, 183, 184, 185, 187, 191, 197, 216, 217, 218, 219, 226,
227, 232, 233, 234, 236, 237, 240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 254, 255, 259,
260, 266, 267, 279, 285, 290, 294, 297, 303, 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327,
334, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 350, 355, 369, 372, 375, 377, 391,
400, 406, 409, 414, 416, 420, 423, 424, 427, 433, 436, 441, 446, 451, 454, 459,
460, 471, 481, 513, 526, 527, 539, 540, 544, 553, 561, 562, 563, 567, 568.
(Verkort) 133.
Ordonnantie 149, 150, 160, 176, 179, 182, 194, 244, 252, 256, 259, 263, 264,
278, 279, 280, 295, 300, 321, 325, 333, 334, 335, 336, 339, 344, 367, 373, 403,
425, 452, 481, 493, 499, 544, 559, 565.
Oude Burg 488.
Ouden Hove 195.
Oudhof (Sint-Jorisgilde) 262.
(Verkort) 148.
Paardemarkt 303.
Paardemeester 516.
Paleis van de bisschop van Brugge 208.
Pandreitje 218.
Parlement 156, 475.
Pastoor 146, 211 (Pastores), 307, 333, 385, 396, 491, 539, 549, 550, 567.
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Pater 257, 434, 435, 442, 471, 472, 483, 488, 495, 498, 505, 512, 559.
Patriotten (vaderlanders) 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144,
145, 147, 153, 155, 158, 168, 173, 180, 182, 186, 190, 196, 197, 198, 203, 214,
216, 228, 249, 250, 298, 309, 336, 339, 340, 341, 361bis, 387, 400, 403, 406,
410, 411, 414, 429, 432, 435, 438, 443, 444, 460, 462, 471, 476, 479, 484, 492,
501, 503, 505, 506, 511, 512, 519, 521, 522, 523, 525, 527, 528, 531, 537, 541,
557, 561, 562, 563, 564, 567.
Patrouille 130, 149, 152, 153, 161, 162, 182, 183, 211, 279, 280, 294, 323, 412,
415, 476, 481, 527, 529, 533, 540.
(Verkort) 134.
Paus 128, 155, 231, 290, 436, 508.
Pelgrim 239.
Penewaerder 295.
Pensionaris 350.
Philipstockstraat 297, 352, 353, 359.
Plakkaat 127, 146, 194, 538bis.
Poitevinstraat (Verkort) 139.
Politie 178, 269, 481.
Portier 293.
Postiljon 211, 220, 293.
Pottenmakersstraat 152.
Predikherenstraat 205, 434, 458.
(Verkort) 144.
Prelaat 129, 241, 282, 361, 444, 458, 461, 462, 511, 533, 555.
President 160.
Priester 247, 442, 544.
Prins 244, 281, 393, 416, 419, 446, 475, 497.
Prins-bisschop 175, 262, 281, 419.
Prinses 199, 210, 215, 217, 328, 454, 460, 468.
Privilege 268.
Processie 181, 247, 249, 281, 297, 318, 322, 413, 448, 459, 464, 465, 466, 474,
489.
- Augustijnen 498.
- Boetveerdigheid (van) 446, 447, 448, 450, 451, 452, 456, 457, 459,
486.
- Devotie te Oostende (van) 468.
- Eekhoutabdij 461.
- Heilig Bloedfeest (van het) 282, 298.
- Heilig Kruis te Damme (van het) 374.
- Heilig Sacrament (van het) 313, 314, 318, 322.
- Heilig Sacrament van Mirakel te Brussel (van het) 309.
- Heilige Drievuldigheid 308.
- Heilige Rozenkrans te Gent (vande) 465.
- Kapucijnen (van de) 442.
- Karmelieten (van de) 504.
- Loretto 239.
- Onze-Lieve-Vrouw (van) 488.
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Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens (van) 412, 413.
Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie (van) 413.
Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën (van) 241, 242, 488.
Onze-Lieve-Vrouw van 't Heilig Schapulier 374, 378, 517.
Onze-Lieve-Vrouw van Remedie (van) 413, 489.
Palmzondag (van) 242.
Petrus en Paulus (van) 354.
Predikheren (van de) 401 (Dominicus), 434, 448, 465 (Rozenkrans),
466, 472.
Recoletten (van de) 400 (Portinuncula), 455, 482, 485, 487, 488.
Sint-Anna (van) 386, 470, 513.
Sint-Donaas (van) 297, 440.
Sint-Gillis (van) 308, 413, 426, 479, 487.
Sint-Jacob (van) 386, 464, 470.
Sint-Katelijne (van) 413.
Sint-Walburga (van) 401, 414, 495.
Vasten (van de) 181.

Procurator 175.
Professor 198
Professor van het Seminarie 131.
Proosdij 151, 383, 458.
Proost 285, 375.
Provinciaal Correctiehuis te Gent 221, 224, 225, 250, 251, 275, 296, 455, 516.
Raadpensionaris 361, 362, 362bis.
Raadsheren (stadsraden) 139, 150, 438, 526, 558, 561, 565.
Raadsvergadering 137, 402.
Raad van State 261.
Rechter 223, 404.
Rei 434.
Religieus Leven 125, 126, 127, 128, 133, 134, 137, 140, 144, 145, 146, 158,
163, 166, 167, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 237, 239, 241,
255, 258, 259, 264, 276, 277, 308, 310, 313, 319, 330, 331, 332, 370, 371, 372,
374, 375, 391, 396, 399, 401, 402, 407, 408, 411, 412, 417, 420, 424, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 444, 447, 448, 452, 454, 459, 461, 462,
466, 467, 468, 469, 480, 483, 484, 489, 490, 491, 493, 496, 498, 499, 501, 502,
504, 505, 506, 507, 511, 512, 513, 514, 517, 519, 523, 524, 527, 528, 534, 540,
543, 553, 554, 555, 558.
Ridder van het Gulden Vlies 469.
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Rijksreferendaris 211.
Roeper van de Halletoren 483.
Savoijaer 373.
Schaedebeletter 139, 147, 148, 150, 267, 280, 292, 293, 294, 323, 341, 415,
427, 508, 526, 561.
Scheepsdale 455, 549.
(Verkort) 154.
Scheepsdalebrug (Verkort) 152.
Schermers 466.
Schermersgilde 198, 235, 326, 436, 437.
Schermersschool 516.
Scherprechter 223, 224, 376, 469, 478, 502.
Schilder 337, 338, 357.
Schildwacht 392, 545.
Schip 213, 251, 288, 324, 428, 503, 522.
(Verkort) 130, 131, 138, 162.
Schipper (Verkort) 162.
Schoenmaker 455.
(Verkort) 164.
School 299, 346, 347, 418.
Shouwburg 131, 138, 178, 398.
(Verkort) 123, 124, 126, 128, 129, 132, 142, 143, 146.
Schrijnwerker 451.
Schuttersgilde
- van Assenede 303.
- van Gent 307.
- van Lokeren 372.
- van Sint-Kruis 151, 154, 156, 348, 349, 353.
Secretaris 386.
Seminarie 131, 508.
Seminarist 462.
Sint-Amandsstraat 208, 404, 567.
Sint-Jacobsstraat (Verkort) 156.
Sint-Jansplein 262, 396.
Sint-Janshospitaal (Verkort) 161.
Sint-Jansstraat 449.
Sint-Jorisgilde 262, 289, 312, 341, 361, 522, 542.
Sint-Michielsgilde (schermers) 359.
Sint-Sebastiaansgilde 151, 152, 359, 375, 385, 386, 401, 513, 520.
Sjouwer 457.
Slaaf 283, 457.
Slager 219, 316.
Slagerij 218.
Smedenpoort 202, 205, 382, 388, 395, 413, 445, 453, 567.
Smedenstraat 144, 205.
Smid 373, 480.
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(Verkort) 160.
Smidse (Verkort) 160.
Souvereijngast 321.
Spillemaker 480.
Stadhuis van Brugge 130, 139, 140, 142, 149, 161, 162, 197, 218, 219, 221,
228, 237, 259, 263, 275, 291, 295, 296, 299, 324, 335, 337, 339, 352, 356, 363,
365, 366, 373, 378, 379, 391, 403, 408, 418, 421, 422, 425, 437, 439, 447, 449,
450, 452, 453, 481, 491, 493, 499, 508, 540, 548, 565.
Stadspoorten
- van Brugge 130, 147, 159, 161, 198, 202, 205, 209, 235, 268, 292,
293, 323, 324, 348, 353, 356, 365, 366, 369, 382, 388, 391, 395,
396, 399, 409, 412, 413, 415, 442, 445, 452, 453, 467, 472, 490,
508, 517, 539, 543, 545, 547, 548, 557, 567.
- van Gent 307.
- van Rijsel 266.
Stadssingel 324.
Stadssoldaten 150, 267, 291, 292, 293, 294, 415.
Stadswallen 160, 162, 164, 168, 169, 246, 268, 324, 412, 553, 556, 557.
Staten-generaal 171.
Staten van Brabant 131, 138, 160, 252, 329.
Staten van Luik 507.
Staten van Munster 252.
Staten van Namen 529.
Staten van 't Nederlandt 138, 184, 217, 228, 240, 245, 254, 256, 287, 306, 375,
376, 431, 473, 494, 502, 504, 520, 524, 531, 536, 549.
Staten van Oostenrijk 226.
Staten van Vlaanderen 136, 138, 142, 151, 156, 167, 172, 176, 177, 202, 216,
225, 244, 253, 256, 257, 261, 263, 268, 269, 272, 274, 277, 278, 284, 286, 287,
288, 299, 303, 305, 312, 320, 327, 328, 329, 330, 333, 336, 351, 352, 354, 361,
361bis, 364, 370, 398, 403, 416, 419, 423, 426, 428, 430, 433, 441, 451, 454,
457, 461, 464, 476, 479, 480, 481, 482, 485, 492, 494, 496, 503, 514, 515, 524,
528, 529, 565.
Stedeballen 154.
Steenstraat 205, 208, 222, 353, 357, 389, 396, 442.
(Verkort) 129.
Stieregevecht 136.
Stoeldraaier 152.
Stokhouder (Verkort) 163.
Student 417, 418, 498.
Sultan 132.
Swaerdeken 203, 205, 268, 301, 361, 514.
Tempel 394, 505.
Timmerman 349, 406, 451.
Tinnegieter 480.
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Toneel 131, 178, 181, 183, 191, 447, 527.
(Verkort) 123, 124, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 142, 143, 146.
ToneelspeeldeRS der Vlaemsche Schouwburg
(Verkort) 123, 124, 126, 128, 129, 132, 142, 143, 146.
Torenwachter 308.
Torhoutsesteenweg 201.
Torrebrug (Verkort) 139.
Traktaat 156, 158, 252, 460.
Tresorie 295.
Tresorier 285, 286.
Tresorier-generaal van de stad 262.
Trommel 134, 144, 186, 192, 204, 235, 327, 335, 353, 362, 384, 409, 444, 447,
448, 358, 466, 475, 509, 520, 528, 539.
Tsarin 451.
Universiteit 176, 215.
Vaene 154.
Vasten 167, 171, 177, 178, 181, 183, 191, 197, 214, 227, 239.
(Verkort) 132, 133.
Verdrag 428.
Verlichting 154, 257, 258, 262, 332, 350, 418, 421, 424, 451, 452, 489, 508,
511, 553, 556.
Vierschaar 197, 221, 275, 296.
Vismarkt 313, 314.
Visser 232, 302, 350, 540.
Vlaggen en Standaarden 134, 137, 144, 154, 158, 172, 173, 185, 187, 188, 189,
190, 200, 203, 235, 246, 262, 282, 327, 332, 348, 350, 352, 353, 357, 359, 360,
382, 393, 395, 396, 403, 409, 421, 424, 434, 436, 446, 447, 448, 449, 456, 457,
458, 464, 466, 468, 471, 480, 484, 487, 490, 494, 495, 497, 498, 504, 506, 509,
514, 517, 519, 520, 556.
Vlamingbrug (Verkort) 155.
Vlamingstraat 230, 525.
(Verkort) 161.
Vloot 287, 315, 320, 328, 370, 410, 470, 494.
Vonnis 193 215, 231, 287, 376, 446, 470.
Vrijdagmarkt 128, 159, 166, 205, 458, 543.
(Verkort) 145, 160.
Vrijdagmarkt te Gent 128, 129, 321.
Vuurpijlen 262.
Wacht 130, 147, 149, 151, 161, 184, 235, 268, 292, 293, 294, 323, 343, 356,
365, 366, 368, 389, 391, 392, 412, 415, 441, 445, 452, 453, 456, 508, 509, 517,
526, 538, 538bis, 542, 548, 551.
- Boerewacht 148, 399, 409.
- Burgerwacht 130, 159, 291, 369.
- Militaire wacht 151, 184, 551.
Wachthuis 291.
Wachtjevier 267, 293, 294.
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Wagenmakerssplaats 490.
Wapenstilstand 210, 340, 380, 402, 408, 414, 416, 433, 460, 478, 484, 492.
Wateren van de stad Gent 340.
Waterhalle 230, 360, 361bis, 368, 384, 406.
(Verkort) 144.
Watermolen 233, 324.
Wethouder 271.
Wever 497.
Wijkmeester 292, 301, 338, 378, 404, 405, 406, 421, 427, 428, 438, 445, 550.
Windmolenaar 324.
Wollestraat 205, 291, 415, 449, 456, 542.
(Verkort) 135.
Zadelmaker 480.
Zegel 136.
Ziekenhuis 163, 267, 420, 462.
(Verkort) 150, 151.
Zondagsschool 299, 466, 483.
Zoutzieder 126.

2. Plaatsnamenregister
Aaigem 531.
Aalst 147, 193, 200, 232, 387.
Aalter 187, 494.
Aarschot 185.
Aken 388.
Alexine 285.
Algiers 283.
Alveringem 432.
Amsterdam 518.
Andenne 153, 193, 283, 400.
Antillen (Grote) 171.
Antwerpen 136, 171, 176, 227, 237, 244, 245, 246, 247, 248, 254, 256, 264,
275, 277, 283, 288, 289, 307, 320, 468, 475, 508.
(Verkort) 141.
Ardooie 212, 407, 451.
Argel 512.
Assebroek 442, 472, 473.
Assenede 303.
Avekapelle 388.
Avignon 236, 244, 290, 344.
Baaigem 200.
Balegem 244.
Belgrado 479.
Bergen 136, 254, 275, 288, 364, 557.
(Verkort) 141, 143, 147, 150, 152, 153, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 168.
Bergen op Zoom 153. Berlijn 185, 200, 250, 267, 285, 298, 311, 315,
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323, 328, 344, 351, 387, 393, 400, 402, 410, 441, 454, 479, 484, 505, 552.
Beveren 410.
Blankenberge 382, 407.
Boezinge 196.
Bohemen 217, 226, 240, 280, 372, 470, 500.
Bouvignies 377.
Brabant 132, 135, 153, 154, 171, 177, 252, 253, 370, 372, 414, 432, 435, 440,
465, 502, 506, 508, 517, 520, 527, 530, 533, 559.
Breda 171, 244.
Bredene (Verkort) 158.
Breslau 402, 450.
Brest 441, 360.
Brinn 155.
Brody 515.
Brugge 125, 127, 130, 131, 133, 134, 141, 144, 150, 151, 155, 160, 167, 168,
169, 172, 174, 176, 177, 179, 181, 186, 187, 188, 189, 192, 195, 198, 200, 201,
202, 203, 205, 209, 212, 213, 216, 218, 221, 222, 228, 232, 234, 237, 238, 239,
245, 251, 263, 265, 267, 269, 278, 279, 286, 288, 289, 300, 301, 304, 305, 307,
308, 316, 320, 321, 324, 326, 327, 330, 333, 341, 345, 346, 348, 349, 350, 352,
354, 356, 357, 358, 361, 362, 361bis, 362bis, 364, 365, 368, 373, 383, 384, 388,
391, 392, 393, 394, 395, 398, 400, 403, 408, 415, 416, 419, 426, 427, 428, 429,
430, 436, 437, 439, 447, 450, 454, 457, 458, 462, 464, 467, 476, 478, 486, 489,
494, 500, 502, 505, 508, 509, 510, 511, 516, 517, 521, 524, 529, 534, 536, 537,
538, 539, 540, 542, 544, 546, 554, 558, 559, 560, 565, 567.
(Verkort) 123, 133, 135, 137, 143, 148, 152, 155, 160, 162, 163.
Brussel 131, 135, 136, 138, 143, 153, 156, 160, 171, 185, 193, 200, 213, 218,
221, 227, 234, 243, 247, 250, 252, 253, 254, 256, 278, 283, 288, 303, 309, 311,
313, 316, 319, 320, 323, 327, 329, 334, 351, 364, 367, 372, 377, 387, 393, 402,
407, 410, 414, 419, 425, 428, 432, 433, 436, 441, 446, 454, 460, 463, 468, 474,
475, 484, 485, 486, 492, 497, 498, 502, 503, 507, 512, 513, 515, 518, 527, 528,
530, 533, 536, 540.
(Verkort) 142, 145, 149, 151, 153, 154, 157, 158, 160, 161, 163, 166, 168.
Bulgarije 283.
Cadiz 370, 393, 503, 512, 515.
Cambron-Casteau 131.
Ciney 176.
Civitavècchia 261.
Constantinopel 132, 497, 500.
Cothen 400.
Czettin 393, 406, 419.
Damme 374, 399.
Deerlijk 281.
Deinze 147, 160.
Dendermonde 132, 232, 250, 334, 377.
Dentergem 196.
Destelbergen 231.
Dinant 323.
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Doornik 135, 307, 332.
Dresden 446.
Dublin 136.
Dudzele 517.
Duitsland 234, 443.
Durbuy 176.
Eeklo 165, 180, 209, 218, 531, 536.
Eine 250.
Eksaarde 185.
Elzas 175.
Emptinne 302, 303.
Engeland 251, 329, 388, 393, 408, 500, 503, 507, 528.
Etikhove 218.
Europa 351.
Florence 226, 248, 355, 424.
Frankfurt 147, 199, 416, 475, 479, 484, 497, 499.
Frankrijk 147, 148, 150, 171, 187, 251, 261, 265, 274, 336, 351, 367, 369, 370,
376, 377, 388, 413, 436, 451, 460, 470, 507.
Frans-Vlaanderen 277.
Fredrickshof 287.
Galicië 175, 372, 423.
Galilea 395.
Gavere 393.
Gelderen 367.
Gent 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136, 138, 142, 143, 156, 164, 165, 171, 174,
175, 176, 185, 189, 192, 196, 198, 200, 209, 211, 213, 215, 216, 221, 224, 225,
227, 231, 232, 234, 236, 240, 244, 248, 250, 254, 256, 257, 261, 262, 268, 275,
278, 280, 283, 285, 288, 289, 291, 296, 298, 303, 305, 307, 310, 311, 312, 316,
317, 320, 323, 329, 334, 339, 340, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 353, 355, 356,
364, 365, 370, 372, 374, 375, 377, 380, 387, 388, 393, 400, 402, 407, 410, 414,
416, 417, 419, 423, 424, 427, 428, 432, 433, 436, 441, 446, 451, 454, 455, 461,
464, 465, 468, 470, 473, 475, 480, 484, 486, 491, 492, 494, 497, 503, 508, 511,
512, 513, 515, 516, 518, 520, 522, 524, 528, 535, 536, 540.
(Verkort) 141, 144, 147, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 165, 167.
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Geraardsbergen 257.
Gibraltar 388.
Gistel 467, 504, 529.
Gits 516.
Giurschiouw 364, 367.
Gladova 290.
Halle 160, 250.
Hamburg 231, 311, 320, 328, 393, 400, 410.
Hansbeke 212.
Henegouwen 136, 160, 154, 175, 502, 508, 517, 520, 557.
(Verkort) 141, 143, 147, 150, 152, 153, 155, 157, 159, 160, 162,
164, 166, 168.
Herentals 372.
Herve 153, 193, 236, 433.
Hillegem 237.
Hongarije 132, 175, 215, 226, 236, 240, 250, 380, 400, 406, 407, 428, 441, 450,
460, 470, 486, 518, 527, 533, 547.
Hooglede 451.
Hoogstraten 475, 489.
Heusden 250.
Huise 237.
Iddergem 176.
Ieper 240, 344, 407, 414.
Izegem 218, 243.
Jamaica 507.
Kalhoven 388.
Kalloo 165.
Kaprijke 480.
Karinthië 400.
Karpatisch gebergte 186.
Kempen 377.
Kessel 500.
Kopenhagen 423.
Kortrijk 143, 198, 218, 238, 241, 289, 307, 461.
Kruishoutem 393.
Laarne 250.
Lanaken 284.
Land van Aalst 156, 176, 193, 200, 218, 237, 298, 436.
Land van Dendermonde 176.
Land van Gavere 497.
Land van Waas 132, 156, 185, 380, 403, 516.
Lebbeke 176.
Lede 284.
Leffinge 467.
Leuven 143, 153, 176, 216, 342, 419, 440, 441, 508, 528, 531.
Lichtervelde 413, 470.
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Lier 290, 320.
Lillo 131.
Limburg 131, 136, 193, 236, 364, 506.
Livorno 334, 340, 355.
Lokeren 147, 156, 372.
Lombardije 159.
Lombardsijde 453.
Londen 130, 136, 153, 156, 159, 244, 248, 250, 290, 298, 329, 351, 460, 461,
503, 505, 507, 528, 533, 552.
Longwy 423.
Luik 236, 262, 275, 278, 281, 283, 285, 287, 298, 311, 377, 387, 414, 416, 419,
507.
Luxemburg 131, 132, 135, 153, 196, 209, 211, 216, 227, 267, 323, 377, 423,
424, 426, 432, 440, 443, 473, 477, 478, 486, 544, 551.
Maaseik 416.
Madrid 298, 302.
Maldegem 209, 516, 517, 531.
Malta 302.
Marche-en-Famenne 226, 227.
Mariakerke 491, 539.
Maryland 475.
Mechelen 215, 227, 244, 256, 278, 288, 303, 311, 320, 327, 350, 364, 460, 509,
528.
Melden 436.
Menen 198, 289, 307, 518.
Merkem 396.
Metz 171, 267, 423, 497.
Milaan 159.
Moerbeke 403.
Moere 568.
Moravië 155.
Munster 252.
Namen 138, 142, 153, 160, 174, 176, 187, 226, 244, 267, 283, 287, 302, 311,
329, 340, 414, 420, 423, 428, 436, 477, 496, 498, 521, 524, 528, 529, 530.
Nancy 433, 436, 441, 460.
Napels 150, 215, 303, 392, 454, 463, 515.
Nederland (Holland) 171, 329, 376, 500.
Nederlanden 130, 131, 135, 136, 137, 147, 150, 156, 158, 163, 166, 174, 177,
180, 184, 188, 191, 199, 200, 207, 212, 225, 228, 233, 238, 248, 251, 252, 260,
264, 278, 287, 289, 290, 298, 304, 325, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 343, 350,
356, 367, 376, 400, 408, 410, 415, 439, 446, 449, 456, 460, 465, 485, 486, 489,
494, 500, 502, 507, 511, 515, 518, 520, 523, 525, 531, 532, 541, 546, 547, 548,
558, 560.
(Verkort) 166.
Nieuwkerken-Waas 516.
Nieuwmunster 381.
Nieuwpoort 136, 186, 374, 417, 420, 462.
Nijvel 497.
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Ninove 364, 380.
Noord-Amerika 475.
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Oostende 131, 147, 180, 213, 218, 232, 238, 242, 250, 251, 316, 322, 345, 346,
350, 388, 416, 417, 420, 421, 462, 468, 484, 494, 537, 539, 540, 550, 556.
(Verkort) 136.
Oostenrijk 226, 236, 243, 248, 262, 266, 278, 290, 310, 329, 344, 364, 387,
408, 414, 486, 492, 502, 518, 523, 525, 530, 531, 532.
Oostkamp 264, 265, 358, 516, 517.
(Verkort) 143.
Oostrozebeke 218.
Oran 503, 515.
Orsova 159, 281, 283.
Oudenaarde 187, 192, 232, 233, 237, 281, 307, 319, 327, 329, 375, 378, 400,
423, 480.
Overmere 165.
Parijs 131, 132, 136, 137, 143, 147, 153, 156, 159, 165, 171, 176, 185, 187,
193, 196, 200, 211, 215, 217, 226, 231, 236, 244, 248, 250, 252, 262, 267, 275,
278, 281, 283, 285, 291, 298, 303, 307, 311, 316, 320, 323, 329, 334, 340, 344,
351, 355, 357, 364, 367, 370, 372, 376, 380, 393, 400, 402, 406, 410, 414, 416,
419, 423, 425, 428, 433, 436, 441, 446, 451, 454, 459, 460, 463, 468, 470, 475,
479, 486, 497, 498, 503, 513.
Polen 137, 156, 422.
Poperinge 196.
Port-au-Prince 171.
Poudrom 160.
Pressburg 512, 515, 527, 533.
Pruisen 328, 340, 344, 351, 355, 367, 372, 380, 407, 408, 500.
Reichenbach 370, 372, 387, 393, 400, 402, 407, 408, 410, 414, 415, 416, 419,
433, 446, 454, 532.
Reningelst 160.
Rennes 176.
Rijsel 265, 266, 267, 312, 342, 369.
Roeselare 180, 239, 257.
Rome 137, 236, 244, 261, 274, 290, 436, 512.
Ronse 275.
Ruddervoorde 494.
Rupelmonde 160, 250, 277, 291, 494.
Rusland 328, 372, 410, 416, 428, 433, 451, 460, 470, 494, 500, 515, 518.
Saint-Marc 454.
Saksen 441.
Salvolax 287.
Scheldewindeke 156.
Servië 285.
's Gravenhage 408, 410, 414, 425, 478, 486, 498, 499, 500, 505, 515, 518, 552.
Silezië 370, 393, 400.
Sint-Amands 302.
Sint-Andries 455.
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Sint-Baafs-Vijve 311.
St.-Domingo 137.
Sint-Gillis-Waas 132.
Sint-Jacob 405.
Sint-Jan-in-Eremo 539.
Sint-Kruis 151, 154, 155, 156, 348, 349, 353, 354.
Sint-Laureins 468, 539.
Sint-Lievens-Houtem 176.
Sint-Margarite 392.
Sint-Niklaas 185, 284, 380, 451.
Sint-Petersburg 416.
Sint-Pieters 192, 549, 550, 566.
(Verkort) 152.
Sint-Pieters-Kapelle 380.
Sleidinge 185.
Sluis 477, 478.
Spanje 364, 370, 428, 451, 461, 503, 507, 533.
Steenbrugge 536, 544.
Stekene 468.
Stiermarken 400.
Stokholm 256, 287, 303, 306, 315, 323, 433, 460.
Suomeniemi 287.
Szistore 497, 507.
Temeswar 274.
Temse 154, 291.
Tielt 176, 216, 410.
Tienen 527.
Tobago 364.
Torhout 180, 201, 203, 307.
Toscane 215, 225, 355, 424, 512.
Toulon 423.
Toulouse 475.
Trier 199, 282.
Turnhout 489, 521.
Turks Rijk 334, 340, 355, 372, 376, 380, 410, 414, 416, 425, 428, 451, 470,
484, 494, 515, 518.
Varna 283.
Varsenare 144, 385.
Venetië 372.
Venlo 372, 402, 419, 500.
Versailles 454.
Veurne 186, 285, 410, 447, 462, 533, 534.
Vlaanderen 128, 129, 131, 132, 136, 138, 142, 143, 145, 151, 156, 167, 172,
176, 177, 188, 191, 202, 216, 225, 227, 248, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 263,
268, 269, 272, 273, 274, 277, 278, 287, 288, 289, 299, 302, 303, 305, 310, 312,
320, 327, 328, 329, 330, 333, 336, 351, 353, 354, 357, 361, 362, 361bis, 364,
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370, 375, 381, 398, 403, 411, 412, 416, 419, 420, 426, 430, 433, 441, 444, 451,
456, 457, 461, 464, 465, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 485, 494, 497, 499, 503,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 524, 528, 529, 535.
Voorde 193.
Voormezele 344.
Vurste 367, 497.
Walachije 285.
Wannegem-Lede 281, 476.
Warschau 137, 422, 446, 470.
Watervliet 244.
Wenen 130, 132, 135, 137, 143, 146, 147, 156, 159, 165, 175, 185, 186, 193,
195, 199, 210, 211, 214, 215, 217, 226, 230, 231, 236, 240, 244, 248, 250, 252,
261, 266, 274, 278, 280, 283, 285, 287, 290, 298, 303, 306, 311, 315, 320, 323,
328, 334, 340, 344, 351, 355, 364, 367, 370, 372, 376, 380, 387, 400, 402, 406,
410, 414, 415, 419, 423, 424, 428, 433, 436, 441, 446, 450, 453, 454, 460, 463,
468, 470, 475, 479, 484, 486, 492, 494, 497, 500, 503, 505, 507, 512, 515, 518,
533.
Wervik 136.
Wespin 323.
Westkapelle 165, 517.
West-Vlaanderen 135, 244, 323, 367, 400.
Wetteren 138.
Wingene 451, 567.
Wissenkerke 172.
Zeeland 238.
Zingem 367.
Zottegem 388.
Zomergem 281.
Zutendaal 377.
Zweden 320, 433, 460.

3. Personenregister
Albrecht (aartshertog) 255.
Augustinus Jacob Joannes (wijkmeester) 405, 428.
Bassancourt 468.
Bauwens Ludovicus Josephus 385.
Becs Theodorus Dominicus 419.
Bedet Constantinus (pater) 434, 471, 483, 495.
Boekhouder J. 327.
Bosbeeck (Bosseret) Adriaan 221, 222, 223, 224.
Bouvaert Jan (stokhouder) 560.
Breijdel (Verkort) 160.
Breijdel Charles 138, 139, 140, 429, 430, 431, 436, 437, 444, 454.
(Verkort) 160.
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Breijdel (juffrouw) 260, 429, 430, 431.
Breijdel Catharina 437.
Brenart Felix Guilelmus Antonius (bisschop van Brugge) 127, 133, 167, 181,
187, 188, 204, 206, 208, 239, 253, 276, 313, 314, 315, 331, 357, 359, 360, 361,
361bis, 382, 386, 395, 407, 435, 439, 440, 444, 449, 458, 490, 498, 509, 550,
554, 558.
Bruné (Borret) Thomas (Verkort) 152.
Bubenhöfen (generaal-majoor) 393.
Bultinck Joseph (opperkoster) 359.
Cammaert J.B. (notaris) 302.
Catharina II 451.
Celestini 290.
Coene Joseph Emmanuel 472, 529.
Cools Pieter (bakker) 562, 563.
Cornet de Grez (graaf) 272.
Cortelle (Verkort) 151.
Cumberland Henry van (hertog) 460.
d'Affaytadi de Ghistelles I. (gravin) 529.
d'Alton R. (generaal) 180, 199, 251.
d'Arberg Nicolaas Antoon 180, 303.
De Baene 233.
de Baene (vrouw van) (Verkort) 137.
de Bast Joseph-Francois 274, 496.
de Bleckem (generaal-majoor) 428, 431, 433.
de Blouwe J. 565.
de Bompré (commandant) 544.
de Brou Philippe-Joseph (kolonel) 199.
De Bruijne Edward 251.
de Caesmaecker Joannes 150, 151, 154, 156, 348.
de Chanclos (gravin) 214.
de Conink Jacobus 375.
de Cridts Joseph-Leopold 125, 428.
de Cuyper Jacob (pastoor van Mariakerke) 491.
de Dam François (burggraaf) 176.
de Deurwaerder Bernard (raadpensionaris) 361, 362, 362bis.
De Favras (markies) 165, 193, 196.
de Florida Blanca (graaf) 364.
de Franckenberg Johan Heinrich (aartsbisschop van Mechelen) 214, 377.
de Groote 354.
de Gryse Jacobus 127.
de Hoensbroech Constantin-François (prinsbisschop) 262, 281.
de Joigny van Paemele Jean-Charles 472.
de Jonge Pieter (Verkort) 147.
De Kleinenberg (generaal) 215.
de Laetere-Outryve J. 405, 428.
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de La Motte (gravin) 503.
de la Rue Pieter-Guillaume 286.
de Latour Maximiliaan (generaal) 547, 550, 553, 554.
de Laudon (generaal) 137, 285, 387, 393, 400, 402.
de Launaij 217.
de Lede (markies) 284.
de Lobkowitz Fernand-Marie (bisschop van Gent) 171, 227.
Delegande Judocus (Verkort) 147.
de Meester J.B. (advokaat) 341, 342, 369.
de Mercy d'Argenteau F. 425, 498, 558.
de Mérode Ch. (graaf) 284.
de Meulenaere Franciscus 289, 405.
de Pauw P. (kanunnik) 284.
de Peellaert de Steenmaere Maximiliaan 389, 390, 391, 392.
De Prez 473, 474, 495, 553.
de Rohan 419.
de Schietere van Caprycke Charles-Albert (burgemeester van Schepenen) 188,
361, 362, 368.
de Schietere van Caprycke Charles-Thomas 285.
de Serret François-Joseph 187.
de Vicq Joannes-Baptist 253, 256, 257, 258, 284.
de Visscher Charles 560.
(Verkort) 164.
de Vos Hendrik 197, 553.
de Walckiers Eduard 234.
De Zutter Albert 146.
Dhont Charles 204.
Donche J. 172.
Donche Nicolaas 494.
Dourse Isabella 432.
Druk Augustinus (Verkort) 137.
Eliott George (generaal) 388.
Elisabeth (aartshertogin) 171, 199, 210, 211, 214, 215, 217.
Esterhasy Antone (prins) 475.
Ferdinand I 303, 415, 460, 463, 515.
Ferdinand III (aartshertog) 323, 423.
Fermaudt F. 262.
Feys P. 375.
Franciscus (aartshertog) 217, 226, 410, 423, 433, 436.
Franklin Benjamin 334.
Frederik Willem II (koning van Pruisen) 165, 236, 262, 278, 280, 320, 329,
380, 407.
Gailliard Joannes 385, 563, 564.
Gardiaen Seraphinus (pater) 512.
George III (koning van Engeland) 156, 388, 460.
Geysen Guilialmus 486.
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Ghesquière Joseph-Hippolyte (jezuiet) 238.
Goethals Julianus 126, 406.
Gustaaf III (koning van Zweden) 320, 410.
Haddick von Futak André (veldmaarschalk) 231.
Halvoet weduwe (Verkort) 139.
Hardij E. 222.
Hertebout Jaques 547.
Hoppèz 500.
Hubrechts François 455.
Isabella (aartshertogin) 255.
Jacob Jean 171.
Jacobij Jaques 355.
Joris W. (kanunnik) 330.
Jozef II 129, 130, 132, 133, 136, 137, 142, 147, 148, 153, 154, 159, 165, 170,
175, 180, 185, 187, 193, 196, 199, 210, 211, 212, 214, 215, 217, 226, 231, 236,
240, 248, 251, 252, 261, 286, 331, 342, 402.
Karel (aartshertog) 518, 520, 523.
Karel II 241.
Karel IV (koning van Spanje) 364.
Karel VI 450.
Kesteloot Philippus 188.
Kleijn 157.
Koehler 200.
Kuenink (Verkort) 156.
Laseij (veldmaarschalk) 393.
Lassolaij 211.
Lauwereijns de Diepenhede Charles 262.
Leopold 518.
Leopold II 215, 217, 225, 226, 230, 234, 236, 240, 244, 248, 250, 252, 261,
266, 280, 283, 287, 289, 297, 298, 320, 339, 376, 380, 387, 393, 400, 402, 406,
407, 408, 410, 423, 428, 436, 450, 460, 468, 470, 471, 473, 475, 479, 484, 486,
492, 497, 499, 500, 502, 503, 505, 506, 507, 511, 518, 524, 527, 530, 532, 533,
535, 536, 537, 538, 538bis, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 553, 554, 555, 556,
558, 559, 560, 561, 563, 565.
(Verkort) 166.
Libert 175.
Liebaert weduwe (Verkort) 157.
Lodewijk XVI 148, 171, 274, 329, 367, 372, 376, 380, 400, 406, 410, 414, 419,
463, 470.
Luxe (burgemeester van Oostkamp) 516.
Malcamp 228.
Malou-Riga Pierre 400.
Marant Augustinus 285.
Maria-Theresia 212, 219, 450.
Marie-Antoinette 150.
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Marie-Caroline 150, 215, 393.
Marie-Christina 150, 196, 497, 507, 515, 560.
Marie-Louise 230, 311, 507, 512.
Matthijs Karel (kanunnik) 554.
Maurojeni (prins) 497.
Maximiliaan 252.
Michot Frans 525, 553.
Meunickrede (Minnecre) P.
(Verkort) 137.
Moentack Frans 366, 509.
Nalinne Charles 504.
Necker 316, 436, 441, 446.
Nieuwenhuijse Marij 221, 222, 223, 224.
Noailles (markies) 281.
Palfij d'Erdôij (douairière) 486.
Parain 346, 347.
Pauwels 164.
Pavot 560.
(Verkort) 163.
Pecsteen de Swevezeele Jacobus 126.
Penaranda Antoine 285, 286.
Petit 405.
Philippus I 241.
Pieters P. (Verkort) 123.
Pius VI 128, 155, 231, 290, 436, 508.
Plets Berten (Verkort) 130.
Pollet (burgemeester van Blankenberge) 407.
Poninski (prins) 446.
Prisie Emmanuel 241, 511.
Pulinx Charles (Verkort) 134.
Rijsman Livinus 152, 153.
Rosseel 222.
Sandelin Alexander 287, 328.
Selim III 132.
Senten (officier) 143.
Silenus 214.
Simoens Daniel 349, 353.
Sonnaert (Verkort) 129.
Suvée Joseph 357.
Talieu 222.
Thilman J.A. (Verkort) 145.
Toebast 525.
Triest de Terwalle Charles 312, 557, 561.
van Arenberg Lodewijk (hertog) 136, 138.
van Bender Blaise (generaal) 163, 164, 344, 507, 533, 540.
van Caloen Joseph 418.
van Caester Petrus 418.
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van de Casteele Petrus 308, 317, 346.
vanden Berge Michiel 245, 296, 457.
van den Bogaerde van Meerlebeke, Guillielmus 265.
van den Eijnden Jan 350.
vander Mersch Jan 131, 135, 156, 160, 174, 189, 193, 195, 196, 198, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 218, 227, 253, 255, 256,
259, 260, 261, 264, 277, 278, 280, 287, 288, 289, 307, 328, 336, 508, 557, 561.
vander Mersch (broer) 205, 208.
vander Mersch (vrouw) 205, 208.
vander Mersch (zoon) 204, 208.
vander Noot Hendrik 216, 243, 377, 432, 440, 479, 489, 502, 531.
van der Noot (Mej.) 423.
vande Steene Franciscus 299, 300.
van de Velde 427.
van Eupen Pieter-Jan 414.
van Haeke Frans 463.
van Hamme de Stampaershoucke François 330, 448, 456.
van Hauttem 289.
Van Hese Frans 557.
Van Hese Joannes 544.
van Heurne de Schiervelde 206, 208, 235, 557, 561, 562.
van Hoonacker 251.
van Hove 516, 553.
van Laerde 333.
Van Maldeghem 568.
van Outrijve van Merckem Jean-Jacques 262, 286, 348.
Van Overloope d'Anthin Ch. 406, 526, 561.
van Saksen-Teschen Albert Casimir 196, 507, 515.
van Ursel W.W. (hertog) 136, 138, 216, 227, 485.
van Vijve 157.
van Walleghem Joseph 404, 405, 412, 427, 508, 509.
van Zijl Jacob 463.
van Zuylen de Nyeveldt de Gaesbeke Jean-Antoine-Ghislain 138, 139, 140,
389, 563, 564.
Vilain XIIII Charles (burggraaf) 515.
Vereeke (juf) (Verkort) 135.
Verhelle J. 349.
Vermeire Joannes Jacobus 418.
Vandermuelen Joannes 138.
Van Severen Robert IV 462.
Verplancke Joseph 197.
Volckaert Josephus 286.
Vonck 234.
von Kaunitz Wenzel-Anton 155, 244, 281.
von Mecklenburg-Strelitz Charlotte (koningin van Engeland) 153, 329.
von Schoenfeldt Nicolaas 260, 288, 485, 524.
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von Schroeder J. 180.
von Trauttmansdorff Ferdinand 132, 196.
von Württemberg Elisabeth (aartshertogin) 171, 199, 217, 210, 211, 214, 217.
Warwijk Joannes 463.
Weemaere 560.
Wijnsdauw (Swijnsdouw) George 471.
Wurtemberg (generaal) 549.
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