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Inleiding
De brave mercenier en ‘welpeynsende borger’ Jozef Van Walleghem werd in 1791
en 1792 geconfronteerd met een aantal schokkende gebeurtenissen(1). Pas was de
Brabantse Omwenteling afgelopen of het nieuws over de gebeurtenissen in Frankrijk
terroriseerde hem. De monarchie werd er aan het wankelen gebracht en de
revolutionairen vervolgden godsdienst en priesters. Trouwens tientallen Franse
uitgeweken priesters vonden voorlopig een veilig onderkomen in Brugge.
Er viel niet veel belangrijk Brugs nieuws te rapporteren over het overgangsjaar
1791. De Oostenrijkers waren teruggekeerd en het leven liep rustig verder volgens
de aloude patronen. Een uitschieter in het verhaal vormt het rapport over het
inspectiebezoek van gevolmachtigd minister Mercy d'Argenteau.
In 1792 veranderde de situatie: er dreigde een oorlog tussen Oostenrijk en Frankrijk
en het rustige leven in Brugge werd voortdurend opgeschrikt door paniekerige
berichten en troepenbewegingen. Uiteindelijk was het zover: na hun overwinning
op 6 november 1792 te Jemappes verschenen de Franse soldaten te Brugge. Van
Walleghem vond dat het zijn plicht was dag na dag uitvoerig over deze historische
gebeurtenissen te berichten. Het verhaal wordt nu bijzonder kleurrijk: beschrijving
van de binnenkomende soldaten en de eerste reacties van de Bruggelingen.
De komst van de Fransen veroorzaakt in Brugge een politieke aardverschuiving.
Uit de Société Littéraire groeide een Jacobijnse Club en de in de O.-L.-Vrouwekerk
gekozen representanten vulden het politieke vacuum op. De beschrijving van de
vernietiging van de stadhuisbeelden op 30 december 1792 en van de eraan
voorafgaande besluitvorming vormt zeker het hoogtepunt van deze editie.
In de ‘Daegelijcksche gevallen’ somde Van Walleghem als een onvermoeibaar
reporter de ongevallen, branden etc. op die te Brugge voorvielen. Vermakelijk zijn
ook zijn beschrijvingen van de attrakties van de Meifoor. Zoals zijn burgemeester
R. Coppieters, die ook een ‘Journal’ bijhield, was Van Walleghem erg getroffen door
de plotse sterfgevallen. Beide vrome zielen Coppieters en Van Walleghem waren er
ook zeer bevreesd voor: door schielijk te overlijden was de gestorvene niet altijd in
staat te biechten en de laatste sacramenten te ontvangen. Van Walleghem zal er
daarom zorg voor dragen alle schielijke overlijdens in de stad uitvoerig te beschrijven.
De lezer zal merken dat taal en stijl van de ‘Merckenweerdigste voorvallen’ wat
beknopter zijn dan in de vorige delen gebruikelijk was. Dit komt omdat we niet
beschikken over door Van Walleghem overgeschreven en gecommentarieerde nota's,
maar wel over zijn dagelijkse notities die nog moesten overgeschreven worden en
van commentaren voorzien. De publikatie ervan is tenvolle gewettigd omdat we in
feite beschikken over een direkter bron dan de vroegere enigszins bijgewerkte
boekdelen.
De editie van de jaren 1791-1792 is het werk van een équipe Brugse historici.
Ere-stadsarchivaris A. Schouteet verklaarde moeilijke woorden en begrippen;
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hoofdarchivaris dr. A. Vandewalle schreef de noten over de stedelijke instellingen,
gebouwen en plaatsnamen; archivaris N. Geirnaert deze over kerkelijke en religieuze
aangelegenheden en historica Ludwien Casier bekommerde zich om de biografieën.
Ondergetekende stond in voor de noten in verband met het politieke gebeuren en
controleerde de basistekst die eerder door opstellers R. Engelrelst en J. De Groote
was gecopieerd. Deze laatste bracht ook de verwijzingen aan naar de ‘plakkaten’ en
‘hallegeboden’ en maakte de indices. Aan allen mijn oprechte dank voor de prettige
manier van samenwerken.
Yvan Vanden Berghe
4 februari 1987

Eindnoten:
(1) Voor gegevens over Jozef van Walleghem en zijn handschriften verwijzen we naar de 4 edities
over 1787, 1788, 1789 en 1790 die te Brugge in 1982, 1984 en 1985 verschenen. Het uitgebreide
notenapparaat van deze edities bevat trouwens heel wat kommentaar rond namen en feiten die
in 1791 en 92 terugkomen, maar waarvan de verklaring hier niet diende herhaald te worden.
Het eenvoudig verwijzen naar vroegere uitleg verlichtte in grote mate het volume van de noten,
die overigens ook bewust kort worden gehouden. Voor bredere achtergrondinformatie over de
gebeurtenissen tijdens de periode 1791-1792 verwijzen we naar Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1794),
Brussel 1972 (2 delen).
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Merckenweerdigste voorvallen 1791
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Begin van 't jaer 1791
en van 't sesthienste deel
Dobbel jaerschrijft 3582
nU onDer De geLUCkIge regeerIng Van Den keYser en konInCk
LeopoLDUs II. VoorWaer begInt Weer het VerVolg Van 't eenDUYst
seVenhonDert en een-ennegentIChste Iaer.
[Januari]
(1 januarij 1791)
- fol. 1 - Op den 1 januarij was binnen de stadt Brugge in de capelle van St.-Nicolaes
van Tolentijn, zijnde degene van de vrije neeringe der merceniers(1), afgebragt de
sondaegsche gewoonte van aldaer op de sondaegen en h. daegen te laeten misse
lesen, om de menige misbruijken die er telkens voorvielen, want gelijk de voorsaele
van die capelle ongewijt is, waeren der door de menige, om die misse te hooren,
veele die in de kercke niet konden en dezelve daer hoorden. Veele hoorden maer
eene halve misse en verscheijde andere misbruijken vielen er voor te melden, etc.
en hoe nu die misse telkens om agt uren gedaen wordt.
Heden is ook in 't opentbaer in de kercke van 't gesupprimeerde clooster der Arme
Claeren, t'eijnde de Catalinestraete, voor 't gemeente misse gedaen, hoewel dit convent
nog niet volkomen is herstelt, dog de gesupprimeerde religeusen sedert eenige daegen
in 't slot pligtig herstelt zijn, etc.(2). Dito in 't gebouw van de Waterhalle(3) op de Mart
begonst het cabinet litterairen(4). (Op den 3 januarij, eerste Gasette van Gend.).

(5 januarij 1791)
- fol. 2 - Op den 5 januarij wierden vanuijt het wagthuijs van de schaedebel(et)ters
op den Burg(5) in 't Stadthuijs elk op eene besondere kaemer in bewaering gestelt den
soon van d'heer Stokhove, sr. Wats, slager, Hardij, hooftvlagge, den soon van sr.
Jaeger en Kodde en nog een anderen(6) voor 't begaen van de volgende strafbaeren
daedt. Sondaegs avont lest kwaemen laet naer d'ure(7) met moeijte nogtans ingelaeten
wordende, in 't bekende fijgecafféhuijs(8) van sr. Swijnsdouw(9) in St.-Amandstraete,
de gemelde ses persoonen alwaer zij vonden sitten eenen der bekende voorige vijgen
tegen welken zij in grooten woordentwist kwaemen, tot zoo verre dat zij het beelt
van den k. en k. Leopold, hangende boven de schouwe in eene caeder omset met
glas in duijsent stukken sloegen en de stukken met groote
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raserije op 't vier wierpen, op welke daedt sij alle seffens door de schaedebeletters
wierden vastgenomen en tot naerdere orders in hunne wagt beweegt wierden. Dese
daedt is seffens door onse militaire besetting seer hoog als gekweste majesteijt
genomen waerom het collegie seffens orders bekomen heeft van geene tot naedere
orders te slaeken. Dese ses hebben alle van 't patrioticq choor(10) geweest en d'heer
Stokhove heeft onder de troupen geëngaseert geweest waerom die daedt nog hooger
zal genomen worden. (Op den 6 januarij, II Gasette van Gend, etc.). - fol. 3 - Den
heer welken dese stoorders der ruste in 't gemelt cafféhuijs hebben gevonden is
genaemt d'heer Aerts, tegens welken sij niet alleen hebben woorden gemakt maer
die door overmagt hebben opgenomen en verscheijde mael rond de kaemer op zijn
hooft hebben doen dansen, tot zoo verre dat dese niet door de stadtswagt maer door
de militaire zijn geapparendeert door 't rapport dat er aen d'hooftwagt(11) gemakt wiert,
dese daedt op 't hoogste genomen zijnde, is door den commandant onser troupen
daeraf aen 't departement van Brussel rapport gemakt tot zoo verre dat de pligtige
heden in de boeijen in egte van vangenisse beweegt zijn, zoodat men met reden vreest
hunne saeke zeer slegt te zullen aflopen. (gasette dito, etc).

(10 januarij 1791)
Op den 10 januarij verneemt men uijt Gend zeer onaengenaeme tijdingen van
beroerten die aldaer nog heerschen tusschen de k. en k. troupen en tusschen de
peupelasse(12), want gelijk men van over eenige daegen reets heeft vernomen dat er
seer veele keijserlijcke aldaer verdrinken in de waters der stadt, niet zonder groot
vermoeden dat dezelve door de moetwillige Gentenaers des avons in de waters
gesmeten worden om den grooten haet die zij nog op de keijserlijcke hebben, - fol.
4 - voorgevende dat de soldaeten den weg niet wetende dus verdrincken. Geduerende
de gepasseerde weke stont alles aldaer in roer omdat de soldaeten behalvens het
begaen van verscheijde faitelijkheden een geestelijcken heer hadden geslegen, tot
zoo verre dat het algemeen geroep was: ‘Slaet al doodt dat Duijtschman is’ en het
gepuepel reets met het werpen van steenen den aenval begonst, dog den commandant,
vreesende de schrikkelijcke uijtwerking deser dreijgementen, stelde het volk gerust,
met belofte van seffens de pligtige te straffen over drij ook seffens stantregt doende,
die hij door den kop deed schieten, en aen 't volk versekerende dat zij allen soldaet
die zij des avons naer 't appel zouden langs straet bevinden, ider den zelven vreijlijk
zoude mogen omverre schieten; seffens zijn er twee galgen geplant, een voor de
peupelasse en een voor de militaire om op de minste disorders seffens stantregt te
doen, waermede men alles verneemt gerust te zijn. Over eenige daegen hadde ook
aldaer eenen patriot woordentwist met eenen officier, zij beriepen malkaer met den
deegen en de officier den patriot gekwest hebbende, vroeg of hij content was, maer
desen zig tot'er doodt willende verdedigen trof den officier dat hij ter plaetse doodt
ter aerde viel. (III gasette van 10 januarij, etc.).

(11 januarij 1791)
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Op den 11 januarij wierden bij orders van d'edele heeren van 't magistraet bij
hallegebod(13), trommelinge en placaete afgekondigt de twee volgende ordonantiën
behelsende de eerste: dat eenider verwittigt en niet min belast wordt dat zoo wanneer
in hunne huijsen, herbergen, cafféhuijsen of andere publieke plaetsen ofte op de
straeten eenige disputen, gevegten of andere disorders zouden voorvallen, sij hun
moeten begeven naer de wagt der schaedebeletters onder de H. Bloetcapelle door
welke aen hun seffens alleen den noodigen bijstant zal verleent worden. De
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tweede ordonantie behelst: een brief van d'heeren Staeten van Vlaender, in data den
8 deser toegesonden, naer welke elk die het hem aengaet moet confirmeeren
behelsende:
Edele wijze en voorsienige heeren,
alzoo wij ondervinden dat naer de verkoopinge van de peerden van het gewesen
nationael leger binnen Gend, zig nog vele binnen uli onderhoorigheijd dezelve peerden
fraudeleuselijk of bij onwetentheijd toeëijgen; zoo belasten wij uli van alle de besitters
der zelve onder uli onderhoorigheijd die af te panden, die dezelve voor den 17 deser
niet zullen overbrengen, uli belastende op d'uijtvoeringe deser met alle
nauwkuerigheijd te doen vigileeren. Alle de peerden in de geroerde verkopinge
verkogt, is aen de koopers verleedt een gedrukte quitantie met den prijs, de oude en
het signaliment der zelve peerden - fol. 6 - en om te komen tot de spoedige
wedervoering van dezelve peerden, beloven wij eene premie van twee Louis d'or aen
ider die een gesont peert onder de oude van 7 jaeren en een Louis d'or boven de oude
van 7 jaeren zal wederbrengen voor den 17 deser binnen Gend aen den heer Heije
door welken seffens de gemelde premiën zullen betaelt worden, betrouwende op uli
neer[s]tigheijd en iver. Blijven edele, wijze en voorsienige heeren.
Uijt onse vergaederinge de Staeten van Vlaenderen, den 8 januarij, 1791.
Geteekent J. De Bast.

(13 januarij 1791)
Op den 13 januarij wierden 's morgens van de Mart voor d'hooftwagt vertransporteert
ses metale stukken canons, sesponders(14) met hunne toebehoorten, benevens eenige
legerwaegens sedert gisteren naermiddag aldaer aengebragt uijt Brabant en welke
alle aen het patrioticq leger hebben toebehoort; zijnde nog met de patrioticque caleuren
geschildert met de waepens van Vlaender en met de woorden ‘Oost-Vlaender 1790’.
Dese zijn met de noodige canoniers en manschap langs de Smedepoorte verder naer
West-Vlaender vervoert geworden.(15).
Heden heeft ook onse militaire besetting onder het bewind des keijsers genomen
ende sloters doen overleveren van ons krijgsmagazijn in d'Halle waer nog eenige
stukken canons, fusieken, sabels en cibernen en andere kr(u)[ij]gstuijg is liggende,
ook van de twee stukken kanons behoorende aen de gilde der schermers(16) die maer
eens gebruijkt in 't planten van den hoedt van vrijheijd zijn (siet fol. [510 van 't
vijfthienste deel], etc.) en nu voor die gilde teenemael herschildert waeren.
Bemerkingen te maeken nopende de menigte krijgstuijg door den keijser verovert,
etc. (IV Gasette van den 13 januarij, etc).

(16 januarij 1791)
- fol. 7 - Op den 16 januarij wiert met de grootste pligtigheijd geopent de kercke van
het gesupprimeerde clooster van de Penitenten gelegen in de Carmesstraete, welkers
vloer tot nog toe van de voorkerk met sant in plaets van steenen licht. Om 10 uren
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wiert door onsen eerw. heer bisschop(17) afgesongen eene pligtige misse in volle
musik. Om 3 uren wierden gesongen de vesperen, daernae gedaen een zielroerende
sermoen door den heer Willebrorisdis Jooris, kanonik van St.-Donaes(18), gevolgt
door een solemneel lof, eijndigende met den Te Deum Laudamus over die geluckige
herstellinge; bemerkingen, etc. De gemelde kercke was ten desen eijnde met menige
sieraeten verciert gelijk ook in de Carmesstraete en omliggende straeten veele wimpels
en vlaggen gespannen en veele huijsen verciert waeren, des avons ook aldaer veele
illuminatiën ontsteken wordende(19).
Te melden nopende de baldadigheijd heden 's avonds in de kercke der stedeschole(20)
gepleegt waer het lof opgeschort wiert en nu altijdt, zoo somers als 's winters ten 3
uren zal gedaen worden, etc.
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(17 januarij 1791)
Op den 17 januarij waeren van voor d'hooftwagt weggenomen alle de canons nu niet
voor (de) dezelve meer staende, dese canons, gelijk ook alle degene die zoo op den
Com(21) als in andere plaetsen gevonden worden, worden in schepen gelaeden en
verders nae Brabant vervoert, tot welken eijnde men het geheijm niet weet.
Heden verscheen in 't licht: ‘Het leven van Joseph den II, etc.’, in welken men den
heelen ongeluckigen levensloop van desen monarch afgebeelt siet en twee bullen,
etc., welke versaemeling sub N. kan gesien worden. (V gasette van den 17 januarij,
etc.).

(18 januarij 1791)
- fol. 8 - Op den 18 januarij wiert bij orders van 't collegie van 't vrijdom(22) der eerw.
paters Recoletten gehaelt den soon van de weduwe Visscher(23) om het begaen van
de volgende faitelijcke moordaedigheijd, van welke den lijder gisteravond is
gestorven. Saterdag lest op de volgende maniere gedaen desen Visscher, den soon
zijnde van de gemelde weduwe en seder lang een ondeugende leven geleeft hebbende
waerdoor hij reets menigmael zijne moeder, houdende smitswinckel bij ‘Het goude
Kussen’, heeft met gewelt gelt afgeperst 't welk hij heden naermiddag wederom
meijnde te doen, dog den meesterknegt hem op orders van die weduwe willende ten
huijsen uijtdrijven onderging een alderdro[e]fste lot, want hij een gloeijende ijser
uijt de smisse nemende stak het desen meesterknegt dweers door zijnen buijk
zoodaenig dat den onderbuijk en blaese gerogt was, desen viel seffens als doodt van
zig zelven en den daeder vlugte op 't vrijdom. Nu gisteravond is den lijder met eene
smerte die men zig verbeelden kan niettegenstaende alle hulpmiddels ellendig
gestorven, waerom den moorder seffens van 't vrijdom is afgehaelt en den loon nae
verdienste zal ontfangen.
Heden verneemt men op de parochie van Somerghem, jurisdictie 's Landts van
den Vrijen van - fol. 9 - Gend(24), eenen jongen, oudt circa 18 jaeren, op een schavot
door den scherpregter gegeesselt en gebrantmerkt te zijn met het strop over den hals,
voor het in brant steken van eene hofstede en schuere en die ook ten tijde van zijn
detentie de vangenisse ook hadde willen in brant steken. Het geluk van desen
booswicht zijnde dat hij zoo kleijne straffe voor die daedt ontfing omdat hij voor 't
ontfangen van eenig gelt van andere die gevlugt zijn tot die grouwsaeme daedt was
opgewekt die reets gevlugt zijn, zijne jonkheijd ook ingesien wordende, want hij
anders hadde moeten verbrant worden.
Heden verscheen in 't licht nopende de collatie van Gend(25) om welke het volk in
toom te houden in die stadt verscheijde representatiën aen 't departement van Brussel
gedaen worden, zooals (in) in hetzelfde in de versaemeling onder de stukken N. kan
gesien worden.

(20 januarij 1791)
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Op den 20 januarij naermiddag saeg men binnen de stadt Brugge nog een afbeelsel
van de menige troubels van welke alle welpeijzende nu teenemael meenden ontslaegen
te wesen, want gelijk alle het krijgstuijg en canons nu alle moeten ingebragt worden
zoo was men heden besig met een schip der zelve te laeden ontrent de
Predikheersbrugge om nae Brabant te versenden. Nu gelijk er eenige borstel der
canons - fol. 10 - vermist wierden seijde den heer Van Cuijl, oversiender(26), eenige
bijstaende jongers die genomen te hebben tot zoo verre dat hij en de militaire hun
eenige slaegen toebragt, waervan het gevolg was dat seffens honderden van 't gepuepel
daer bijvielen en Van Cuijl en enige andere op 't lijf vielen en veele slaegen toebragten
tot zoo verre dat sij hun door de vlugt niet seffens hadden gered, loopende zoo seer
sij konden naer de caserne der Poermolen(27) sij voorseker zouden omgebragt geweest
hebben. Seffens dan liep de bende
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naer de Mart voor d'hooftwagt waer reets sedert eenige daegen niet dan troubels zijn,
omdat voor d'hooftwagt geplaest is eene der twee stukkens canon vermelt fol. [6],
waertoe de gilde der schermers alle devoiren aenwent om die weder te bekomen,
gelijk men van over twee à drij daegen reets heeft begonst, riep het grouw tegen de
militaire dese of diergelijcke woorden: ‘Gourt, gourt, vetlappen, duijtsche moufen,
jaegt de fijgen uijt 't vaderland’ en meer andere schelwoorden, tot zoo verre dat de
militaire omdat het grouw zelfs bestont de borstels van 't canon weg te nemen seffens
de waepens opnam om de menigte te verdrijven en de maresauséen van 't peerdevolk
seffens alle straeten doorkruijsten. Het ging reets zoo verre - fol. 11 - dat het grouw
dezelve in St.-Amandtsstraete agtervolgende eenige schueten gegeven wierden dog
in de locht die hun tegens het gebouw van St.-Amandtscapelle vermakten, dus het
grouw in den avond door vreese verspr[e]ijt wordende ging elk naer zijn huijs
geduerende den heelen nagt zoo door het peerdevolk, voetvolk als schaedebeletters
sterke partrouilliën gedaen wordende. (VI gasette van den 21 januarij, etc.).

(21 januarij 1791)
Op den 21 januarij was in den morgen alles gerust behalvens alleen dat het soonje
van sr. Pruvoost, kleermaeker in de Geltmuntstraete, met een trommel voor
d'hooftwagt verscheen en een korte wijle trommelde, de militaire seffens de wapens
opnemende, vlugte den zelven naer zijn huijs naer 't welke seffens eene wagt in de
waepens heen ging om te imformeeren waerom den vader zijn kint zulks hadde laeten
doen. Over den noen stonden wederom honderden ruststoorders voor de hooftwagt
en eenen voor dezelve staende die het portrait van den k. en k. Leopold in plaester
verkogt wilden hetzelve in stukken stampen, dog de militaire wederom de waepens
opnemende wierden de moetwillige verdreven. Tegens den avond was de troupeling
voor d'hooftwagt nog grooter, dog niemant durfde het minste bestaen - fol. 12 - omdat
de patrouille zoo door het voet- als peerdevolk nog geduerig verdobbelt wierden en
den heelen nagt continueerden, te meer ook omdat er heden van 't Stadthuijs
afgekondigt en bij trommelinge geannonceert was dat den Heere ende Wet
geïmformeert is dat eenige quadaerdige bestaen de k. en k. troupen met woorden en
werken te insulteeren waerom zulks zeer strengelijk verboden wordt, zullen alle den
genen die nog zal bestaen met woorden ofte werken de k. en k. troupen de minste
insultatiën toe te brengen seffens als stoorder der rust zal aengehouden worden en
vervallen in eene boete van 50 pond parasijse, waervoor d'ouders voor hunne kinderen
zullen repondeeren en verders zullen gestraft worden ingevolgen d'extincten van 't
cas zal vereijsschen. De jongers de besonderste zijnde die dees droeve troubelen
willen erbeginnen, mogelijks hiertoe opgemakt wordende op welke bemerkingen te
maeken, etc.

(22 januarij 1791)
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Op den 22 januarij was er ontdekt eene groote fraude, begaen in de brouwerije van
d'heer Van Caster(28) in de brouwerije De Swaene bij het vleeschhuijs(29) waer eene
brouwte bier zonder het afhaelen van biljetten(30) in fraude gebrouwt was, waervan
seffens de twee knegten in egte van vangenis beweegt zijn gelijk ook heden - fol. 13
- den heer brouwer van 't Stadthuijs(31) in egte van gevangenis beweegt wiert om dus
te konnen ontdekken de frauden die zij nog zouden konnen hebben begaen en die
voorseker aen den zelven eene swaere geltboete en aen de knegten eene lijfstraffe
zal toebrengen terwijl nu op de minste frauden de grootste reflextiën genomen worden.
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(23 januarij 1791)
Op den 23 januarij saeg men voor d'eerste mael sedert d'aenkomst der k. en k. troupen
alle de gildebroeders onser drij hooftgildens(32) in volle uniforme wegens het feest
van St.-Sebastiaen welcke pligtigheijd op de volgende wijse ter uijtvoer wiert gebragt.
Om 10 uren 's morgens saeg men de gilde van 't Oudt Hof en schermers naer hunne
respective plaetsen hun vaendel haelen, dezelve der revolutie in gebruijk dog nu alle
zonder eenige patrioticque teekens en met linten omhangen als van oudts geplogen.
Met dese gingen zij tot in 't Hantbogenhof om dezelve gilde te vergeleijden tot in de
H. Bloetcapelle den aftogt geschiedende in 't schoonste order, tusschen elcke gilde
waeren de vaendels geplaest, voorop gingen de staendaeren te peert en - fol. 14 - alle
het musik, 't goon ten tijde van 't patriotismus hadde gebruijkt geweest dog zonder
eenige de minste teekens en alleen de marche der gildens spelende. Elken
gildenbroeder was in zijne gewone uniforme behalvens alleen dat zijn nog
baveroosen(33) van 't colleur der gildens aenhadden en elk een bandelier over den hals
geslaegen hadden, draegende zoo de eene als de ander gilde den blooten degen 't
goon noijt dan onder de gilde der schermers in gebruijk geweest heeft. In desen
toestant dan kwaemen sij alle in 't beste order langs de Vlamingstraete over de Mart
digt voorbij d'hooftwagt, die alle van de militaire in de waepens stonden, tot in de
capelle van 't H. Bloet die schoon verciert was en waer wegens den voornoemden
feestdag eene misse in volle musik afgesongen wiert. T'eijnden was den aftogt als
den optogt tot aen 't gildenhuijs van St.-Sebestiaen in de Carmesstraete zonder het
voorvallen van de minste disorders waervoor alle peijsende nogtans bedugt waeren
en door de duijsenden menschen die men op de been saeg die nu voor - fol. 15 nieuwigheijd aensaegen 't goon ledent eene ruijm eene maendt in zoodaenig een
gebruijk was dat men minder werk makte van de volontaire der gildens in de
uniformen en waepens te zien als men nu van de militaire is doende, dusdaenig dat
zoodaenig eene spoedige verandering nauwelijks van 't naegeslagt zal konnen gelooft
worden. Des avons was er in de hoven der drij gildens groot avontmael en bal 't welk
alles in 't beste order afliep zonder, tot genoegen van alle welpeijsende, eenige
buijtengewone disorders veroorsakt te worden.

(24 januarij 1791)
Op den 24 januarij was er uijt Brussel geaffixeert, die bij trommelinge wegens d'orders
van 't magistrat aengekondigt wiert, eene waerschouwinge behelsende: dat Z.M.
ondervint dat in het kreijgsgebiet van Z.M., niettegenstaende zijne minsaeme insigten
om eenider in rust en vrede te laeten, zulks niettegenstaende moetwillige en
boosaerdige gevonden worden, die bestaen de militaire en deszelfs wagten te
injunueren met woorden ende met werken, nieuwe oprottingen zoo in de steden als
ten platten lande durvende formeren en cocardes en onverschillende teekens te dragen
en d'openbaere rust te stooren, - fol. 16 - waerom het krijgsgebied aen aller goeden
ingesetenen deser landen verwigtigt dat de militaire wagten gelast zijn van alle zulkke
stoorders der openbaere rust aen te houden en op degene die gewelt door gewelt
zouden bestaen te keeren te schieten, gelijk ook op de oproerige benden. Verwittigende
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allen vredelievende ingesetenen van zig daer ontrent niet te begeven zonder zig bloot
te stellen aen 't zelve perijkel 't welk in den uijtersten noodt aen zulkdanige
boosaerdige zoude konnen toegebragt worden. Sedert d'afkondinge deser siet men
binnen dese stadt Brugge de rust hoe meerder herstelt en hoewel de troupeling van
volk bij buerten voor d'hooftwagt nog aenhout, siet men dat niemant nog derft bestaen
de minste disorders te plegen, temeer omdat sedert de troubels van de gepasseerde
weke de hooftwagt met eene dobbele wagt beset is en dat de militaire patrouillieën
zoo bij daege als bij nachte
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zonder ophouden gedaen worden. Dus wenschelijk zijnde dat nu alle de langduerige
troebelen tot rust van alle welpeijsende mogten eijndigen en een gewenschte rust
ider genieten. (VII gasette van den 24 januarij, etc.).

(26 januarij 1791)
- fol. 17 - Op den 26 januarij wiert vanuijt de vangenisse naer 't collegie overgeleet
Visscher, hiervoor vermelt, die ontrent eene ure op 't zelve verbleef. In 't algemeen
zegt men desen zijne sinnen niet wel te hebben, omdat hij behalvens andere
buijtenspoorigheden zig over twee jaer heeft willen verhangen zoo hij op 't fait niet
ontdekt hadde geweest, nu wordt zijne moorddaedigheijd voor eenen manslag
opgegeven en alzoo hij hier eenen broeder heeft die pater Recolet is en eene suster,
gewesen religeuse, gelooft men dat hij het met de collatie in een tugthuijs(34) zal
ontkomen.

(27 januarij 1791)
Op den 27 januarij waeren alhier de k. en k. commissarissen uijt Brussel aengekomen,
die naer een afschaffingsbriefken toegesonden te hebben aen alle de heeren
collegianten deser stadt en Vrije als onwettig en niet door den souverijn aengestelt,
siet voorig deel fol. 109 etc., alle de heeren naer 't collegie ontboden, die zitting
hadden in 't begin der revolutie en dezelve alle in hunnen voorige platsen herstelden(35).
Zulks geschiede seer stil en zonder dat het bijnae iemant wist waerdoor men weijnig
menschen ontrent het Stadthuijs en Vrije saeg. Zoo men zegt zijn ook alle de nieuwe
schaedebeletters, wagtjeviers(36) en alle die eenige bediening van 't ontwettigt collegie
hebben ontfangen ook afgedankt en dat er eerstdaegs wederom stadtssoldaeten zullen
aengestelt worden. Bemerkingen op alle die groote veranderingen ook nopende
degene in 't collegie saeten, en pasquille op de schepenen in Holant aengeplakt, te
melden, etc. (VIII gaset van den 27 januarij, etc.).
- fol. 18 - Op den 29 januarij waeren alle de bediende der stadt, de gewone en
aengestelde schaedebeletters, wagjeviers en alle andere stadtsbediende in 't Stadthuijs
ingeropen tot het afleggen van den eed van trouwe aen Z.M. den keijser ende koning
uijt welke men ziet dat de schaedebeletters en nagtroepers die men zeijde afgedankt
te zijn op de verandering van 't magistraet nog eenigen tijdt zullen continueren.

(30 januarij 1791)
Op den 30 januarij is met alle pligtigheijd geopent de kercke van 't afgeschafte clooster
der Chartruesinnen 's morgens om 11 uren met expositie van 't Alderheijligste, door
d'heer Beerenbrok, canon[i]k van St.-Donaes(37), die voor die herstellinge groote
moeijte hadde aengewent, gesongen eene solemnele misse in volle musik; om 3 uren
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wierden gesongen de vesperen en daernae gepredikt door d'heer Jooris, etc. waerop
een solemneel lof volgde, gesloten wordende door den Te Deum om den hemel over
die geluckige herstellinge te bedanken. Bemerkingen te maeken op dese
gebuerten[i]sse, zijnde het vierde clooster dat reets pligtig herstelt is, etc.(38)

(31 januarij 1791)
Op den 31 januarij gelijk den volgenden dag waeren op 't collegie van 't Vrije
ontboden de berijders, balieus en verdere bedienden der parochiën gelijk ook de
souvereijns(39) om den patrioticquen eed af te leggen en eenen nieuwen eed te doen
als getrouwe onderdaenen van Z.M. den keijser en koning 't welk van ider met liefde
volbragt wiert. (IX gasette van den 31 januarij, etc.).

Eindnoten:
(1) Zie MV. 1787, p. 13 De kapel was gelegen in de Sint-Niklaasstraat, zou op het eind van de 14de
eeuw gesticht zijn, en werd in 1889 gesloopt. (M. ENGLISH, Dagklapper, II, Brugge, 1985,
p. 250-253).
(2) Het 15de-eeuwse klooster van de Arme Claren-Coletienen was in 1783 afgeschaft. Sinds april
1790 werd gestreefd naar de heroprichting van deze instelling, die thans nog steeds ter plaatse
bestaat (A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, bespreking van J. LAENEN, Etude sur la
suppression des couvents par l'Empereur Joseph II, in: ASEB., LVI (1906), p. 320 en M.
GOETINCK m.m.v. F. ETIENNE en M. ROGGEN, Eeuwfeest van de Heilige Coleta

(3)

(4)

(5)
(6)

(o1381-1447). Tentoonstelling ‘Een venster op het leven’ 4-18 oktober 1981, Brugge, 1981, p.
66-68).
Halle op de oostzijde van de Markt, gebouwd over de reie: zie MV. 1787, n. 41, en MV. 1788,
n. 224. Inmiddels verscheen van B. DEWITTE, De afbraak van de Waterhalle te Brugge
(1787-1789), in: HGGSEB., CXXII, (1985), p. 209-232.
Het betreft hier het Cabinet Littéraire van drukker J. Bogaert dat reeds sinds mei 1788 in zijn
woning in de St.-Jakobsstraat bestond. In 1795 verhuisde Bogaert met zijn Cabinet Littéraire
van de Markt naar de Kuipersstraat. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten.
De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1794), Brussel, 1972 (2 delen), I,
p. 131-132; A. VAN DEN ABEELE, Drukker-uitgever Joseph Bogaert (1752-1820) of de
standvastige taalijveraar, in: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XVI (1985), p.
25-86.
De politieagenten van de stad (zie MV. 1790, n. 51) betrokken sinds 15 aug. 1790 als wachtpost
het portaal van de H.-Bloedkapel op de Burg: zie hierna f. 5 en MV. 1790, f. 415.
Van deze zeven personen konden er slechts twee met enige zekerheid worden geïdentificeerd:
Antoine Hardy, gewezen officier in het leger van de patriotten, werd een enthousiast aanhanger
van de Fransen. In 1792 bevond hij zich bij diegenen die de Fransen verwelkomden bij hun
inname van Kortrijk. Hij was ook lid van de Jacobijnse Club. Toen de Fransen zich in 1793
terugtrokken, vluchtten hun Brugse aanhangers, o.m. Hardy, met hen mee. Hij werd dan ook
officier in het Franse leger (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 267, 381 en II, p. 182-183).
Frans de Jaegher, hoedenmaker, speelde een onopvallende rol in de Jacobijnse Club. In 1793
was hij officier van de Brugse troepen (ibid., I, p. 267 en II, p. 190-191). Met de ‘soon van
d'heer Stochove’ kunnen verschillende figuren bedoeld zijn. Op de lijst van de Jacobijnse Club
staan vier Stochoves, vermoedelijk gaat het om een van hen. Het kan gaan om een zoon van J.
Stochove-van Nieuwenhuyse of van Nicholas Stochove sr., J. Stochove-van Nieuwenhuyse,
ondernemer, had zowel onder het keizerlijk regime als tijdens de Brabantse Omwenteling en
de Franse tijd politieke functies in Brugge waargenomen. Nicholas Stochove sr. speelde
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

(24)

(25)
(26)

voornamelijk een rol in het Brugse Vrije. Zijn zoon, Nicholas jr., werd in 1792 zesde raadslid
van Brugge. Tenslotte kan Van Walleghem ook advokaat L. Stochove bedoeld hebben. Tijdens
de Brabantse Omwenteling was hij pensionaris in Brugge. Hij was in de Jacobijnse Club een
eerder onopvallend figuur. In 1793 richtte hij een cavaleriecorps op (ibid., I, p. 259 en 301 en
II, p. 182, 188, 192).
‘Laet naer d'ure’: na de avondklok.
‘Fygen’ was tijdens de Brabantse Omwenteling een scheldwoord voor keizersgezinden of
aanhangers van de Oostenrijkers.
George Joseph Wijnsdauw, zie MV. 1790, n. 424.
Bedoeld wordt de tegen Jozef II gerichte beweging van patriotten tijdens de Brabantse
Omwenteling 1789-1790.
In april 1790 was de burgerlijke wacht (de zgn. stadssoldaten) afgeschaft. De vrijwilligerskorpsen
(de wapengilden en/of ambachten), die vanaf de zomer van 1787 een groeiende rol speelden,
namen voortaan hun taak waar wanneer dat nodig was. Het aantal schadebeletters werd
opgevoerd. Ook militaire wachtposten hielpen de orde en rust verzekeren, zoals hier het geval
is. De hoofdwacht was opgesteld onder de Halle. Zie MV. 1787, n. 7 en MV. 1790, f. 151, 267,
279.
‘peupelasse’: gepeupel.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 194. Behelst alleen de tweede ordonnantie.
Vermelden we hier nog dat indien we een ordonnantie of een hallegebod niet terugvonden we
geen noot opstelden.
Zesponders: kanonnen die kogels van zes pond schieten.
‘West-Vlaanderen’, ‘Westland’, of het ‘Land van Impositie’ bestond uit de kasseirijen en steden
Ieper, Veurne en Waasten, de stad en roede van Menen, Lo, Poperinge, Diksmuide, Wervik en
Komen. Dit gebied behoorde tot het graafschap Vlaanderen en bezat sinds 1713 een speciaal
statuut. De rest van het graafschap Vlaanderen werd sporadisch Oost-Vlaanderen genoemd.
(Zie ook MV. 1790, n. 37).
Eén der drie geprivilegieerde stedelijke wapengilden: zie MV. 1788, n. 15.
Bisschop Felix Guilelmus Antonius Brenart (1720-1794), zie MV. 1790, n. 13.
Willibrordus Jooris, zie MV. 1790, n. 274.
Zie MV. 1787, f. 64 en n. 28-29, MV. 1789, f. 440. Uit deze twee passages blijkt dat Van
Walleghem steeds de penitenten tertiarissen van Aardenburg bedoelt en niet de penitenten
augustinessen van Bethanië die eveneens tot aan hun afschaffing in 1784 in de Carmersstraat
gevestigd waren. De hier vermelde plechtige heropening was al sinds april 1790 voorbereid,
zie VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, o.c., p. 320.
Bedoeld is de kapel van de Bogardenschool, de huidige Bogardenkapel in de Katelijnestraat.
De handelskom, aangelegd in 1665 bij de Dampoort. Daar werden voortaan de meeste
havenactiviteiten geconcentreerd. Tevens vertrekpunt van het kanaal naar Oostende (A.
VANDEWALLE, Op zoek naar nieuwe uitwegen, in: VERMEERSCH (red.), Brugge en de
Zee, Van Brygghia tot Zeebrugge, Antwerpen, 1982, p. 75-93; zie ook MV. 1788, n. 191).
De term vrijdom verwijst naar het asielrecht dat in en rond kerken bestond, waardoor misdadigers
die daarbinnen waren gevlucht, niet mochten worden weggevoerd dan in geval van dringende
noodzakelijkheid en met toestemming van de bevoegde kerkelijke gezagsdragers, zie thans ook
J. MONBALLYU, Een mislukte opknoping te Brugge in 1613. Mirakel of toeval? in: HGGSEB.,
CXXIII (1986), p. 167-181, vooral p. 176-178.
Mathias de Visscher (28-29 jaar) uit Brugge, werd veroordeeld op 19 februari 1791 tot 30 jaar
opsluiting in het provinciaal correctiehuis te Gent. (SAB., reeksnr. 192: Verluydboek, reg.
1727-1795; ibid., reeksnr. 197: Tuchthuizen, Registre der noemen van de persoonen,
gecolloqueert in het provinciaele correctiehuys binnen de stad Gendt).
Een deel van Zomergem hing rechtstreeks af van de graaf, via de baljuw van de kasselrij van
de Oudburg van Gent. Cfr. D. BERTEN, Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de
Gand, VII: Coutume du Vieuxbourg de Gand, Brussel, 1904, p. 214; VIII Id., Brussel, 1903,
p. 40 en 649. Daarom wellicht werd dit als ‘Vrije’ beschouwd. Er zijn analoge gevallen aan te
wijzen elders in de Oudburg en in het land van Aalst. Wij danken Prof. em. Dr. Buntinx voor
deze verklaring.
Gemeentelijke raad met vertegenwoordiging van burgers, ambachten en neringen: zie MV.
1790, n. 210 en 370.
Mogelijk B. van Cuyl, die zich ook al gedurende de Brabantse Omwenteling als
Oostenrijksgezind had gemanifesteerd (MV. 1789, n. 335).
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(27) In de Vuldersstraat, de latere kazerne Rademakers. Gebouwd op een plaats met de naam
‘poermuelen’: zie MV. 1790, n. 126. Het gaat dus niet om de bekende Poermolen aan het
Minnewater, zie MV. 1787, n. 44.
(28) Willem Antonius Van Caster, zie MV. 1790, n. 364.
(29) Hier is bedoeld het Westvleeshuis, op het huidige Simon Stevinplein: zie DG. 1788, n. 18. Voor
de brouwerij zie L. GILLIODTS, Les registres des ‘Zestendeelen’ ou le cadastre de la ville de
Bruges de l'année 1580, in: ASEB., XLIII (1893), p. 143; G. MICHIELS, Historische schets
en iconografie van de Steen- en Zuidzandstraat en het Simon Stevinplein, Brugge, 1958, p. 28
en 39. Er is nog steeds een gevelsteen met voorstelling van een zwaan bewaard.
(30) Elke brouwer (en ook elke particulier die bier liet brouwen in de stedelijke brouwerij) moest
vooraf de verschuldigde accijns betalen, waarvoor hij dan een bewijs ontving: J. PENNINCK,
Het bier te Brugge, St.-Andries, 1963, p. 13-15; A. VANDEWALLE, De Brugse biervoerders
en de aksijnskontrole (eind 15de-17de eeuw), in: HGGSEB., CXXII (1985), p. 65-89.
(31) Wellicht is hier bedoeld: van de stedelijke brouwerij. Deze was gelegen in de Wollestraat: zie
PENNINCK, o.c., p. 10.
(32) St.-Jorisgilde (kruisboogschutters, opgedeeld in Oudhof en Jonghof), St.-Sebastiaansgilde
(handboogschutters) en St.-Michielsgilde (schermers): zie MV. 1787, n. 48 en 54, MV. 1788,
n. 15, 110, 111 en 116 (Handbogenhof) en hierboven n. 16.
(33) baveroosen: het Franse bavaroise, d.i. de omgeplooide kant van een kledingstuk (cfr. revers
d'un habit), zie ook L.-L. DE BO, Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873, p. 82.
(34) Het provinciaal Correctiehuis te Gent of het stedelijk tuchthuis in de lokalen van het
Magdalenahospitaal: zie MV. 1787, n. 93 en MV. 1788, n. 37 en 40. Bij de geciteerde n. 37
moet volgende correctie aangebracht worden: niet op het einde van de 18de eeuw maar reeds
in 1737 verhuisde het rasphuis (tuchthuis voor mannen) van het Pandreitje naar de Magdalena.
Cfr. A. VANDEWALLE, Inventaris van het archief van de Brugse tuchthuizen, in: HGGSEB.,
CXIII (1976), p. 262.
(35) Dit betekent dat nu het op 7 maart 1788 aangestelde College van burgemeesters en schepenen
raden weer aan de macht komt (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 258).
(36) Wagtjeviers: nachtwakers in de stad: zie MV. 1790, f. 293-294.
(37) Kan. Beerenbrouck was sinds 30 april 1790 door bisschop Brenart belast met de heroprichting
van het Karthuizerinnenklooster. (J. DE GRAUWE, Chartreuse de Sainte-Anne-au-Désert à
Bruges, in: Monasticion belge, III, vol. 4, Luik, 1978, p. 1287). Enkele schaarse en onzekere
biografische bijzonderheden bij L. VAN ACKER, De Brugse Chartreusinnen tussen twee
suppressies (1783-1796), in: Biekorf, LXXIX (1979), p. 226, n. 4.
(38) Zie MV. 1790, f. 278 en 535 en n. 225.
(39) Gerechtelijke officieren en ordehandhavers: zie MV. 1789, n. 183 en MV. 1790, n. 264.
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[Februari]
(3 februarij 1791)
- fol. 19 - Op den 3 februarij 's morgens om 11 uren waeren op 't collegie ontboden
de negen heeren swaerdekens(40) deser stadt Brugge met de respective leden van
hunnen dienenden eed tot het afleggen van den eed ten tijde van het patriotismus
gedaen aen de heeren Staeten en het volk van Vlaenderen en tot het sweeren van
eenen nieuwen eed onder de gehoorsaemheijd van den keijser ende koning Leopold
den II, 't welk ook alle reets gedaen hebben die onder eenige bedieninge der stadt
zijn en 't goon ook eerstdaegs zoo men zegt door alle de subalterne ambagten en
neeringen deser stadt zal moeten gedaen worden. (X gaset van den 3 februarij, etc.).

(5 februarij 1791)
Op den 5 februarij verneemt men [van] alle zijden zeer onaengename tijdingen door
het overvloedig windig weder veroorsakt en van welke den leser het dagverhael vint
[in't] 3[de] deel ‘daegelijksche gevallen’, etc. Langs alle zijden hoort men [dat]
gebouwen, boomen omgevlogen te zijn en veele schepen ter zee met de
koopmansgoederen en equipage vergaen te zijn. Langs de zeedijken van Oostende,
Blankenberge, Wendune en ander omliggende plaetsen, heeft het waeter door 't hevig
waeijen boven de duijnen geklommen zoodaenig dat men voor den ondergang - fol.
20 - van 't heele noorden budugt was; zoo hevig heeft dit weder geduerig met eenen
noordwestenwindt geweest dat verscheijde hoofden met alle de steenen pijlen en
planken uijt den grond gerukt en weggespoelt zijn, bij plaetsen is den duijn bijnae
teenemael doorgespoelt en verscheijde huijsen op dezelve in den grondt gesonken
dusdaenig dat ontrent Wendune zoo het water nog een ure gewassen hadde den duijn
doorgespoelt, den omliggende plaetsen vergaen en 't heele noorden onder water zoude
gestaen hebben. Dus kan men afmeten in welcke benouwtheijd die bewoonders, die
ten meerderen deele reets gevlugt waeren, moeten geweest hebben. Men is reets met
honderden werklieden besig om die overgroote schaede zoo haest mogelijk met alle
kost te herstellen.

(6 februarij 1791)
Op den 6 februarij tegens den avond hadde het volgende disorder binnen de stadt
Brugge plaetse. In eene herberge in de Claverstraete, van de slegte soorte, waeren
eenige soldaeten onser besettinge, gelijk eenige borgers. Ter oorsaek van den twist
wegens een vrouwspersoon hadde eenen der soldaeten groote woorden met sekeren
- fol. 21 - tegeldekkersknaepe genaemt Balieu, tot zooverre dat desen den soldaet
alle schelwoorden toebragt dat hij patriot was en dat hij zoo in 't zijne magt was alle
keijserlijcke zou ombrengen. Den soldaet dus geïnsulteert schoot in colere, trok zijne
sable en gaf hem een steek in zijn rugge dweers neven het hert. Hiermede liep den
soldaet seffens weg langs verscheijde straeten naer d'hooftwagt op de Mart en zulks

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

seffens rugbaer zijnde, vergaederden meer dan duijsent menschen voor dezelve,
dusdaenig dat men voor een totale revoute(41) bedugt was. Seffens stonden alle de
soldaeten in de volle wapens 't welk de gemoederen nog meer verbitterde welk
d'o[v]ersten siende seffens het gepuepel toekwaemen en versekerden dat zoo den
soldaet pligtig was, hij 's anderdaegs voor d'hooftwagt zijne straffe zoud ontfangen
hebben, 't welk de gemoederen bedaerde, ook omdat seffens oorkonde beleet en het
collegie en 't colseil de geurre vergaedert was.

(7 februarij 1791)
Op den 7 februarij vernam men 's morgens den gekwesten nog in 't leven te zijn en
die naer 't hospitael beweegt is, zijne wonde niet doodelijk zijnde en of hij daeraf
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stierve zegt men den soldaet onpligtig te zijn omdat hij hem en den keijzer tegens
alle regt geïnsulteert heeft, den zelven is nog in d'hooftwagt in bewaering. (XI gasette
van den 7 februarij, etc.).

(10 februarij 1791)
- fol. 22 - Op den 10 februarij heeft men alhier binnen Brugge de sekere tijding
ontfangen dat mijnheer Van der Meersch(42), gewesen generael van 't nationeel leger,
binnen Brussel is aengekomen; dat desen heer aldaer triumphantelijk is ingehaelt
met een groot getal carossen waerin hun bevonden den aensienlijkste heeren van
Brussel, gelijk ook door een escadrons dragonders van Z.M. den keijser. Den zelven
heer heeft aldaer ook reets een besoek afgeleijt bij Z.E. den graeve De Mercij
d'Argentau(43) en bij de andere aensi[e]nlijkste heeren. Zoo men verders zegt zal er
met permissie van Z.M. den keijser een nationeel leger opgerigt worden om in dees
landen gebruijkt te worden en dat d'onkosten op de pensionen der geestelijcke zullen
gevonden worden. Dog alzoo men diesaengaende zonder vasten grondt spreekt,
vereijscht zulks naeder bevestinge. In 't algemeen is men eventwel verwondert dat
den heer Van der Mee[r]sch met zoo veel agting door de keijserlijcke onthaelt wordt,
daer hij ledent eene jaer als generael aen 't hooft der patriotten diende en in den
beginne der troubels door het gouvernement alom opgesogt wiert. Dus twijffelt men
nu niet meer of hij ook van degene is die de Nederlanden onder de gehoorsaemheijd
van Z.M. den keijser heeft helpen verraeden en verkopen. (XII gaset van den 10
februarij).

(11 februarij 1791)
- fol. 23 - Op den 11 februarij 's avons was er een overgroot disorder in d'herberge
De Sevesterre t'eijnde den Zilverstraete. Vier keijserlijcke van het marechaise
peerdevolk aldaer hebbende sitten drinken boven op een kaemer, riepen de weerdinne
om hun gelag te voldoen, welke gekomen zijnde, grepen dezelve vast en wilden haer
op 't bedde werpen, dog dese een overgroot gewelt en geschreeuw maekende, kwam
haeren man en eenige die beneden waeren seffens naer boven (met eenige die beneden
waeren), elk met een stok en sloegen dees vier venusgasten op eene zoodaenige wijse
dat twee van dezelve zoodaenig gekwest waeren dat sij moesten weggedregen worden,
d'andere het naer ook verscheijde wonden ontfangen te hebben wegvlugtende. Seffens
was er krijgsradt en het collegie vergaederde, om diesaengaende oorkonde te beleeden,
zullende den herbergier over 't gewelt zijne vrouw aengedaen hierover geen ongelijk
konnen haelen.
Heden verscheen in 't licht: ‘Wettige bescheiden der voorafgaende overeenkomsten
gesloten tot Reichenbach(44), etc.’, ook ‘Vertooning door de Staeten van Naemen
gedaen aan den graeve Der Mercij d'Argentauw op den 12 januarij 1791 met de
antwoorden’, welke in de versaemelinge N. konnen gesien worden.
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(12 februarij 1791)
- fol. 24 - Op den 12 februarij was eijndelinge den dag verschenen die aen zooveele
deserteurs, overloopers en krijgsgevangene geduerende de voorgaende revolutie het
grootste hertzeer gedaen heeft omdat ingevolgen de bevelen van Z.M. den keijser,
siet gasette, etc., alle dezelve nu naer hunne regementen moeten weerkeeren volgens
hetzelve algemeen pardon tot heden of naer date deser zullen volgens de krijgswetten
gestraft worden. Menige der zelve zijn niet zonder de grootste droefheijd naer dezelve
weer(k)[gjekeert en veele andere naer vremde landen gevlugt en mogelijks voor
altijdt hun vaderland verlaeten. Hieraf wijtloopig
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te handelen gelijk ook hoeveel reets getrouwt zijn en kinderen hebben en dus dezelve
hebben moeten verlaeten.
Heden zijn van 't Stadthuijs afgekondigt de twee k. en k. ordonantiën(45) van
donderdag, nopende d'uijtgaeve van 't gelt door de zoogenaemde Belgissche Staeten
geslaegen en de andere nopende de onwettelijkheijd van alle zoo geestelijke als
weereltlijkke officiën en beneficiën die door dezelve onwettig gegeven zijn. Wat het
patrioticq gelt aengaet dat moet ingedregen worden, zal ider meest hetzelve voor een
gedenkenisse behouden waervan ook eenige benevens een koperstuk van de
onthuldinge van Gend zal behouden(46). - fol. 25 - Ook recomande van de armkaemer(47),
sub N. te zien.

(14 februarij 1791)
Op den 14 februarij wiert vanwegens het herstelde magistraet bij hallegebode en
placaete en trommelinge afgekondigt eene zeer wijtloopige ordonantie(48),
hooftsaekelijk behelsende dat het magistraet niettegenstaende de voorige ordonantiën
bevint dat menige niet naerlaeten van de keijserlijcke troupen te insulteeren en dezelve
veele schelwoorden naer te roepen als vetlap, Duijstsche moufe, spietsboef en menige
ande[re] schelwoorden, waer elk verwittigt wordt dat de militaire last hebben om
alzulke seffens aen te houden, om door hun competenten regter naer d'extinctie van
't cas te worden gestraft en zelfs te schieten op die die zouden willen ontvlugten of
geweldigheden bestaen te plegen, voor welke d'ouders van hunne kinderen zullen
moeten instaen. Van gelijcken zoo er door eenige der militaire eenig gewelt of disorder
op eenige der borgers zonder hunne schult gedaen wiert, zal ider gehouden zijn daeraf
seffens rapport aen den heer borgmeester van den commune gedaen worden, die
instantelijk den pligtigen of pligtige volgens de krijgswetten zal doen straffen,
behelsende dese ordonantie verders dat den Heere ende Wet ondervint dat er menige
liedekens - fol. 26 - heerschendende, schriften en libellen binnen dese stadt circuleeren
die d'eere ende faem van geestelijk en weerlijk op eene schandige wijse schenden,
zoo is 't dat den Heere ende Wet om hierin seffens te voorsien voorsiende d'onheijlen
die hieruijt zouden konnen voortkomen, ordoneeren zoo sij ordoneeren bij desen dat
den ordonantie ofte edict(49) (onder d'ordonantie geaffixeert) van wijlent Z.M. den
keijser ende koning, Josephus den II, saliger memorie van den 22 november 1787
en 't welke den leser in 't vervolg mijner beschrijvinge t' zijnen tijde aengemelt vint,
in alle deelen zal ter uijtvoer gebragt, op de verbreijders, opstelders of besitters van
zulkdaenige schandaleuze schriften met de penen en amenden in 't zelve gestantueert
en streng bevel dat alle de besitters der zelve dezelve voor de agt daegen naer de
publicatie deser moeten overgedraegen worden aen den heer borgmeester van den
commune. Dese blaemschriften en liedekens nogtans worden maer bedektelijk
uijtgegeven en daerin geblaemt alle die tevooren patriot waeren, gelijk meer alsdan
de keijsersgesinde blaemde. Twee stukkens mij ter hant gekomen, zullen voor 't
toekomende doen zien hoe nu de geestelijcke meest geblaemt worden, welke sub N.
te zien, etc., etc. (XIII gaset van den 14 februarij, etc.).
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(17 februarij 1791)
- fol. 27 - Op den 17 februarij wierden de twee knegten van den voerman Judocus
Delegande in d'herberge Dux de Lauraine langs de Lange Reije, vanuijt hetzelve
huijs gehaelt en in egte van vangenis beweegt, omdieswille dezelve over twee daegen
op Steenbrugge om 't betaelen van een kanne bier tegens andere zeer gevogten hebben
en eenen der zelve zoodaenig hebben gesmeten tegens eenen boom dat zijne oogen
uijt het hooft hangen en hij zelfs in perijkel van sterven is,
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waerom d'oorsaek voor dit groot gevegt door d'heeren van 't magistraet nauwkeurig
zal onderhoort worden.
Sedert eenige daegen bemerkt men als iets sonderlings binnen de stadt Brugge dat
de militaire wagten den heelen nagt rondtgaen in de straeten ontrent de parochie van
St.-Gillis en aldaer differente wagten geset zijn. D'oorsaek waerom zulks zoude zijn
wordt zeer verschillig vertelt, sommige seggen te zijn om den heer paster Gailliard
te bewaeren die een der meeste en eerste patriotten geweest heeft(50), andere omdat
sr. Segaert, etc., aldaer over eenige daegen zoo goet als doodt door onbekende
geslegen is. Andere zeggen te zijn omdat daer ontrent wapens versaemelt worden
voor een tegenrevolutie, dog alle maer gissingen zijnde zal den tijdt zulks leeren,
etc. (XIV gaset van den 17 februarij).

(19 februarij 1791)
- fol. 28 - Op den 19 februarij wiert in gebannen Vierschaere in 't Stadthuijs der stadt
Brugge door d'heeren van 't magistraet voor den tijdt van 30 naereenvolgende jaeren
tot het Provencial Correctiehuijs der stadt Gend verwesen Martinus Visscher, vermelt
fol. [8]. Ook d'oorsaek waerom hij met dese straffe ontslegen is, des anderdaegs naer
't zelve, onder den toeloop van veele, per barge naer 't zelve vertransporteert wordende.

(21 februarij 1791)
Op den 21 februarij saeg men bij order van d'heeren van 't magistraet geaffixeert de
vernieuwinge van het placaet van 26 artikelen(51) nopende de wijkmeesters en
substituten, breder als fol. [291] en alleen met de verandering van de zes als nu
dienende hooftmans in 't magistraet zullende hoewel buijten verwagting de nieuwe
schadebeletters, nagtroepers en garden gelijk ook het regt van 't uijt- en inkomen der
poorte continueeren, de wijkmeesters en substi[tuten] zullen eenen nieuwen eed
afleggen en alle jaeren op den voet als fol. [291] geplogen vernieuwt worden.
Heden verscheen in 't licht; ‘De egte vertaeling van de merkweerdige en wijtloopige
vertooninge van de Staeten van Brabant aen de graeve d'Argentauw met de
antwoorden daer opgevolgt’ sub. N. te zien en waerop bemerkingen te maeken, etc.
(XV gaset van den 21 februarij, etc.).

(24 februarij 1791)
- fol. 29 - Op den 24 februarij waeren bij voorgaende gerepresenteerde requeste aen
't magistraet 's Landts van den Vrijen bijeengeropen, 's morgens om 9 uren in de
vertrekkaemer van hetzelve landthuijs(52) generaelijk alle de groote gelande(53) van de
wateringe van Blankenberge en omliggende plaetsen om te beraemen en besluijten
te nemen tot het herstellen van de remercable schaede veroorsakt door het
ongestuijmig weder op den (den) 2 deser aen de zeedijken en waterwercken als
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hiervooren fol. [19] verhandelt, aen welcken naer de genomen besluijten zeffens zal
begonst worden en naer de beraeminge der groote onkosten die men begroot voor 't
minst met geen millioen en half te zullen konnen herstelt worden, etc.
Heden naermiddag wierden geslakt de twee knegten uijt d'herberge d'Dux de
Lauraine naerdat Judocus Delegande wiens soon ook hoogst pligtig was en die wegens
een overgekomen ongeluk, ziet ‘Daegelijksche gevallen’ fol. [173] naer de vangenis
niet konde vertransporteert worden mits den gequesten voor eene somme gelt content
gestelt te hebben en het overgeven van zijn hantteeken in 't collegie dat hij daerover
content was. (XVI gaset van den 24 februarij, etc.).
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(25 februarij 1791)
- fol. 30 - Op den 25 februarij verneemt men uijt Gend de sekere tijding hoe ledent
eenige daegen aldaer eenen grooten opstant heeft plaetse gehadt, veroorsakt door
den volgenden voorval. Eenen keijserlijcken soldaet aldaer eenen borger, zijnde
eenen harnasser of arbeijder, tegenkomende die een broot onder den armen hadde,
liep den soldaet, voorseker onwetende, tegens zijnen arm en het broot viel in de
vuijligheijd op de straete, hierover schoot den borger in eenige soodaenige colere
dat hij den soldaet opnam en in 't water dat er ontrent was wierp, zoodaenig dat hij
zonder de tijdige hulpe die hem wiert toegebragt zoude verdronken hebben. Seffens
wiert hierover den borger geapparandeert en in egtenis beweegt en naer overleg van
de saeke gecondemneert om op een schavot gegeesselt te worden. De stillage stont
geplant en alles was tot de executie gereet en veele militaire waeren in de waepens,
wanneer ook meer dan 6000 borgers met alle soorten van instrumenten op de been
waeren, langs den weg waer den pligtigen moest passeren om hem met gewelt af te
nemen. Die saek zoo verre - fol. 31 - gekomen zijnde dat het magistraet niet dorst
bestaen van den plichtigen uijt de vangenis te laeten komen, maer het volk lieten
aenseggen dat den pligtigen remis voor zijn misdaedt gegeven wiert, zoo nogtans
dat hij voor eenige jaeren tot het Provencial Correctiehuijs is verwesen geworden.
Gelukkig heeft het magistraet seffens in desen opstant voorsien die een schrikkelijcke
slagting tusschen de borgers en keijserlijcke zoude konnen veroorsakt hebben, want
er geen twijffel is of de Gentenaers zullen nog lang eenen haet op de keijserlijke
troupen blijven behouden om de droevige exempels die sij van dezelve in 't begin
der revolutie tot hun nauwer gesien hebben. Zoo men ook uijt Antwerpen verneemt
heeft aldaer eenen obstant tusschen de borgers en keijserlijcke plaetse gehadt, zoo
verre dat men zegt dat er zelfs eenige van beijde zijden den slagoffer van de woede
zouden geworden zijn. Zulks was veroorsakt omdat de Antwerpenaeren geensints
in d'afsetting van 't magistraet en aenveerding van het nieuw als alom geplogen willen
consenteren.

(26 februarij 1791)
Op den 26 februarij wiert bij orders van 't magistraet afgekondigt van 't Stadthuijs
en geaffixeert - fol. 32 - eene bekentmaekinge van Z.M. den keijser ende koning
hooftsaekelijk behelsende dat de vremde Duijtsche speciën die sedert eenigen tijdt
in de Nederlanden ci[r]culeeren gelijk ook degene van de provincie van Luxembourg,
van niemant wie het zij, 't zij militaire ofte andere, meer moeten ontfangen worden
ende dat de eijgenaers van al zulke speciën van gelde besittende dezelve mogen
indraegen in 't comtoir van Duanen binnen de stadt Brugge, waeraen hun voor dezelve
voor een stuk van 12 stuijvers zal gerembourceert worden tot 11 stuijvers, voor eene
van 6 stuijver[s] 5Y1/Y2 stuijvers en voor een van 3 stuijvers of 3 stu[k]en van
stuijvers twee stuijvers en 3 oorden Brabansch geldt en alle andere speciën naer
advenante, zoodat hiermede de ci[r]culatie der Duijtsche speciën, die seder
d'aenkomste der k. en k. troupen in de Nederlanden gebragt, teenemael zal cesseren
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en van welke onder mijn gedenkpenningen voor gedagtenis ook eenige behouden
hebben mits dezelve van nu af van niemant meer moeten ontfangen worden.

(27 februarij 1791)
Op den 27 februarij wierden de waters deser stadt en van den (den) Gendschen en
Oostenschen vaert zoo goet als droog voor eenige daegen afgetrokken - fol. 33 - ten
eijnde de overstroomde landen, veroorsakt door den overvloedigen aenhoudenden
regen op veele van welke men met eene schuijte kan vaeren, zoo veel mogelijk van
't waeter te ontlasten en om te oversien de noodige wercken aen de dijken die er door
d'overstroomingen veroorsakt zijn en die geduerende den
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aenstaenden somer zullen herstelt worden. Heden wiert van alle de predikstoelen
afgelesen en geaffixeert den vastenbulle van zijne doorlugste hoogweerdigheijd Felix
Guillialmus Brenart, bisschop van Brugge, voor 't jaer 1791(54), welcke versaemeling
N. kan gesien worden.

(28 februarij 1791)
Op den 28 februarij wiert bij orders van d'heeren van 't magistraet bij hallegebode
en trommelinge afgekondigt eene wijtloopige ordonantie(55) behelsende dat,
niettegenstaende de voorgaende ordonantiën, den Heere en Wet ondervint dat de
aerde nog onophoudelijk van de stadtswallen, forti[fi]catiën goederen, barmen der
Coupure, molewallen en andere publicke plaetsen wordt afgehaelt, tot groote slegting
der zelve en ondervindende dat zulks meest door de mestraepers(56) wordt begaen,
ordoneeren aen wie het wesen mag geene aerde van de gemelde plaetsen meer af te
haelen op de boete van ses pond parasijse voor elcke contraventie - fol. 34 - zullende
degene die dese boete niet seffens zullen konnen betaelen aengehouden worden en
gecoloqueert in egte van vangenis naer d'extinctie van't cas. Zullende nogtans degene
die zouden moeten aerde van dezelve plaetsen weghaelen voorsien zijn van eene
schriftelijcke declaratie van den eijgenaer, inhoudende: de quantiteijt, dag, ure, en
plaets van waer hij de aerde zoude moeten weghaelen. Op gelijcke boete ook verboden
zijnde, buijten de paelen van Brugge eenige aerde ofte greijs weg te halen, die aen
de poorten door de geëmploijeerde zullen aengehouden worden en zoo in 't een als
andere geval de mestraepers in die boeten zullen vervallen alwaer 't zelfs dat het
mes[t] dat zij zouden vervoeren met greijs en aerde saemen vermengelt waere, en
alzoo den Heere ende Wet klaegten bekomen heeft dat de haegenplantsoenen en
ander kweekereijen buijten de stadt op eene argelistige en diefachtige wijse daegelijks
beschaedigt worden, verbiedt aen eenider op gelijcke boete dan aen d'eijgenaers
eenige diergelijcke gewassen de stadtspoorten in te brengen op pene van door de
geamploijeerde te worden aengehouden tot'er tijdt dat zij zullen bewijs doen of den
eijgendom betoonen van degene die de stadtspoorten zullen ingebragt worden. (XVII
gaset van den 28 februarij, etc.).

Eindnoten:
(40) De dekens van de negen leidende ambachten, waaraan de andere ondergeschikt waren, zie MV.
1790, n. 145.
(41) ‘revoute’: revolte, d.i. opstand, oproer, muiterij.
(42) Generaal Jan André vander Mersch (zie MV. 1790, n. 25) was inderdaad op 13 april 1790 door
de conservatieve leiders van de Brabantse Omwenteling aangehouden. De beschuldiging van
hoogverraad is nooit bewezen kunnen worden. Van der Mersch verzoende zich met keizer
Leopold II en wou tijdens zijn bezoek aan de gevolmachtigde minister in Brussel de
democratisering van de instellingen bepleiten. (Y. VANDEN BERGHE, art. Mersch, Jan André
vander, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, IV, 1970, kol. 552-560).

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

(43) Graaf Florimond Claude de Mercy d'Argentau, zie MV. 1790, n. 371.
(44) In Silezië, conventie gesloten op 27 juli 1790 tussen Pruisen en Oostenrijk, zie MV. 1790, f.
372 en n. 309.
(45) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 197 vo; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, 28 jan. 1791, reg. 35, nr. 4.
(46) De Blijde Inkomst van keizer Leopold II als graaf van Vlaanderen te Gent vond pas plaats op
6 juli 1791. De keizer zou er zich laten vertegenwoordigen door de gouverneurs-generaal
Marie-Christine van Oostenrijk en Albert van Saksen-Teschen. Van Walleghem spreekt hier
dus over de toekomstige inhuldiging. Deze werd echter reeds van in het begin van het jaar
voorbereid, en bovendien was het uitwerpen van penningen aan het volk een gewoonte, die
men nog niet zolang geleden had zien gebeuren, bij de inhuldiging van Jozef II. Cfr. A. DE
WITTE, Les jetons et les médailles d'inauguration frappés par ordre du gouvernement général
aux Pays-Bas Autriciens 1717-1794, chap. IV Inauguration de Leopold 11, 1791, in: Revue
belge de Numismatique, 56 (1900), p. 411-427. Zie ook infra, f. 85.
(47) Een Algemene Armenkamer was in 1776 te Brugge opgericht teneinde de activiteiten van de
parochiedissen tot ondersteuning van de behoeftigen over te nemen: zie MV. 1788, n. 248.
(48) Zie SAB. reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 195vo; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
12 febr. 1791, reg. 36, nrs. 48 en 134.
(49) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 196; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
12 febr. 1791, reg. 36, nrs. 48b en 135. Zie MV. 1787, f. 432.
(50) Melchior-Jean Gailliard (5.7.1753-22.2.1817) studeerde net als Van Walleghem als refectionalis
aan de kapittelschool van St.-Donaas, en vervolgens aan de Leuvense universiteit. Hij werd tot
priester gewijd in 1777. Een jaar later was hij pastoor op de St: Gillisparochie. Tijdens de
Brabantse Omwenteling sloot hij zich aan bij de statisten en ontpopte zich tot een der meest
strijdlustige priesters van Brugge. Hij was een hardnekkig tegenstander van de idealen van de
Franse Revolutie. Hij werd in 1795 als gijzelaar weggevoerd naar Rijsel. De laatste jaren van
zijn leven was hij pastoor te Gistel; hij liet er de kerk restaureren en spande zich vooral in om
de St.-Godelieveverering nieuw leven in te blazen. Bij zijn dood liet hij een rijke bibliotheek
en een mooi prentenkabinet na. (MV. 1789, n. 435; E. REMBRY, De bekende pastors van
Sint-Gillis te Brugge (1311-1896), Brugge, 1890-96, p. 200-284; N. HUYGHEBAERT, art.
Gailliard (Melchior-Jean), in: Biographie Nationale, XXXIV, 1968, kol. 382-384.
(51) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 198vo; reeksnr. 122; Plakkaten, 2de reeks,
9 febr. 1791, reg. 36, nrs. 50, 136 en 137.
(52) Lokaal waar men zich kon terugtrekken voor beraadslagingen: E. VERWIJS en J. VERDAM,
Middelnederlandsch Woordenboek, IX, 1929, kol. 169. Heden is de ‘vertrekkamer’ nog bewaard
in het voormalige paleis van het Vrije: [L. DEVLIEGHER], Provinciaal Museum Het Brugse
Vrije (folder, 1985).
(53) landeigenaars: VERWIJS en VERDAM, II, o.c., 1889, kol. 1195-1196.
(54) Vastenbulle van zijne doorlugtigste hoogweerdigheyd Felix Guillielmus Brenart, bisschop van
Brugge, voor 't jaer 1791. Tot Brugge, bij de weduwe van F. Beernaerts, 1791, 14 p. (BAB.
Reeks B, nr. 79: Acta Episcopatus, 1790-1792, ingevoegd tussen f. 41v-42).
(55) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 202; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
25 febr. 1791, reg. 36, nr. 138.
(56) Personen die straatvuil en huishoudelijke afval verzamelden, een eerder onaangename
kostwinning voor armen. In de tweede helft van de 18de eeuw konden deze hiervoor een licentie
verkrijgen van de dismeesters. Zie J. DE SMET, Stadsmest en mestrapers, in: Volkskundig
Jaarboek 't Beertje, II (1976-78), p. 95; A. VANDEWALLE, Van meuderaars en mestrapers.
De stadsadministratie in het verleden nr. 11, in: Infoboetiek, personeelsblad stad Brugge, nr.
10, 1983, p. 9; zie ook infra, f. 56, en DG. 1790, n. 34.

[Maart]
(3 maerte 1791)
- fol. 35 - Op den 3 maerte wiert bij orders van d'heeren van 't magistraet bij
hallegebode en trommelinge de volgende ordonantie(57) afgekondigt, behelsende dat
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er geduerende de aenstaende vastenavonddaegen, wegens de tijdtsomstandigheden
obstentatiën zouden konnen veroorsakt worden en in aenmerk nemende dat het
masqueren reets tot Gend en in andere plaetsen van Vlaenderen is verboden;
ordoneeren zoo zij ordoneeren bij desen en volgens ontfangen bevelen van Z.E. den
graeve Florimond de Mercij d'Argentau, minister prepolentarius, op de toekomende
vastenavonddaegen met eenige masque[r]s of gemasquerde kleederen langs de straeten
te loopen ofte met dezelve in eenige openbaere plaetsen, ballen of redouten te
verschijnen op pene van seffens te worden aengehouden, gecoloqueert te worden in
egte van vangenis en naer d'extinctie van 't cas gestraft te worden. Bemerkingen te
maeken, etc.
Nu verneemt men uijt Brussel zeer onaengename tijdingen dat aldaer de vonkisten(58)
meer als 5000 van 't gepuepel hebben opgestookt tegens de heeren der Staeten van
Brabant en van 't magistraet, tot zoo verre dat zij meer dan 14 huijsen hebben
overweldigt, geplondert en gerenueert, d'effecten en kostbaere muebelen in
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stukken geslaegen en verbrant hebben, - fol. 36 - de koetse van Z.E. den ardtsbisschop
van Mechelen(59) die zig aldaer bevont is in duijsent stukken geslegen en honderden
buijtenspoorigheden meer zijn er zoo tegens de geestelijcke als weerlijcke heeren
gepleegt en dit alles omdat het volk, dat is den derden staet, de Staeten niet meer wilt
herkennen en andere wilt doen aenstellen omdat zij nu genoegsaem ondervinden hoe
dat dese hun tot den laesten oogenblik van de revolutie hebben bedrogen, en geesints
hebben geïmformeert van de belangen die het geluk van 't volk betreffen en van de
schoone voorstellingen tot het bekomen van de algemeene ruste die hun verscheijde
mael door hunne koninglijcke hoogheden de gouverneurs-generaal uijt naem van
Z.M. den keijser ende koninge gedaen zijn, eene saemenspraeke als nu in 't licht
verschenen, voerende voor tijtel: ‘Den discipel leerende zijnen meester’ of
‘Saemenspraek tusschen een boer en eenen patriot’, etc., sub N. te zien, bewijst
genoegsaem desen waerheijd en stelt in 't klaer dachlicht veele aenbelangende
waerheden die geduerende de revolutie voorgevallen zijn en van veele nog niet bekent
zijn. (XVIII gaset van den 3 maerte, etc.).

(4 maerte 1791)
- fol. 37 - Op den 4 maerte wierden bij orders van d'heeren van 't magistraet 's Landts
van den Vrijen uijt de vangenis zonder eenige straffe geslaekt alle degene die in 't
overgaen van 't land onder de gehoorsaemheijd van Z.M. waeren aengehouden en
de verregaende buijtenspoorigheden hebben bedreven als fol. [562 en 563, vijftiende
deel] vermelt, op welke verscheijde bemerkingen te maeken. Ook hoe geslakt zijn
den vader en soon Van Slijpe(60) vermelt fol. [568, vijftiende deel] wegens het schrijven
van brandbrieven aengehouden.
Heden wierden door eene militaire wagt binnen Brugge aengebragt twee boeren
van Lichtervelde die geduerende de beroerten van hunne regementen waeren
gedeserteert, 't welk nu alle daege gebuert dat er verscheijde opgelicht worden die
nu mits het pardon generael sedert den 12 lest geëijndigt is niet alleen zullen moeten
dienen maer ook de krijgsstraffen zullen moeten onderstaen.
Nu ziet men ook daegelijks zoo aen de kerkdueren als op de straeten menige
gewonde, zelf met armen en beenen af, van het gewesen patrioticq leger hun broot
vraegen van ider verlaeten zijnde en bemerkingen hoe veele daerdoor nu in den
uijtersten nood gebragt zijn, etc.
Heden verscheen in 't licht: ‘Waer en waerachtig verhael van de droeve schipbraek
van het schip, etc.’, sub N. te zien.

(6 maerte 1791)
- fol. 38 - Op den 6 maerte wiert in de cathedraele kercke van St.-Donaes gelijk ook
in de kercke van de paters Discalsen geduerende drij daegen als naer gewoonte
wegens de vastenavonddaegen het Alderheijligste geëxponeert ende goddelijkcke
diensten wierden door veel godtvrugtige bijgewoont(61).
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Dese dag liep verders zeer gerust af, behalvens dat men meer volk als naer
gewoonte op de Mart en langs de straeten saeg geen de minste buijtenspoorigheden
gepleegt wordende.

(7 maerte 1791)
Op den 7 maerte begonde het veel ongeruster te worden ende trouppeling van volk
was overgroot. In de middag saeg men al eenige voorteekens van den troubel die er
wegens het verbodt van 't masqueren te verwagten zijn, te melden hoe eenige verselt
door honderden jongers met andere kleederen al werken met gelt aen stokken liepen(62)
en 't welk zelfs door honder[den] gedaen wiert. De schaedebelet-
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ters deden sterken patrouillen dog niemant wiert aengehouden ook deden de militaire
rond de heele stadt patrouilliën niets besonders.
Heden dan overgroote troppelingen van volk voorvallende.
Heden verscheen in 't licht: ‘De agterduere des weijrelts’, sub N. te zien,
merkweerdig van VL bladzijden zijnde. (XIX gasette van den 6 maerte).

(8 maerte 1791)
- fol. 39 - Op den 8 maerte zijnde vastenavonddag saeg men de uijtwerkinge van het
droevig eijnde aen welke alle weldunkende hun verwagt hadden. In den morgen saeg
men alle dezelve van gisteren dog in meerder getal langs de straeten loopen verselt
met honderden jongers, geene nogtans wierden vast genomen dog 's middaegs
tusschen drij en vier uren verdobbelde het getal zoodaenig dat hoewel alle zonder
masquers het masqueren scheen algemeen te worden, om welke te voorkomen de
militaire patrouilliën orders kreegen om de verkleede aen te houden en naer
d'hooftwagt te bewegen, zulks hadde seffens uijtwerking en eenige wierden tusschen
de wagten in d'hooftwagt beweegt tusschen een getroppel dat bijnae onbeschrijvelijk
is en waeruijt men de vervolgen verwagte die aenstonts bleeken, want eene militaire
wagt langs de Geltmuntstraete met eenen paruquier verkleet in een vrouwspersoon
aenkomende op de Mart, was er aen de menige geen houden meer, het woort wiert
algemeen: ‘Neemt hem af, neemt hem af’, tot zooverr[e] dat de miltaire niet zonder
groote perijkels zoo van hunnen kant als degene van gepuepel de menigte met hunne
fusieken - fol. 40 - afkeerden en het gewaent vrouwpersoon tot in d'hooftwagt bragten.
Nu wiert de woede van 't grouw ten hoogsten en meer dan 50, besonder jongers,
begonden op de militaire steenen te werpen dog zulks eijndigde seffens want de
oversten de[r] besetting van d'hooftwagt seffens batalion quarré deden formeeren en
gaeven orders om te schieten 't welk wiert uijtgevoert en ontrent 20 fusikschooten,
d'eene naer de andere, wierden afgelost, gelukkig nogtans niemant gevaerlijk gekwest
wordende in den tijdt van minder dan 3 minuten saeg men de heele Mart zonder volk,
de troupeling in den aftogt zoo spoedig en overgroot zijnde dat den eenen dan anderen
overhoop wierp. Seffens wierden alle de hoeken van de Mart met wagten afgeset en
in den tijdt van meer als een halve ure mogt niemant meer weg- af weergaen, maer
wierden die eenigen tegenstant booden door 't gewelt der baijonetten afgedreven,
niet zonde[r] de grootste perijkels van ongelukken. Seffens verdobbelden de
patrouillen, de marechausen te peerde verdreeven van alle kanten de menigte, een
detachement van ontrent 200 mannen kwam uijt de casernen hun te midden de Mart
postererende, - fol. 41 - alle bruggen en besondere wegen wierden met wagten beset
om alle voordere saemenrottingen te voorkomen, immers in minder dan een halve
ure was de heele menigte verspreijt alle welke patrouilliën en wagten den heelen
nagt continueerden en voorkwaemen dus de onheijlen die hadden dezelve voortgang
gehadt door 't voorder aenranden der troupen de alderschrikkelijkste gevolgen zouden
teweeg gebragt hebben. Seffens saeg men alle de sottigheden geëijndigt en die nog
langs de straeten verkleet liepen vlugteden op 't hooren van dees maeren in huijsen
en in een oogslag saeg men niet één verkleeden meer, 't goon hadde zulks nog een
halve ure aengeloopen het masqueeren algemeen zoude geworden hebben en hoe
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grooter de menigte zoude geworden hebben hoe gevaerlijker het om scheijden zoude
geweest zijn. Eenen gekleet in eene didve, even als d'heer Steemaere gegaen heeft,
siet fol. [389](63) met meer dan 100 met stokken nevens hem was just van de Mart als
den troubel begonst en vlugte in de Besemstraete ook seffens die kleederen
afleggende, dus saeg men eenen troubel die schrikkelijk zoude - fol. 42 - konnen
geweest hebben zeer
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kortswillig zonder eenige bloetstortinge eijndigen den nagt ook zonder het voorvallen
van eenige besonderheden doorloopende, terwijl de straeten beset en onophoudelijcke
patrouilliën gedaen wierden, bemerkingen, etc. Wegens den belacchelijcken act van
d'heer Steenmaere, nu schepen 's Landts van den Vrijen, vertelt men het volgende
voorgevallen te zijn. Desen heer tot Brussel ontboden zijnde en afgevraegt zijnde
waerom hij die zoo belaccelijcke daedt gedaen heeft, heeft daerop geene voldoende
antwoort konnen geven, waerom hij veroordeelt is 25 stokslaegen te ontfangen. Naer
't ontfangen van 15 heeft hij genade gevraagt en bekomen, mits voor de resteerende
10 slaegen voor elk een guinee gevende, wederom een blijkteeken dat zoowel de
fijgen als de patriotten die buijtengewone sottigheden gedaen hebben gestraft worden.
Van dit voorval en meer andere waeren er schoone liedekens gedicht die hadden de
marquis toegelaeten geweest zouden zijn gesongen geweest, welke eene van de
besonderste omstandigheijd van des zelfs verbodt is om te voorkomen alle onheijlen
en dat de eere en faem van menige niet meer geschonden en verbreijt worden.

(9 maerte 1791)
- fol. 43 - Op den 9 maerte waeren alle de leden der ambagten en neeringen op hunne
respective vergaederplaetsen bijeengeropen om op 't verslag van de swaerdekens
met consent en ten koste van de generaeliteijt eene representatie, 't zij bij middel van
eenen agent of gedeputeerde, te senden te representeeren aen Z.E. den graeve
d'Argentau, minister plenipolatarius, om aen Z.M. den keijser te versoeken dat alle
de voorrechten van d'ambagten en neeringen deser stadt Brugge zouden mogen
blijven op den voet der oude constitutiën en om andermael te mogen houden de
gewone vergaederingen der dekens volgens 't consent van 't gouvernement van 't jaer
1788(64) altijdt aen 't hooft hebbende den heer borgmeester van de Commune, mits
hun het houden der zelve vergaederinge ledent drij weken teenemael door 't magistraet
is afgeslaegen en op de vertoogen ten desen eijnde aen 't zelve gedaen geen de minste
appostille bekomen. Zulks is met gemeene stemmen geconsenteert en geteekent en
eerstdaegs zal zulks werkstellig gemakt worden. Desen morgen saeg - fol. 44 - men
bij honderden menschen op de Mart die met verwondering beschouwden het gevaer
waeraen menige zelfs welpeijsende die op de Mart hadden gewandelt hun hadden
blootgestelt, want in den kelder van eenen blikslaeger onder 't huijs van de weduwe
Delij, op den hoek van St.-Ama[n]dtsstraete, wiert er getoont eenen blekken ketel
teenemael doorschoten met eenen kogel die ook getoont wiert, ook saeg men in de
St.-Ama[n]dtsstraete aen 't huijs van dezelve weduwe eene plaetse in de muer waer
een andere kogel was tegengevlogen, welke egte prueven zijn dat de militaire niet
alle met loos poer, gelijk men gister zegde, maer eenige met kogels geschoten hebben.
Ider zig nu verheugende en verwonderende dat zoo gelukkig niet eenen der borgers
getroffen is, want aen de leegte van den kelder men kan afmeten dat de militaire niet
om te missen, maer uijt meening geschoten hebben.

(10 maerte 1791)
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Op den 10 maerte hoorde men 's morgens hoe de gemelde didve van eergisteren van
zijn bedde is afgehaelt en in egte van vangenis beweegt. Gister tegen avond zijn ook
de aengehoudene vanuijt de wagt - fol. 45 - der schaedebeletters op den Burg waer
zij vanuijt d'hooftwagt vertransporteert waeren, beweegt in egte van vangenis waeruijt
men vreest dat dese de sottigheden begaen vooral zullen moeten betaelen.
Heden verscheenen in 't licht: ‘Rekest der vaerdcapoenen van Brussel, etc.’, ook
‘Den vuerigen wensch der plichtverrigting voorgedraegen aen 't volk van Brussel’.
Beijde sub N. te zien. (XX gaset van den 10 maerte).
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(11 maerte 1791)
Op den 11 maerte wiert 's morgens op de Mart staende den soon van sr. Martinides
door de schaedebeletters vastgenomen en beweegt in egte van vangenis om reden
dat hij geduerende de vastenavonddaegen verkleet in eenen heer met zijne swarte
casakke, geblomde satine veste en langen bro[e]k met den hoedt onder den armen
en zijn hair hoog gefriseert hadde bestaen te gaen. Zoo men zegt zullen alle degene
die men weet die sottigheden gepleegt te hebben opgelicht worden. Desen morgen
wegens het aengenaem weder saeg men met volle krijgsmusik voor d'eerste mael
sedert hunne aenkomste onse militaire besettinge de groote wagt te midden de Mart
optrekken van welk gezigt men nu sedert lang was berooft geweest.

(13 maerte 1791)
- fol. 46 - Op den 13 maerte, zijnde den eersten sondag in den vasten wiert 's avons
wegens het grand carnaval in 't commediehuijs(65) de laeste redoute gegeven en alom
openbaere ballen gehouden. Heden saeg men gene de minste buijtenspoorigheden
plegen dan alleen meer troppeling van volk als naer gewoonte op de Mart. Van 's
morgens tot 's avons wierden door de schadebeletters, voorop gaende een raedt, rondt
de stadt patrouilliën gedaen, d'oorsaek te melden waerom zulks ook op de
vastenavonddaegen niet gedaen is en dat d'oorsaek van de troubels geweest is. Heden
wiert ook als sedert eenige jaeren gepleegt in de kercke van St.-Anne, wegens grand
carnaval, van 's morgens tot 's avons het Alderheijligste ter aenbidding geëxponeert,
de goddelijcke diensten ook als sedert eenige jaeren gepleegt gedaen wordende(66).

(14 maerte 1791)
Op den 14 maerte wierden de aengehoudene in de wagt der schaedebeletters sedert
het begaene fait in 't cafféhuijs, als fol. [2] vermelt, bij orders van Z.E. den graeven
de Mercij d'Argentauw, minister plenipolentarius, etc., geslaekt met geen ander
amende dan zij zoo lank hebben opgesloten geweest en dat elk moet betaelen 3 pond
parasijse voor te lang in d'herberg te verblijven. Naeder omstandigheden nopende
die slacking te melden. (XXI gaset van den 14 maerte, etc.).

(17 maerte 1791)
- fol. 47 - Op den 17 maerte verneemt men uijt Gend de sekere onaengenaeme tijding
hoe aldaer verleden maendag eenen opstant plaetse [gehad] (ge)heeft die de dro[e]fste
gevolgen zoude konnen veroorsakt hebben. Op de volgende wijze zijnen aenvang
nemende: eene soldaetevrouw eenen haring kopende stol er seven 't welk de
verkopirige gewaer wordende die vrouw op 't lij[f](k) viel, den man van die vrouw
daer buijten wete met eenige andere soldaeten ontrent zijnde en zulks ziende trokken
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seffens hunne hauwers en dreegen in den hoop te kappen, zulks was d'oorsaek dat
er seffens duijsenden van die soort van menschen op de been waeren met alle soorten
van instrumenten die zij konden bij d'hant krijgen. Heel de militaire besetting kwam
seffens onder de waepens en door 't gedrang van de ruterije wiert eenen borger
gedoodt, zulks verbitterde het gepuepel zoodaenig dat men voor een algemeen slagting
zoo der militaire als borgers bedugt was. Waerom de oversten der besetting, zulks
voorsiende, seffens aen de heele besetting orders gaeven van in de casernen te
vertrekken, waernae sij hun tot de menigte saemengerotte puepelelasse begaeven en
den heelen inhout van 't geschil vernomen hebbende elk versogten van naer hunne
huijzen te vertrekken onder versekering dat de oproerders van den obstant - fol. 48
- naer verdiensten in 't openbaer zouden gestraft worden. Zulks behaegde aen 't volk
en de wanorders, van welke de stadt Gend zoo schrikkelijcke gevolgen gesien heeft,
eijndigden elk
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zonder verderen tegenstant te bieden gerust naer zijn huijs trekkende, hieruit ziet dat
om 't koopen van eenen haring een hele stadt zoud konnen geslagoffert worden en
dat den haet van 't Neerlandts volk nog zeer groot op de keijserlijcke troupen is
wanneer zij van dezelve in 't minste point zouden misdaen worden. Heden verscheen
in 't licht: eenen brief door d'heeren Staeten aen alle magistraeten gesonden, waerbij
eene lichting van 500.000 guldens wissg. gevraegt wordt en hoeveel den staet sedert
het begin van de troubelen veragtert is en de groote cortresse die er bevonden wordt,
sub N., etc. (XXII gaset van 17 maerte, etc.).

(21 maerte 1791)
Op den 21 maerte waeren generaelijk alle de leden der ambagten en neeringen op
hunne gewone vergaederplaetsen om besluijten te nemen nopende de gevraegde
lichtinge van 500.000 door d'heeren Staeten om dezelve te approberen of te
rejecteeren, op welcke verscheijde besluijten gegeven wierden die overmorgen om
10 uren ter generaele vergaederinge in 't Stadthuijs moeten overgedregen worden.
Den brief hierop hierboven heden te melden en 't plan dat overgegeven wiert. (XXIII
gaset van 21 maerte.).

(24 maerte 1791)
- fol. 49 - Op den 24 maerte wierden met de barge van Gend geboeijt vervoert 13
desertuers naer hunne regimenten, die zoo binnen dese stadt als te lande zijn opgelicht,
wegens hunne desertie van de regementen geduerende de troubelen die niet alleen
zullen moeten dienen, maer de krijgsstraffe zullen moeten onderstaen omdat zij aen
het koninglijk bevel van voor den 12 februarij in te gaen, als fol. [24] vermelt, niet
en hebben volkomen. Zoo men nu siet komen alhier daegelijks soldaeten met hunne
congé aen, die geduerende de beroerten van de patriotten krijgsgevangen zijn gemakt,
die voor eenige sommen hun congé bekomen, dog zoo men van dese verneemt moeten
alle degene die van hunne regementen gedeserteert zijn of hunnen lijdt uijtdienen of
nieuwen terme aenvaerden 't welk nog niemant weet nogtans geen de minste
krijgstraffen voor hunne desertie ontfangende.
Heden is den heer borgmeester van Blankenberge(67) met eenige gedeputeerde naer
Z.E. den graeve De Mercij d'Argentauw gereden om voor oogen te leggen de groote
ruïnen die er te verwagten zijn door het overspoelen der zeediken, want zoo men
verneemt hebben door 't laeste ongestuijmig weder van dese weke wederom in 't
noorden verscheijde klokken alarm geklipt om den noodt waerin zij hun door 't
overspoelen der zee bevonden. (XXIV gas. 24 maerte).

(25 maerte 1791)
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- fol. 50 - Op den 25 maerte, feestdag van Maria Bootschap, saeg men tot vruegt van
eenider en ingevolgen de verklaering van Z.M. den keijser ende koning volgens de
gasette van gisteren, onder het spelen van 't carilion, de processie vanuijt de
parochiaele kercke van St.-Salvaters rondt den gewonen toer en als naer ouder
gewoonte verselt door de pelegrim omdraegen, welke confrerie reets geduerende de
b[er]oerten herstelt was(68). Eenider zig nu ten hoogsten verheugende over het begin
van de gelukkige regeeringe van den keijser en koning Leopoldus den II, die zoo als
men in die gasette zien kan reets alle de geestelijcke saeken, waerom zoo menige
questiën geweest hebben, tot elks genoegen als die waeren op 't eijnde der regeering
van Maria Theresia herstelt heeft.
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(29 maerte 1791)
Op den 29 maerte naermiddag, tusschen 4 en 5 uren wiert op de Vrijdagmart door
de militaire wagt vastgenomen eenen jongen van circa 10 jaeren en naer d'hooftwagt
op de Mart beweegt omdat hij aldaer spelende naer d'andere jongers schimpwijs
hadde geropen: ‘Patriot, patriot’, uijt welk men siet dat de verklaering van den
generael Bender(69) nauwkeurig zal onderhouden worden. Hierom waeren meerder
nieuwsgierige te been om zulks te zien. (XXV gaset 28 maerte).

(31 maerte 1791)
- fol. 51 - Op den 31 maerte wierden van het Stadthuijs afgekondigt, eerst maer voor
Braband, nu ook voor Vlaenderen en d'andere provenciën, de k. en k. edicten(70)
raekende de saemerottingen etc., de suppresie van de edicten en ordonantiën(71)
raekende het geestelijk door weijlent den overleden keijser Joseph den II gegeven.
Ook den circulairen brief van den veldmarchal De Bender raekende de stooring der
militaire besettingen welke alom geaffixeert wierden. Eenider ten hoogsten verheugt
zijnde over de geluckige herstelling der geestelijcke saeken zoo wegens de vernietinge
der cloosters, confrerijen, de seminariën der bisschoppen, als verscheijde andere die
nu alle op den voet als bij het overlijden Marie Teresia Z.M. zullen onderhouden
worden. (XXVI gaset 31 maerte, etc.).

Eindnoten:
(57) Zie SAB, reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 202; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
26 febr. 1791, reg. 36, nr. 139.
(58) Vonckisten: aanhangers van de Brusselse advokaat Jan Frans Vonck, leider van de
liberaal-democratische vleugel tijdens de Brabantse Omwenteling (zie MV. 1790, n. 169).
(59) Joannes Henricus, graaf de Franckenberg, aartsbisschop van Mechelen, zie MV. 1789, n. 295.
(60) Zie MV. 1790, n. 494.
(61) Deze ‘gewoonte’ was pas in 1790 ontstaan (MV. 1790, f. 180-181).
(62) Moeilijk te begrijpen zinsconstructie. Wellicht zijn verschrijvingen gebeurd: werpen i.p.v.
werken, geweld i.p.v. geld,...
(63) Maximiliaan de Peellaert de Steenmaere, zie MV. 1790, n. 332.
(64) Zie over het vergaderrecht van de zwaardekens VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 183-184
en 269.
(65) De schouwburg op het Beursplein (Vlamingstraat), daterend uit 1756, zie MV. 1788, n. 20.
(66) Deze praktijk wordt voor het eerst vermeld in 1789 (MV. 1789, f. 249-250).
(67) Betreft waarschijnlijk de heer Pollet, zie MV. 1790, f. 407.
(68) Over de oorsprong en de herinrichting van deze confrerie en processie, zie MV. 1790, f. 239 en
noot 177.
(69) Generaal Blaise van Bender, zie MV. 1790, n. 90.
(70) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 206vo; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
2 maart 1791, reg. 35, nrs. 7 en 9.
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(71) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 204vo; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
16 maart 1791, reg. 35, nrs. 11 en 11b.

[April]
(3 april 1791)
Op den 3 april was het eclips of verduijstering aen de zon alhier te zien 't begin 's
middaegs ten 12 uren 37 minuten, het midden of de grootste verduijstering 's
naermiddags ten 2 uren 6 minuten en het eijnde 's naermiddags ten 3 uren 30 minuten
op zijn grootste 7 graeden 16 minuten over de noortzijde verduijsterende. Van eenige
daegen tevooren hadden veele op dese eclips gissingen gemakt dat men zeltsaemig
weder zoude ontmoet hebben welk meermals geschiet is, dog het was hoewel de
docht verduijstert was den heelen dag helder schonneschijn en daer vielen geen de
minste seltsaemheden voor terwijl selfs die verduijstering door het helder
schonneschijn nauwelijks dat door de weerkenders konde gesien worden. (Op den
4 april XXVII gaset van Gend, etc.).

(3 april 1791)
- fol. 52 - Op den 3 april was in de kercke van de reliegeusen Arme Claeren, gelegen
op Solferenberg(72), herstelt het broederschap van het Alderheijligste herte van Jesus
ten eijnde van welke te verdienen was vollen aflaet en 's morgens om 8 uren gesongen
wiert eene zeer solemnelen misse, naermiddag om 3 uren wierden gedaen de
vesperenden gepredikt door den eerw. heer Mumelbeke, pastor van O.L.V.(73) en
daernae het solemneel lof(74). Dese waeren de eerste diensten die solemnelijk in dit
herstelde clooster verrigt zijn waerom op heden die kercke van zoo menige menschen
besogt wiert, dat (de) - fol. 53 - dezelve door de menigte te kleen was, temeer ook
wegens de zoogenaemde kerremis van 't Beggijnhof(75) die nu als voorheen ook in
alle de kercken geduerende den vasten als voor alle de veranderingen onderhouden
worden, zoodat men nu alle de gewone godtvrugtigen en aflaeten zien bloeijen en
herleven.

(7 april 1791)
- fol. 52 - Op den 7 april was het den vierden dag dat er venditie ten sterfhuijze van
d'heer Bruno Jaques d'Heere, overleden borgmeester 's Landts van den Vrijen(76),
gehouden wiert in het sterfhuijs in de Goudhantstraete wanneer daer een
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seltsaemen voorval plaetse hadde. In een tolettekasken met schof dat reets gereet
stont om verkogt te worden, de erfgenaemen gaende sien of er niet meer in was,
vonden in hetzelve tot hun overgroote verwonderinge ontrent duijsent guineën in
specie, bestaende in goude dobbel souverainen en guineën waervan niemant het
minste was wetende terwijl den heer overleden zulks geensints hadde bekent gemakt.
Gemakkelijk hadde hetzelve kasken dus met dezelve konnen verkogt worden wanneer
den kooper voor 8 à 10 schellingen dus een remercabel kapitael en rijkdom zoud
hebben gekogt zonder dat het iemant zoud geweten hebben. (XXVIII gaset 7 april).

(8 april 1791)
- fol. 53 - Op den 8 april wiert 's morgens om 10 uren het lijk van d'heer Kuijpkens,
docter en mercenier in de St.-Amandsstraete, met de gewone pligtigheijdt vervoert
naer de parochie van St.-Andries en aldaer naer een pligtigen lijkdienst op het kerkhof
begraeven. Desen heer ongelukkig op de volgende wijze overleden zijnde: op den 5
deser 's avons tusschen 10 en 11 uren vanuijt d'herberge De Swaene van Schipsdaele
afkomende met sr. Boukké, paruquier, vloog zijnen hoedt door het windig weder af
ontrent het water gelegen agter den molen van sr. Swijsdouw(77). Den paruqu[i]er liep
om licht naer de poorter en Kuijpkens, waerschijnelijk naer zijn hoedt soekende, viel
in het water en verdronk zonder eenige hulpe. Den paruquier, die beschonken was,
kwam de poorte in en makte zulks aen niemant kenbaer ook zijn hoedt verloren
hebbende; 's morgens wierden de beijde hoeden en d'heer Kuijpkens gevonden, zijne
beijde beenen in 't slijk stekende waer hij gevallen was en geschouwt en alzoo dit
alles veel opsiens verwekt is den paruquier, vier die met hun gedronken hebben, den
herbergier en zijn vrouw op 't collegie ontboden tot informatie hoe dit alles toegegaen
en voorgevallen is. (Op den 11 april XXIX Gasette van Gend).

(12 april 1791)
- fol. 54 - Op den 12 april waeren 's avons om ses uren in 't Stadthuijs vergaedert de
swaerdekens en subalterne dekens deser stadt Brugge op de bekomen antwoorde van
de gevolmagtige van Brussel wegens de generaele gedaene representatie vermelt
hiervooren, fol. [43], waerbij onder ander voordelen, waermede de gemeenten van
Brugge eerstdaegs staen begunstigt te worden, reets aen de dekens is toegelaeten van
als naer gewoonte hunne vergaederingen te houden aen 't hooft hebbende den heer
borgmeester van den Commune om dus de beste aengelegentheden van 't gemeente
in alle gevallen te konnen voorstaen en de beste beraemingen te nemen tot voordeel
van 't gemeente, die nu dus op den gewonen voet zullen gecontinueert worden
niettegenstaende die vergaederingen door 't collegie verboden waeren.

(14 april 1791)
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Op den 14 april wiert bij hallegebode en trommelinge bij orders van 't magistraet
geaffixeert eene zeer wijtloopige ordonantie(78), hoofdsaekelijk behelsende dat den
Heere ende Wet klagten bekomen hebben van de jointe der gemeene armekaemer
deser stadt en bij eijge(ge)ne ondervindinge ondervint dat het bedelen, zoo op de
straeten, kerken, huijsen als in den ommegang van de kathedraele kercke van
St.-Donaes daegelijks meer ende meer aenhout waerdoor den ontfang der gewone
collecten zoodaenig - fol. 55 - vermindert dat men in 't kort niet meer bekwaem zal
zijn de waere behoeftige, oude, krepel, blinde en andere gebrekelijcke menschen te
onderhouden; de publicke bedelaers niet anders zijnde dan lediggan-
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gers en dronkaers die hetgone zij de bermhertige weten af te perssen in baldaedigheijdt
verkwisten, om in welk schandelijk gebruijk dienende voorsien te worden den Heere
ende Wet vernieuwt en in alle zijne deelen herstelt de ordonantie van den 27 junij
1776 (siet dezelve t'zijnen tijde vermelt) tot vernietinge van de publicke bedalarije
geëmaneert.
Verbieden verders aen eenider, waer het het wesen mag binnen dese stadt of paelen
van diere, ergens te bedelen op pene van aengehouden in egte van vangenis
gecoloqueert te waeter en te broode of anders naer extinctie van 't cas arbitrairlijk
gestraft te worden; zullende allen gever vervallen in eene boete van ses guldens,
d'helft van welke aen den aenbrenger, wiens naem zal secreet gehouden zijn, zal
gegeven worden. Gebiedene aen alle vremdelingen, binnen deze stadt niet gehuijsvest
of geen werk hebbende, binnen de vierentwintig uren dese stadt te verlaeten op pene
van aengehouden en als vooren gestraft te worden.
Ordoneeren verders aen eenider op de boete van 25 guldens geene vremdelingen
werk hebbende of geene te logeeren of herbergen tenzij met consent en naer gedaene
advertentie van hunnen respectiven wijkmeester van hunne wijke; zullende bovendien
- fol. 56 - degone die eenige vremde zouden bestaen te aenveerden in hunne woonsten,
de kinderen die zij zouden verlaeten door hun en op hunnen kost moeten opgevoet
worden zonder dat de disschen hun dezelve in eenige deelen zullen aentrekken.
Ordoneeren ook aen alle herbergiers, op de boete van 6 guldens voor elke contraventie,
alle avonden eene naemlijst naer de saele van 't Stadthuijs te draegen behoorlijk
geschreven; inhoudende de naemen en woonsten van de vremdelingen die zij zullen
herbergen, welke 4 daegen t'hunnen huijze verblijvende zal moeten vernieuwt worden.
Verbieden ook aen alle jongers en aen alle andere mest langs de straeten te raepen
dan die voorsien zijn van een schriftelijk biliet van hun heer paster of dischmeester,
't welk zij altijdt zullen moeten bij hun hebben op pene van in vangenis gecoloqueert
te worden, 't welk maer alleen aen behoeftige en zonder werk zittende zal verleent
worden; aen alle lediggangers en jongers geordoneert wordende van eenig ambagt
te leeren om dus de groote vermenigvuldinge van mestraepers en alle schadelijcke
gebruijken te voorkomen. (XXX gaset 14 april).

(15 april 1791)
Op den 15 april wiert als naer oude gewoonte 's morgens om agt uren processiewijs
vanuijt de kercke der eerw. paters Capucinen gehaelt het beelt van Maria van de
seven weën om gedduerende drij daegen in de kerke van St.-Salvators geplaest te
worden onder den toeloop van menige godtvrugtige en alles als naer oude gewoonte
gepleegt en ter uijtvoer gebragt wordende(79).

(16 april 1791)
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Op den 16 april wiert voor 's Landtshuijs van den Vrijen bij condemnatie crimineel
met eene koorde aen den hals aen eene galge gehangen totdat er de doodt naervolgde
Joannes le Clair(80), geboortig van Somerghem, oudt agtentwintig jaeren, jongman
ende lest gewoont hebbende tot Ursel voor het begaen van verscheijde dieften zoo
met braeke als met alle andere argelistigheijd ende voor het begaen van de volgende
argelistige baenstroperije en moordaedige daedt. In 't begin van de maendt maerte
lesteleden kwam ontrent de parochie van Ursel eenen jongman genaemt Depon,
molenae[r]sknegt van de stadt Gend welken den zelven Leclair
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hem ontmoetende, hem in eene herberge nootsakte te tracteren en hoewel den zelven
Dupon hem met eene kanne bier waertoe hij geensints genootsakt was tracteerde,
was hij hiermede niet voldaen maer hem laetende voorgaen eenige stukken landt van
d'herberge afgelegen, agtervolgde hij hem en sloeg hem van agter met eene dikken
stok zoodaenig dat hij seffens agterover viel en in den bloed swom, verscheijde
doodelijcke wonden toegebragt zijnde, waerop hij hem in de meijninge dat hij doot
was van alle zijne effecten beroofde, bestaende in eenig gelt, horlogie, zilvere gespen,
drij hoeden - fol. 58 - (vervolg 16 april) en eenige andere goederen die hij van Gend
medegebragt hadde, zijne cousen en schoenen en kasake alle ontrent weerdig
bevonden tot dertig pond groote courant; hem dus in die ongeluckige gesteltenis
laetende liggen. Desen ellendigen naer eenigen tijdt bij zig zelven gekomen zijnde,
ging over dat hij konde tot in 't huijs van zijnen meester waer hij seffens zijne wonden
gequereert wiert en meer dan vier weken in 't donker gelegen heeft in 't grootste
perijkel van sterven naer het lijden van veel pijne en smerte tot nog toe de doodt
ontkomen heeft. Den moorder, ondertusschen de gestolen effecten hier en daer
verkopende, is eijndelinge op de 24 maerte op de parochie van Oostcamp door het
verkopen van de afgestropte cousen van officiewegen aengevat en in egte van vangenis
beweegt geworden en van alle welke wettelijk overtuijgt zijnde zoo door zijne eijgene
bekentenissen als genomen imformatie is als vermelt andere in exempel den regter
om genoegen gestraft geworden. Desen pligtigen heeft verscheijde dieften en de
gemelde begaene moordaedigheijd zelfs bekent is gewillig voor zijne begaene faiten
gestraft geworden zeer spoedig langs den weg vanuijt de vangenis gaende, zijnde
ook onlangs op de parochie van Somerghem opgehangen geworden.

(17 april 1791)
- fol. 59 - Op den 17 april wiert 's middaegs langs den ordinairen toer de
Palmsondagprocessie, op den voet als sedert der zelve processie geplogen,
omgedregen met dit verschil alleen dat men in dezelve een begin saeg van de groote
processie die men zegt het toekomende jaer als naer gewoonte te zullen omgedregen
worden(81). Voorop ging de vaene, dan volgde een romain of engel de spraeke
sprekende en agter hem het zoogenaemt H. Graf ons Heeren 't welk uijt de kercke
van Jerusalem gehaelt op heden in de kercke van St.-Salvaters heeft geëxponeert
geweest, agter hetzelve volgden drij jonge maegdekens in den rouw en dan het beelt
van O.L.V. van de Seven Weën dan de processie van devotie, welke door een
uijtgelesen escadron nevens en agter het Alderheijligste gaende gesloten wiert. Den
toeloop van volk ook om het begin van dese te hernemen processie te zien, overgroot
zijnde.

(18 april 1791)
Op den 18 april wierden van Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert drij k. en k.
declaratiën van den 19 maerte behelsende het regt van benoeminge van de universiteijt
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van Loven dat het systema der studiën van de philosophie, in de rechten en medecijnen
eene hervorminge vereijst en de herstellinge van benoeminge van de opperregtsbanken
des landts, breeder te zien in de 27ste gasete van den 4 april waer dezelve vermelt
zijn. (XXXI gasette van den 18 april, etc.).

(22 april 1791)
- fol. 60 - Op den 22 april, zijnde Witten Donderdag, saeg men des middaegs als naer
oude gewoonte de processie van uijt de kercke van Jerusalem verselt met het H.
Kruijs zeer p(il)ligtig omdraegen t'eijnden dezelve wiert ook omgedraegen het
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zoogenaemt H. Graf ons Heeren(82), welcke omdraeginge teenemael was opgeschort
sedert de algemeene suppressie van de Palmsondagprocessie wanneer ook hetzelve
graf door verkleede Penitenten gedraegen wiert die met lange pijcken den Witten
Donderdag en Goeden Vrijdag het H. Graf ons Heeren bewakten in de kercke van
Jerusalem welke gewoonte tot nog toe onderbleven is en het graf alleenelijk door
persoonen in hunne gewone kleedingen is gedregen geworden. (XXXII gas. 22 april).

(25 april 1791)
Op den 25 april wierden 's morgens uijt verscheijde parochiekercken als degene van
O.L.V., St.-Jacobs en St.-Walburge de processiën wegens de pestmissen omgedregen
waer nae dezelve ook als naer oude gewoonte gedaen wierden(83). Heden verscheen
in 't licht: ‘Brieven van appel etc.’, sub N. en uijt welke men sien kan de
onregtveerdigheijd der schrikkelijcke doodtvonnissen door het magistraet van Gend
ten tijde van de revolutie uijtgesproken, op welke verscheijde bemerkingen te maeken
(XXXIII gasette van 25 april). Schieting tot Nieuport.

(27 en 28 april 1791)
- fol. 61 - Op den 27 en 28 april waeren generaelijk alle de leden der ambagten en
neeringen deser stadt Brugge op hunne gewone vergaederplaetsen saemengeropen
wanneer aen dezelve voorgelesen wiert de wijtlopige gerepresenteerde representatiën
aen de gevolmagtigen minister Z.E. den graeve de Mercij d'Argentauw, gepresenteert
door den heer Delvaux(84) en twee gecommitteerde dekens deser stadt, behelsende
het versoekschrift om weder te bekomende de voorrechten aen de gemeenten van
Brugge van oude vergunt, welke te melden; op welke den minister in een langduerig
gesprek met dezelve gedeputeerde heeft geweest ende belooft dat in alles par eerste
daegen zooveel doenelijk zal voorsien worden(85). Hiervan aen ider part gegeven
wordende om te vermijden de valsche gerugten die ten desen eijnde van
kwaelijkdunkende of niet welonderrichte verbreijt worden, de gedeputeerde hebben
ook met den zelven minister in onderhandelinge geweest nopende het begraeven der
doode op 't generael kerkhof(86) nopende den onkost en meer ander omstandigheden
van welke hier ook belooft is tot elks genoegen te zullen in voorsien worden. (XXXIV
gaset. 28 april).

Eindnoten:
(72) Sulferbergstraat: zie A. SCHOUTEET, De straatnamen van Brugge, Brugge, 1977, p. 209.
(73) Philippus Antonius Van Wymelbeke (1755-1840), was coadjutor in Sint-Jacobs te Brugge
(1780), daarna onderpastoor van Sint-Walburga (1784) en pastoor van de ‘loden portie’ van de
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Onze-Lieve-Vrouweparochie (1790). In 1803 werd hij pastoor van Sint-Gillis. Hij kreeg in
1814 eervol ontslag en werd op zijn verzoek, pastoor van het hospitaal van O.L.V. van de
Potterie tot aan zijn dood in 1840. (REMBRY, o.c., p. 285-332; A. DE SCHIETERE DE
LOPHEM, Iconographie Brugeoise, II: l'Hôpital de la Potterie, in: Tablettes des Flandres,
Brugge, 1969, p. 411).
(74) De devotie tot het H. Hart was in de 18de eeuw nog niet zeer verspreid in Brugge. Een
broederschap van het ‘Alderheyligste Herte van Jesus’ bestond sinds 1707 in de kerk van de
capucinessen in de Katelijnestraat te Brugge. Hun devotieboekje Beweegredenen ende
oeffeningen van godvruchtigheyd tot het alderheyligste Herte van Jesus, werd voor het eerst in
1758 gedrukt bij de Brugse drukker Petrus de Sloovere. Een niet gedateerde herdruk van dit
boekje verscheen nog bij de Brugse drukker Joseph de Busscher. Beider drukwerken situeren
de broederschap in het Brugse capucinessenklooster, dat overigens na zijn afschaffing in 1784
al in 1790 opnieuw was opgericht (MV. 1790, fol. 330-332). In 1790 had de kerk van de
capucinessen slechts één altaar meer. Heeft Van Walleghem zich vergist of is de broederschap
daarom tijdelijk verhuisd naar het nabije Arme Clarenklooster? Een ander devotieboekje,
gedateerd 1791, vermeldt de broederschap nog steeds in het capucinessenklooster. Het betreft
echter een herdruk van een werkje uit 1708. (REMBRY, o.c., p. 320-322, noot 5; ENGLISH,
o.c., I, 1985, p. 225 en ibid., IV, 1986, p. 165).
(75) Bedoeld wordt de vierde zondag in de vasten, Dominica Laetare of Halfvasten, waarop in
Brugge ook de kermis van het Begijnhof werd gevierd, cf. ENGLISH, o.c., I, 1985, p. 193-194.
(76) Bruno Jacques de Heere (o18-1-1727, † 23-10-1790) was naast burgemeester (1788) ook schepen

(77)

(78)
(79)
(80)

(81)
(82)

(83)
(84)

(85)

(86)

van het Vrije (1789) en afgevaardigde in de Staten van Vlaanderen geweest (J. GAILLIARD,
Bruges et le Franc, dl. V, Brugge, p. 153 en SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken,
Sint-Gillisparochie, nr. 28).
De olieraffinadeur, uitvinder en timmerman Sebastiaan Wijnsdauw bezat een watermolen tussen
de Smedenpoort en de Ezelpoort WANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 49, 51, zie ook MV.
1790, n. 424).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 208; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
13 april 1791, reg. 36, nrs. 140 en 141.
Sinds 1790 was opnieuw aangeknoopt bij deze traditie, zie MV. 1790, f. 241 en n. 183-184.
Van Walleghem geeft hier een verkeerde naam op. Het betreft immers Pieter Lataire (27-28
jaar) afkomstig uit Zomergem. Het slachtoffer is Jean-Baptiste du Pon, molenaarsknecht (Verslag
van de misdaad in: RAB., Brugse Vrije, nr. 17038: Registre Crimineel beginnende den 19
januarij 1791 en eindigende 10 meije 1792, f. 25-33).
Een beschrijving van de ‘grote’ Palmzondagprocessie bij ENGLISH, o.c., III, Brugge 1985, p.
155. Aan de processie werd o.m. deelgenomen door ‘Romeinen in schitterend harnas’.
Over deze processie, oorspronkelijk op Palmzondag, maar sinds de 17de eeuw op Witte
Donderdag, cf. ENGLISH, o.c., I, Brugge, 1985, p. 104-105. Betr. het ontstaan van deze processie
zie MV. 1790, f. 247 en n. 191.
Zie MV. 1790, f. 249 en n. 192.
Betreft advocaat Jac. Devaux, eindredacteur van het rekest en later een der meest actieve leden
van de Jacobijnse Club. In 1792 was hij vice-president en in 1793 was hij afgevaardigde te
Parijs. Tijdens de Franse overheersing bekleedde Devaux volgende politieke functies: eerste
raadspensionaris (1792) van de revolutionaire schaduwwet, tiende voorlopige vertegenwoordiger
(1792) en derde commissaris. Devaux was ook secretaris van de Société Littéraire. (VANDEN
BERGHE, Jacobijnen, I, betr. deze episode, p. 269, en verder, p. 225, 300, 302, 310, 337, 382,
en II, p. 180).
De Brugse ambachten begonnen met een groot offensief om hun talrijke uit de middeleeuwen
stammende monopolies en voorrechten uit te breiden of te verdedigen. Het zou met een sisser
aflopen. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 268-277).
De algemene begraafplaats te Assebroek, opgericht ingevolge het edict van Jozef II dd. 26 juni
1784. Iedereen moest daar begraven worden, tot een hallegebod van 20 nov. 1789 opnieuw de
mogelijkheid bood op de parochiekerkhoven te begraven. Zie MV. 1787, passim en n. 15, MV.
1788, passim, en MV. 1789, dl. 15, f. 54; inmiddels ook: A. VANDEWALLE, De 19de-eeuwse
centrale begraafplaats van Brugge in historisch perspectief, in: Brugs Ommeland, 26 (1986),
afl. 4, met omstandige bibliografie (ter perse).
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[Mei]
(1 meij 1791)
- fol. 62 - Op den 1 meij, zijnde den eersten sondag der maendt en vervolgens het H.
Bloetfeest binnen de stadt Brugge geviert wordende en wierden in de cathedraele
kercke van St.-Donaes de groote kerkelijcke diensten wegens desen feestdag niet
verricht, alleen maer de diensten al ordinaire gedaen wordende en gevolgentlijk tot
een bekwaemeren dag uijtgestelt. d'Oorsaek van welcke was omdat heden inviel den
feestdag van Beloken Paesschen welke zeer selden gebuert en alleen dese jaere door
den hoogen Paesschen is veroorsakt geworden(87).
Heden tusschen 11 en 12 uren is binnen de mueren der stadt Brugge langs
Blankenberge, waer hij de groote schade aen de zeedijken veroorsakt heeft naegesien,
in een rijtuijg zonder train aengekomen Z.E. den graeve De Mercij d'Argentau,
gevolgmagtigen minister in de afwesentheijd van k.k. hoogheden, etc. Op de Mart
stont een uijtgelesen escadron voetvolk in de waepens met het vliegende krijgsvaendel
van welcke Z.E., dien minsaemen minister door welken
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men mag rekenen de rust in de Nederlanden herstelt te zijn, gecomplimenteert en
verwellekomt wiert. Z.E. nam zijn intrek in 't paleijs van onsen eerw. heer bisschop
waer hij naer het nemen van een pragtig middagmael door de agtbaere gedeputeerde
der magistraeten door menige - fol. 63 - aensienelijcke heeren en door den heer
Delvaux, Goddij(88) en Augustinus(89), gedeputeerde der swaerdekens, bij den zelven
heer tot Brussel verwellekomt en gecomplimenteert wiert, welke laeste eene
onderhandelinge van meer dan een kwartier uers bij Z.M. den minister hadden op
de vertoogen aen hem gedaen en op d'invoering van 't algemeen kerkhof, van welke
men nu nog in hope is hetzelve te zullen onderblijven en dat d'onkosten van 't zelve
door andere middelen zullen gevonden worden, temeer omdat er reets besloten was
hetzelve met den 1 meij aenvang te doen nemen en tot heden daeraf geene publicatie
gedaen is. Z.E. de besonderheden der cathedraele kercke besigtigt hebbende reed
met zijn rijtuijg naer de kercke van O.L.V. waer hij ook de kostbaere ornamenten,
de tomben Albertus en Isabella(90) en andere besonderheden besigtigt hebbende in
den naermiddag ontrent den vijf uren de stadt Brugge verlaeten heeft, aen elk een
waer denkbeelt van zijnen goeden imborst die hij voor 't Neerlandts volk is hebbende
diep ingeprent laetende, nog heden tot Gend aenkomende van waer Z.E. morgen
spoedig naer Brussel zal vertrekken om de groote belangen van 't Neerlandt te konnen
hervatten.

(2 meij 1791)
- fol. 64 - Op den 2 meij 's morgens om 5½ uren wiert door de jofvrouwen van het
Beggijnhof begonst het gaen van den gewonen ommegang als van oude gewoonte
geplogen die morgen en geduerende de Heilig Bloetfeest door alle de andere kercken
zal vervolgt worden(91). Zulks wordt nu andermael als vanoudts geplogen om 5½ uren
's morgens gedaen hoewel men over jaer, siet voorig deel fol. [281, vijftiende deel],
's morgens om 7 uren gedaen wiert. Om 11 uren wiert de pligtige processie met het
H. Bloet als vanoudts in gebruijk langs den ommegang zeer pligtig omgedregen,
gesloten wordende door 't magistraet van Brugge en door geene troupen, mits nu de
stadtssoldaeten afgeschaft zijn, gevolgt wordende. Alleen was onsen eerweerdigsten
heer bisschop gemijtert in de processie en geene prelaeten mits dezelve om besondere
affairens in de generaele vergaederinge der heeren Staeten van Vlaenderen zijn
ingedaegt. Nu heeft men weijnig of geene vremdelingen sien aenkomen wegens de
veranderinge van het H. Bloetfeest waerop veel gemurmureert wordt onder het
gemeente, omdat zulks nog niet als op den ouden voet herstelt is. (XXXV gasette
van den 2 meij, etc.).

(4 meij 1791)
- fol. 65 - Op den 4 meij vernam men 's morgens geduerende den gepasseerden nagt
eene overgroote diefte met meer dan 10 braeken begaen te zijn in het huijs van den
heer Van Pamele, beneden de Augustinebrugge, waer dog op hoedaenige wijse
voorgevallen hoort men nog niet, alle het zilverwerk en andere effecten bestaende
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ter weerde van ontrent 2000 guldens, volgens de signalementen heden uijtgegeven,
gestolen zijn, uijt welcke merckelijcke somme men kan afmeten den grooten nomber
zilverwerk onder welcke verscheijde stukken waeren die meer dan hondert onsen
swaer wegen, gestolen zijn en menige mindere naer advenante. Naer dese diefte en
braeken is er heden door 't magistraet nauwkuerige inspectie genomen geworden.

(5 meij 1791)
Op den 5 meij verneemt [men] naedere omstandigheden der zelver diefte, want in
de presentie van d'heeren zijn gisternaermiddag uijt eenen steenput in d'herberge
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Het Haentjen uijtgehaelt door twee jongelingen twalf soutvaeten omslegen met zilver
door de dieven daerin [verborgen] geworden. Door eenen deser paruquier is ook
overgeven een wisselbrief die hij segt ontrent dees herberge gevonden te hebben. In
een der keldergaeten heeft men ook een kasken met effecten gevonden en eene leeder
is over den muer van die herberg gesmeten geworden. Dees jongelingen zijn nog
niet vastgenomen maer op dezelve wordt gestaedig eenen waekende ooge gehouden.
(XXXVI gasette van den 5 meij, etc.).

(6 meij 1791)
- fol. 66 - Op den 6 meij 's morgens om drij uren gelag de vrouwe van Lansens,
wonende in de Baliestraete, in een huijs toebehoorende aen mijnen vaeder, in den
tijdt van minder dan een ure van drij volwassen kinderen, zijnde eerst twee jongers
en dan een meijsken, welcke in den morgen tusschen 10 en 11 uren alle drij gesont
in de kercke van St.-Gillis gedoopt wierden, geassisteert door de drij peters en meters
en onder den toeloop van een overgroote menigte vol(u)k(92). Dezelve hun alle drije
sedert welvaerende bevindende. In den naermiddag wierden nog gedoopt in dezelve
twee saemengeboren kinderen van eenen baes bakker, wonende op Ter Balie, zoodat
er heden uijt twee huijzen vijf kinderen gesont in dezelve kercke het H. Doopsel
ontfingen.

(8 meij 1791)
Op den 8 meij, sondag naer Beloken Paesschen, waeren de kerkwijdinge door het
heele Neerlandt onderbleven en zullen als naer oude gewoonte geviert worden zoodat
die wilkuerige veranderinge t'zijnen tijde aengemelt ook hiermede teenemael komt
te onderblijven(93) . Zoo men nu uijt Oostende verneemt heeft Zijne E. den gr. Mercij
d'Argentau geduerende zijn verblijf tot Oostende twee patriotten rijkelijk begunstigt
die, als fol. [?] vermelt, op de strontkarre hebben geseten, vergunt hebbende het
kaeijmeesterschap, weert 1500 guldens 's jaers en aen de vrouwspersoone waermede
hij staet in houwelijk te treden een rijk pensioen, waeruijt blijkt dat de patriotten niet
gehaet worden. (Op den 9 meij gasette, etc.).

(11 meij 1791)
- fol. 67 - Op den 11 meij wiert met alle de pligtigheijd in de cathedraele kercke van
St.-Donaes geviert de H. Bloetfeest, die als vooren, fol. [62] vermelt, wegens den
Beloken Paesschen was uijtgestelt geworden onder het luijden van alle de klokken
van daegs tevooren met de vespers en onder het verrichten van de solemnele diensten
als vanoudts op den 3 meij geplogen. Alles verricht wordende alsof het gewonelijk
op dien dag gepleegt wordt, zoo nogtans dat de goddelijcke diensten op heden door
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onsen eerw. heer bisschop niet gedaen, maer alleen met alle pligtigheijd door eenen
heer canonik verricht wierden.

(12 meij 1791)
Op den 12 meij waeren op 't collegie geropen voor 't magistraet generaelijk alle de
dekens der ambagten en neeringen tot het aenhooren de[r] propositiën van Z.M. den
keijser ende koning van zijne aenstaende inhuldinge van Vlaenderen en op dezelve
te geven hun deliberatif advis, naer daeraf tevooren kennis aen hunne supposten
gedaen te hebben. Zoo men verneemt zal de huldingsfeest zeer haest plaetse hebben
temeer omdat reets tot Brussel met allen spoet aen den huldingstheater gewerkt
worden en hunne koninglijcke hoogheden daer haest verwagt worden. (XXXVIII
gaset van den 12 meij, etc.).
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(13 meij 1791)
- fol. 68 - Op den 13 meij is eene bekentmaekinge geaffixeert geworden, behelsende:
dat alzoo in den nagt tusschen den 2 en 3 m[e]ij moordaediglijk is om hals gebragt
Eug[e]nius Noppe, jongman, oudt 29 jaeren, wonende bij zijne moeder de weduwe
Noppe, in Morscher ambagt, casselrije van Iper(94), beloven den Heere ende Wet eene
premie van 100 patacons aen den gene den moorder zal ontdekken, zoodaenig dat
hij in regte overtuijgt worde, om ander in exempel te worden gestraft, zullende zijnen
naem indien hij zul[k]s begeert gesecreteert worden. Zoo men verneemt is den
gemelden jongman met een lijnsaetstamper die al over twee jaeren gestolen was,
moordaedig doodt geslaegen en dat den daeder of de daeders eene merckelijcke
somme geldt en veele effecten gestolen hebben.

(16 meij 1791)
Op den 16 meij verscheen in 't licht: ‘De henriade gekleet in eene Nederlandsche
Leopoldinne’, opgedraegen aen Zijne Majesteijt den keijser ende koning en welcke
onder de stukken sub N. kan gesien worden. In 't zelve worden veele waerheden
vervat voorgevallen geduerende de omwentelinge der Neerlanden, en zoo door dese
als door ondervindingen ondervint men hoe langer hoe meer hoe men geduerende
de troubelen zelfs van degene van d'eerste soort in eenen afgrond van verdriet
gedompelt lag, 't goon alles door Z.M. den keijser en koning herstelt is. Te melden
hoe in de pligtigheijd tot Maldeghem sekeren Joos Lams op zijne bloote voeten met
een lauwertak in d'hant ten offeren ging, etc. Schieting tot Eecloo. (XXXIX gaset,
16 meij, etc.).

(17 meij 1791)
- fol. 69 - Op den 17 meij wiert 's morgens om 5 uren door de joffrouwen van het
beggijnhof geëijndigt den vijfthiendaegschen ommegang van het Heijlig Bloetfeest
welcke telkens door eene menige godtvrugtige verselt hadden geweest. Dese ordinaire
devotie nogtans die voor de veranderingen maer altijdt 15 daegen geduerde en zijnen
ingang nam op den 3 meij heeft dese jaere eenen dag langer geduert want terwijl den
ommegang door de geestelijkheijdt maer begonst wiert den maendag hoewel den
pligtigen feestdag en aflaet op den sondag geviert wiert, zoo heeft ter deser vesoek
de H. Bloetfeest in plaets van 15, 16 daegen geduert, den sondag daermede gerekent,
om alle welke en om de groote schade die er door die veranderinge veroorsakt is,
zegt men het toekomende jaer die feest als naer ouder gewoonte op den 3 meij te
zullen geviert worden.

(18 meij 1791)
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Op den 18 meij ontweerde eenen soldaet onser besettinge ten huijze ende winckel
van sr. Pieters in de Langestraet een pond poeijer, welke den verkoper gewaer
wordende den soldaet hetzelve dede terug geven, dog in den zelven oogenblik eenen
officier passerende deed den zelven aenhouden. Den soldaet was des anderdaegs 's
morgens gecondemneert tot het ontfangen van 50 stokslaegen met welke den
ontweerden medelijden hebbende om de kleenheijd der diefte vroeg hij, 25 slaegen
ontfangen hebbende, voor d'overige pardon welke hem met groote moeijte gegeven
wiert, waeruijt men siet met wat strengheijd de soldaeten voor 't minste misdaed
gestraft worden.

(19 meij 1791)
- fol. 70 - Op den 19 meij wiert de foire van desen jaere geëijndigt op welke
geduerende dezelve verscheijde dijeverijen begaen waeren. Onder ander over twee
daegen eene zeer merckelijcke [diefte] ontdekt wordende alleen begaen door
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jongers, van welke den soon van de weduwe Bouterij, oudt circa 13 jaeren, wonende
bij St.-Salvators, den besonderen dief was en alles aen drij à vier andere overgaf om
te verkopen. Desen met listigheijd ter plaetse waer de muebelen staen zoo men de
foire opkomt, langs dezelve in een kraem kruijpende waer den eijgenaer dickwils
afwesig was omdat hij meer in 't gros dan in het debit was verkopende hadde reets
uijt hetzelve meer dan voor 500 guldens goederen gestolen eer den zelven het gewaer
wiert, dog zul[k]s gewaer wordende ontdekte men ook seffens den daeder en
verscheijde afkoopers die zoo dosen, waeijers als andere stukken weerdig vijf à ses
croonen voor 2 à 3 schellingen hadden gekogt. Den jongen wiert seffens aengehouden
en door eenen schadebeletter in het huijs van zijne moeder bewaert, dog desen listig
zijnde en den schaedebeletter niet wel toesiende is den jongen gevlugt buijten de
stadt langs de Smedepoorte waerom men zegt den schaedebe[le]tter in egtenis te
zijn. De andere jongers in de di[e]fte medepligtig werden nouw bewaert en verscheijde
opkopers zijn reets op 't collegie ontboden waer zij overtuijgt wordende zulks dier
zullen moeten betaelen temeer zoo sij zulks geweten hebben dat het goed gestolen
was. Feest tot Ruijsselede. (XL gasette van den 19 meij, etc.).

(22 meij 1791)
- fol. 71 - Op den 22 meij wiert 's morgens om 11 uren vanuijt de cathedraele kercke
van St.-Donaes ter eeren van den H. Macharius als naer jaerlijcksche gewoonte de
pestmissen geviert wordende, omgedregen met der zelver H. Reliquiën de processie
langs de Philipstokstraete en rondt den Burg tot in dezelve kercke, volgens oudt
gebruijk immers voor de veranderingen wiert jaerlijks die processie langs den zelven
toer en rondt de Mart omgedregen waeruijt men nu ziet den toer van die processie
nu aldus maer te zullen continueeren(95). Ter zelver ure is ook wegens het vieren der
pestmissen vanuijt de parochiale kerkce van St.-Jacobs de gewone processie langs
den ordinairen toer omgedregen geworden.

(23 meij 1791)
Op den 23 meij wiert 's morgens met het aenbreken van den dag in de Philipstokstraete
gevonden een nieuwgeboren kindeken kostelijk in witte luijeren gewonden welke
ontdekt wiert door sr. le Clerq, meester-bakker(96), regt over den ommegang van
St.-Donaes liggende, hetzelve in het keldergat van zijn huijs geleijt. Dit kint is desen
morgen in de cathedraele kercke gedoopt en vervolgens in het vondelingshuijs(97)
besteet geworden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Onzeijdige aemerckingen over de tegenwoordige
gesteltenis van Brabant’, vertaelt door de advocaet Vonck(98) met des zelfs portrait,
sluijtende met het berugt adres van den 15 maert 1790 met de onderteekende tot nog
toe niet in 't licht verschenen, uijt alle welke men den bedriegelijcken handel ontdekt
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hoe de Nederlanden wederom onder de heersch[a](ij)pp(ij)e van Z.M. den k. en k.
gebragt zijn, etc. (XLI gaset van 23 meij, etc.).

(26 meij 1791)
- fol. 72 - Op den 26 meij is alhier binnen Brugge aengekomen sekeren jongelink,
genaemt Sijnaeve, en zijnen medemaet(99), wiens ouders wonen in de Meersch, met
de barge van Gend en door zijne familie met carossen afgehaelt wordende om hunne
bekomen slaeking uijt het correctiehuijs van Gend bij orders van Z.E. den graeve de
Mercij d'Argentauw, dezelve waeren aldaert gecoloqueert geworden sedert de maendt
augusti 1787 voor een seker termijn van jaeren, alleenelijk omdat
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hij alsdan het begon der plondering hadde veroorsakt van het huijs van d'heer canonik
Van Honacker(100), breeder t'zijne tijde te zien door het aftrekken der cocarden, aldus
werden nu alle degene om eenige hoegenaemde faiten door de troubels veroorsakt
in vrijheijd en op hunne libere voeten gestelt en van nu af saeg men geëijndigt de
zee van troubelen en onlusten waerin de Nederlandtsche provenciën geduerende
meer dan vier jaeren hebben gedompelt gelegen.
Heden is ook in 't licht verscheenen het resultat en advisen die gegeven zijn door alle
de steden en casselarijen van Vlaenderen nopende de aenstaende inauguratie ofte
huldingsfeest van Z.M. den keijser ende koning Leopoldus den II als graeve van
Vlaenderen, uijt welk resu[l]tat en advisen den leser zien kan den nog aengewende
poogingen en besluijten om onse pri[vi]legiën, wetten en goede constumen
onverbrekelijk te bevestigen. Siet dit stuk versaemeling N. onder de stukken N., etc.
Schieting tot Gistel [XLII] (LXII) gasette van den 26 meij, etc.). (Op den 30 meij
XLIII gasette dito, etc.).

Eindnoten:
(87) Sinds 1781 werd de H. Bloeddag, d.i. het liturgisch hoogfeest, gevierd op de eerste zondag van
mei, in plaats van op 3 mei. Dit duurde zeker tot in 1797, maar in 1802 werd de H. Bloeddag
weer op 3 mei gevierd (B. JANSSENS DE BISTHOVEN, Het feest van het H. Bloed, in:
HGGSEB., CXXX (1983), p. 99). In 1791 moest vanwege Beloken Pasen (1 mei) de liturgische
viering worden uitgesteld (zie fol. 64 en 67). De processie moest sinds 1787 op de maandag na
de eerste zondag van mei worden gehouden (zie MV. 1787, f. 101) zodat in 1791 de processie
plaats had vóór de liturgische viering van het feest (zie f. 64).
(88) Het is niet duidelijk wie Van Walleghem bedoelt. In de Jacobijnse Club waren er drie Goddijns.
Twee ervan waren onopvallende figuren: een zekere Goddijn (nr. 170), koopman, die commissaris
werd van het Brugse Vrije in 1793, en ene Ch. Goddijn (nr. 184). J.B. Goddijn behoorde tot de
actieve leden van de Jacobijnse Club; hij was twaalfde raadslid in 1789. Bedoelt van Walleghem
één van deze drie? (VANDEN BERGHE, Jacobijnen..., I, p. 267 en 308 en II, p. 196 en p. 200).
(89) Mogelijk wijkmeester Jacob Joannes Augustinus (zie MV. 1790, n. 345).
(90) Van Walleghem bedoelt hier naar alle waarschijnlijkheid de praalgraven van Karel de Stoute
en Maria van Bourgondië.
(91) De eigenlijke viering van het H. Bloedfeest duurde veertien dagen met 's ochtends vroeg steeds
een ‘ommegang’, gevolgd door de ‘toning’ van de reliek van H. Bloed. Van Walleghem maakt
steeds een onderscheid tussen de ‘gewone ommegang’ en de eigenlijke processie, zie ook MV.
1787, f. 101-105, met vermelding van de afschaffing van de ommegang, MV. 1788, f. 61-62,
MV. 1789, f. 292, MV. 1790, f. 281-282, waar hij het herstel van de ommegang vermeldt, zie
ook ENGLISH, o.c., I, Brugge, 1985, p. 110-111, ibid., II, Brugge, 1985, p. 185, ibid. III,
Brugge, 1985, p. 165 en JANSSENS DE BISTHOVEN, o.c., p. 96-97.
(92) Op 6 mei 1791 werden Joseph, Antoine en Anne, kinderen van Charles Lantsoght en Anne
Marie de Roo gedoopt in de kerk van St.-Gillis. Zowel vader als moeder waren 43 jaar oud.
(SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de Sint-Gillisparochie, nr. (29).
(93) Van Walleghem verwijst hier naar de afschaffing sinds 1790 van de beruchte algemene kermis
die volgens een keizerlijk edict van 11 febr. 1786 plaatselijke kermissen moest vervangen en
die, naar Jozef II, ‘De Keijsers Kerremis’ werd genoemd, cf. MV. 1786 (onuitg, SAB., reeksnr.
539: Handschriften, nr. 51, jaar 1786, f. 198-200), MV. 1787, f. 89-90, MV. 1788, f. 42, MV.
1789, f. 283 en MV. 1790, f. 264; zie ook M. THERRY, Volksdevoties in de 18e eeuw, in: M.
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(94)

(95)
(96)
(97)

(98)
(99)
(100)

CLOET, m.m.v. R. BOUDENS en B. JANSSENS DE BISTHOVEN, Het bisdom Brugge
(1559-1984), Brugge, 1984, p. 244.
Mosscherambacht was een heerlijkheid in de kasselrij Ieper (als leen afhangend van de Zaal
van Ieper) die zich uitstrekte over verschillende gemeenten in het midden en het zuiden van het
huidige West-Vlaanderen, cf. L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume de la salle et
chatellenie d'Ypres, I, Brussel, 1911, p. 401 en 403; en II, Brussel, 1911, p. 365 en 428; K. DE
FLOU, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen..., X, Brugge, 1930, kol.
1117-1121.
Betr. deze processie, zie MV. 1788, n. 92.
Gregorius de Clerck was vinder in de eed van de bakkers in 1786 en 1789 (SAB., reeksnr. 114:
Wetsvernieuwing, 1762-1795, f. 3).
Het St.-Juliaanshospitaal had vanaf 1600 de zorg over de krankzinnigen en de vondelingen van
de stad: J. GELDHOF, Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge, 1275-1975. Zeven
eeuwen geschiedenis van het Sint-Juliaansgasthuis en van de Psychiatrische kliniek O.-L.-Vrouw
te Brugge-Sint-Michiels, Brugge, 1975, p. 195-217.
Betr. advocaat J.-F. Vonck: MV. 1790, n. 169, zie ook hierboven n. 58.
Betreft Augustinus Synaeve, zoon van een schoenmaker en Jan de Rijckere, een 21-jarige
smidsjongen en slotenmakersknecht. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 167, 185, 189).
Zie MV. 1787, f. 217-240 en n. 90.

[Juni]
(2 junij 1791)
- fol. 73 - In het begin der maendt junij zijn binnen de stadt Brugge ontdekt geworden
verscheij[de]ne solders gelaeden vol kooren, bestaende zoo men zegt in meer dan
4000 hoeden die alle voor het patrioticq leger waeren opgesaemelt en van welke tot
alsnu geene overgaeve gedaen was door eenige misschen der hetzelve ten hunnen
profijte vermeijnden te behouden. Zulks alsnu ontdekt zijnde, wordt alle hetzelve
vervoert naer het magasijn militaire mits alle hetzelve in profijte van Z.M. den keijser
ende koning is aengeslegen geworden. (Op den 2 juni XLIV gasette, etc.).

(5 junij 1791)
Op den 5 junij is op bevel van zijne doorlugtigste hoogweerdigheijd den bisschop
van Brugge, ingestelt eenen algemeenen biddag met d'expositie van het Alderheijligste
op de sondaegen en h. daegen in alle de kercken des bisdomsch en het singen ende
lesen in alle loven en missen van de gewone gebeden tot naedere orders ende totdat
den almogenden Godt over onse landstreek zal gelieven te senden den noodigen
regen zonder welcke menige vrugten teenemael zullen vergaen, want naer den fellen
kouden noordenwindt zonder regen die men geduerende meer dan ses weken gehadt
heeft heerscht er nu eene overgroote hitte waerdoor bij uijtnementheijdt alle vrugten
teenemael verdroogt staen.
Dito processie van den H. Bonifacius uijt O.L.V.-kercke omgedregen(101).

(6 junij 1791)
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- fol. 74 - Op den 6 junij verneemt men uijt Maldeghem zeer onaengenaeme tijdingen,
geduerende de gepasseerde weke aldaer voorgevallen, want alzoo er aldaer zeer
groote disputen waeren voorgevallen wegens de plantinge van den staek van vrede
ter eeren van den keijser en koning Leopoldus den II, ziet den gasette, en zulks bij
consent van Z.E. den graeve De Mercij d'Argentau op zijnen doortogt aldaer was
toegelaeten, zoo benijden de patriotischgezinde zulks zoodaenig dat sij hantgemeen
met de voorige fijgen geworden zijn en malkaer zeer gewont hebben, tot zoo verre
dat zij zoo zulks door 't gemeente niet hadde tegengehouden geweest malkaer zouden
om hals gebragt hebben. Zulks is aen
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't magistraet 's Landts van den Vrijen bekent gemakt en uijt hetzelve zijn gedeputeerde
gesonden om de rust en het goede order ald[a]er onder de twistende borgers te
herstellen. (XLV gasette van den 6 junij, etc.).

(7 junij 1791)
Op den 7 junij is tot elks genoegen alhier binnen Brugge aengekomen de potentacte
geteekent door Z.M. den keijser ende koning Leopold den II waerbij den eerw. heer
De Pauw, kanonik en cantor, benoemt is tot deken van de cathedraele kercke tot
welke weerdigheijd desen heer reets verkosen was, als fol. [284] voorig deel kan
gesien worden, en om de troubels en onsekerheijd tot nog toe geen possessie en heeft
willen nemen(102). Men is om dees maere zooveel temeer verheugt, omdat desen heer
waeren patriot ofte vaderlander geweest is en weijnige zulks verwagt hadden.

(9 junij 1791)
- fol. 75 - Op den 9 junij wiert vanuijt de vangenisse naer 't collegie 's Landts van
den Vrijen overgeleet eenen boer(103) sedert eenige dagen ingebragt om het begaen
van een moordaedig fait onder het bestrek van de stede van Maldeghem, waer hij op
een stuk landt met een soort van kapmes waermede men de aerdtappels uijtschrapt
eenen boer, zoo men zegt om een kleijne moeijlijkheijd onder hun geresen, verscheijde
doodelijcke kappen in het hooft heeft [gegeven] van welke men reets zegt den
gewonden naer het lijden van veel pijne en smerte overleden te zijn, het zulks zoo
zijnde, de straffe van den daeder merkelijk zal vermeerderen.
Sedert eenige daegen weet men de sententie van den heer Bompré(104), commandant
van Brugge ten tijde dese stadt onder het bewint der patriotten verovert wiert, nu
vanwegens Z.M. den keijser ende koning op de volgende wijse uijtgesproken te zijn.
Zijn degen is voor zijne voeten gebroken en alle militaire eeretijtels zijn hem
ontnomen, is verders voor zijn leven uijt het gebiet des keijsers gebannen of moet
voor 18 jaeren als simpelen soldaet dienen en dit omdat hij aen d'orders vanuijt
Brugge te vertrekken in dien tijdt niet heeft geobserveert omdat hij zig versteken en
geen genoegsaeme orders tot verdediging gegeven heeft en omdat hij naer d'overmagt
geen behoor(lijc)lijcke capitulatie gemakt heeft. (XLVI gaset van den 9 junij).

(10 junij 1791)
- fol. 76 - Op den 10 junij wiert bij orders van 't magistraet der stadt Brugge in egte
van vangenis beweegt, naer op 't collegie gehoort te zijn, den ervaeren springer en
koordedanser geboortig deser stadt, zijnde den soon van eenen slijper, en die alhier
op eenen theater op het Pandreijken sedert het begin der maendt meij daegelijks 's
avons zeer ervaeren sprongen gedaen hadde onder den toeloop van duijsenden
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menschen, wegens den volgenden voorval. Desen op zijne reijse in Engeland aldaer
zoo de spraeke algemeen is een kint van 6 à 7 jaeren opgenomen hebbende, leerde
hetzelve dezelve konsten en deed met hetzelve zeer wondere toeren op den theater
wanneer eenige Engelsche heeren, wonende in de Spangjaersstraete, zulks gewaer
wordende hebben dit kint met eene behendigheijd van hem doen wegnemen zoodat
hij zijne exercitiën moest staeken, waerom den konstenaer zoo gestoort was dat hij
tot verscheijde mael onder groot gesch[r]eeuw voor het huijs waer het kint was,
hetzelve wilde wedereijsschen, daertoe zelfs gewelt willende gebruijken waerom hij
op bevel van 't magistraet gisternaermiddag door de schaedebeletters vastgenomen
en in den zelven wagt beweegt wiert en heden naer gehoort te zijn in vangenis beweegt
is om verders den handel van zijn leven te ondersoeken en volkomen afwijs te doen
hoe hij dit kint bekomen heeft.
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Heden naermiddag kwaem Z.E. den generael onser militaire besettinge binnen Brugge
die zijnen intrek naem in 't paleijs van onsen eerw. heer bisschop, zullende morgen
de revue over onse militaire besetting op de Vrijdagmart volgens het krijgsgebruijk
verrichten. (Op den 13 junij XLVII gasette). Schieting tot Berchem bij Audenaerde,
etc.

(14 junij 1791)
- fol. 77 - Op den 14 junij zijn op de k. en k. academie met de grootste pligtigheijd
uijtgegeven de eeremadaliën aen de konstminnende jongelingen die over jaer wegens
de beroerten niet uijtgegeven zijn terwijl alle jongheijd zig dan meer in den
waepenhandel in de konsten oeffende zoodat het nu buijten gewoonte drij jaeren in
plaets van twee is, dat de prijsen niet zijn uijtgegeven geworden, te melden volgens
gasette de naemlijst der rijdprael(105) en de vruegdebedrijven die ontrent de woonsten
der primi hebben plaetse gehadt, etc. De academie was als naer gewoonte konstrijk
verciert, boven de duere staende het waepen van Z.M. den keijser ende koning en
onder hetzelve dese woorden: Leopoldus II, imperator Hongarie et Bohemie rex,
academie regie Brugensis protector semper Augustus. Den beer was verkleet in eenen
ruijter, rijdende te peert, waer onder eenen dicht in de Vlaemsche tael zijnde eenen
schimslag van eenige fijgen die op 't eijndigen van de beroerten en op d'aenkomst
der k. en k. troupen dezelve te peerde tot over Maele zijn toegereden welke
genoegsaem uijt den dicht verstaen wiert. Het carilion speelde den heelen naermiddag
onophoudelijk totdat om 9 uren alle de primi met de grootste pragt thuijs geleijt
waeren.
Heden naermiddag is vanuijt de parochiale kercke van St.-Salvators als naer oude
gewoonte tot sluijting van 't gebedt van 40 uren op de drij Zixendaegen de processie
langs den gewonen toer met alle pligtigheijd omgedregen geworden(106). (Op den 16
junij XLVIII gasette, etc.). Schieting Gistel, dito te zien.

(19 junij 1791)
- fol. 78 - Op den 19 junij, feestdag van de H. Drijvuldigheijd is in de parochiale
kercke van St.-Gillis als naer oude gewoonte de generaele absolutie op forme van
jubilé, aen het volk daer tegenwoordig zijnde, gegeven geworden. 's Middaegs om
vijf uren naer de pligtige diensten is als naer oude gewoonte langs den gewonelijcken
toer de processie omgedregen geworden. De huijsen langs den weg meest alle schoon
verciert zijnde en verscheijde portairen op den grondt behalvens het werpen van
menig stroeijsel konstig gemakt zijnde. Op de gewone plaetsen waeren ook drij
autaeren opgerecht dog twee zeer kleijn, terwijl dezelve geduerende de suppressie
der processiën alle verkogt zijn, op de Vijfhoeken(107) is gestelt eene nieuwe die nog
niet geschildert is maer alleen op 't rouw doek verbeelt hetgone daer tegen over jaer
zal opgeschildert worden. Zoo men nu tot elk genoegen alles op den ouden voet ziet
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herleven(108). Desen avont is in 't hof wegens het feest der prijswinnende jonkheijd
deser stadt van de k. en k. academie eenen grooten bal die tot 's morgens duerde
gegeven geworden.

(20 junij 1791)
Op den 20 junij verneemt [men] uijt meest alle de grootbrouwerijen deser stadt dat
de brouwers wegens de merckelijcke augmentatie van 't sucrioen(109) geen bier meer
willen uijtleveren dan met eene augmentatie van vier schellingen courant op de tonne
en dat sij allen ondereen dus geconvenieert zijn. Men weet - fol. 79 - voorseker dat
de grootbrouwers diesaengaende aen 't magistraet requeste hebben gepresenteert om
hunne bieren te mogen verhoogen, dog dat zulks afgeslegen is en
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dat zij nu dus ondereen hebben beraemt van geene bieren dan met d'augumentatie te
zullen uijtleveren zeggende elk meester van zijn goet te zijn en dat zij met geene
schaede konnen leven, uijt welke groote moeijelijkheden zouden konnen ontstaen.
Heden verscheen in 't licht: ‘Memorie degonne agtervolgende het resultat van de
collatie der stadt Gend, etc.’, ook ‘Gedenkschrift op het geschil ontstaen tusschen
het gouvernement en de Staeten van Brabant raekende de legaliteijt van den raeden
deser provencie, etc.’, ook ‘Brief van den paus aen alle de cardinaelen,
artsbisschoppen, etc.’, welke drij stukken versaemeling N. konnen gesien worden.
Uijt dit laeste stuk alleen kan men afmeten de schuering in de religie die door heel
Vranrijk te vreesen is zoo de nieuwe constitutie blijft stanthouden(110). Weinig weken
paserende of men verneemt uijt dit alderongeluckigste koningrijk de droefste
voorbeelden d[i]e aen de voorstaenders van Godts Heijlige Kerk worden toegebragt,
exempels te verhaelen, etc. (XLIX gasette van den 20 junij). Aenkomst en aenspraek
van hunne koninglijke hoogheden; groot onweder en hoe het ten jaere 1781 bij hunnen
intré wederom diergelijk donderende weder geweest heeft.

(22 junij 1791)
- fol. 80 - Op den 22 junij is bij orders van 't magistraet bij hallegebode(111) en
trommelinge afgekondigt dat op de requeste aen 't magistraet gepresenteert door de
grootbrouwers der stadt Brugge hoe dezelve door de groote en spoedige dierte van
't sucrioen niet meer aen de grootbieren konnen bestaen en zonder eene merkelijcken
opslag hunne ruïne tegemoed zien, waerom den Heere ende Wet naer genomen
imformatiën en naer gehoort te hebben de supposten van de vrije neeringe der
herbergiers ordoneeren tot wederopens dat de bieren voortaen met borgersregt tot
vier schellingen par tonne en met tappersregt tot twee schellingen par tonne door de
grootbierb[r]rouwers zullen mogen verhoogt worden. Een andere bekentmaekinge
heden door het magistraet gedaen, behelst dat den Heer ende Wet vanwegen Z.E.
den graeve De Mercij d'Argentau, etc., etc. is geïmformeert geworden dat
d'oprechtinge van een besonder comtoir binnen Brugge tot d'uijtwisselinge van de
Luxembourgsche speciën voor alsnu niet meer noodig is ende dat hetzelve
gevolgentlijk met den 25 deser maendt junij zal opgeschort en gesloten worden
waernae eenider geordoneert wordt zig te relugeeren; zullende naer die date
d'uijtwisseling der zelve speciën volkomentlijk komen te cesseren.

(23 junij 1791)
Op den 23 junij, feestdag van het H. Sacrament des autaurs, is met alle de pligtigheijd
als naer oude gewoonte de groote processie uijt de cathedraele - fol. 81 - kercke
omgedregen geworden de leden der ambagten nu ook als naer oude gewoonte met
alle hunne ambagtseereteekenen omhangen zijnde. Geduerende de groote misse stont
op den Burg eene verdeelinge uijtgelesen manschap van onse militaire besetting die
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de processie in drij verdeelingen in de waepens verselden, d'eerste geplaest zijnde
tusschen d'heeren van den choor van St.-Donaes, de tweede van beijde zijden het
Alderheijligste en de derde agter de processie door welke laeste eene salvo uijt de
musquettereije aen de autaer op de Vischmart en Plaetse Malenberg gegeven wiert
en ook eene derde op den Burg wanneer naer 't sluijten der processie de laetste
benedictie in de catedraele gegeven was(112). Op de Mart stont ook eene groote
verdeelinge k. en k. troupen voor welke onsen eerw. heer bisschop gekomen zijnde
de benedictie met het Alderheijligste gaf dog niet als vanouts in gebruijk op het
vaendel, terwijl er onder onse troupen in garnisoen binnen Brugge geen berust, maer
binnen Oostende is, alwaer het resteerende van 't batalion in garnisoen licht. (L gaset
van den 23 junij, etc.).
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(25 junij 1791)
Op den 25 junij in den morgen kwaemen alhier binnen Brugge, zoo te voet als te
peerd aen 36 oversten van 't regement Cornel in schoone monture uijt Vranrijk welke
des avons met de barge van Nieuport van nog 20 à 25 andere overste van een ander
regement gevolgt wierden; zijnde zulks omdat in hetzelve verweert koningrijk alles
overheen staet en omdat den koning en koninginne op eene behendige wijse uijt
hetzelve koningrijk gevlugt zijn waerof men haest naeder maeren zal vernemen.

(26 junij 1791)
- fol. 82 - Op den 26 junij zaeg men tot elks overgroot genoegen onsen h. godtsdienst
als herleven door het omdraegen als op den ouden voet van alle de processiën uijt
de parochiale kercken langs de gewone groote toeren als gewonelijk op den zondag
onder de H. Sacramentfeest gepleegt. Van nu af ziet men als voor de veranderingen
bijnae zooveel autaeren langs alle zijden der stadt staen als oijt gepleegt is waeronder
reets verscheijde nieuwe en de gebuerten die nog geene hebben stellen eene mindere
van schilderijen en andere vercierselen saemengestelt. Van alle kanten zijn de huijzen
en straeten meer als oijt met verciercelen omhangen, langs alle zijden zijn menige
schoone portairen met bloemen beleijt en zoo door 't menigvuldig stroeijen van groen
als andersints siet men alom den iver en blijdschap die eenider neemt in het zien
herleven van de gesupprimeerde processiën die nu volgens keijsers wil alle herstelt
zijn(113).

(27 junij 1791)
Op den 27 junij saeg men de Fransche oversten, saterdag ingekomen, alle met de
witte koningsgesinde cocarde verschijnen, dog zoo het gerugt nu algemeen is, is den
koning op eenigen afstant van de Fransche grensen door de Fransche Natie gearresteert
en weder in Vranrijk beweegt, nogtans alles zonder grondt van waerheijd. Evenwel
is 't seker dat er alom in Vranrijk verregaende beroerten plaetse hebben en dat er tot
Duijkercke, waer men op 't vernemen des konings vlugt de witte cocarde opgesteken
hadde, reets verscheijde huijzen afgebrant en tot den grondt geplondert zijn. (LI gaset
van den 27 junij, etc.).

(29 junij 1791)
- fol. 83 - Op den 29 junij zijn 's morgens uijt de stadt Brugge vertrokken alle de
Fransche oversten, alhier sedert saterdag aengekomen om hun bij de menige overige
gevlugte, zoo militaire overste als andere in Brabant te vervoegen, welkers nootlot
voor hun zeer ongeluckig zal zijn omdat sij gevlugt zijnde op 't vernemen van de
vlugt des konings die als in de LI gasette te zien aengehouden is, nu van alle hunne
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goederen en emploijen berooft zijn en naer Vrank[r]ijk niet meer mogen wederkeeren.
Zijnde zelfs, zoo men zegt, meest alle hunne huijzen en effecten tot den grond
geplonderd en gerenueerd.
Heden feestdag van den H. Petrus en Paulus is als naer oude gewoonte uijt de kercke
der eerw. paters Recoletten de processie langs den gewonen weg omgedregen, gelijk
ook op heden op 't versoek van 't gemeente uijt de kercke der eerw. paters
Predikheeren wegens het sluijten der H. Sacramentfeest de processie is omgedregen
geworden.

(30 junij 1791)
Op den 30 junij is binnen Brussel geschiet de pligtige inaguratie van Z.M. den keijzer
ende koning Leopoldus den II. D'omstandigheden van welke naeder te verhandelen.
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Heden naermiddag zijn uijt alle de parochiale kercken en cloosters met den zelven
iver als sondag wederom de processiën omgedregen geworden, de straeten verciert
en wederom menige autaeren gestelt zijnde voor welke menige portairen van bloemen
laegen(114). (LII gasette van den 30 junij, etc.).

Eindnoten:
(101) De H. Bonifatius gold als de tweede patroonheilige van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar men
sinds het begin van de 12de eeuw een reliek van deze heilige bewaarde. Het feest van de H.
Bonifatius werd dan ook beschouwd als de kermisdag, met processie voor de O.-L.-V.-parochie.
De processie was vóór de Omwenteling fel ingekort, cf. MV. 1789, f. 301. Uit Van Walleghems
vermelding kan niet worden opgemaakt of men in 1791 opnieuw rond een groot deel der parochie
trok. Zie verder ENGLISH, o.c., II, Brugge, 1985, p. 314-317 en ibid., III, Brugge, 1985, p.
173-177.
(102) Zie MV. 1790, n. 230.
(103) Betreft Pieter Pieters en het slachtoffer Pieter Pollet. (Voor informatie over de misdaad: RAB.,
Brugse Vrije, nr. 17038, Registre Crimineel, f. 50-55).
(104) Zie MV. 1789, n. 344.
(105) ‘rijdpraal’: versierde rijtuigen.
(106) Onder ‘veertigurengebed’ verstaat men de openbare aanbidding van het H. Sacrament gedurende
40 uren, een devotie ontstaan in het 16de-eeuwse Milaan, en niet noodzakelijk met het
Pinksterfeest verbonden. Sinds het midden van de 18de eeuw mocht men de aanbidding 's nachts
onderbreken, zodat deze praktijk dan drie dagen duurde, wat ook hier het geval was. Het
veertigurengebed werd dan blijkbaar besloten met een plechtige processie met het H. Sacrament.
(Vgl. Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek, Bilthoven-Antwerpen, 1952, p. 939).
(107) Plaats op de St.-Gilliswijk waar vijf straten samenkomen: Korte Raamstraat, Noord-Gistelhof,
Kleine Hoedenmakersstraat, Oost-Gistelhof en Sterstraat.
(108) De hier vermelde plechtigheden waren na een verbod in 1786 vanaf 1787 toch doorgegaan, zij
het in mineur, zie MV. 1787, f. 123, MV. 1788, f. 67 (zie ook n. 106), MV. 1789, f. 317-318,
MV. 1790, f. 308. Al in 1790 werd de processie weer langs het oude traject gehouden. Pas in
1791 werd alles blijkbaar weer in zijn oude luister hersteld. Zie ook REMBRY, o.c., p. 223-224.
(109) ‘sucrioen’: soort gerst (Fr. escourgeon, soucrillon) (DE BO, o.c., p. 1000).
(110) Van Walleghem verwijst hier naar de breve ‘Quod aliquantum’ (1791) van paus Pius VI. In
deze breve veroordeelde Pius VI de Franse ‘Constutition Civile du Clergé’, die als uiterste
consequentie van het gallicanisme, de Franse kerk vrijwel alle banden met Rome deed verbreken
(L.J. ROGIER, De kerk in het tijdperk van Verlichting en Revolutie (Geschiedenis van de Kerk,
VII), Hilversum-Antwerpen, 1964, p. 175-179).
(111) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 215vo. De prijs werd verhoogd met 4 sch.
per ton voor de particulieren en 2 sch. per ton voor de herbergiers. Zie ook infra, MV. 1792, f.
91.
(112) Zie MV. 1788, f. 69 en n. 64.
(113) Van Walleghem wekt hier eens te meer de indruk dat deze processies thans weer voor het eerst
opnieuw plaatshebben. De hier vermelde processies, op de zondag tijdens het octaaf van het
feest van het H. Sacrament, zijn alleen in 1786, 1788 en 1789 niet gehouden; cf. MV. 1787, f.
138-139, MV. 1788, f. 71-72, MV. 1789, f. 327, MV. 1790, f. 317-318.
(114) De hier niet vermelde reden voor deze processies is het einde van het Octaaf van het feest van
het H. Sacrament (vgl. MV. 1790, f. 322).
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[Juli]
(2 julij 1791)
- fol. 84 - Op den 2 julij is van 't Stadthuijs bij hallegebode afgekondigt en geaffixeert
eene wijtloopige declaratie(115) van den keijser ende koning van den 19 maerte 1791
raekende het verdrag van Den Haege van den 10 december 1790 en de ratificatie van
Zijne Majesteijt daerop gevolgt. Dese declaratie is den grondtsteen van de huldinge
te doen door Z.M. den keijzer Leopoldus en welcke versaemeling sub N. kan gesien
worden.
Heden naermiddag tusschen 5 en 6 uren wierden in 't midden van 't gebouw der
Waterhalle menige canonschueten gegeven wegens het leggen van den eersten steen
door mijnheer d'Heere, schout deser stadt(116), wiens woning daer zal gemakt worden
en van welcke naeder te handelen.

(3 julij 1791)
Op den 3 julij is op de parochie van St.-Kruijs nevens Brugge een pligtige schietfeest
gehouden; op de persse 46 prijsvogelen opgestelt wordende die alle van d'eerste tot
de laeste in den naermiddag afgeschoten wierden zonder te moeten loten, den
oppersten bestaende in 24 Fransche kroonstukken, wiert getroffen door sr. Bogaert
van de gilde van St.-Kruijs door welken ook nog een zijdevogel van 12 gelijcke
kroonen afgeschoten wiert, behalvens welke nog 6 prijsvogelen door dezelve gilde
getroffen zijn(117).

(4 julij 1791)
Op den 4 julij wiert door de gilde van St.-Kruijs alleen het schietspel hernomen, vijf
besondere prijsen op de persse gestelt zijnde.
Heden, gelijk morgen, zijn 's morgens om 6 en 10 uren en 's middaegs om 1 uren
drij bargen naer Gend afgevaeren welke bij voorgaende klinkinge aengekondigt was
en op welke, gelijk op verscheijde billanderschepen en op fouturen menige persoonen
naer d'hooftstadt - fol. 85 - van Gend zijn vertrokken om aldaer te zien verrichten de
pligtige huldinge van Zijne Majesteijt den keijzer ende koning Leopoldus den II als
graeve van Vlaenderen welke aldaer op den 6 deser zal verricht worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Omstandig verhael van het vlugten des konings van
Vrankrijk Ludovicus den XVI’, welke versaemeling N. kan gesien worden en uijt
welke men ziet alle de omstandigheden die 's konings vlugt en reijse verselt hebben
en hoe Z.M. weder in Parijs vergeleijt is. (LIII gaset van den 4 juli). Huldingsfeest
tot Brussel, etc.

(6 julij 1791)
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Op den 6 julij is binnen de stadt Gend met alle de pragt en luijster als vanoudts in
gebruijk geschiet de huldingsfeest van Z.M. den keijzer en koning Leopoldus den II
als graeve van Vlaenderen, welken pligtigheijd verbeelt is geworden door zijne
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koninglijcke hoogheijd den hertog Albert van Saxentesschen(117 bis) bis t' eijnden welcke
eene somme van 6000 guldens aen het volk is uijtgeworpen geworden in goude,
zilvere en koopere gedenkpenningen betrekkelijk tot dezelve feest zijnde heden,
gelijk gisterenavondt, in alle wijken der stadt de huijzen schoon geïllumineert
geworden en alles verder zooals bij de laeste huldingsfeest van Z.M. Joseph den II
op den 31 julij 1781 geschiet breeder aengemelt hebben en aldaer te zien is.

(7 julij 1791)
Op den 7 julij zijn binnen Brugge met verscheijde bargen te retour gekomen meest
alle de menige persoonen deser stadt naer d'huldingsfeest vertrokken van welke men
onder andere maeren verneemt bij het werpen van 't geldt twee persoonen doodt
getrappelt te zijn, van welke eenen geboortig van Brugge en veele andere meer of
min gequest te zijn. Volgens gasette van heden LIV de naedere omstandigheden van
de pligtige huldingsfeest te zien.

(9 julij 1791)
- fol. 86 - Op den 9 julij wiert naermiddag in den blooten hoofde tusschen twee
schaedebeletters en onder het geloop van menige menschen naer de vangenis geleijt
eenen paruquier den welcken in d'herberge De Swarte Falie een overgroot disorder
hadde gemakt en verscheijde taljooren in stukken geslegen en bovendien de vrouw
van den huijze zoodaenig heeft geslegen dat zij op den gront grootelijcks bloedende
was liggende, waerom desen zeer nauw zal onderhoort worden welcke d'oorsaek van
hetzelve dispuijt geweest heeft.

(10 julij 1791)
Op den 10 julij wiert door de bleekersknegten deser stadt ontrent d'herberge Den
Palingpot in de Gendsche vaert den paling in het water getrokken, eenen schoonen
prijs aen den winnaer gegeven wordende en tot het zien van welcke exercitie bij
uijtnementheijd veele persoonen ontrent dezelve plaetse vergaedert waeren met eene
grooten treijn zijn dezelve bleekersknegten, alle gekleet in 't wit, door de besonderste
straeten dezer stadt daer naetoe getrokken welke d'oorsaek was dat aldaer zooveel
temeer menschen vergaedert waeren.

(11 julij 1791)
Op den 11 julij verneemt men uijt de stadt Duijnkercke de sekere tijting dat aldaer
over eenige daegen een grooten troubel heeft plaetse gehadt - fol. 87 - veroorsakt
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door den volgenden voorval: eenen militairen post buijten de stadt staende arresteerde
eenige blouwers die hij wilde aenhouden, dog desen tegenstant biedende losbraende
hij op dezelve zijne fusicque, zulks geschiede in den avont. Op 't hooren der schuet
wiert er seffens in de stad verbreijt dat de stadt door de tegenpartije der revolutie of
nieuwe constitutie wiert opgeheijst, alle de klokken klipten seffens alarm en alles
liep overhoop. In den tijdt van eenige uren waeren der meer als 30000 mannen
volontaire in de waepens en elk wiert geboden licht voor hunne vensters te branden,
naerdat alles wat bedaert was wiert d'oorsaek ontdekt en ider was verwondert voor
't aflossen van eene schuet zooveele devoiren te hebben gedaen. Hieruijt blijkt in wat
verlegentheijd men tegenwoordig door heel Vranrijk voor eene contrerevolutie is
die haest langs den eenen of anderen kant zal uijtbresten en die veele zeggen niet
verre meer verwijdert te zijn en haest zal beginnen. (LV gaset van 11 julij, etc.).

(14 julij 1791)
Op den 14 julij wiert in den gragt aen de Bloetput gevonden een nieuwgeboren
kindekin nog maer eenige uren oudt dat boosaerdig in hetzelve verdronken was. Over
eenige daegen is er ook in de Roostraete gevonden een diergelijk kindeken dat gedoopt
en in 't vondelingshuijs besteet is, wordende door het magistraet alle voorzorgen
genomen om dies booswigten te ontdekken. (LVI gaset 14 julij, etc.). Schieting tot
Vijnckt en Lokeren.
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(17 julij 1791)
- fol. 88 - Op den 17 julij, feestdag van O.L.V. van 't Schapulier is als naer oude
gewoonte vanuijt de kercke der eerw. paters Carmeliten 's middaegs langs den
gewonen toer omgedregen geworden, menige huijzen verciert en langs den weg twee
autaeren gestelt zijnde(118).
Heden verscheen in 't licht: ‘Extrait uijt de prophetie van de H. Hildegardis, abdisse,
etc.’, ‘Korte verhandeling over den fanatiquen prent ontstaen ter oorsaeke van het
overkomende onweder bij de Inkomste, etc.’, ‘De zon of borgerlijcke redenvoering
uijtgesproken op de aenkomst van hunne koninglijcke hoogheden, etc.’, welke
versaemeling N. konnen gesien worden.

(18 julij 1791)
Op den 18 julij waeren generaelijk alle de leden der ambagten en neeringen op hunne
respective vergaederplaetsen saemengeropen wanneer hun door hunne respective
dekens een wijtlopig verslag gedaen wiert van den staet der saeken van verscheijde
provenciën om tegens morgen op 't collegie daarover hun deliberatif advijs te geven,
besonder tot het vinden van eene somme van seven millionen en
agtensev[ent]igduijsent guldens waerin de provenciën van Vlaenderen in eene somme
van drij millionen en 98 duijsent guldens getauxeert is, dit nogtans ingevolgen den
wille des keijzers zonder de gemeenten te belasten, alle welcke onkosten gesproten
zijn uijt de gepasseerde beroerten. Ook wiert er verslag gedaen nopende den staet
der saeken van de gesupprimeerde cloosters in welkers onderhout en herstellinge
zoveel mogelijk zal voorsien worden. Op alle dees en meer andere pointen zijn meest
door alle - fol. 89 - de stemhebbende cooporatiën onbeslissende antwoorden gegeven,
temeer omdat de generaele vergaederingen der dekens sedert eenige weken teenemael
verboden zijn, die nogtans geduerende de gepasseerde beroerten zeer dickwils van
't grootste nut geweest hebben en er zelfs aen de dekens verboden is geworden van
op die gewichtige vraegen eene generaele vergaederinge te houden waerom er veele
zeer misnoegt zijn en, geen advijsen willen geven tot'er tijdt dat de gewone
vergaederingen wederom zullen vermogen gehouden worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘De advisen van alle de stemhebbende administratiën
van Vlaenderen wegens de aenstaende hulding, etc.’, welke sub N. kan gesien worden.
(LVII gasette, 18 julij, etc.).

(19 julij 1791)
Op den 19 julij heeft met groote pligtigheijd 's morgens om 11 uren den eerw. heer
Jacobus Hinkens(119) possessie genomen als kanonik van de collegiale kercke van
St.-Salvators en daernae als paster van de parochiale kercke van St.-Jacobs met de
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gewone pligtigheijd en ten bijwesen van eene groote menigte menschen, ten eijnde
in de parochiale kercke van St.-Jacobs op den autaer in den choor een zielroerende
oratie door den eerw. heer Willebrordis Jooris, ardtspriester, gedaen wordende.
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Desen heer nog maer vijf jaer priester zijnde en als coadjutor bij den eerw. heer
Jooris, paster van St.-Jacobs, gedient hebbende wegens zijnen hoogen ouderdom als
langduerige siekten, is nu wegens den afstant van de pastorije door zijne edele
doorlugtigste hoogweerdigheijd Felix Guillialmus, bisschop van Brugge, erfachtig
- fol. 90 - (vervolg 19 juli) cancelier van Vlaenderen, etc., tot die weerdigheijd
verheven geworden, niettegenstaende men in 't algemeen verwagt hadde dat den
eerw. heer Reniers(120) die nu geduerende 13 jaeren als kapelaen in die kercke gedient
heeft tot die weerdigheijd zoud hebben verheven geweest, dog desen heer zal zoo er
geseijt wordt met d'ee[r]ste occasie ook tot een hoogere weerdigheijd verheven
worden. Het gesto[e]lte in den choor van St.-Jacobskercke, op welke den gemelden
heer possessie heeft genomen, was konstrijk verciert, gelijk ook zijnen bichtstoel,
boven welke stont het volgende jaerschrift Weest, Weest WeLLekoM
LanggeWensChten herDer hInkens. Ter deser gelegentheijd saeg men heden in
verscheijde straeten deser parochie menigvuldige vlaggen spannen en verscheijde
huijze vercieren. Des avons ook in meest alle de straeten der zelve parochie menige
vruegdevieren en illuminatiën ontsteken wordende, welke ook zoo in den dag als 's
avons gedaen ontrent den Com en in de linenbaenen(121) waer ontrent den heer vader
van den paster, linedraeijer, was wonende.
Heden is door generaliteijt der dekens op 't collegie gegeven het deliberatif advijs
op de lichtinge gisteren gemelt, door welcke naer hun te hebben beklaegt over de
suppressie hun'er vergaederingen menige aensienlijcke sommen zijn afgeslegen als
besonder de schaedeloosstel[l]ing van alle verbrande en geplonderde huijsen en de
groote onkosten door het geestelijk gedaen, zijnde voor het overig de beste middelen
saemen met magistraet beraemt hoe het resteerende kan gevonden worden.

(21 julij 1791)
- fol. 91 - Op den 21 julij wiert door de soldaeten onser militaire besettinge op het
slagveldt buijten de Cruijspoorte(122) gehouden eene aengenaeme exercitie, zoo met
verscheijde stukken canon als het verrichten van alle andere krijgsoefeningen welcke
geduerende desen somer op verscheijde daegen zal vervolgt worden; wordende aldaer
de soldaeten teenemale in den krijgshandel geo[e]ffent, gelijk in alle andere steden
geschiet en uijt welke men voorsiet dat alhaest de kruijswerkingen tegen de constitutie
van Vrankrijk door den keijzer en koning Leopold zullen begonst worden om de
ruste in dat ongeluckig koningrijk te herstellen, uijt welcke men alhier en in alle
andere (andere) plaetsen van 't Nederlandt menige geestelijcke en andere persoonen
ziet aenkomen die hun aen eene wet tegenstrijdig aen de religie en 's landts wetten
niet willen onderwerpen maer liever alles verlaeten als hun aen dezelve te
onderwerpen. De geestelijcke worden zoo in de cloosters als bij particulier aenveert
om aldaer dienst te doen en te verblijven tot'er lijdt dat de saeken in Vranrijk eenen
andere keer zullen nemen.
Heden verscheen in 't licht: ‘Boerepolitiek of saemenspraeke tusschen eenen
Brabanschen boer en den graeve M...’, in welke de Staeten en monikken voor het
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gepasseerde der beroerten op eene openbaere wijse geblaemt en strafweerdig verklaert
worden. (LVIII gaset van den 21 julij, etc.). Schieting tot Ruijsselede den 14 augusti
te houden.

(25 julij 1791)
- fol. 92 - Op den 25 julij is 's middaegs vanuijt de parochiaele kercke van St.-Jacobs
de processie als naer oude gewoonte omgedregen geworden, gelijk ook
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des anderendaegs vanuijt de parochiale kercke van St.-Anne gedaen is, langs den
weg verscheijde autaeren gestelt en de huijzen en straeten met alle bedenkelijcke
vercieren verciert zijnde(123).
Heden was het collegie 's Landts van den Vrijen bijnaer den heelen morgen vergaedert
wegens eenen aengehouden winkelier van Maldeghem, genaemt Van de Casteele(124),
welke betigt wordt veele valscheijde te hebben bedreven, geassisteert met eenige
van zijne complice. Onder andere wordt den zelven betigt van eenen ingesetenen der
parochie van 's Laurins aldus bedrogen te hebben: hem versogt hebbende te teekenen
eene borgtogte van 25 pond, heeft den zelven in plaets deser eenen wisselbrief van
4000 ponden gemakt, welke door den bedrogen die niet konde schrijven geassisteert
door twee getuijgen is geteekent, waerom men ten valdaege den wisselbrief niet
konnende voldaen worden, alle zijne muebele en immuebele goederen heeft verkogt
en tot den grond gerenueert. Ook heeft den zelven aen sr. Segaert, winkelier bij de
Com deser stadt, verkogt eenen valschen wisselbrief van 380 guldens (verkogt) ook
geteekent met getuijgen die ook teenemael valsch bevonden is om alle welke te
ontdekken heden verscheijde getuijgen aengekomen zijn om onderhoort te worden.
Zoo men ook verneemt loopen te lande omstree[k]s Eecloo verscheijde baenstroopers,
door welcke verscheijde deerlijk mishandelt worden. - fol. 93 - Onder andere is over
eenige daegen door dezelve aengerant sr. Bourgonjon, coopman in gist, schoonvaeder
van mijn broeder François van Walleghem,(125) afkomende van St.-Laurijns twee
booswigten, den eenen met een blooten sable en den anderen met de gelaede pistole
op de borst, hebben hem aengerant en hem met bedreijging van om te brengen doen
geven het geldt dat hij [bij] hem hadde, zijne zilvere gespen, dose, slot en andere
effecten die hij bij zig hadde belopende ter weerde tusschen 6 à 7 pond groote. Men
kan lich[t]elijk oordelen in wat vreese den zelven sr. Bourgonjon moet geweest [zijn]
welk zoodaenig was dat hij eenen anderen weg nam en moest opgesogt worden opdat
hij de regte baen zoud gevonden hebben.
Heden verscheen in 't licht: ‘De antwoorde van hunne koninglijcke hoogheden
gegeven aen de collatie der stadt Gend met de overweging van den 19 julij daerop
gevolgt’, welcke versaem[el]ing N. kan gesien worden. (LIX gaset 25 julij, etc.).

(28 julij 1791)
Op den 28 julij verneemt men uijt Gend hoe dat de vergaeringen der colatie aldaer
bij orders van het gouvernement zijn opgeschort en dat dezelve zelfs onder het
bedreijgen van het gebruijk der krijgsmagt zijn opgeschort geworden, niettegenstaende
zelfs de gunstige aenmeldinge als hiervooren die door dezelve is uijtgegeven
geworden. Zoo men ook verneemt is bij dezelve orders den doortogt der koolen
kalkschepen naer Brugge toegelaeten, zijnde het eerste koolschip reets alhier
aengekomen 200 mannen militaire hun op hetzelve bevonden hebbende, te melden
de schade die het belet van desen doortogt tot Gend verboden ten tijde van de revolutie
veroorsakt heeft. (LX gaset van den 28 julij, etc.).
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De naedere omstandigheden te melden van den voorval die op St.-Anne dag aldaer
op de parochie van St.-Anne plaetse gehadt heeft tusschen de borgers en keijserlijcke
dragonders.
Schieting tot Adeghem op den 14 augusti.

(30 julij 1791)
- fol. 94 - Op den 30 julij is bij hallegebode en trommelinge van 't Stadshuijs
afgekondigt eene ordonantie behelsende dat den Heere ende Wet ondervint dat
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niettegenstaende de voorige ordonantiën het schieten, vuren en andere rejouïsancen
onophoudelijk binnen de stadt Brugge plaetse hebben waerdoor het nagtloopen en
andere ongeregelde gebruijken veroorsakt worden, om welcke te voorkomen den
Heere ende Wet stiptelijk ordoneert zonder voorafgaende consent van 't collegie
binnen de stadt Brugge te schieten, vuren of andere rejouïsancen te plegen, op pene
dat elk daeraen contrarie doende, zal vervallen in eene boete van 10 patacons; op
dezelve boete als bij de voorgaende ordonantiën verboden wordende met pijlen en
bogen langs de straeten te schieten, zullende de ouders dezelve boete moeten betaelen
voor hunne kinders daeraen contrarie doende.

(31 julij 1791)
Op den 31 julij wiert door eenige liefhebbers der stadt Brugge in de Gendsche vaert
ontrent de herberge De Palingpot eene aegename exercitie verricht: aldaer eenen vos
aen eene keten gebonden zijnde die naer een lang en hevig gevegt door eenige honden
doodgebeten wiert en om welke te zien verrichten een groote menigte menschen
vergaedert waeren.

Eindnoten:
(115) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 217vo; ibid., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, 19 maart 1791, reg. 35, nrs. 14 en 15.
(116) Zie MV. 1788, n. 146.
(117) De timmerman Benedict Bogaert was sinds 1789 lid van het schuttersgild van Sint-Kruis (F.
DEWITTE, 500 jaar vrije archiers van mynheere sint sebastiaen te sint-kruis-brugge, Brugge,
1975, p. 149).
(117 bis) Zie MV. 1790, n. 136.
(118) De devotie tot O.-L.-V. van het Schapulier, o.m. geuit in deze processie, hoorde thuis in het
karmelietenklooster in de Carmersstraat, en is pas in de 19de eeuw via de Sint-Gilliskerk
overgenomen door de ongeschoeide karmelieten in de Ezelstraat, corr. MV. 1789, n. 194, zie
ook MV. 1790, n. 53 en 54 en ENGLISH, o.c., I, Brugge, 1985, p. 236-237.
(119) Of Hinnekens, pastoor van 1791 tot 1794: W. ROMBAUTS, Het oud archief van de kerkfabriek
van Sint-Jacob te Brugge (13de-19de eeuw), I: Inventaris, Brussel, 1986, p. 88, nr. 17.
(120) Andreas Reniers, onderpastoor sinds 4 juli 1779 werd naderhand pastoor van Middelkerke
(ROMBAUTS, o.c., p. 72).
(121) ‘linenbaenen’: lijnbanen, d.i. touwslagerijen.
(122) Het oefenveld van het leger vroeger aan de Maalse Steenweg, nu beperkt tot de Zeemachtbasis,
zie MV. 1790, f. 467 en n. 422.
(123) Deze processies werden gehouden n.a.v. de feestdag van de H. Jacobus (25 juli) en van de H.
Anna (26 juli), zie MV. 1787, f. 215.
(124) Pieter van de Casteele (30 jaar) geboren te St.-Laureins, woonde te Maldegem en was koopman
in lijnwaad. Hij werd veroordeeld op 26 september 1791 (RAB., Brugse Vrije, nr. 17038,
Registre Crimineel, f. 76-87, f. 117vo-124vo).
(125) François Van Walleghem was de benjamin van de familie (geboren 31 jan. 1767). Evenals Jozef
Van Walleghem vestigde hij zich als dobbelstellier (MV. 1787, p. 9 en 12).
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[Augustus]
(1 augusti 1791)
Op den 1 augusti wiert aen ider ingesetene deser stadt Brugge toegesonden de
conditiën van eene toutinarieligting(126) sub N. te zien en van welke wegens den
gemeenen armen en onkost van 't kerkhof naeder te handelen. (LXI gaset 1 augusti,
etc.). Schieting tot Adeghem op den 7 augusti.

(2 augusti 1791)
Op den 2 augusti is het feest van O.L.V. Portiancula in de kercke der eerw. paters
Recoletten met alle de pligtigheijd verricht, des naermiddaegs de processie langs den
gewonen toer met alle de pligtigheijd omgedregen wordende en de huijzen en straeten
schoon verciert zijnde.

(4 augusti 1791)
- fol. 95 - Op den 4 augusti is vanuijt de parochiale kercke van St.-Walburge, gelijk
ook uijt het clooster der eerw. paters Predikheeren wegens den feestdag van de H.
Walburge en Dominicus de processie als naer oude gewoonte omgedregen geworden,
gelijk ook des anderdaegs wegens het feest van O.L.V. ter Sneeuw uijt de kercke
van O.L.V. is gedaen geworden(127). De huijsen en straeten langs den weg schoon
verciert zijnde. Nu, gelijk men genoegsaem siet dat zoo de processiën, het begraeven
der doode in de stadt en alle andere saeken den geestelijcken staet raekende in
volkomen wesen blijven volgens de oude constitutiën, zal ik op deze pointen niet
verders meer handelen ten waere hoewel onverwagt op 't een of 't ander eenige
verandering gedaen wiere.
Nu is er een begin gemakt van een groot werk aan de Roosenhoedtstallen waer de
kaeije die teenemael vervallen was opnieuws zal opgebouwt worden, de
groeselkraemen tot'er tijdt langs den anderen kant gestelt zijnde. (LXII gaset van den
4 augusti, etc.).

(5 augusti 1791)
Op den 5 augusti 's middaegs om 4 uren begonde het carilion op den thoren tot in
den avond te speelen wanneer op de Mart verscheenen alle de soldaeten onser
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besetting in de waepens met vliegende vaendel die op de Mart langs de Steen- en
Catalinestraete in verscheijde compagniën verdeelt wierden en tot in den avond
stonden. Ontrent den 8 uren kwaemen aen de Catalinepoorte hunne koninglijcke
hoogheden, etc. aen met een rijk vercierde bargie van Gent welke door onsen eerw.
heer bisschop en gedeputeerde der magistraeten verwellekomt wierden onder het
vruegdegeroep van eene groote menigte volk. Vervolgens hunne koninglijcke
hoogheden in een open rijtuijg bespannen - fol. 96 - met twee peerden voo[ro]p
rijdende langs de gemelde straeten onder d'exercitie der militaire wierden gevolgt
door differente persoonen van hoogen rang, den heer bisschop en gedeputeerde
geseten in ses carossen. Op den Burg gekomen zijnde, wiert het vruegdegeroep
herhaelt door menige welpeijsende, veele nogtans alleenelijk den hoedt van 't hooft
niet opheffende nog verbittert wegens het patriotismus. Te melden de naedere
omstandigheden en de weijn[i]ge eere die aen die hooge persoonen maer aengedaen
is. Hunne intrek in het bischdom genomen hebbende, zijn sij seffens gecomplimenteert
door de magistraten in corpora en andere besondere persoonen, in den avond woonden
hunne k.k. hoogheden de commedie bij waernaer er een groot avontmael in 't
bischdom gegeven wiert. Om 10 uren de gewone wekkering op den thoren tot 's
morgens ophoudende omdat zulks aen hun den slaep zoude kunnen beletten. Te
melden hoe'r niet gevoert is en bemerkingen over 't placaet als fol. [94] en de groote
vruegdeteekens die tot Oostende gedaen zijn.

(6 augusti 1791)
Op den 6 augusti 's morgens om agt uren verscheenen alle de soldaeten op de Mart
als gisteren die op de Mart, St.-Jacobsstraete en Ezelstraete in verscheijde compagniën
verdeelt wierden. Ontrent 10 uren reeden hunne k.h. langs dezelve straeten in een
rijtuijg bespannen met 6 pe[e]rden door d'Ezelpoorte naer Blankenberg en Oostende.
In d'ee[r]ste plaetse onder eenen tente op den duijn een pragtig middagmael toegedient
wordende waernae zij langs het strange naer Oostende reeden waer hen alle eere als
vermelt aengedaen wiert, laetende dus in de gemoederen van alle welpeijsenden van
Brugge en heel - fol. 97 - Vlaenderen de hoogste agting voor hunne dierbaere
persoonen die zoo gelukkig de ruste in 't Nederlant herstelt hebben.

(8 augusti 1791)
Op den 8 augusti is met alle de gewone pligtigheijd door dezelve hunne k.h. tot Iper
de pligtige hulding van Z.M. den keijzer en koning vericht als d'hoofstadt van
West-Vlaenderen waer alles gerust afgeloopen en alle bedenkelijcke vruegdebedrijven
gepleegt zijn.
Heden verscheen in 't licht: ‘Het manhaftig bedrijf van de collatie door [?] etc’.,
bemerkingen daerop te maeken. (LXIII gaset van 8 augusti). Schietfeest tot Gend
Keijzerpoorte op den 21 augusti.
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(10 augusti 1791)
Op den 10 augusti is met alle de gewone pligtigheijdt door dezelve hunne k.h. tot
Doornijk de pligtige hulding van Z.M. verricht waer ook alles gerust afgelopen en
menige vruegdebedrijven gepleegt zijn.
Heden verscheen in 't licht: ‘Decreet bevelende weder te geven de pensionen ten
tijde der revolutie, etc.’, waerop ook bemerkingen te maeken, etc.
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(11 augusti 1791)
Op den 11 augusti is van 't Stadthuijs afgekondigt de volgende ordonantie(128): dat
aen den Heere ende Wet klagten toegekomen zijn door de hoveniers, hoe door de
verpagting der jagten in de cingels, siet fol. [?] groote schaede toegebragt wordt aen
de landen en dezelve tot den gront ger[en]ueer(eer)t worden, waerom den Heere ende
Wet ordoneert dat alle degone zullen jaegen op dezelve jagten door de gebruijkers
zullen worden gecalenciert(129)129 en vervallen in de amenden welke bij Z.M. placaeten
op het gebruijk der vrije jagten gepreschribeert zijn. (LXIV gaset van 11 augusti,
etc.). Schieting tot Waeregem op den 8 september.

(14 augusti 1791)
- fol. 98 - Op den 14 augusti wiert door eene compagnie jongelingen deser stadt op
Schipsdaele buijten d'Ezelpoorte eene aengenaeme exercitie in 't water verricht,
aldaer ten bijwesen van duijsenden menschen den gans over het water getrokken
wordenden, aen den overwinnaer als koning een schoonen prijs vereert wordende.
Dezelve jongelingen waeren met grooten treijn, alle gekleet in 't wit, daer nae toe
getrokken langs de besonderste straeten deser stadt gevolgt door de prijsen en op
menige schoone musicaele instrumenten gespeelt wordende.
Heden is er in den Com aengekomen een Fransch coopvaerdijeschip van Duijnkercke
met de nationeele vlagge van Vranrijk zoo zulks kenbaar gemakt was, zijn verscheijde
keijserlijcke officieren naer den Com gegaen en hebben den capijtijn in arrest genomen
totdat hij dezelve vlagge gestreken heeft. Den zelven zal zeffens naar Vranrijk
terugkeeren en mogelijcks van de natie daerover voldoening heerschen welk een
begin zoud konnen zijn van troubels over welcke men niet zonder redens bevreest
is, tusschen de natie van Vranrijk en Z.M. den keijser vroeg of laet te zullen
uijtbersten.

(15 augusti 1791)
Op den 15 augusti is als over jaer vanuijt de capelle van Blendekensgasthuijs 's
morgens om 11 uren de processie omgedregen langs den grooten toer zooals men
dezelve 's morgens om 5½ uren vóór alle de veranderingen plagt op te draegen. Nu
hadde men verwagt dat de vroegprocessie en degone naer - fol. 99 - de capelle ter
Poorterije (waer nogtans de twee wassekeersen van 36 pond saemen opgeoffert zijn
ter memorie, etc.) zoud hebben omgedregen geweest omdat alles op den ouden voet
herstelt is zoodat men hieruijt ziet zulks aldus alle jaere te zullen gecontinueert
worden. Meer als oijt saeg men heden de huijsen en straeten langs den weg verciert
ook als over jaer vier autaeren langs den toer gestelt zijnde(130). Des avons wierden
ook eenige huijsen geïllumineert en menige vruegdevieren ontsteken waer den toeloop
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van volk door d'overgroote warmte die men alsnu sedert eenige daegen ontmoet
overgroot was. (LXV gaset van 15 augusti, etc.).

(16 augusti 1791)
Op den 16 augusti hadden twee jongelingen deser stadt, genaemt Rietaege en
Steenhout, om eenige disputen die zij gehadt hadden malkaer tot een tweegevegt met
den degen buijten de Gendpoorte beropen present twee getuijgen; zij compareerden
beijde stoutelijk en naer eenige minuten naer malkaer gesteken en gekapt te hebben
wiert Steenhout eene lichte wonde in 't voorhooft toegebragt waernaer hij Riethaege
eene groote wonde in den bil toebragt, zoodaenig dat hij sterk bloedende zig als
verwonnen overgaf en volgens hun afspraek het gevegt eijndigde, niemant weet recht
d'oorsaek waerom dees twee in perijkel van hun leven zulks hebben durven bestaen,
zulks veroorsakt zijnde zoo er geseijt wordt omdat den eenen ten tijde der beroerten
patriot en den anderen eene fijge geweest heeft.

(18 augusti 1791)
- fol. 100 - Op den 18 augusti 's morgens om 11 uren heeft den zeer eerw. heer Petrus
de Pauw met de gewone pligtigheden in de cathedraele kercke van St.-Donaes
possessie genomen als XLIII deken der zelve kercke aen den zelven vergunt als
hiervooren fol. [74] vermelt. Ten deser eijnde waeren menige straeten rondt dezelve
kercke en omstreeks de Bogaertstraete, waer desen heer is wonende, bij
uijtnementheijd schoon verciert en des avons konstrijk geïllumineert alle welke door
desen heer in den avond met de grootste voldoening besigtigt wiert. Groot en kleen
schijnt zijne vruegt te betoonen over de groote vervoordering van desen heer die van
corael af in dezelve kercke zoodaenig van graet tot graet verovert is dat hij nu tot
elks genoegen den oppersten behalvens den heer bisschop geworden is. Menige zelfs
verwondert zijnde dat desen heer tot zulks een verheven graet verheven is zonder
dat hij van edel geboorte is en zulks tevooren noijt is gepleegt geworden.
Wegens het zeltsaemig onweder dat men op den 16 deser tegens den avont ontmoet
heeft, verneemt men uijt verscheijde streeken zeer onaengenaeme tijdingen besonder
uijt Rijssel, Kortrijk en omstreeks dezelve steden waer meer als eene aerdbevinge
ontmoet heeft tusschen het vallen van haegelsteenen als boulketten en heele stukken
ijs waerdoor de vrugte te lande zeer beschaedigt zijn en de daeken en vensters aen
menige huijsen teenemael in stukken geslagen en veele ander schade veroorsakt is.
(LXVI gaset van den 18 augusti). Nopende de diefte tot Vuerne te melden, etc.
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(22 augusti 1791)
- fol. 101 - Op den 22 augusti weet men voorseker verscheijde particuliere persoonen
deser stadt vanwegens Z.M. den keijzer ende koning door het krijgsgesag onderhoort
te worden, om rekening te geven van de besondere confrerentiën welke sij daegelijks
houden besonder in d'herberge Den Haene in de Steenstraete waerdoor een
verderffelijcken aenhang zoo men zegt van meer dan 400 persoonen objecten gesmeet
worden om eene ongeluckige revolutie te herbeginnen(131), gesaementlijk met de
nationeele van Vranrijk om de Nederlanden weer te heroveren waertoe geen de minste
redens zijn. Daegelijcks draegen bedekte spions ten desen eijnde maeren over weg
en weer Rijssel tot zoo verre dat men reets heden zegt sr. Gailliard(132) in arrest te zijn.
Wat van alle dit het eijnde zal wesen zal haest den tijdt leeren, temeer omdat men
seker weet dat er 30000 mannen troupen zoo voet- als peerdevolk naer de Nederlanden
op marche zijn die haest zullen aenkomen. In alle plaetsen zoo binnen Brugge als
elders exerceeren de soldaeten daegelijks in 't vuur en worden meer als oijt in den
wapenhandel geoeffent, uijt alle welcke veele gissingen gemakt worden. Bemerkingen,
etc.
Heden verscheen in 't licht: ‘Echten brief uijt de stadt Aelst vervolt met nieuwmaeren’,
ook ‘Den voijs deliberatif der stadt Gend, opsichtelijk, etc’., waerdoor menige
waerheijden in 't daglicht gebragt worden. (LXVII gaset 22 augusti, etc.).

(24 augusti 1791)
- fol. 102 - Op den 24 augusti begonde om 3 uren het carilion op den thoren te speelen
wanneer ten 4 uren naer een dispuijt onder de studenten in het collegie der eerw.
paters Augustinen de gewone prijsen uijtgegeven wierden, bestaende in boeken en
goude en zilvere madaliën die de primi met alle pligtigheijd omhangen wierden.
T'eijnde welke de primi geseten in koetsen en voorop rijdende de studenten te peerd
in cavelcade en schoone musicaele instrumenten met alle eere
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t'huijs beweegt wierden. Dese jaere zijn er wegens de weijnige studenten twee scholen
vacant, zijnde de besonderste prijsbehaelders de sonen van de heeren d'Heijne, Van
Dwalant, Charles Moentak en eenen vremden jongelink in 't collegie der eerw. paters
Augustinen wonende(133). In de verscheijde wijken der stadt waer de primi zijn
wonende, waeren in den dag menige huijsen verciert en de straeten met vlaggen
behangen, in den avondt dezelve ook schoon geïllumineert en vruegdevieren en
pektonnen onsteken wordende.

(25 augusti 1791)
Op den 25 augusti heeft men 's morgens vernomen dat den gepasseerden nagt sr.
Malfait, wonende in de St.-Jacobsstraete, uijt zijn huijs gehaelt en crimineelijk
geapparendeert is omdat hij over eenige daegen te laet in eene herberg zijnde, de
schaedebeletters niet alleen grootelijks uijtgescholden heeft maar dezelve ook met
een mes en sable faitelijk verdreegt heeft aen te randen en te doorsteken. (LXVIII
gaset van den 25 augusti, etc.).

(28 augusti 1791)
- fol. 103 - Op den 28 augusti wiert 's middaegs op Steenbrugge door eene compagnie
jongelingen van Brugge verricht eene aengenaeme exercitie: ten bijwesen van eene
overgroote menigte aenschouwers den ring gesteken wordende, alle de mededingers
te peert sittende verscheijde horlogiën en schoone zilvere prijsen aen de overwinnaers
gegeven wordende.
Heden verneemt men uijt Eecloo dat aldaer desen naermiddag, dag der zelver
kerremis, twee triumphstaeken zullen worden opgeregt met den dobbelen arend ter
eeren van Z.M. den keijzer en koning Leopold en dat ter deser oorsaek groote
vruegdebedrijven zullen gepleegt worden. Uijt dezelve plaetse verneemt men ook
den eerw. pater Gardiaen van 't clooster der Recoletten door den heer raedt fiscal
van Vlaenderen(134) opgelicht te zijn en naer Brussel overgevoert is omdat hij op 't
feest van O.L.V. Portiancula(135) lestleden op den Stoel der Waerheijd opentlijk tegen
den keijzer gepredikt heeft, de fijgen gedoemt en andere oproerige redens aen eene
menigte volk gepredikt heeft en omdat hij, zoo men zegt, in meer andere occasiën
nog opentlijk den keijser heeft durven tegenspreeken om alle disorders te voorkomen
waeren uijt Gend, wanneer desen pater opgelicht wiert, 200 mannen voetvolk
aengekomen terwijl desen pater zig hadde beroemt door het volk te zullen geassisteert
worden en dus ook eenen der gene is die de ongeluckige beroerten in de Nederlanden
tragt te vernieuwen(136). Bemerkingen te maeken.

(29 augusti 1791)
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- fol. 104 - Op den 29 augusti 's morgens om 6 uren zijn uijt Brugge 16 mannen
keijzerlijcke troupen met eenen officier in de waepens naer Thourhout vertrokken
omdat alhier de maere waeren toegekomen dat men gisteren aldaer, zijnde den dag
der kerremis, in de groote processie hadde bestaen eenige patrioticque teekens te
vertoonen onder verscheijde andere het patrioticq vaendel waerin den leeuw
geschildert was dog d'andere oproerige teekens waeren uijtgeschildert. De militaire
verdeelinge daer aengekomen zijnde, heeft seffens het vaendel, de trommels, fusieken,
cicerben en alle andere krijgstuijg doen overgeven hetwelk onder eene groote beroerte
dog zonder obstant gedaen is en alle hetzelve op eenen boerewaegen hebbende doen
laeden, is de verdeelinge troupen tegens den avont daermede binnen Brugge
aengekomen waer alles seffens onder een groot geloop van volk in d'hooftwagt
afgelost is en vervolgens ten profijte van Z.M. zal verbuert blijven, mits alle oproerige
teekens door heele het Nederland strengelijk verboden zijn.
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Heden verscheen in 't licht: ‘Notitie van differente betaelingen gedaen bij den
ontfanger generael der provenciale rechten van Vlaenderen, etc.’, uijt welke men
sub N. zien kan d'overgroote sommen welke voor Vlaenderen geduerende de troubelen
zijn uijtgegeven geworden. (LXIX gasette van den 29 augusti, etc.).

Eindnoten:
(126) D.i. bij toerbeurt opgeroepen, aangewezen worden.
(127) Betr. deze oude devotie met confrerie zie H. STALPAERT, Brugse Devotieprenten van
Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Andries-Brugge, 1976, p. 178-183.
(128) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f 2252.
(129) D.i. aangeklaagd, in rechte aangesproken, Cfr. DE BO, o.c., p. 483 en VERWIJS en VERDAM,
o.c., III, 1894, kol. 1117-1120.
(130) Zie MV. 1788, n. 193. Betr. het onderscheid tussen de (vroeg)processie met het H. Sacrament
rond de Blindekenskapel, een stichting uit 1588, en de toen nog niet herstelde processie naar
de kapel van O.-L.-V. van de Potterie, zie J. VAN DEN HEUVEL, De historiek van
Blindekensprocessie, in: Van Blindekens naar de Potterie. Een eeuwenoude Brugse belofte,
Brugge, 1980, p. 121-122.
(131) Het was inderdaad zo dat vanaf juli-augustus 1791 meer en meer Bruggelingen zich van de
Oostenrijkers afkeerden en alle heil van de Fransen verwachtten. De gebeurtenissen in Rijsel
maakten een grote indruk op de Bruggelingen. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, 262-267).
(132) Betr. bakker Joannes Gailliard, zie MV. 1787, n. 139, MV. 1789, n. 324, MV. 1790, n. 327 en
MV. 1791, f. 145.
(133) Met behulp van het register met de lijsten van leerlingen en uitslagen van het college der
augustijnen, 1782-1811 (in SAB., reeksnr. 464: Augustijnen) konden deze personen enigszins
worden geïdentificeerd: Henricus Heene, geboren in Amsterdam, primus van de Syntaxiani-klas,
zoon van Jan Heene, handelaar, en Johanna Sijthof (W. BOUSSY, De gegoede stand te Brugge
op het einde van de XVIIIe eeuw (1793-1804), lic, verh., Gent, 1963, Bijlagen, I, p. 193), Charles
Coppieters, zoon van Jean-Baptiste Coppieters 't Wallant (hier verbasterd tot ‘Van Dwalant’),
primus van de Poëtae-klas, ging rechten studeren en trouwde met Therese Stochove; in de
Franse en de Hollandse tijd en na de Belgische onafhankelijkheid heeft hij verscheidene politieke
functies waargenomen (uitgebreide biografie in: E. COPPIETERS DE TER ZAELE en CH.
VAN RENYNGHE DE VOXVRIE; Histoire professionnelle et sociale de la famille Coppieters,
1550-1965, II: Activités au cours des deux derniers siècles, Brugge, 1968, p. 203-214. Charles
Moentack, primus van de Figuristae-klas, was de zoon van de Brugse handelaar Charles François
Moentack en Joanna Vlaminck (BOUSSY, o.c., II, p. 277). De ‘vremden jongelink’ was Basilius
Ide uit Beenrem, primus van de Grammatistae-klas.
(134) Betreft Louis-Joseph Maroucx d'Opbracle, licentiaat in de rechten, procureur-generaal en lid
van de Raad van Vlaanderen (GAILLIARD, o.c., IV, 1860, p. 106).
(135) 2 augustus, gevierd in minderbroederskerken, zie ook f. 93.
(136) Sinds 1649 waren er twee minderbroeders in Eeklo gevestigd. Het eigenlijke klooster dateert
van 1664. De patriottische gezindheid van het klooster was al bekend, maar de hier besproken
episode is niet vermeld in de geschiedschrijving van het klooster (J. BAETENS, Eeklo, in:
Minderbroeders kloosters in de Zuidelijke Nederlanden. Kloosterlexicon, in: Franciscana,
XXXVIII (1983), p. 3-20; L. GOEGEBEUR, Kloosters in het Meetjesland, in: Appeltjes van
het Meetjesland, XXXV (1984), p. 245-246). Deze episode werd wel al bekendgemaakt door
D. VERSTRAETE, Een gestrafte pater, in: Vrij Maldegem, 8.7.1977, op basis van het dossier
in GENT, RIJKSARCHIEF, Raad van Vlaanderen, nr. 23685. Daaruit blijkt dat niet de gardiaan,
maar ene pater Frans Jodogne al in juni 1791 het incident heeft veroorzaakt, waarna hij door
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de plaatselijke keizersgezinden werd aangeklaagd, zodat hij tot zes jaar hechtenis werd
veroordeeld (zie ook MV. 1792, f. 51-52).

[September]
(1 september 1791)
- fol. 105 - Op den 1 september wiert van Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert het
k. en k. edict(137) nopende de herstellinge van de gedaente van het
gouvernement-generael der Nederlanden welke in de voorige gasette bestaende in 9
artikelen kan gesien worden. Desen morgen, gelijk gisteren, zijn meer dan 50
persoonen deser stadt op 't collegie gedagvaert geworden, van welke de boeten van
10 patacons zijn afgeheijst geworden, ingevolgen d'ordonantie hiervooren fol. [94]
vermelt omdat zij de gepasseerde weke voor de primi van 't collegie der Augustinen
hebben bestaen zonder consent illuminatiën te ontsteken en hunne huijsen te vercieren,
niettegenstaende de gewoonte van daerover te vieren. Zoo zij hebben ingebragt zegt
men dat dese en nog verscheijde andere dezelve boete zullen moeten betaelen of
onkosten aengedaen worden. (LXX gaset van den 1 september, etc.).

(3 september 1791)
Op den 3 september tegens den avond wierden 's avons van de Nieuportsche barge
komende aen de Ezelpoorte aengehouden en door de militaire wagt naer d'hooftwagt
opgebragt twee Fransche heeren, op hunnen hoedt hebbende de witte cocarde als
koningsgesinde van Vranrijk, naerdat hun pasport oversien was wierden sij geslakt
onder conditie van dezelve cocarden te zullen aflaeten. Naerdat alles alom door heele
het Nederland zeer nauwkuerige reserve genomen wordende om alle verdeeltheden
van gemoederen door de verschillige teekens in alle deelen te voorkomen.

(4 september 1791)
- fol. 106 - Op den 4 september 's morgens om 10 uren begonde het carillon op den
thoren te speelen en om 11 uren wiert in de cathedraele kercke van St.-Donaes door
onsen eerw. heer bisschop gedaen een pligtige pontificaele misse, ten bijwesen van
d'overste onser militaire besetting, de heeren der agtbaere magistraeten en een groote
menigte godtvrugtige 't eijnden welke den Te Deum afgesongen wiert om den
almogenden Godt te bedanken over den gewenschten vrede tusschen Z.M. den keijzer
en koning Leopoldt den II en den grooten heer der Turken(138) die nu naer eene
diensaemheijd van ontrent vier jaeren ten voordeele van het Huijs van Oostenrijk
gesloten is om alle verdeeltheijd van gemoederen te voorkomen is er, zoo binnen
Brugge als in d'andere steden van 't Nederland, verboden van hierover eenige publicke
vruegdebedrijven te plegen dat nogtans in diergelijcke voorvallen plagt in gebruijk
te zijn.

(5 september 1791)
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Op den 5 september heeft men voorseker vernomen dat sr. Malfait, van welken
hiervooren fol. [102] verhandelt is, bij sententie van 't magistraet gecondemneert is
voor vier weken over ander dag in de vangenisse te water en te broot te sitten tot
straffe van zijne begaene buijtenspoorigheden en dat zulks bij groote voorspraeke is
geschiet en zoo hij niet getrouwt hadde geweest en voor vrouw en kinderen moet
sorgen voorseker voor eenige jaeren tot het Correctie huijs van Gend zoude
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verwesen geweest hebben, zijne begaene moetwilligheden - fol. 107 - geen minder
straffe verdienende. Nu verneemt men ook uijt Gend dat de sententie van 't proces
uijtgesproken door rechters ten tijde van de revolutie over de persoonen Jansens en
Konink, siet dezelve versaemeling N. aldus gewesen is. De doode lichaemen moeten
vanonder de galge worden ontgraeven en in een nieuwe kiste geleijt zijnde vervoert
naer de parochiaele kercke van Audenaerde en een solemnelen lijkdienst over dezelve
aldaer ten koste der re[c]hters worden gedaen. Door dese moet ook aen de weduwen
worden vergoet eene somme van elk thienduijsent guldens eens en aen ider der
kinderen van de geëxecuteerde moet jaerelijks eene somme van hondert en vijftig
guldens geduerende hun leven gegeven worden en bovendien de eere der familie
door de rechters worden herstelt. Zoo men ook verneemt hebben de rechters tegens
dese sententie in den grooten raede van Mechelen geappaleert, dog men vreest dat
hun lot aldaer niet beter zal afloopen en dat zij die onregtveerdige doodtvonissen
dier zullen moeten betaelen omdat zij daertoe niet bemagtigt waeren. (LXXI gaset
5 september, etc.).

(8 september 1791)
Op den 8 september wiert van de predikstoelen afgelesen en geaffixeert eenen
herderlijcken brief van zijne doorluchtigste hoogweerdigheijd den bisschop van
Brugge, die versaemeling N. kan gesien worden, en niet anders behelst dan eene
vermaeninge en opwekkinge van alle onderdaenen tot de eendragtigheijd en tot
trouwe voor hunnen wettigen souverain Leopoldus den II zonder welcke noijt eene
gewenschte ruste in de Nederlanden zal gevonden worden, etc. (LXXII gaset van
den 8 september, etc.).

(9 september 1791)
- fol. 108 - Op den 9 september wiert van 't Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert de
volgende bekentmaekinge(139): dat den Heere ende Wet der stadt Brugge door eene
depeche vanwegens het gouvernement zijn gelast geworden van seffens in de Fransche
en Vlaemsche taelen bekent te maeken de volgende orders wegens het draegen der
cocarden waernae alle ingesetene zoo inboorlingen als vremde zig zullen moeten
gedraegen, behelsende dat den commandant-generael der troupen der Oostenrijksche
Nederlanden is onderricht geworden dat verscheijde in borgerskleederen zig verstouten
binnen dese landen cocarden en andere oproerige teekens te draegen, uijt welke
groote wanorders en verdeeltheden van gemoederen zouden konnen voortskomen
om welcke te voorkomen stiptelijk geordoneert wordt dat niemant in borgerskleederen
eenige hoegenaemde teekens, van welk caleur dezelve mogen wesen, zal vermogen
in dese landen over zig te draegen uijtgesondert de militaire, op pene van als stoorders
der gemeene rust te worden aengehouden tot aenhouding van welcke aen alle militaire
en police bediende de volle magt vergunt wordt. Niet zonder redens is dese strenge
ordonantie bekent gemakt, want menige stoorders van 't algemeene welvaeren nog
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niet ophouden van door verscheijde teekens en argelistige vonden de rust te stooren
die nu zoo geluckig voor alle welpeijzende herstelt is geworden.

(11 september 1791)
- fol. 109 - Op den 11 september vierde eenen man en vrouw, wonende op de veste
t'eijnden de Ganseplaetse, hun vollen jubilé van den tijdt van vijftig jaeren saemen
te zijn getrouwt onder het geluijt der klokken 's morgens om agt uren met 5 carossen
naer de kercke van O.L.V. gevoert wordende waer sij onder het afsingen van een
plichtige misse hunnen jubilé vierden. Ter deser gelegentheijd zijn er geen
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openbare vruegdeteekens gepleegt, want hetzelve door de gebuers aldaer aen d'heeren
van 't magistraet versogt zijnde, is hun zulk teenemael verboden om dus het
nagtloopen zooveel mogelijk te voorkomen.
Heden morgen wiert de gewone hoogmisse in den choor der cathedraele kercke van
St.-Donaes zeer plichtiglijk met de beste ornamenten gedaen, terwijl bij onsen eerw.
heer bisschop zig in den choor bevont den ardtsbisschop van Boulognen(140) die gisteren
als vlugtelink uijt Vranrijk alhier binnen Brugge is aengekomen benevens menige
priesters van allen rang, uijt welke men kan oordelen tot hoeverre de ongeluckige
troubels in Vranrijk zig uijtbreijden die niet dan een volkomen ondergang voor dat
nog bloeijende dog ongeluckig koningrijk voorspellen indien de verwerde saeken
niet haest in der minne vereffent worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Copije der sententie tusschen Marij Francoise Ottoy,
weduwe van Joannes Lemman, etc’., ook ‘De wijze op dewelke de ijzere schepters
spoedig gevallen zijn uijt de handen der Vlaemsche dwingelanden’, beijde sub N. te
zien, etc.

(12 september 1791)
- fol. 110 - Op den 12 september verneemt men uijt Rousselaere de zekere tijdinge
dat aldaer door den heer fiscal, geassisteert door een detachement militaire, verscheijde
priesters opgelicht en naer Gend overgebragt zijn om aldaer rekening te geven over
eene daedt welken zij over eenige daegen hadden bestaen te plegen; bestaende dezelve
in eene pligtige solemnele misse die zij hebben bestaen te doen tot gedagtenis over
de overleden vaderlanders die ten tijde der revolutie ongeluckig het leven hebben
verloren, hebbende bovendien bestaen als ten tijde der ongeluckige beroerten de
waepens van Vlaenderen te gebruijken en eenige andere uijtwendige teekens welckers
gedagtenis verboden is voor altijdt door een eeuwige vergetentheijd te begraeven en
die priesters hierom aen eene groote berispinge schuldig zijn(141).
Heden verscheen in 't licht: ‘Catechismus of profijtige leeringe, verdeelt in 8 lessen
door den keijsersgesinden boer’, welk sub N. kan gesien worden. (LXXIII gaset van
den 12 september, etc.). Schieting tot Thielt den 25 september.

(16 september 1791)
Op den 16 verscheen in 't licht: ‘Sententie van de raedt (raed) van Vlaenderen waerbij
goddeloos, vraeroepende en moordaedig verklaert word, etc.’, ook ‘Die fijge, met
liedeken’, welke beijde stukken N. versaemeling konnen gesien worden. Op heden
gebuerde binnen Brugge, door de verbreijdinge van desen en de voorgaende stukken
binnen de stadt Brugge, in d'herberge Den Meijboom een groot - fol. 111 - disorder:
sr. Ghuijze(142) die geduerende den ongeluckigen tijdt der beroerten geen der minste
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fijgen geweest heeft, las aldaer dog stil eenige deser brousueren. Twee patriotten, te
weten sr. Kints(143) en Goddijn(144) vraegden hem wat hij las, die hun zeijde dat zulks
hun niet aenging en dat hij las dat hij wilde. Hierop wilden zij hem de brousuere
ontweeren dog desen hem daertegen stellende, begonsten malkaer te schelden en
zoodaenig te worstelen dat zoo sij van andere niet hadden gescheijden geweest
malkaer zouden om hals gebragt hebben. Dusdaenige exempels siet men nu daegelijks,
zoo in de steden als te lande tusschen de voorige vijgen, die nu d'overhant hebben,
en patriotten voorvallen.
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(19 september 1791)
Op den 19 september verneemt men dat op meest alle de parochiën van 't Brugsche
Vrije de gepasseerde weke door militaire verdeelingen menige vaendels, trommels,
fusieken en sabels afgehaelt zijn, dat alle de genootschappen die vrijwillig overgeven
behalvens degone van Ardoije die hun daertegen gestelt hebbende nu in meer dan
20 huijsen met elk ses mannen militaire beset liggen om hun dus tot reden te brengen.
Nopende den voorval van Roesselaere, ziet fol. [110], verneemt men dat er voor den
soon van den heer greffier Spillebout(145) die gevlugt is reets 8000 guldens geboden
is om hem op vrije voeten te stellen en dat zulks niet meer als voor 15000 guldens
kan afgemakt worden omdat hij den pastor(146), die ook vlugtig is, tot het celebreren
van de misse voor d'overleden patriotten onder het geven van zijn hantteeken heeft
gegarendeert. (LXXV gaset 19 september, etc.).

(22 september 1791)
Op den 22 september verscheen in 't licht: ‘Brief van eenen catolijcken van Bergen
naer eenen nieuws-gesinden democraet van het district van Hazebrouk, aengaende
de wettigheijd der nieuwgekosen pastors, etc.’ sub N. te zien. In desen brief ontdekt
men veel waerheden nopende de revolutie van Vranrijk, besonder hoe verdommelijk
de nieuwe bisschoppen, pastors en andere geestelijcke bediende aldaer die goddelijcke
bedieningen hebben aenveert die niet dan eenen volkomen ondergang der religie
voorspelt; ook siet men in dezelve den ongeluckigen staet in welke dit roemrijk
koning(l)[r]ijk door de revolutie gebragt is en meer andere waerheden die in 't zelve
stuk konnen gesien worden(147). Dit alles niettegenstaende verneemt men alsnu dat
alles in Vranrijk in volle vruegt is omdat den koning als in de voorige gasette te zien
alle de decreten der landtsvergaederinge goetgekuert en onderteekent heeft. Veele
geloven nogtans zulks van geene deurzaemheijd te zullen wesen. (LXXVI gaset 22
september, etc.).

(26 september 1791)
Op den 26 september wiert er aen den ingang van den ommegang St.-Donaes langs
den kant van de Plaetse Malenberg geaffixeert boven de poorte eene ordonantie die
op een blad koper in groote letteren geschreven staet, behelsende dat de heeren balieu,
canonicken toernarissen(148) op het vertoog aen hun gedaen hoe menige kinderen hun
vervoorderen van in den ommegang en op het kerkhof te speelen waerdoor de glaese
vensters - fol. 113 - gebroken en andere buijtenspoorigheden begaen worden,
verbieden ingevolgen hun resultat van den 20 october 1747 zoo zij verbieden bij
desen aen alle kinderen in den ommegang of op des zelfs kerkhof te speelen op de
boete van een pond parasijs ende het afnemen van den hoedt(149) voor alle die hiertegen
zullen bestaen te doen, welke boete door d'ouders der kinderen zal moeten voldaen
worden. Nu verneemt men geduerende de gepasseerde weke op eenen nagt tot Kortrijk
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eenen overgroote diefte met swaere braeke begaen te zijn alwaer volgens de alhier
toegekomen lijsten den heelen winckel van eenen zilversmit en joualier bestolen is,
bestaende in eene consideraeble masse zilver en gout, menige gesette en ongesette
diamanten, onder welke 130 diamante kruijsen en ontrent zooveel paeren ooringen
getelt worden, uijt welke alleen men gissen kan hoe considerable die diefte geweest
heeft. (LXXVII gaset 26 september, etc.).

(29 september 1791)
Op den 29 september LXXVIII volgende gasette, dito, etc.

Eindnoten:
(137) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 2252; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
27 juli 1791, reg. 32, nr. 62 en reg. 35, nr. 24.
(138) Sultan Selim III (1761-1808), regeerde over het Turkse Rijk van 1789 tot 1808.
(139) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 227.
(140) Jean René Asseline, bisschop (geen aartsbisschop) van Boulogne, was geboren te Parijs in 1742.
Hij werd tot bisschop van Boulogne benoemd op 18 sept. 1789, en op 5 febr. 1790 geïnstalleerd.
Op 12 september van hetzelfde jaar werd het bisdom Boulogne volgens de ‘Constitution civile
du clergé’ afgeschaft, wat pas in 1801 door het concordaat bekrachtigd werd. Bisschop Asseline
ontpopte zich als één van de krachtigste opposanten tegen de kerkelijke politiek van de nieuwe
Franse regering en oefende o.a. door zijn geschriften een grote invloed uit op de Franse émigrés.
Hij verliet zijn bisdom op 1 juni 1791 en verbleef ook enige tijd in Ieper. Hij stierf in 1813 als
aalmoezenier van Lodewijk XVIII (F. LEJEUNE, art. Asseline (Jean René) in: Dictionnaire
d'histoire et de géographie ecclésiastiques, IV, 1930, kol. 1092-1095).
(141) Deze incidenten zijn op basis van ander bronnenmateriaal uitvoerig bestudeerd door J.
HUYGHEBAERT, De patriottentijd te Roeselare 1789-1792, in: Biekorf, LXXIX (1979), p.
217-224 en 342-355.
(142) Ch. Ghuuse, een handelaar in tabak, behoorde tijdens de Brabantse Omwenteling tot de
keizersgezinden (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 247).
(143) J. Kindts, speelde een aktieve rol in de Jacobijnse Club. In 1793 bekleedde hij de functie van
secretaris. Tijdens de Franse overheersing nam hij enkele politieke functies op lokaal vlak waar.
(VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 311, 315 en II, p. 200-201).
(144) Zie hierboven noot 88.
(145) Het gaat hier om de initiatiefnemer Louis Spillebout (1769-1838), zoon van advokaat Jan Baptist
Hyacint Spillebout, telg uit een vooraanstaande Roeselaarse familie, en later advokaat en griffier
te Roeselare. Uitvoerige biografische informatie in de het geciteerde artikel van
HUYGHEBAERT, p. 217-224 en 342-355.
(146) Pastoor Jan Berthold Glorie (Roeselare 1736-Ledegem 1812) was van begin augustus 1791 tot
begin januari 1792 niet op zijn parochie aanwezig. Hij was toen naar Brugge vertrokken, en
werd er op last van de kerkelijke rechtbank opgesloten in het capucijnenklooster. Op 22 december
1791 werd hij door het geestelijk hof te Brugge veroordeeld. (HUYGHEBAERT, o.c., p. 224,
345-347).
(147) Van Walleghem geeft hier opnieuw (zie ook f. 79) zijn oordeel over de Franse kerk, die op
basis van de ‘Constitution civile du clergé’ geleid moest worden door verkozen en beëdigde
geestelijken. Na de veroordeling van de ‘Constitution’, door Pius VI, viel de Franse kerk uiteen
in een ‘église constitutionelle’ en een ‘église romaine’ (ROGIER, o.c., p. 175-179).
(148) ‘canonicken tournarissen’: kanunniken die bij toerbeurt bepaalde functies uitoefenden.
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(149) I.v.m. ‘het afnemen van den hoedt’ als strafmaatregel, zie de vraag in Biekorf, LXXXVI (1986),
p. 435.
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[Oktober]
(2 october 1791)
Op den 2 october, feestdag van de H. Engelenbewaerders en van O.L.V. van den
Roosencrans, was in de kercke van O.L.V. in 't midden der kercke geplaest den
gewonen autaer, teenemael schoon nieuw geschildert die aldaer nu sedert de suppressie
der confrerijen niet heeft gestelt geweest in de kercke der eerw. paters Predikheeren
nogtans uijt welke hedennaermiddag de processie omgedregen is en is tot nog toe
den gewonen autaer in 't midden der kercke niet gestelt maer alleen het beelt van
O.L.V. en menige keerssen hoewel nu zoo in d'een als d'andere kercke de confrerijen
met allen luijster herstelt zijn.

(3 october 1791)
- fol. 114 - Op den 3 october verneemt men dat er tot Doornijk, Kortrijk en omliggende
plaetsen sedert eenigen tijdt eene zeer gevaerlijcke siekte heerscht die eer men de
grond der zelve heeft konnen ontdekken menige persoonen heeft nae 't graf gesleept;
de doctoors alle hunne middelen van konst uijtgeput hebbende, hebben eijndelinge
aen eene vrouw versogt van haeren man daeraf overleden te mogen opereren. Zulks
toegestaen en volbragt zijnde; hebben zij in de maege van den man gevonden
duijsenden kleene wormkers die alles verteeren. Dese wormkens hebben sij geleijt
in verscheijde dranken als melk, asijn, olije, etc., om te zien of sij daeraf zouden
creveeren, dog vrugteloos totdat zij die geleijt hebben in 't sop der sideroenen
waerdoor dezelve alle seffens gecreveert zijn. Zedert wordt aen de sieke de cideroenen
ingegeven die van die sikte aengetast worden, zoo men verneemt met den besten
uijtval en dat meest alle lijders door dien middel nu het gevaer ontkomen en
kortswillig genesen worden waerdoor nu de cideroenen op een hoogen prijs zijn.
(LXXVXI gaset 3 october, etc.).

(5 october 1791)
Op den 5 october vernam men 's morgens dat de zoogenaemde wagjeviers of
nagtroepers geduerende desen nagt tusschen een en twee uren op den trap van het
godtshuijs van St.-Juliaen in de Bouvrijstraete hebben gevonden een nieuwgeboren
kindeken schoon in luijweren en doeken opgedaen, die daeraf seffens rapport aen
den heer borgmeester gemakt hebben en 't welk op heden het H. Doopsel ontfangen
hebbende in 't vondelingshuijs is besteet geworden.

(6 october 1791)
- fol. 115 - Op den 6 october is bij orders van d'heeren van 't magistraet bij hallegebode
en trommelinge afgekondigt de volgende ordonantie(150): dat den Heere ende Wet
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klagten bekomen hebben van sr. Ghuijse als aengestelden ontfanger van de contributie
wanneer dezelve in voegen was(151), dat er verscheijde persoonen deser stadt onder
verscheijde voorwensels weijgeren hunnen agterstel te betaelen, gelijk ook den
stuijvers van 't quitantierecht, waerom den Heere ende Wet aen eenider, zoo
geestelijcke als weijreltiijcke, ordoneeren van dese hunne agterstellen en quitantierecht
daertoe aensogt wordende seffens te betaelen op pene van parate executie en van
verderen tegenstant faitelijk aengehouden te worden totdat hun aendeel zal betaelt
zijn; dat het betaelen van desen agterstel der contributie die nu teenemael gecesseert
is tot nog toe door veele niet betaelt is, is geweest uijt oorsaek van de revolutie
wanneer elk meijnde dat hij meester was en onder verscheijde voorwensels veele
geweijgert hebben contributie te betaelen die nu willen sij aen geene affronten subject
zijn seffens door elk zal moeten betaelt worden.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

55
Heden verscheen in 't licht: ‘De Fransche constitutie door de landtsvergaederinge
aen den koning overgegeven den 3 september 1791, etc.’, welke versaemeling N.
kan gesien worden. Nu ziet men als in een klaer daglicht alle de artikelen der Fransche
staetsomwenteline welke zooveele onheijlen veroorsakt heeft en op welke verscheijde
bemerkingen te maeken, etc. (LXXX gaset 6 october, etc.).

(7 october 1791)
- fol. 116 - Op den 7 october in den naermiddag is langs de Cruijspoorte ingekomen,
en die aldaer door den heelen état-major van onse besettinge afgewagt en tot in 't
Hof van Commercie(152) tevoet vergeleijt wiert, eenen keijzerlijcken en koninglijcken
generael welken alhier binnen Brugge zal blijven woonen en als commandant van
de stadt zal zijn zullende tot'er tijdt dat hij een huijs zal afgehuert hebben in 't Hof
van Commercie blijven logeeren, 14 waegens met knegten en bagasekorts agter den
generael ook langs die poort inkomende. Eerstdaegs zegt men zullen de troupen over
welke desen generael het bevel voert binnen Brugge in besitting aenkomen die uijt
het Luijksche naer de Nederlanden vertransporteert worden.

(10 october 1791)
Op den 10 october zijn tegens den avont langs de Cruijspoorte ingekomen eenige
oversten van de troupen, gelijk ook verscheijde waegens met bagase, die geduerende
dese weke verwagt worden, dezelve zal bestaen in een corps jaegers welkers monture
zeer schoon is, hebbende groene casakken en vesten, omset met root, een langen
rooden brouk, korte leersen en een ronde hooge mutse met pluijmen, op hun zijde
een langen sable draegende zoodat men in lange jaeren binnen Brugge diergelijke
monture van de k. en k. troupen niet gesien heeft waerom dees oversten van groot
en Meen als iets wonders besien worden. Zoo men verneemt heeft er
saterdagnaermiddag binnen Brussel een overgroot verschil geweest tusschen twee
differente regementen k. en k. troupen die hantgemeen geworden zijn en van beijde
zijden niet alleen vele gekwest maer zelfs zoo nu de spraeke is veele zijn gedoodt
geworden eer dat het gevegt is konnen gestilt worden. (LXXXI gaset van den 10
october, etc.).

(11 october 1791)
- fol. 117 - Op den 11 october in den naermiddag zijn van de Mart tevoet langs den
calsijdeweg naer de stadt Oostende vertrokken vier batalions k. en k. voetvolk welke
alhier sedert hunne aenkomst op 't eijnde der revolutie in de casernen op de Lange
Reije en [in] 24 huijsen(153) hadden geïnkwartiert geweest, van dezelve bevinden hun
nu nog 4 batalions in de caserne der Poermolen die aldaer tot naedere orders zullen
in garnisoen verblijven. Tegens den avond zijn tevoet uijt Gend langs de Smede-,
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Cruijs- en Catalinepoorte met menige bagasewaegens aengekomen drij batalions k.
en k. jaegers bestaende in circa 500 mannen in dezelve monture als de aengekomen
oversten hiervooren vermelt. Dese zijn seffens vertrokken naer de casernen vermelt
uijt welke de voorige waeren vertrokken om aldaer in garnisoen te verblijven. Morgen
of overmorgen zegt men zullen dese van nog ontrent gelijk getal mannen in Brugge
in garnisoen vermeerdert en gevolgt worden.

(14 october 1791)
Op den 14 october wiert aen eenen der soldaeten van onse nieuw aengekomen
besetting in de caserne langs de Lange Reije 50 stokslaegen gegeven om het stelen
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van een pak papier in een winckel in de Langestraete waer den eijgenaer moest
bijstaen totdat de executie volbragt was, waernae hem zijn goedt gerestitueert wiert.
Op deze soldaeten die in het Luijksche op den boer gelegen hebben en aldaer het
stelen en rooven gewoon zijn, zal er nauwkuerige reflectie genomen worden. Gisteren
in den avont is op den zelven voet als hiervooren vermelt het resteerende deel der
zelve besettinge binnen Brugge aengekomen. (LXXXI[I]gaset van de 14 october,
etc.).

(15 october 1791)
- fol. 118 - Op den 15 october is de militaire van onse nieuwe besetting voor d'eerste
mael in d'hoofdwagt en aen de poorten gestelt, welke over ander daeg door de voorige
zullen vervangen worden.
's Avons in 't slaen van de retraite wordt eene schoone krijgsmusik onderhouden, de
groene en de witte zoo men die naemt gaen rondt de Mart elk op verscheijde
krijgsmusik schoon speelende, t'eijnden welke zij voor d'hooftwagt nog eenige
liedekens speelen waerdoor alle daegen menige persoonen op de Mart zijn om die
nieuwigheijd te zien.
Weijnige daegen passeeren der zonder dat er van de soldaeten van onse nieuwe
besetting of door de wissen loopen of stokslaegen ontfangen, zoo voor het begaen
van dieften, het taxeeren der borgers en andere faitelijkheden, want deze in het
Luijksche gewoon geweest hebbende op den boer te liggen, het stelen zeer gewoon
en hierom de grootste maetregelen moeten gebruijkt worden om dese hunne pligten
te doen onderhouden opdat den borger zoude konnen gerust zijn.
Heden (heden) verscheen in 't licht: ‘Protest van de stadt Gend tegen de betaelinge
der schulden, etc.’ ook ‘Commissie crimineel met aenslag van goede, verleent in den
Raede van Vlaenderen den 3 october 1791, etc.’, welke sub N. konnen gesien worden
en uijt welk laeste stuk men zien kan op hoedaen[i]ge wijse den lijkdienst tot
Rousselaere, van welke hiervooren fol. [110] gehandelt hebben, is gehouden
geworden.

(17 october 1791)
- fol. 119 - Op den 17 october verneemt men uijt Oostende zeer onaengenaeme
tijdingen van verregaende beroerten die gisterennaermiddag aldaer zijn voorgevallen;
het grouw opgestookt door de zoogenaemde fijgen ten tijde der revolutie hebben
wederom doen vastnemen de heeren Rickx en Bedet (broeder van den pater Predikheer
deser stadt die vóór de revolutie zoo menige devoiren gedaen heeft), twee bekende
patriotten, en die in 't overgaen van 't land onder de gehoor(h)[z]aemheijd van Z.M.
den keijzer en koning hetzelve hebben moeten lijden. Dese heeft men wederom zeer
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mishandelt, in den strontwaegen rondtgevoert met drek en vuijligheijd zoodaenig
besmeten en besmuert dat zij onkennelijk waeren, hunne woede is dan gevallen op
hunne huijsen waer zij alle de glaese vensters ingesmeten en zeer beschaedigt hebben.
Over alle dit wordt den heer fiscal eerstdaegs in Oostende verwagt om den heelen
handel te imformeeren en de pligtige te straffen, want zoo hiervoor geen exempels
gebueren, zal het nog lang aenlopen eer de eensgesintheijd als vóór desen zal
heerschen die nogtans zoo noodig is en die alom zoo nauw bevolen wordt als blijkt
uijt een herderlijcken brief van den bisschop van Antwerpen, etc., welcke sub N. kan
gesien worden. (LXXXIII gaset van 17 october, etc.).
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(20 october 1791)
Op den 20 october verscheen in 't licht: ‘Tweede protest der stadt Gend tegen de
betaelinge der schulden, etc.’, sub N. te zien en uijt welke blijkt welke devoiren dat
er aengewent worden om de schulden die geduerende de revolutie gemakt zijn af te
schudden van den hals van het arm gemeente die daerin minst pligtig is en met
duijzenden argelistigheijden is omgeleijt geworden. (L)XXIV gaset van 20 october,
etc.).

(21 october 1791)
- fol. 120 - Op den 21 october is van 't Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert de
volgende advertentie(154): dat de redenen die den Heere ende Wet gemouveert hebben
van aen de grootbierbrouwers te consenteeren van hunne bieren hooger dan een pond
agt schellingen uijt te leveren komen te cesseren, ende dat gevolgentlijk het publik
verwittigt wordt dat van nu voorts aen alle grootbierbrouwers geïnterdiceert is
geworden van de groote bieren aen hoogeren prijs dan een pond agt uijt te leveren
op de boete van 100 guldens par tonne die zij voor elcke contraventie zullen
incureeren, zijnde copije deser aen alle dezelve grootbierbrouwers toegesonden en
geordoneert dese ter onderrichting van 't publijk op de gewonelijcke plaetsen
geaffixeert te worden.

(22 october 1791)
Op den 22 october verneemt men uijt Oostende dat de verregaende beroerten aldaer
beginnen op te houden sedert d'aenkomste van den heer fiscal die de belhamers zoo
men zegt zal doen straffen en de militaire alom de wagt houden en langs alle zijden
patroulliën doen. Onder de menige boosaerdigheden die besonder de ontaerde
visschers daer hebben aengeregt, is geene der minste dat zij den soon van den heer
balieu zoodaenig hebben aengerant dat hij in 't grootste gevaer van sterven is; sij
hebben hem niet alleen menige doodelijcke slaegen en stooten toegebragt maer met
bondels brandende stroij het hair van zijn hooft en wijnbrouwen - fol. 121 afgeschopert en menige andere ongehoorde baldaedigheden gepleegt. Uijt Gend
verneemt men dat eenen man gekleet met een patriotique vesten en brouk eene der
poorten van die stadt inkomende door de militaire wagt seffens is doodtgeschoten
en dat hij door dezelve zonder ander onderzoek is begraeven geworden. Of desen
ongeluckigen zulks met zijnen wille of onnoosel gedaen heeft, weet niemant, zijnde
genoeg dat hij ingevolgen de keijserlijcke bevelen siet de voorige gasette met de
patriotique teekens heeft derven de stadt inkomen, jae dit order is in Gend zoo strikt
dat men er geen geele of roode brouken of vesten meer durft draegen uijt vreese van
affronten te lijden, daer nogtans nog geen jaer geleden de patrioticque kleederen
algemeen waeren. Uijt Antwerpen verneemt men dat eenen borger aldaer eenen
soldaet met zijnen stok heet doodtgeslaegen die van onder met loot beslegen was,
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omdat hij van den zelven aengesproken wiert, dog dat hij het zeffens door de vlugt
ontkomen is. Uijt alle dees voorvallen siet men dat er nog geen volkomen rust heescht
waeraen men zig met het eijndigen der troubels verwagt heeft, want hoe kan de rust
herstelt zijn zoolang het volk zelve langs alle zijden dezelve door oneenigheden
dezelve ter neder brengt.

(23 october 1791)
- fol. 122 - Op den 23 october in den naermiddag was het collegie vergaedert wegens
den volgenden voorval gisteren naermiddag binnen Brugge voorgevallen: ontrent
het huijs van sr. Cools bij St.-Salvators, meester-timmerman, hadden eenige jongers
naer de soldaeten steenen geworpen welke meijnende dezelve uijt
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den timmermanswinckel te komen daer groot disorder makten en eenen der knegten
mede naer d'hooftwagt sleepten, ten allen gelucke waeren daer ontrent geweest
verscheijde prueven die de zaek ten voordeele van den knegt en baes contrarie
probeerden en zeijden dat het jongers geweest hadden die weggeloopen waeren,
niettegenstaende welcke den knegt daer is moeten blijven sitten totdat de heele saek
door de prueven door 't collegie is onderhoort geworden waernaer hij geslaekt is
geworden.
Geene daegen passeeren der of daer vallen troubels door de laest nieuw aengekomen
besetting voor, zoo door hun stelen als aenranden van persoonen die ook veele door
de jongers veroorsakt worden mits sij wegens hunne kleedinge die de jongers niet
gewoon zijn hun naegeropen worden: ‘Paepegaeij hoe laet is 't, Blankkenbergenaer,
biervoerder’(155), en meer andere termen die hun kleeding niet ongelijk is en welke
door de soldaeten die zulks verstaen zeer qualijk genomen wordt.

(24 october 1791)
- fol. 123 - Op den 24 oktober waeren verscheijde ambagten en neeringen
saemengeropen op hunne respective vergaederplaetsen tot het geven van hunne
stemme over een project door de Kamer van Commercie en door de vrije neeringe
van de schippers geprojecteert, wegens eene representatie aen Z.M. den keijser ende
koning te doen tot het bekomen [van] verscheijde voordeelen voor den koophandel,
als onder andere eene spoediger ontlossinge der koopvaerdijeschepen en 't versoek
van de porte franc van den Kom(156), als Oostende is. Door het meesten deel is het
laeste voorstel afgekuert omdieswille dat men voorsiet dat het porte franc van den
Com in plaets van voordeel niet dan naedeel door de menige venditiën en anders
voor veele ambaegten en neeringen zoud konnen toebrengen, dus weet men niet of
hetzelve aen Z.M. zal vertoont worden of niet.
Heden om 11 uren heeft in de kercke van de eerw. paters Predikheeren zijnen halven
jubilé van een 25-jaerige professie geviert, den eerw. pater Maréchal van Leffinge
onder het afsingen voor den zelven een pligtige misse waer alle zijne vrienden en
bekende tegenwoordig waeren. T'eijnden welke voor meer dan 100 persoonen in den
refter een schoon trectement opgeregt was, welke ook ten desen eijnde met verscheijde
versieringen schoon verciert was. (LXX(I)V gaset van den 24 oktober, etc.).

(27 october 1791)
- fol. 124 - Op den 27 oktober is van 't Stadthuijs afgekondigt en bij hallegebode en
trommelinge geaffixeert eene wijtloopige ordonantie(157), behelsende dat het collegie
van schepenen vanwegens Z.M. den keijser ende koning geordoneert is geworden
van nauwkuerig te waeken op alle vremde persoonen die hun binnen de stadt zouden
bestaen te placeren tot voo[r]kominge van alle disorders die daeruijt zouden konnen
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resulteeren, waerom door den Heere ende Wet geordoneert wordt te observeeren de
volgende artikelen: dat logisthoudende persoonen, van wat staet of conditie zij zouden
mogen wesen, gehouden zijn binnen drij daegen naer de publicatie deser aen hunnen
respectiven wijkmeester of substitut over te geven eene lijste van alle de vremde
persoonen die zij in hunne huijsen, kaemers, kelders of solders ophouden of logieren
waermede zijn hun genieren en den kost krijgen op [p]eene van te vervallen in eene
boete van 6 guldens voor ider persoon die zij zullen versweegen hebben. Dese lijsten
zullen binnen de agt [daegen] moeten
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worden overgegeven worden aen de hooftman van elk sesdendeel opdat door het
collegie zoude konnen inspectie genomen worden nopende het gedrag van alle dezelve
persoonen. Wordende alle wijkmeesters versogt en niet min belast van in hunne
wijken te doen onderhouden de ordonantie van den 27 junij 1776, nopende de publike
bedelaerije en dezelve in alle deelen te doen observeeren. (LXXXVI gaset van den
27 oktober, etc.).

(29 october 1791)
- fol. 125 - Op den 29 oktober is van 't Stadthuijs bij hallegebode en trommelinge
afgekondigt de volgende ordonantie(158) dat den Heere ende Wet der stadt Brugge
ondervinden dat niettegenstaende de voorige politique ordonantiën verscheijde
persoonen zoo koetsiers als andere bestaen op eene onbehoorlijcke wijze door de
stadt en ten inkomen de stadtspoorten te rijden, uijt welke menige ongelucken konnen
resulteeren en om waer in te voorsien den Heere ende Wet ordoneert aen eenider,
wie het wesen mag, zoo binnen de stadt als ten inkomen de stadtspoorten anders dan
op den gewonen stap te rijden en ten in- of uijtkomen de poorten der stadt met peerden
of waegens te blijven staen, door de militaire of andere wagten zulks geordoneert
wordende, op pene van elke contraventie eene boete van 60 pond parasijse te
incureren, en alzoo den Heere ende Wet ook ondervint dat niettegenstaende de voorige
politique ordonantiën veele jongers bestaen langs de straeten met steenen te werpen
en op de publicke wegen met den kaetsbal te speelen waerdoor hoewel ten meerderen
deele uijt onbedagtheijd en speelsugt gedaen, de huijzen of vensters beschaedigt
worden en de voorbijgangers in hunnen gang gestoort ofte beledigt worden uijt welke
menigmaele disorders of disputen veroorsakt worden, zoowel - fol. 126 - tusschen
den borger als militaire (zoo nog onlangs is geschiet waeruijt wordt verstaen het
voorgevallen, hiervooren fol. [122] vermelt, en over welke faitelijkheijd vier soldaeten
die den timmermansknegt hebben met gewelt naer d'hooftwagt beweegt sedert twee
daegen elk vier toeren door de wissen hebben moeten loopen), om alle welke te
voorkomen den Heere ende Wet ordoneert dat voortaen geene jongers met steenen
of andere materialen langs de straeten vermogen te smijten of op de publicke wegen
of marten met den kaetsbal speelen, zulks alleen op de stadtsvesten toegelaeten zijnde,
op de boete van 2 pond pararijse voor elcke contraventie, zullende de ouders en
voogden die boete voor hunne kinderen moeten instaen en die niet in staet zijnde
seffens te betaelen arbitrairelijk gestraft worden. Ordoneerende aen alle degone der
stadt in eede zijnde op d'uijtvoering deser naukuerig te waeken, de ingesetene seffens
calangeerende en de vremde te apparendeeren met seffens van de faitelijkheijd rappart
gemakt worde.

(31 october 1791)
Op den 31 oktober is Z.E. den heer generael van onse tegenwoordige besetting die
nu in een schoon huijs op den Dijver gehuijsvest is, 's morgens met de barge naer
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Oostende vertrokken om aldaer den heelen handel der faitelijkheden, hiervooren fol. 127 - vermelt fol. [119] waer door den generael alles nauwkuerig zal naegesien
worden en waer men verneemt alles tamelijk gerust te zijn sedert dat er aen de
militaire bevel gegeven is om in geval van nood gewelt door gewelt te keeren, ten
desen eijnde door alle de wijken der stadt dag en nagt sterke patrouilliën te
onderhouden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Resultat der nieuwe colatie der stadt Gend overgebragt
aen den heer hoogbaliu, etc.’, sub. N. te sien, etc. (LXXXVII gaset van den 31 oktober,
etc.).

Eindnoten:
(150) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 229.
(151) Wordt hier dezelfde persoon bedoeld als op f. 111? Ghuyse was reeds ontvanger in 1789. In
1788 is hij assistent van de ontvanger van het officie van de rechten op wijn en brandewijn (Zie
MV. 1788, f. 103 en MV. 1789, f. 458).
(152) In de St.-Jakobsstraat, het tegenwoordige hotel Navarra: zie MV. 1790, f. 388, n. 331. Was in
1715 door de Kamer van Koophandel als corporatiehuis en hotel ingericht: Kamer van
Koophandel te Brugge. Oorsprong, ontstaan en oprichting, Brugge, 1967, p. 22. In 1781 heeft
ook Jozef II er gelogeerd: A. SCHOUTEET, Ghedinckboeck van M.F. Allaert. Brugse kroniek
over 1713-1787, Brugge, 1953, p. 50.
(153) ‘24 huizen’ is een aldus genaamde kazerne in de Snaggaardstraat (Quelques renseignements
sur les propriétés de la ville de Bruges, fournis par le receveur communal, en conformité de la
lettre du collège échevinal du 21 Janvier 1856, in: Bulletin communal de la ville de Bruges,
VIII (1855-56), p. 502). Met de kazerne langs de Lange Rei is naar alle waarschijnlijkheid het
gewezen klooster Sarepta bedoeld.
(154) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 229.
(155) Het eerste lid van deze uitroep is de eerste regel van een door geboren Bruggelingen nog bekend
kindervers. Papegaai en biervoerder kunnen hier genoemd zijn wegens hun speciale tooi resp.
kostuum. Misschien is dit ook het geval voor de Blankenbergenaar als visser of visverkoper.
Het vermelde kindervers luidt als volgt:
Papegooi hoe boat is 'tol,
tienenolf,
de klokke up je bolg,
wat ejje vandenoenen g'eten,
petatten met erreweten,
kom moar ut jen stol.
(156) Oostende was in 1781 door Jozef II tot vrijhaven uitgeroepen. Dit betekende dat geen rechten
moesten betaald worden op goederen die te Oostende werden opgeslagen. Alleen op de waren
die uit Oostende in de richting van het binnenland werden vervoerd, hief men tollen. De Brugse
kooplui betwistten Oostende dit zeer aanzienlijk voordeel en eisten van Jozef II bepaalde
compensaties. (zie VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 16-39 en p. 138-141).
(157) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 231; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
19 okt. 1791, reg. 36, nr. 153.
(158) Zie SAB., Hallegeboden, 1786-1793, f. 231v.
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[November]
(3 november 1791)
Op den 3 november verneemt men uijt Gend, dog zonder vasten grondt van waerheijd
en zonder dat men weet om welke oorsaek, dat er vier van de aensienlijkste heeren
van die stadt, prise de corps t'hunnen laste van wegens Z.M. den keijser ende koning
is uitgegeven geduerende de revolutie de grootste patriotten geweest hebbende.
Dezelve worden reets genoemt te weten den heer Velain, hoogbalieu, den heer De
Bast en Rouaert en...(159), d'egtheijd van welke men haest zal vernemen is 't eventwel
seker dat den knegt van den heer De Deurwaerder, raedtpensionaris deser stadt(160),
vlugtig is, omdat hij over eenige daegen in d'herberg Den Landtsman op d'Eijermart
zijnde, geseijt heeft dat de Fransche de 40000 mannen die men zeijde nae de
Nederlanden af te sakken haest zullen te koelen leggen en andere schimredenen, etc.
Heden verscheen in 't licht ‘Vonnis gegeven in den souverainen raedt van Brabant,
den substitut generael De Leenheer, etc.’, sub N. te zien. (LXXXVIII gaset van 3
november, etc.). Schieting tot Aerzeele den 13 november, etc.

(5 november 1791)
- fol. 128 - Op den 5 november is bij condemnatie crimineel voor 't Landthuijs van
den Vrijen op een schavot met de galge daervoor geplant en het strop over den haels
geslaegen met roeden gegeesselt Pieter Muelemeester(161), geboortig en lest gewoont
hebbende tot Zilleghem, oudt 21 jaeren, jongman en boereknegt van stijle, ontfangende
90 slaegen en voor 10 jaeren tot Provencial Corre[c]tiehuijs van Gend verwesen
zijnde. Omdieswille dat hij verscheijde zijner meesters, zoo in gelt als effecten, op
zeer argelistige wijsen heeft weten te bestelen en omdat hij onder ander begaene
dieften ledendt circa twee maenden op de parochie van Loppem eene diefte met
verscheijde braeken begaen heeft, ontweert hebbende ontrent dertig kroonen in specie
en andere effecten, dusdaenig dat hij genoegsaem de galge verdient heeft en zoo om
zijne jongheijd en voorspraek als om zijne onnooselheijd van de galge is
vrijgesproken, want nauwelijks de laeste diefte op Loppem begaen hebbende, is hij
seffens naer Brugge gekomen en heeft zig niet besittende heel in 't nieuw laeken
laeten kleeden en al hetzelve met de ges[t](l)olen kroonen betaelt, door welke zijn
diefachtigen handel is ontdekt geworden.

(7 november 1791)
Op den 7 november ontstont er 's morgens in de Langestraete ontrent de
krijgsacademie in 't gesupprimeerde clooster der Chartruezen(162) een groot disorder
tusschen de borgers en eenige soldaeten van onse laest - fol. 129 - aengekomen
besettinge op de volgende wijze veroorsakt wordende: eenen boer met hout naer de
Mart gereden komende, reed met hetzelve tegens de waegens der militaere die aldaer

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

met hoeij gelaeden stonden. Eenige bonden vielen af en de takken hout sleepten
tegen het peert waerdoor het gewelt makte om te vlugten, dog alles zonder foute van
den boer, den soldaet die de wagen regeerde vloog hierom seffens om den boer en
sloeg hem zoodaenig dat hij door verscheijde wonden als doodt lag. De ontrent
wonende gebuers zulks ziende keerden den soldaet van den boer af en gaeven hem
ook eenige slaegen. Seffens kwaemen er meer soldaeten en borgers bij en het gevegt
wiert tusschen dezelve algemeen, dusdaenig dat het collegie seffens vergaederde en
alle maetregelen gelijk ook d'oversten der militaire gebruijkten om de borgers en
soldaeten tot bedaeren te brengen, 't welk naer meer dan twee uren geduert te hebben
gelukte. Den gekwesten boer in het huijs van eenen chirurgijn gedregen zijnde.
(LXXXIX gaset van den 7 november, etc.).
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(10 november 1791)
Op den 10 november ontfingen eenige soldaeten, overtuijgt van onregtveerdig de
borgers aengevallen te hebben, eenige 25 en andere 50 stokslaegen, alle de borgers
ook den krijgsradt en collegie onderhoort zijnde.
Heden verscheen in 't licht: ‘Handelinge in den geheijmen raedt van onsen
Alderheijligsten heer Pius de VI, paus, etc.’, sub N. te zien en op welke verscheijde
bemerkingen niettegenstaende d'aenneming der constitutie door den koning op den
staet van Vranrijk te maeken. (XC gaset 10 november, etc.).

(12 november 1791)
- fol. 130 - Op den 12 november is van 't Stadthuijs afgekondigt de volgende
advertentie(163): dat op het vertoog gedaen bij requeste in dato den 8 november 1791
aen het collegie van schepenen van Brugge, door Francies Maurus en consorten,
pagters van stadtsmalderije en fortificatierecht, hoe verscheijde persoonen, besonder
de gewesen geassocieerde van den voorigen pagt onbedagtelijk voorgeven dat de
ordonantiën en statuten op den zelven pagt in vroegere tijden geëmaneert zijn komen
te onderblijven en niet meer in voegen zijn, zoo is 't dat den Heere ende Wet aen
dese en alle andere verwittigt dat alle de ordonantiën en statuten op dit stuk
geëmaneert nog in alle deelen in voegen zijn (alle dezelve in 't placaet met de daeten
der publicatie geaffixeert zijnde), naer welke eenider zig in 't toekomende zal
gehouden zijn te reguleeren. Ordoneerende verders den Heere ende Wet aen alle
degone hun genierende met blomme, terwe of rogge meer te verkoopen, telkens een
schriftelijk biliet af te haelen op hun naem alleen ende niet op degone van eenen
tweeden of derden, op pene van voor elcke reijse te vervallen in eene amende van
30 pond parasise, gelijk ook ten elken reijze zij de voormelde ordonantiën zullen
overtreed hebben.

(14 november 1791)
- fol. 131 - Op den 14 november begonst men in de ronde op den Hallenthooren
boven het beelt van O.L.V. te vergulden en herschilderen het groot k. en k. waepen,
den schilder in eene mande opgetrokken en tot beschudding van den windt daervoor
zeijlen gespannen zijnde. Zijnde nu ontrent twee jaeren dat k. en k. waepen op eene
zoo veragtelijcke wijze was uijtgeschildert, zoo men in 't voorig deel fol. 56 op den
20 november 1789 zien kan.
Om seven uren van desen avond tot negen uren speelde het carilion zeer konstig op
den Hallenthoren, wegens den aenstaenden feestdag van Z.M. den keijser ende koning
die op morgen met alle pligtigheijd zal geviert worden. (XCI van den november,
etc.). Fransch bericht uijt Duijnkercke wegens het vermeerden der post, etc.
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(15 november 1791)
Op den 15 november, feestdag van de H. Leopoldus, en vervolgens naemdag van
onsen doorluchten en vredelievenden keijser Leopoldus den II, begonst 's morgens
om 9 tot 1 uren het carilion zeer konstig op den thoren te speelen. Om thien uren
verscheen op de Mart een uijtgelesen batalion van onse besettinge in de waepens (op
de Mart), die hun op den Burg begaeven en alle de overige soldaeten onser besetting
zonder waepens in de cathedraele kercke van St.-Donaes. Om 11 uren verscheen fol. 132 - in den choor der zelve kercke Z.E. den generael alhier woonachtig, den
heelen etat-major onser besetting en eenige voornaeme princen alhier voor eenige
daegen aengekomen, die hun alle op schoon stoelen in
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't midden van den choor plaetsten. Ook de agtbaere edele heeren onser magistraeten
op beijde zijden van den choor. Seffens wiert door onsen eerw. heer bisschop de
pligtige pontificaele misse afgesongen in volle musik, gevolgt door den Te Deum
Laudamus onder het luijden van alle de klokken en geven van eene drijvaudige salvo
uijt de musquetterije op den Burg. Geduerende desen naermiddag saeg men alom ter
gelegentheijd deser feest en zonder voorafgaende ordonantie, veele preparatiën
maeken tot eene luijsterlijcke illuminatie welke 's avons om 7 uren onder een
herhaelende gespel van 't carilion tot den 12 uren begonst. Het Stadthuijs, het Vrije,
de Halle en alle groote huijzen wierden konstig geïllumineert, welke door het meeste
deel der borgers gevolgt wiert, zonder daertoe aensogt te zijn en welke illuminatie
algemeen zoude hebben geweest zoo zulks versogt of geordoneert geweest hadde,
temeer omdat het verbodt van niet te mogen vieren, siet fol. [94], nog niet - fol. 133
- is ingetrokken en dus veele borgers niet wisten wat zij zouden doen of laeten. Door
de neeringe van de schippers wiert er groote eerebewijsingen betoont: voor hunne
capelle, langs de Lange Reije(164), waeren geleijt verscheijde billanderschepen
bespannen met honderden vlaggen, menige piramijden met lanteerenkens en andere
schoone verbeeldingen op welke onophoudelijk verscheijde canons gelosbrant en
geduerende den heelen avond door de speellieden der groene militaire schoon gespeelt
wiert. Voor de capelle stonden ook drij piramiden met verscheijde pektonnen gelijk
er ook langs de heelen Lange Reij(z)e gestelt en meest alle de huijsen aldaer schoon
geïllumineert waeren. Aen den Com hadden de heeren maekelaers eene drijkante
piramijde met meer dan 1000 pekschotelkens laeten oprechten en veel pektonnen en
illuminatiën laeten ontsteken en de Compoorte geduerende den dag met veele
versieringen verciert, boven dezelve in groote letteren gestelt zijnde: ‘Vive Leopold,
protecteur du commerce’, door alle welke men besonder langs den kant van de Lange
Reije in lang geen aengenaemer verbeeldingen en illum[in]atiën gesien heeft, die
geduerende den heelen avond door het hemelwaers senden van duijzenden vuurpijlen
verselt wiert, dus vruegdefeest zonder het voorvallen van disorders geëijndigt
wordende. Bemerkingen te maeken van de troubels van over twee jaeren voorgevallen,
etc.

(17 november 1791)
- fol. 134 - Op den 17 november vertrokken 's morgen met de barge van Oostende
verscheijde persoonen zoo mans als vrouwen naer Oostende, welke alhier sedert
eenige daegen waeren gevlugt, gekomen uijt dezelve stadt, op het verbreijt gerugt
dat op den naemdag van den keijser wederom in den strontwaegen zouden rondgevoert
geworden alle de patriotten deser stadt, waerom de gevlugte nu welgemoed naer
huijs trekken op 't vernemen der volgende maeren: dat de onbeschofde visschers en
ander grouw op den naemdag van den keijser van de voorige genaemde vijgen bier,
geldt en vleesch ontfangen hebben om die faitelijkheden te bedrijven, dat er den
strontwaegen reets voor d'huijsen van de gebleven patriotten gestaen heeft, dog dat
den commandant der militaire besetting aldaer seffens door de heele stadt stercke
patrouilliën heeft [laten] doen, onder verdreijginge dat den gonen die de minste
disorders zoud plegen zonder ontsag zoud dootgeschoten geweest. Zulks was van
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die uijtwerking, dat, hoe onbeschaeft de visschers ook zijn mogen, niets het minste
meer hebben durven begaen en de patriotten en hunne huijsen gerust gelaeten zijn.
Door dit voorbeelt hoopt men nu zoo in Oostende al[s] elders de rust volkomen te
zullen herstelt sien die just op heden twee jaeren geleden, ziet voorig deel fol. [35],
binnen Brugge op eene zoo ongeluckige wijze onderbroken wiert. Naerder
omstandigheden te melden, etc. (XCII gaset van den 17 november, etc.).
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- fol. 135 - (Vervolg van Oostende). Door naedere maeren heeft men nu de heele
omstandigheijd vernomen: daegs voor het feest van Z.M. den k. en k. was er
vanwegens het magistraet afgekondigt dat alle openbaere vruegdebedrijven verboden
waeren, dat er geene hoegenaemde waegens of karren geduerende den heelen dag
vermogten te rijden, dat niemant geattroppeert langs de straeten zig mogt vertoonen
op pene van door de milita[i]re verdreven en in cas van weijgering door 't gewelt der
waepens of gedoodt of verdreven te worden. Des niettegenstaende hadden de fijgen
aen Stadthuijs een pasquille laeten aenplakken waerin zij meer dan 60 persoonen
noemden die het lot der strontkarre moesten ondergaen, met verdreijging zoo sij
zouden vlugten dat zij hun bij hunne wederkomst om hals zouden gebragt hebben.
Zij hadden ook inderdaed eenen strontwaegen van boudulajou(165) verveerdigt en op
den naemdag van den keijser, 25 tonnen bier en eenige geslegen ossen en broot aen
de militaire doen uijtdeelen, gelijk zij menige boose visschers en veele van 't grouw
hadden belooft zoo sij hunne voornemens zouden hebben uijtgewerkt; dog alles is
hun mislukt. De soldaeten in plaets van hunne vermeten voornemens voor te staen,
hebben alle saemenrottingen verdreven en de visschers en het grouw hebben hun stil
gehouden zoodat dien dag zeer gerust in Oostende is afgelopen en uijt alle welke
men hoopt nu ook eene volkomen ruste in die stadt te zullen blijven heersschen.

(20 november 1791)
- fol. 136 - Op den 20 november waeren de zeijlen welke voor het keijserlijk en k.
waepen op de Mart gespannen waeren van voor hetzelve weggenomen en nu siet
men den keijserlijcken aer[en]d in vollen luijster herschildert(166), met het waepen in
't midden welke just heden twee jaeren geleden op een zoo schandige en
onbehoo[r]lijcke wijse was uijtgeschildert, zullende ook geduerende dese weke de
vier waepens hetzelve staende vergult en herschildert worden. Bemerkinge te maeken
zulks just twee jaeren geleden dag op dag voorgevallen te zijn.

(21 november 1791)
Op den 21 november, feestdag van O.L.V. Presentatie, saeg men in de arochiale
kercke van St.-Jacobs met allen luijster aldaer de gewone octave vieren en den autaer
in 't midden der kerk als voor de suppressie der confrerijen met alle luijster herstelt
zijnde(167). Nu is ook die confrerije aldaer volkomentlijk herstelt, gelijk en daer in alle
kercken alle de confrerijen herstelt worden. Geduerende de gepasseerde octave van
den H. Carolus Borromeus nogtans gisteren in de cathedraele kercke van St.-Donaes
geeijndigt en is tot nog als voor de suppressie der confrerijen gedaen wiert nog Beenen
autaer in midden der voorkerk gestelt, maer de goddelijcke diensten zijn de H.
Sacrament capelle en de loven in den choor gedaen geworden(168). (XCIII gaset van
den 21 november).
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(24 november 1791)
Op den 24 november, verjaerdag van den geboortedag van onse lieve en
welhoogeachte keijserinne, - fol. 137 - Maria Louise, suster van Karel den IV, koning
van Spagniën, geboren den 24 no[ve]mber 1745, grootmeestresse van het sterrekruijs,
etc., etc., begon 's morgens om 10 uren het carilion op den thooren te speelen, wanneer
op de Mart alle de soldaeten onser besetting verscheenen die hun vervolgens naer
de cathedraele begaeven tot het hooren van de goddelijcken dienst en een detachement
in de waepens op den Burg die geduerende dezelve eene drijvoudige salvo uijt de
musquetterije gaeven, gelijk er ook geduerende dezelve op de veste verscheijde
stukken canon gelosbrant wieren. Om 11 uren verscheenen
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in den choor Z.E. den generael, alhier woonachtig, en den heelen etat-major onser
besetting alle op schoone gestoelte geplaest zijnde gelijk ook d'agtbaere edele heeren
onser magistraeten. Wanneer door onsen eerw. heer bisschop eene pligtige misse in
volle musik afgesongen wiert gevolgt door den Te Deum Laudamus onder het luijden
van alle de klokken. Om 7 uren 's avons tot 9 uren, wiert het gespel op 't carilion op
den thooren herhaelt, uijt verscheijde plaetsen der stadt wierden menige vuurpijlen
hemelswaerts gesonden. De stukken canon op de vesten wierden verscheijde mael
gelosbrant en verscheijde anderen, dog daer wierden geene illuminatiën ontsteken
welke veele nogtans verwagt hadden. (XCIV gaset van den 24 november, etc.).

(27 november 1791)
- fol. 138 - Op den 27 november is in den avond overleden den eerweerden heer van
Honacker, kanonik der cathedraele kercke van St.-Donaes, naer het uijtstaen van
eene langduerige siekte, wonende in hetzelve huijs bij de Gaeremart hetwelk ten
jaere 1787 als t'zijnen tijde aengemelt op eene schr[i]kkelijcke wijse aen de woede
van 't volk is blootgestelt en gepluntert geweest, zooals den leser in 't wijtloopig
dagverhael aldaer zien kan, en in welke tot heden de glaese vensters zonder glas
staen om reden dat er een kostbaer proces loopt tegens het magistraet van dien tijde
omdat hetzelve huijs alsdan door den eijgenaer verlaeten niet beter door het magistraet
is bewaert geweest. Des anderendaegs te weten op den 28 november saeg men 's
morgens nog een staeljen van den haet van 't volk hetgoon hetzelve tegens desen
heer, hoewel nu overleden, heeft opgevat; welken voorval op de volgende wijse
plaetse hadde: zonder te weten dat den heer canonik overleden was, bragt eenen boer
van zijn landgoedt eene voer blokken thuijs; eenige der gebueren, (saemensprek
tusschen een regtsgeleerden, eene burger en landtsman, vroeger te melden.), - fol.
139 - vraegden aen den boer eenige der blokken, zeggende voor reden dat mits den
heer overleden was, hij geene meer noodig hadde. Den boer gaf hun uijt goede
meeninge eenige der zelve in meijning van dan gerust de blokken te konnen lossen
waerin hij nogtans grootelijks bedrogen was, want nauwelijks hadden d'andere
gebueren zulks gesien of sij liepen alle daer naetoe en ontlosten of om beter te zeggen
plunterden in den tijdt van een quartier ures het heele voer d' 4, 6, à 10 blokken naer
hunne huijsen draegende zonder dat den boer eenen in het huijs zijner ontlossing
konde lossen. Heele desen handel was afgesien door eenen schaedebeletter bij gevalle
daer passeerden, welken daeraf seffens rapport aen den heer borgmeester gemakt
heeft om de daeders voor hunne faitelijkheijd niet zonder redens te straffen en
onderhooren. (XCV gas. van 28 november, etc.).

Eindnoten:
(159) Het gaat om burggraaf Philippe Mathieu Vilain XIV (1753-1810), hoogbaljuw van Gent van
1778 tot 1794 (F. VAN KALKEN, art. Vilain XIIII (Philippe-Louis-Marie-Ghislain), in:
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Biographie Nationale, XXVI (1936-1938), kol. 749), Jos. François de Bast, een handelaar die
net als verschillende leden van zijn familie, een aantal politieke functies bekleed had (zie MV.
1790, n. 217), en Jean Ferdinand Rohaert, advokaat, raadspensionaris van de Keure; één van
de topambten in het Gentse stadsbestuur, en tijdens de Brabantse Omwenteling pensionaris van
de Staten van Vlaanderen (H. BALTHAZAR, Het sociaal-politiek wisselingsproces op het
einde van de 18de eeuw. Casus: de Gentse Collatie, instrument van politieke doorbraak, in:
Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, N.R. XXV
(1971), p. 41).
(160) Zie MV. 1790, n. 301.
(161) Het betreft hier Joseph Meulemeester, afkomstig uit Zedelgem (verslag van het proces: RAB.,
Brugse Vrije, nr. 17038: Registre crimineel, f. 109-114).
(162) School voor de kinderen van militairen: zie MV. 1790, f. 183, n. 122.
(163) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 232vo.
(164) De schipperskapel is in feite gelegen langs de Potterierei. Cfr. A. VANDEWALLE, Schippers,
scheepsbouwers en havenarbeiders, in: VERMEERSCH (red.), Brugge en de Zee, p. 106-107.
(165) Houtsoort? van Frans bois du...? Of heeft het iets te maken met ‘bouwd’, vloeibaar mest, beer
(DE BO, o.c., p. 175)?
(166) Het herschilderen van het keizerlijk wapenschild geschiedde op kosten van zilversmid J. Dethieu
in naam van een aantal royalisten (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 282).
(167) Van Walleghem vermeldde deze plechtigheden het laatst in 1787 (MV. 1787, f. 424). De verering
van O.-L.-V.-Presentatie, d.i. de Opdracht van Maria in de tempel, is één van de oudste
Mariadevoties in Brugge, zie STALPAERT, o.c., p. 127-131.
(168) De Brugse devotie, met confrerie, tot de H. Carolus Borromaeus (1538-1584), ontstond al heel
vlug na zijn heiligverklaring (1610) onder impuls van de bisschop K.-F. de Rodoan († 1616)
die op het einde van zijn leven in de Sint-Donaaskathedraal een Carolus Borromeuskapel liet
bouwen, zie E. REMBRY, Le culte de Saint Charles Borromée à Bruges, in ASEB., XLIX
(1899), p. 151-229 en L (1900), p. 295-392; M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan en het bisdom
Brugge tijdens zijn episcopaat (1602-1616), Brussel, 1970, p. 246.

[December]
(1 december 1791)
Op den 1 december verscheen in 't licht: ‘Wonderbaer en rugbaer leven van den
ex-pater Auxilius van Moorslede, etc.’, breeder sub N. te zien, de twee andere deelen
zullen wat laeter uijtgegeven worden en in die beschrijvinge worden ontdekt veele
tot nog toe onbekende waerheijden, voor en naer de revolutie voorgevallen en veele
wonderen nopende het seltsaem leven van desen pater als Capucijn, welke niet genoeg
kan bewondert worden(169). (XCVI gaset van den 1 december, etc.).
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(2 december 1791)
- fol. 140 - Op den 2 december waeren generalijk alle de leden der respective ambagten
en neeringen op hunne gewone vergaed[er]plaetsen saemengeropen, wanneer aen
elk in 't besonder door hun respectiven deken den volgenden brief voorgelesen wiert:
Mijnheeren,
wij hebben vanwegens de gedeputeerde der Staeten van Vlaenderen ontfangen
hemlieden circulaire depeche van den 9 november lestleden, waerbij aen ons
toegesonden zijn eenige bemerkingen over 's landts tegenwoordige lasten met eenige
consideratiën om middelen te vinden van dezelve lasten te verminderen en waer het
mogelijk met'ertijdt te voldoen wiesaengaende remedie moet gesogt worden en
waerop gevraegt wordt onse resolutie ende advijs deliberatif. Wij hebben dezelve
depheche met de ontfangen bemerkingen graedig gevonden te laeten drukken om
aen het gemeijen corpus van dese stadt te communiqueren, ten eijnde van daerop te
houden eene generaele vergaederinge, waertoe wij mits desen prefigeren dag op
maendag aenstaende de 5 december ten thien uren voormiddag, uli versoekende in
dezelve te intervenieeren tot nemen van eene vrugbaere resolutie, zoo over de
geproponeerde lichtinge van een million als op te stellen lasten.
Ondertusschen, aengesien de nootsaekelijkheijd exigeert eenige belastingen op te
stellen tot [het] vinden [van] de noodige penningen ter volkominge van 's landts
lasten, wij onderwerpen ons aen uli goed oordeel of men - fol. 141 - om den ploeg(170)
nogte het arm gemeente niet te belasten, de nieuwe lasten zoude stellen op de objecten
van luxe, bij exempel op carossen, chaisen, peerden, huijsknegten ofte andere objecten
bij uli te sugereren. Wij blijven, Burgmeesters, Schepenen ende raedt der stadt Brugge.
J.L. de Cridts.

Brugge den 30 november 1791.
Bij desen brief is aen elk voorgel[es]en een wijtloopig plan, voor hooft hebbende:
‘Bemerkingen over 's landts tegenwoordige lasten’, met eenige consideratiën op de
middelen om dezelve lasten te verminderen en waer het mogelijk te voldoen, welke
totale somme, zoo van opgenomen renten als alle andere lasten, het total bij
approximatie tot den 30 november bedraegt f. 1931118 : 8 : 8, alle welcke lasten zoo
voor als naer de troubelen gecreëert zijn en tot het vinden van welken agterstel in de
wijtloopige bemerkingen gevraegt wordt de lichtinge van een millioen guldens à 4½
parcent, gelt voor gelt, die door den geestelijcken staet zal moeten geschoten worden
en dat het resteerende zoud gevonden worden op de luxe als in den voormelden brief
gemelt is en dus hierdoor het gemeente geensints zoud belast worden. Deze
voorstellingen zijn door het meesten deel der corporatiën aengenomen in de lichtinge
consenteerende en de verdere lasten te brengen op de luxe, van welke naeder te
handelen, als alle de advijsen hierop op den 5 december zullen overgegeven worden.
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(3 december 1791)
- fol. 142 - Op den 3 december was er aen d'hoeken der straete[n] binnen dese stadt
geaffixeert in roode letters eene bekentmaekinge behelsende: dat veele weldunkende
persoonen der stadt Brugge het voornemen hebben gemakt van ter eeren van Z.M.
den keijser ende koning Leopoldus den II op te rechten een

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

66
stantbeelt (ter plaetse door het magistraet te fixeeren), en onderricht geworden zijnde
dat nog menige persoonen deser stadt daerin begeiren deel te nemen, zoo wordt door
dese eenider verwittigt, zijne jonste tot hetzelve voorwerp nae geliefte te konnen
inteekenen bij de boekverkooppers Van Praet en Soon, Van Hese, Bogaert en Van
Eek(171), bij welke het plan van inteekeninge en conditiën voor ider ter inspectie
gevonden wordt. Diergelijk placaet in swarte letters is er ook zoo binnen dese stadt
als op 't Landt van den Vrijen geaffixeert met dit verschil alleen dat door de iverige
landtslieden de inteekeninge bij ider hooftman der parochiën of bij de gemelde
boekdrukkers kan gedaen worden. Reets sedert eenigen tijdt heeft men van
d'oprechtinge van dit stantbeelt ter eeren van Zijne Majesteijt hooren spreeken dat
men zegt op de Mart te zullen geplaest worden, waeraen nogtans weijnige geloof
gaeven maer nu door dese affixiën zien zulks inderdaedt te zullen uijtgevoert worden.

(5 december 1791)
- fol. 143 - Op den 5 december 's morgens om 10 uren waeren op de gedaene vraege,
hiervooren fol. [140] vermelt, alle de dekens der ambagten en neeringen op 't collegie
vergaedert alwaer naer hevige debatten de lichtinge van een millioen, door den
geestelijcken staet te schieten, wiert toegestaen en de verdere lasten te brengen op
verscheijde artikelen der luxe: als besonderlijk tot 12 guldens voor ider carosse of
chaise die door dezelve gevoert wordt, tot 6 guldens voor ider peert ende ook voor
ider domisticq die door dezelve zal gehouden worden. Nu blijft er over te zien of
zulks aldus zal ingevoert en door den staet geaccepteert worden. (XCVII gaset van
5 december, etc.). Boek getitelt, etc., door den Raedt van Vlaenderen verboden.

(8 december 1791)
Op den 8 december, feestdag van O.L.V. Onbevlekte Ontfangenisse, en is als voor
de suppressie der confrerijen in gebruijk in de kercke der eerw. paters Recoletten tot
nog toe geenen autaer in 't midden der kerk geplaest, maer alleen het beelt van O.L.V.
en keerssen, niettegenstaende die confrerije volkomen herstelt is. In de capelle van
O.L.V. van Blindekensgasthuijs is heden desen feestdag met allen luijster geviert op
den voet als op O.L.V.-Hemelvaertdag, dog zonder processie, welke pligtigheijd nog
maer sedert twee jaeren aldaer is ingevoert geworden.
Heden verscheen in 't licht ‘Gebed tot den gekruijsten Jesus, betrekkelijk, etc.’,
ook ‘Openhertigen brief van een constutiuoelen pastor van de nieuwen Fransche
religie, etc.’, beijde sub N. te zien, etc. (XCVIII gaset van den 8 december, etc.).

(12 december 1791)
- fol. 144 - Op de 12 december verneemt men door het ongestuijmig windig weder,
verselt door eene overgroote menigte sneeuw wederom overgroote schaede aen de
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zeedijken ter zijden Blank(er)enberg, Wendune en omstreeks dezelve voorgevallen
te zijn, terwijl dit weder andermael geduerende den springvloet overgekomen zijnde,
zijn alle de werken geduerende den gepasseerden somer met overgroote kost gemakt
wederom doorgespoelt, de zeedijken nog meer als vooren beschaedigt en de
omliggende landen hebben andermael in groot perijkel geweest van teenemael te
vergaen en voor welkers totalen ondergang men vroeg of laet bedugt is, wanneer er
geduerende den springvloet nog zulkdaenig weder opkoomt, zoodaenig zelfs dat men
niet zonder redens vreest het zeewater tot ontrent de vesten der stadt Brugge te zullen
komen zoo men bijtijdts met geen meerder genie, kost en werkvolk daerin voorsiet,
nu klaer blijkende dat de meer als 100000 guldens die men daeraen besteet heeft alle
van geen het minste nut zijn. (XCIX gaset van 12 december, etc.).
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(13 december 1791)
Op den 13 december is aen alle de bediende van 't magistraet, die geduerende de
troubelen hetzelve hebben bedient, een insinuatie toegesonden bij welke dezelve
worden gecondemneert van te - fol. 145 - restitueeren aen degene bij hunne aenkomst
in 't magistraet in bediening waeren alle hetgone zij van dese hunne bedieningen
geduerende dezelve hebben genoten als onwettig tot het besit van dese plaetsen
aengestelt te zijn, zoodat dese als ingedrongen collegianten worden aensien en zoo
dese deser stadt als alle de andere van alle de steden van 't Nederland nu niet alleen
de sommen moeten restitueeren voor welke zij zooveele devoiren en moeijte hebben
aengewent, maer bovendien een blaeme door nog menige ontmoeten die hun veel
smertelijcker valt als het restitueeren van dese geltsommen die sij maer geduerende
ontrent een jaer genoten hebben.

(15 december 1791)
Op den 15 december verneemt men nu voorseker dat de twee heeren Donche(172),
Galiard(173) en twee heeren van Gend met een schip van Duijnkerke in zee afgesteken
zijn naer de eijlanden van Noord-America, meer als 3000 uren van hun vaderland
gelegen om aldaer in de verwoeste plantagiën hunne fortune te soeken die sij als van
d'eerste en besonderste patriotten in de Nederlanden niet hebben konnen vinden;
want in plaets van dezelve hebben dese boven de vrees voor den keijser die hun
overblijft hunnen ondergang door hun al te grooten iver bewerkt, Gailliard, bakker,
voor zijn vertrek afstant van goed gedaen hebbende, etc. (C gaset van 15 december,
etc.).

(16 december 1791)
- fol. 146 - Op den 16 december heeft met alle pligtigheijd zijnen vollen jubilé van
hondert jaeren ouderdom geviert d'heer Joannes Ritsinck(174), wonende bij de
Vrijdagmart ontrent de brouwerije Den Gaepaert; den jubilant is geboren op den 16
december 1691 's morgens om vijf uren, genietende tot heden het volkomen gebruijk
van zijn verstant en een volmakte gesontheijd. Om negen uren is den jubilant vanuijt
zijn huijs gereden in zijn ordinaere leteire(175), lopende op vier wielen, naer de
parochiale kercke van St.-Salvators zonder eenig gevolg van vrienden of carossen,
want gelijk desen ouden grijsaert nu bij uijtnementheijd rijk is en boven de ontrent
100 huijsen die hij besit nog veele andere vaste goederen en renten en obigasatiën
heeft, die hij alle door een gesengende fortune en door langen lijdt bijeen vergaedert
heeft, zoo is 't ook dat alle zijne vrienden die zijne goederen moeten erven ten
meerderen deele maer arm zijn en dus gevolgentlijk door den jubilant op zijn jubilé
ter taefel niet zijn genoot om met hun geen moeijlijkheden te hebben, maer zal aen
ider der zelve in plaets van te tracteren een somme gelt tot hun onderstant geven.
Onder het geloop van duijsenden nieuwsgierige in de kercke - fol. 147 - van
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St.-Salvators gekomen zijnde, wiert aen den autaer van de H. Barbara, in 't midden
der voorkerk geplaest wegens des zelfs octave die nu door d'herstelde confrereije
geviert wordt, afgesongen een zeer pligtige misse in volle musik, tusschen welke
den ouden grijsaert zijn hondertjaerigen jubilé vierde, t'eijnde dezelve voor alle de
arme der parochie den vollen disch gedekt zijnde en broot en gelt uijtgedeelt
wordende; de pligtigheijd verrigt zijnde, is den jubilant zijne jubelkruk(176) voor hem
gedregen wordende in 't order als vermelt zonder ander gevolg naer zijn huijs gevoert
geworden. Ter deser oorsaek, niettegenstaende de strenheijd van 't jaergetijde, saeg
men door de gebuers van verscheijde omliggende straeten geduerende den dag menige
huijsen met alle soorten van versieringen en jaerschr[i]ften verciert, gelijk ook de
straeten met menige vlaggen en wimpels bespannen waeren, welke door dezelve des
avons door
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het ontsteken van menige schoone illuminatiën hernomen wiert, alle hetzelve door
't magistraet voor dees reijse toegelaeten, zoo nogtans dat alle geschot verboden was.
Geduerende den avont door den jubilant geseten in zijne letiere aen zijn duere dees
illuminatiën met alle contentement eenigen tijdt tot elks genoegen beschouwt wierden.

(19 december 1791)
- fol. 148 - Op den 19 december sr. Laveij, boequimalder(177), wonende bij
St.-Salvatorskercke, 's morgens in eene herberg zijnde, voerde aldaer, mogelijks door
den drank bevangen, zeer oproerige discoursen; onder ander zeggende dat de patriotten
wederom versterkt door de Fransche alhaest in 't Neerland zullen vallen en al de
militaire zullen vernielen, dat er legers op de grenzen van 't Neerland versaemelt
werden die alhaest alle de militaire zullen vernielen en ten onderen brengen, dat het
zoo gemakkelijk niet meer voor den keijser zal zijn zijne landen te heroveren als hij
gedaen heeft en meer andere discoursen, directelijk tegenstrijdig aen de goede insigten
des keijsers, zulks door eenige welpeijsende afgehoort zijnde, hebben daeraf verslag
in d'hooftwagt gedaen, door welke seffens dien alleklapper is vastgenomen en in
d'hooftwagt beweegt en in den naermiddag in egtenisse van magistraet als
competenten regter is overgelevert geworden; zullende door dese alle de oproerige
discoursen zeer nauw onderhoort worden die den pligtigen, is 't niet met lijfstraffe,
ten minsten door eene geltboete dier zal moeten betaelen, etc. te melden. (CI [gasette]
van den 19 december, etc.).

(22 december 1791)
- fol. 149 - Op den 22 december wiert van Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert eene
ordon(on)antie(178) behelsende, dat op de klagten bij requeste gedaen aen 't collegie
door het ambagt van de timmerlieden en schrijnwerckers hoe dezelve in hunnen
vrijdom meer ende meer benaedeelt worden, ter oorsaek dat menige vrije of onvrije
knegten bij particuliere ofte in hunne bevangen bestaen te wercken en welke zoo
meermaels is gebleken onbekwaem zijn de gestatueerde boeten te betaelen om aen
welk schaedelijk gebruijk te kragtiger te konnen voorsien en beletten, versoeken dat
er door magistraet eene boete gefixeert wordt voor diegene zulkdaenige in hunne
huijsen ofte bevangen zullen tewerkstellen, op welk regtmaetig vertoog den Heere
ende Wet kragdaedig willende voorsien, ordoneeren zoo zij ordoneeren bij desen:
aen alle ingesetene deser stadt van welke conditie sij mogen wesen, geene andere
als vrije meesters-timmerlieden of -schrijnwerkers in hunne huijsen of bevangen
tewerk te stellen op pene van voor elcke contraventie te incareeren eene boete van
25 ponden parasijse die onder den gemeenen armen zal verdeelt worden, consenterente
dat dese ten koste van 't gemelt ambagt geaffixeert en in hunne resolutieboek
geinserreert worden. (CII gasette van den 22 december, etc.).
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(26 december 1791)
- fol. 150 - Op den 26 december verscheen in 't licht: ‘Bijvoegsel of vervolg der
saemensprak tusschen een regtsgeleerden, eenen borger en eenen landtsman, etc.’,
ook ‘Brief aen mijnheer J.B. Sennesal, pastor van wijlder, vraegen te plaetsen, etc.’
sub N. te zien. Uijt dese stukken blijkt hoe langer hoe meer de groote verwerring die
er heersch in 't heele rijk van Vranrijk die niet dan door een volkomen ondergang
bedreijgt wordt, want schoon het meerdere deel de constitutie heeft aenveert is de
tegenkanting nogtans zeer groot en niet dan een ongeluckigen oorloog wordt er
tegemoet gesien. Van den anderen kant, zooals uijt de voormelde
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stukken blijkt, wordt het heele bolwerk der H. Roomsch-catolijcke religie
omvergeworpen en soodanige inbrueken in dezelve ingevoert dat een heele boekdeel
onbekwaem zoude zijn om op te haelen de inbrueken in dezelve gedaen die men
alom hoort vertellen. Onder duijsende andere zegt men nu dat eenen pastor tot
Duijnkercke in 't openbaer in den houwelijcken staet getreden is. Eenen anderen ook
op een dorp omstreeks die stadt den houwelijcken staet betreden hebbende, moest
dien dag een kint doopen, hetwelk hij bedronken zijnde en over de vonte houdende
op eene ongehoorde wijse bespogen heeft. Dese stalijens onder duijsent ander zijnde
die ongeluckig aldaer plaetse hebben en vertelt worden. (CIII gaset 26 december,
etc.).

(27 december 1791)
- fol. 151 - Op den 27 december in den morgen hadde eenen soldaet van onse laest
toegekomen groene besetting de st[o]utigheijd van te gaen langs den trap van 't huijs
van de weduwe Helderson bij Onse L.V. kerkhof tot op de bovenkaemer van den
huijse, alwaer hij de kasse opende en eenen goeden buijt meijnde te maeken. Eenen
boer om affairens in hetzelve huijs gekomen zijnde, seijde tegens de weduwe iemant
boven te hooren, ging onvervaert alleen met zijn stok naer boven en vond daer den
soldaet besig met de heele kasse te zuijveren, reets tot vier pakken gemakt hebbende,
die alle meijnde weg te draegen. Den stoutmoedigen boer wilde den soldaet
aenhouden, maer de wuduwe geboot hem den zelven te laeten loopen om geen voorder
troubels te hebben, genoegsaem verblijdt zijnde dat zij alle haere goederen behielt
die [den soldaet] reets versaemelt hadt om weg te draegen.
Gisteren eenen anderen der zelve soldaeten hadde de stoutigheijd van in een huijs
te gaen in Groeninge waer hij met eene behe(l)[n]dige snelheijd uijt de spinde
ontweerde het vleesch, boter en broot, dat aldaer was staende, ontvlugtende eer hij
agterhaelt konde worden.
Bijnae daegelijks hoort men van dieften die door die soldaeten gedaen worden
niettegenstaende de groote reserve die er nae dezelve gehouden wordt.

(29 en 30 december 1791)
- fol. 152 - Op den 29 en 30 december waeren alle weldunckende en vredelievende
inwoonders deser stadt en bijnae van 't heele landt, in d'uijterste verslaegentheijd
gedompelt op 't vernemen van menige ongegronde tijdingen, die (dat God behoede)
het heele Nederlandt dat maer eerst de gewenschte ruste begint te genieten andermael
in veele groote als alle de voorgaende ellenden soud konnen dompelen. Onder
duijsenden tijdingen die alom verbreijt worden zijn dese de besonderste: dat er op
de grensen van Vranrijk en 't Luijksche eene nieuwe revolutie gesmeet wordt, dat
de Fransche en Luijksche patriotten verselt door duijsenden van 't Nederland een
leger versaemelen om wederom het Nederland te overvallen en van onder de
gehoorsaemheijd van den keijser en koning Leopoldus de II te doen afwijken; dat er

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

hiertoe aensienelijcke sommen naer de beste plaetsen gesonden worden en dat onder
meer andere versieringen het oorloogsvuur haest langs alle zijden zal uijtbersten.
Hoe ongegrond dese tijdingen - fol. 153 - ook zijn mogen, is het evenwel seker dat
alle weldunckende persoonen niet zonder redens bevreest zijn terwijl men seker is
dat door eenige ruststoorders bewegingen gesmeet worden die het heele landt zouden
konnen in troubel brengen, zoo verre zelfs dat sedert meer dan vier daegen alle de
soldaeten onser besettinge hun onophoudelijk moeten veerdig houden tot den optogt
tot dies de legerwaegens, canons en alle voorder oorloogsgetuijg in de casernen
veerdig staende tot alle welke
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temeer aenleijdinge heeft gegeven seker gewaent manifest uijt Brabant, hetgoon den
heer major onser besettinge op eenen noen, wonende in d'Eechoutstraat ten huijse
van sr. Sassenbrouk, onder zijne teljoore gevonden heeft zonder dat hij heeft konnen
agterhaelen door welken middel hetzelve aldaer geleijt was. Een gewaent gedrukt
bericht dese weke aen menige uijtgegeven, schijnt de waerheijd nog meer te vestigen
terwijl in hetzelve aengemoedigt worden alle patriotten tegens dat de Fransche en
Luijksche zullen komen om met hun saemen de wapenen op te nemen en om alle
welke de soldaeten tegens een inval buijten of binnen de stadt geduerig op hunne
hoede zijn, dog in vertrouwen dat den hemel ons van alle die gewaende rampen zal
bevrijden, eijndige het jaar 1791, hopende in 't volgende jaer geluckige tijden te
zullen ontmoeten. (CIV en laeste gaset van 29 december, etc.).

(31 december 1791)
- fol. 154 - Regtveerdige justitie gedaen binnen de stadt Brugge voor 't Landthuijs
van den Vrijen op den 31 december 1791.
Omdieswille dat gij, Pieter van de Casteele, soon van Pieter, oudt circa dertig
jaeren, geboortig van de parochie van St.-Laurins en lest tot Maldeghem gewoont
hebbende, koopman in wolle en linne laekens of zoo gij andersints met naem of
toenaem moogt wesen genaemt, alhier present, u zoo verre hebt vervoordert van
uwen evenmensch op eene diefachtige en argelistige wijse door valsche hanteekens
en bescheeden te bedriegen, wanof t'uwen laste volkomentlijk is gebleven de daedt,
hiervooren fol. [92] verhandelt (op zijne vastneminge vermelt), ende dat gij voorder
naer eene valsche quitantie te hebben gemakt voor de somme van 104 ponden grooten
die gij aen J. Baert schuldig was naerdat gij reets brieven van respit van 't
gouvemement-generael hadde afgehaelt, gij u nog hebt vervoordert van op den zelven
J. Baert te maeken tot drij distincte wisselbrieven van uwen handt met een blokletter
geschreven, belopende saemen tot 171 ponden groote - fol. 155 - (groote) courant,
welke wisselbrieven door u op den zelven getrokken, schoon hij u nogtans niets
schuldig maer deugdelijk debit was, gij hebt bestaen te verkoopen ofte in betaeling
te rambourceren wanof gij eenen der zelve (de twee andere aen twee andere
persoonen) belopende tot 400 guldens courant in betaeling hebt gegeven voor gekogte
goederen door u aen den zelven gekogt aen sr. Segaert binnen Brugge, welken
meijnende den zelven conforme uwen debit te zijn den wisselbrief heeft vernegotieert
aen sr. Maertens ook binnen Brugge, die den wisselbrief vervolgens t'zijnen tijde tot
betaeling aen J. Baert heeft toegesonden. Desen uwen valschen handel siende als
aen u niets schuldig zijnde, heeft den wisselbrief laeten protesteeren en die aen de
treckers te retour gesonden is, en op welke seffens uwen loosen handel ontdekt
wordende gij zijt geapparendeert geworden en als fol. [92] vermelt, beweegt in egte
van vangenisse, van alle welke strafbaere faiten, valsche en loose hanteeken,
bedriegerijen der cooplieden en andere strafbaere faiten gij wettelijk, zoo bij uwe fol. 156 - eijgen bekentenissen, wetelijcke genomen imformatiën, confrontatiën van
uw gewoon geschrift en hantteeken zijt overtuijgt geworden alle welke niet lijdelijk
zijnde in een land van regte, den rechter zal straffen om genoegen, andere in exempel;
zoo is 't dat d'heeren borgmeesters en schepenen 's Landts van de Vrijen gesien
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hebbende den schriftelijcken crimineelen heesch t'uwen laste gemakt en beleden,
condemneeren zoo sij condemneeren bij desen, u, Pieter van de Casteele, soon van
Pieter, oudt circa dertig jaeren, geboortig van St.-Laurins ende lest tot Maldeghem
gewoont hebbende, koopman in wolle en in lijne laekens ofte zoo gij andersints met
naem of toenaem moogt wesen genaemt, alhier present, van gebragt te worden voor
den Landthuijse van den Vrijen en aldaer met een opschrift op uwe borst gebonden
met
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het woordt ‘valscharius’, met eene coorde aen uwen hals aen eene galge te worden
geworgt totdat er de doodt naervolgt, dus t'eijnden u doodt lichaem te worden
vertransporteert ter plaetse partibulaire(179) om aldaer geëxponeert - fol. 157 - te blijven.
Aldus gedaen in gebannen Vierschaere 's Landts van den Vrijen en ten zelven
daege geëxecuteert. Den patiënt die heden om het begaen van zijne voormelde faiten
het schadig lot der doodt ondergaen heeft, is van zeer treffelijcke familie, ontrent
vier jaeren tot Maldeghem met eene jonge vrouwe getrouwt, heeft een kint in 't leven
en is niettegenstaende hij met zijne vrouwe een merckelijk capitael saemengebragt
hadden tot het eijnde van zijne middels gekomen, waerom zijne overblijvende
goederen door de crediteurs zullen verkogt worden. Om alle dies is er overgroot
devoir gedaen door zijne familie en zijn groote sommen geboden om hem van de
galge af te koopen, tot zooverre dat zijne vrouw, alle voorstellen vrugteloos siende,
dese weke in post naer hunne koninglijcke hoogheden gereden is om zijn remis af
te smeeken 't welk ook vrugteloos is afgelopen. Om alle dees reden zeijde men tot
den moment zelfs dat hij van de trappen der galgeleeder afgesmeten wiert dat zijn
remis toegekomen was, dog elk was bedrogen terwijl men hem het lot der doodt saeg
ondergaen. Zijne vrouw desen avond tot Maldeghem weergekeert zijnde zonder dat
zij gehoor of remis voor haer man, niettegenstaende alle devoiren, hadt konnen
bekomen.
Eijnde van 't jaer ons Heeren Jesu Christi, 1791.

Eindnoten:
(169) Zie over het leven en de publikaties van de beruchte keizersgezinde pater Auxilius Van
Moorslede, Y. VANDEN BERGHE, art. Vervisch, Pieter Francies Dominique, in: Nationaal
Biografisch Woordenboek, III, 1968, kol. 906-909 en ook in ID., Brugge in de revolutietijd,
1770-1794, Brugge, 1978 en ID., Jacobijnen, I, p. 283-289.
(170) Hiermee is wellicht bedoeld de landbouw of de landbouwers.
(171) Betr. deze vier Brugse drukkers en boekverkopers mogen hier nog volgende bijzonderheden
worden vermeld: Joseph Ignace van Praet (1724-1792), was oorspronkelijk lakenhandelaar. In
1762 verkreeg hij het drukkersoctrooi. Vanaf 1787 nam hij zijn zoon bij zich in de zaak. Na
zijn dood in 1792 werd de drukkerij voortgezet door zijn weduwe en hun zoon tot in 1808 (A.
VISART DE BOCARMÉ, Recherches sur les imprimeurs brugeois, Brugge, 1928, p. 61; B.
DESMAELE, Les imprimeurs et libraires des Pays-Bas au XVIIIe siècle. Un premier relevé,
in: Archief- en Bibliotheekwezen in België, LVI (1985), p. 305). Voor Fr. Van Hese, zie MV.
1790, n. 478, aan te vullen met DESMAELE, o.c., p. 305. Voor Joseph Bogaert zie MV. 1789,
n. 31, aan te vullen met noot 4 van MV. 1791, DESMAELE, o.c., p. 305, A. VAN DEN ABEELE,
De Brugse drukkers Bogaert. Enkele biografische toetsen, in: Biekorf, LXXXV (1985), p. 47-74.
Drukker en boekverkoper Frans van Eeck was van 1785 tot 1809 in Brugge actief. Hij was eerst
in de Hoogstraat, en daarna in de Wollestraat gevestigd (VISART DE BOCARMÉ, o.c., p. 61;
VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 108; DESMAELE, o.c., p. 305).
(172) Zie MV. 1790, n. 107.
(173) Zie hierboven noot 132.
(174) Joannes Ridtsij, zoon van Florentius en Livina Pouppe, werd op 16 december 1691 geboren en
gedoopt op de O.L.V.-parochie (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de O.L.V.-parochie,
nr. 57).
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(175) ‘letiere’, van het Frans ‘litière’, d.i. draagstoel. Wellicht heeft men hier de draagstoel op vier
wielen gemonteerd.
(176) De jubelkruk, een soort wandelstok, die aan bejaarde gevierden bij hun jubileum werd
aangeboden, was meestal een kunstig stukje snijwerk, verguld en versierd (vgl. J. GELDHOF,
Jubelkruk voor drie Brugse kapittelheren. Brugge 13 april 1853, in: Biekorf, LXXVII (1977),
p. 243-246).
(177) Boekweitmaalder. Boekweit is een graansoort.
(178) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 235. De hier bedoelde ‘vrijdom’ slaat op
het ‘bevrijd’ zijn in een ambacht, m.a.w. officieel erin opgenomen. Wie dat niet was mocht niet
als vakman optreden.
(179) Verschrijving voor patibulaire, d.w.z. waar de galg staat opgesteld.
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Noten bij Merckenweerdigste voorvallen 1791
Gebruikte afkortingen:
ASEB.: Annales de la Société d'Emulation de Bruges.
BAB.: Bisschoppelijk Archief, Brugge.
DG.: Daegelijksche Gevallen (uitg. vanaf 1787).
HGGSEB.: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder
de benaming ‘Société d'Emulation’ te Brugge.
M.V.: Merckenweerdigste Voorvallen (uitg. vanaf 1787).
RAB.: Rijksarchief, Brugge.
SAB.: Stadsarchief, Brugge, Oud Archief.
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Daegelijcksche gevallen 1791
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Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1791
Jaerschrift
SIet nU Leser Weer De VerVoLgen kLaer In het eenDUYst se
VenhonDert en eenennegentIChste Iaer.
[Januari]
(8 januarij 1791)
- fol. 169 - Op den 8 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 666ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 33, 74, 70, 88, 22.
Op heden was den westenwindt wederom zoo hevig dat er verscheijde kraemen op
de Mart merkelijk beschaedigt wierden en dat de barge van Oostende desen morgen
reets een ure verre gevaeren zijnde, moest wederkeeren, omdat door tegenwindt alle
het touwwerk in stukken brak. Agter dit zoo uijtnemende windig weder heeft men
geduerende eenige daegen wederom niet dan regen ontmoet met zulkdaenige soelheijd
dat door dit weder menige siekten voor dit jaergetijde veroorsakt worden.

(15 januarij 1791)
- fol. 170 - Op den 15 januarij is met de gewonelijcke cermonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 667ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 74, 65, 59, 56, 89.

(19 en 20 januarij 1791)
Op den 19 en 20 januarij regende het geduerende dees twee daegen en nachten
onophoudelijk met eenen aenhoudenden westenwindt nog geduerig zeer hart
waeijende. Door dit alderseltsaemste weder voor dit jaergetijde, zonder vorst ofte
sneeuw, verneemt men van alle zijden menige droeve ongelukken op zee voor te
vallen; zulks veroorsakt ook menige siekten en subite doön, zoo binnen dese stadt
als ten plattenlande, want nu sedert meer dan ses weken het weder zoo soel, nat en
dompig is dat geene ouderlingen geheugen ten desen tijde zulks zoo lang geweten
te hebben.

(22 januarij 1791)
Op den 22 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 668ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 9, 27, 81, 88, 15.
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(29 januarij 1791)
- fol. 171 - Op den 29 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 669ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 14, 88, 65, 69, 38.

(30 januarij 1791)
Op den 30 januarij wiert tegens den avond ontrent de Carmesbrugge dicht aen 't
waeter gevonden eenen manshoedt en eene portefuellie waerin eenige brieven waeren,
uijt welcke vermoed wiert eenen man aldaer in 't water gegaen te zijn en 't welk aen
't collegie gerapporteert wiert. Des anderdaegs 's morgens was men geensints in de
voorbedagte meijnige bedrogen, eenen man in den Com langs het fort Lapain
aenflottende, desen wiert seffens uijtgevischt en naer geschouwt te zijn naer 't
hospitael gedraegen om begraeven te worden. In zijne verarmoede kleedinge niet
meer dan een half stuijver stuk gevonden wordende. Uijt de voormelde gevonden
brieven saeg men desen ongeluckigen geboortig te zijn van Japonien en zijnen naem
en toenaem uijt zijn pasport saeg men ook dat hij gedient heeft in het gecasseert fol. 172 - patrioticq leger, en in de schouwing ondervond men dat hij eenige
sabelkappen in 't zelve heeft bekomen, dus waerschijnelijk d'armoede desen
ongelukkigen tot desen stap beweegt hebbende.

[Februari]
(1 en 2 februarij 1791)
In den nagt tusschen den 1 en 2 februarij waeijde het geduerende den heelen nagt
met eenen noordwestenwindt volle storm, vermengt met haegel- en sneeuwvlaegen
en donder- en blixemslaegen met zoo eene hevigheijd dat het scheen aerdbevinge te
zijn. Hierdoor saeg men 's morgens veele huijsen, vensters en daeken beschaedigt
en men is bedugt voor menige ongelukken op zee. Den windt zoo hevig geweest
hebbende dat de klokke van St.-Amandscapelle verscheijde mael van zelfs geklipt
heeft(1). 's Anderdaegs bleef den windt en eenige volgende daegen continueren, dog
met mindere hevigheijd tusschen het menigvuldig vallen van swaere haegel- en
sneeuwvlaegen t'eijnden welcke weder een sagt weder gevolgt is.

(5 februarij 1791)
Op den 5 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 670ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 3, 41, 73, 74, 21.
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(12 februarij 1791)
- fol. 173 - Op den 12 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 671ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke
loterije; zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 40, 52, 19, 72, 38.
Desen naermiddag gebuerde een groot ongeluk, want den soon van Judocus
Delegande, uijt de herberge Dux de Lauraine langs de Langs Reije, met zijn waegen
en peerden van Steenbrugge afkomende, viel aldaer ongeluckig van dezelve, in zijne
kwaele vallende die een soort van vallende siekte is, zoodaenig door dezelve besonder
aen zijn hooft gewond wordende door de trappeling der peerden dat men geen leven
aen hem saeg en men grootelijks bevreest is dat hij noijt daervan zal opkomen.
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(19 februarij 1791)
Op den 19 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stad Gend geschiet
de 672ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 43, 45, 46, 90, 20.

(25 februarij 1791)
- fol. 174 - Op den 25 februarij begonde het met eenen westenwindt, naerdat men
maer eenige daegen droog weder gehadt hadde, wederom zeer hevig te regenen,
continueerden den heelen nagt. Des anderdaegs, zijnde martdag, was den windt
gewent naer den noorden, uijt welcke de onophoudelijcke regenvlaegen verdobbelden,
vermengt door het vallen van menige sneeuw en haegel, dusdaenig dat men in lang
geen ongestuijmiger weder op den martdag geweten heeft. Het regenen nog meer
dan vier daegen en nachten continueerende, zonder bijnae oijt op te houden en door
't vallen van welk abondant water nu menige leege landen zoodaenig onder water
liggen dat er voor groote schaede aen de vrugten, indien het vehement regenen niet
haest in droogte verandert, gevreest wordt.

(26 februarij 1791)
Op den 26 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 673ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt
der fortune getrokken de nombers: 71, 90, 18, 84, 28.

Eindnoten:
(1) De Sint-Amandskapel stond eertijds in de Sint-Amandsstraat, aan het einde van de Kleine
Sint-Amandsstraat. Het was de kapel van de nering van de kruideniers, met eigen
Sint-Amandsgilde. De kapel verdween rond 1800. Op het stadsplan van Marcus Gerards (1562)
is zij afgebeeld met een klokketoren. (L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Mémoriaux de Bruges,
I, Brugge, 1913, p. 275-276; ENGLISH, o.c., I, 1985, p. 183-184).

[Maart]
(5 maerte 1791)
- fol. 175 - Op den 5 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 674ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 82, 2, 9, 32, 23.
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(6 maerte 1791)
Op den 6 maerte en de twee volgende vastenavonddaegen was het aengenaem en
droog weder hetwelk, gelukkig zonder vorst sedert het vallen van den menigen regen
(als hiervooren vermelt), sedert eenige daegen aenhout. Geduerende dees
vastenavonddaegen was het masqueren wegens de tijdtsomstandigheden door het
heele Nederlandt verboden, zoo nogtans dat er veele besonderheijden geduerende
dees daegen voorvielen en veele verkleet hoewel ongemasquert langs de straeten
liepen, zoo den leser breeder zien kan in 't sesthienste deel der beschrijvinge van de
voorvallen binnen en ontrent Brugge, gelijk ook de vastenbulle die voor den
aenstaenden vasten door onsen eerweerdigsten heer bisschop uijtgegeven is.

(12 maerte 1791)
- fol. 176 - Op den 12 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 675ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het radt der fortune getrokken de nombers: 19, 26, 36, 80, 68.

(14 maerte 1791)
Op den 14 maerte gebuerde een groot ongeluk, want sekeren man genaemt Domin
Loose, wonende in de Roostraete, naer den noen in 't hof van het huijs waer hij was
wonende op eene kaeije gaende sitten, viel zonder twijffel in eene beswimtheijd
agterover met zijn hooft vooren in de modder zulks wiert seffens gesien en hoe
spoedig hij ook daer uijtgetrokken wiert saeg men aen hem geene teekens van leven
meer, dus ongeluckig seffens door de modder en slijk die zijnen asem ontnomen
hadden; zonder eenig teeken van leven te geven, overleden zijnde.
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(19 maerte 1791)
Op den 19 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 676ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 76, 21, 4, 9, 46.

(20 maerte 1791)
- fol. 177 - Op den 20 maerte begonde het 's middaegs, naerdat men van 't begin deser
maendt zeer aengenaem weder ontmoet heeft, wederom zeer hevig te regenen,
vermengt met sneeuw en zeer hevigen windt zoodaenig dat het geduerende den nagt
hevige stormwinden waeijde door welcke eenige boomen uijt den grondt gerukt en
verscheijde huijsen en daken merkkelijk beschaedigt wierden. Het waeijen en
regenende weder continueerde dus twee daegen waernaer het weder andermael in
aengenaem sonneschijn veranderde, 't welk tot het eijnde deser maendt bleef
continueeren, zoodat men nu mag seggen bijnae noijt geenen sagteren winter als den
gepasseerden te hebben sien doorgaen die nu dus twee jaeren agter malkander
gecontinueert heeft, zonder dat men geduerende dezelve de sneeuw oijt eenen dag
door heeft sien liggen zoodat men geene sleden heeft sien gebruijken of oijt de waters
zoo bevrosen heeft - fol. 178 - gesien dat er iemant op 't ijs heeft konnen loopen
zoodat men ook geene schaverdijnen heeft gebruijken en geene bargien ofte schepen
om de vorst hebben moeten stille liggen.

(24 maerte 1791)
Op den 24 maerte stierf zeer subitelijk d'heer Smit, wonende bij St.-Salvatorskercke,
want desen heer in d'herberg Het Kruijsken bij het Minnewaeter zijnde, viel op 't
onvoorsiens in eene beroerte en stierf aldaer zeer korte willig zonder eenige tijdelijcke
hulpe te konnen toegebragt worden of zonder eenige heijlige gerechten, behalvens
de H. Olie, te konnen ontfangen. Sedert eenige weken sterven binnen dese stadt zeer
veele persoonen hetwelk aen den sagten winter toegeschreven wordt, dusdaenig dat
men geduerende eenen dag deser weke tot 65 lijken telde die alle gelijk over aerde
waeren liggende.

(26 maerte 1791)
Op den 26 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 677ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 17, 50, 27, 43, 16.
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(29 maerte 1791)
- fol. 179 - Op den 29 maerte stierf op eene wonderbaere maniere seer subitelijk sr.
Van de Poele(2), meester-bakker, wonende in de Langestraete, want desen desen
morgen in de kathedraele kercke van St.-Donaes wegens het afsterven van zijnen
heer broeder den eerweerden heer Van de Poele, kanonink der zelve kercke, in den
rouw het lijk agtervolgt en den pligtigen lijkdienst bijgewoont hebbende, ging naer
dezelve in 't huijs van zijnen heer broeder in den ommegang ter maltijdt waer hij
smaekelijk was etendeden, dog 't eijnde dezelve naer agter gaende, viel hij in eene
beswintheijd en stierf in den tijdt van eenige minuten zonder dat hem eenige de
minste geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden, hem alleenelijk
met alle haeste meer doodt dan levendig de Heijlige Olie toegedient wordende.

Eindnoten:
(2) Meester-bakker Augustinus van de Poele, verscheidene jaren vinder (1759, 1777, 1782-1783)
en deken (1773-1777, 1780) van zijn ambacht (SAB., reeksnr. 114: Wetsvernieuwingen,
1731-1763, f. 5v. en 1762-1795, f. 2). Zijn broer, de 76-jarige kanunnik Franciscus van de Poele
was op 26 maart overleden en op 29 maart begraven. Augustinus, drie jaar jonger, overleed op
de dag van de begrafenis van zijn broer, en werd op 1 april begraven na een uitvaart in de
Sint-Annaparochie (SAB., Algemene doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr.
67, Sint-Donaas en St.-Anna).

[April]
(2 april 1791)
Op den 2 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
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678ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke lotereij; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 9, 84, 48, 24, 53.

(5 april 1791)
- fol. 180 - Op den 5 april 's avonds tusschen 10 en 11 uren verdronk zeer ongeluckig
d'heer Kuijpkens, doctor en mercenier, wonende in de St.-Amandsstraete, op de
volgende maniere: desen heer desen naermiddag naer zijn goedt, gelegen buijten
d'Ezelpoorte, gegaen zijnde, ging dan in d'herberge De Swaene op Schipsdaele en
speelde aldaer tot de gemelde ure met eenige met de kaerte, dan alleen met sr.
Bouckke, paruquier, wonende bij de Munte, afkomende, vloog - zoo men presumeren
kan - zijnen hoedt af ontrent de brugge buijten d'Ezelpoorte en hij waerschijnelijk
naer dezelve willende tasten is in het water gevallen en zonder hulpe van iemant te
konnen bekomen, ongelukkig verdronken. Desen heer en den paruquier voorseker
beschonken zijnde, terwijl desen laesten bijnaer zelfs niet weet op hoedaenige wijse
dit overgroot ongeluk overgekomen is.

(9 april 1791)
Op den 9 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 679ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt
der fortune getrokken de nombers: 29, 89, 48, 17, 66.

(14 april 1791)
- fol. 181 - Op den 14 april verdronk 's morgens een kint, oudt tusschen vijf en ses
jaeren, ongeluckig op de volgende maniere: hetzelve spelende ontrent de trappen
van de schep(3) aen de Vischmart viel van boven neder dezelve in het water, en
verdronk door den val zeer spoedig in het water, want niettegenstaende hetzelve zeer
spoedig uijt het water getrokken wiert, is het nogtans doodt daer uijtgehaelt geworden.
Sedert eenige [daegen] wordt binnen de stadt Brugge in de herberge Den Engel bij
het groot vleeschhuijs(4) voor een geringen prijs vertoont, een schoon cabinet van
levensverbeeldende posturen bestaende in 26 portraiten in welcke den beruchten
Cardouche(5), de besonderste van zijne bende en hunne bekomen straffen levendig
vertoont worden.

(16 april 1791)
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Op den 16 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 680ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 50, 63, 43, 67, 49.

(28 april 1791)
- fol. 182 - Op den 28 april verdronk eenen jongen oudt tusschen derthien en veerthien
jaeren, zeer ongeluckig in eene bleekerije langs de Lange Reije, langs het water
gespeelt en in eene der g(e)ragten gevallen zijnde, uijt het waeter getrokken zijnde,
wiert hij gedraegen naer d'herberge Dux de Lauraine alwaer, dog vrugteloos, alle
mogelijcke middelen g(e)ebruijkt wierden om hem waer 't mogelijk in het leven te
behouden.
Sedert eenige daegen wordt vermist de vrouwe van sr. Joannes d'Ousgt, vischverkoper,
die tegen den avont haer huijs verlaeten heeft zonder dat men tot nog toe weet of
dezelve weggelopen of ook ergens verongelukt is.
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(30 april 1791)
Op den 30 april regende het den heelen dag en nagt en den volgenden dag zeer hevig
met eenen noordenwindt zoodat zulks heden voor den martdag zeer schaedelijk was.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de 681ste
treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der fortune
getrokken de nombers: 69, 3, 28, 2, 82. Die trecking wegens de goede week over agt
daegen niet gehouden zijnde.

Eindnoten:
(3) ‘schep’: plaats waar men water gaat scheppen, cfr. DE BO, o.c., p. 985.
(4) Op het huidige Simon Stevinplein: cfr. supra, MV. 1791, n. 29 en f. 12 en A. THEERENS, Op
herbergbezoek te Brugge (1750-1850), lic. verh. Leuven, 1981, p. 90.
(5) Hier is de legendarische Franse rovershoofdman Cartouche bedoeld.

[Mei]
(7 meij 1791)
- fol. 183 - Op den 7 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 682ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het radt der fortune getrokken de nombers: 53, 82, 45, 4, 5.
Geduerende de foire van desen jaere wierden binnen de stadt Brugge vertoont
verscheijde vermaekelijkheijden, dog geene op de Mart ter oorsaek van de weijnige
plaetse zoo wegens het gebouw van de Waterhalle als ter oorsaek dat de keijserlijcke
en koninglijcke hooftwagt der militaire onderhouden in d'Halle heeft moeten liber
staen ende voor dezelve geen kraemen hebben vermogen te staen. Het besonderste
wiert dan vertoont op het zoogenaemt Pandreijken, waer afgeslegen was eene cabaene
van planken en in welcke daegelijks tot 's avons laet vertoont wiert een alderschoonste
en konstigste horlogiewerk, volgens het volgende berricht dat diesaengaende
uijtgegeven wiert, luijdende als volgt:
Met permissie,
- fol. 184 - Trotsig handwerk (geseijd) mechanik waervan den uijtvinder de eere heeft
genoten het aen te bieden voor het koninglijk huijsgesin te Versailles en aen Zijne
Keijserlijcke Majesteijt op zijne Fransche reijse.
De heer Kaissin, Italianen, hantwercker des konings van Vrankrijks kleene
vermaeken is alhier aengekomen, hij zal vandaeg en de volgende daegen d'eere
hebben van het gedenkweerdig beleg van Orleans door de Engelsche aen te bieden
en door de dapperheijd van Joanne d'Arc gered uijt het gevaer, het Orleansch
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maegdeken, dochter van Jacob d'Arc en van Isabelle Vautours, geboortig van
Domremij bij Vankouleurt in Lorreinen, zij vermonde zig in eenen man om den
Franschen koning Karel den VII te gaen vinden in het burgt Cinon (geseijt) chateau
Cinon, opdat hij haer waepens en mannen geven zoud om de stadt Orleans te gaen
redden. Gij zult eerst sien dese in haer dorpken haere spille bespinnen, hoedende
haere kudde. 2. Gij zult het maegdeken te burg te Cinon - fol. 185 - zien ontfangen
de bevelen des konings Karel den VII verselt van zijnen broeder en mijnheer van
Vandricourt heer van 't dorpken. Gij zult haer ter linker hant des konings geknield
zien met eene blouwe vlagge. 3. Wordt vertoont de stadt Orleans langs den augustiner
schans en het maegdeken intrekkende dese stadt behaelen d'overwinninge met geheel
haer leger tegen de Engelsche, gij zult se beschouwen te peert aen het hooft van haer
overwinnende legerbende. 4. Men zal u aenbieden de koninglijcke kruijsstraet
d'Orleans alwaer uijtgestelt is het gedenkstuk van 't maegdeken ter rechter zijde van
Karel den VII en 't maegdeken ter linker, een reije kind (corael) zultj'er zien van
d'hoogte van ses duijmen komen ontsteken de keersen aen het gedenkstuk alsof het
levendig was, alzoo behandig opgevolgt van

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

92
een trotsigen ommegang die men gaet jaerelijks t'Orleans den agtsten meijmaendt
tot dankbaerheijd over het redden van de stadt. 5. Men zal het abtelijk stijft aenbieden
van Onse Lieve Vrouwe van Latrappe in zijne gehele wellustigheijd. 6. De
segenpraelen der schoone Judith die het hooft van
- fol. 186 - Holofernes afhouwt haere diensmaegt den sak aenbiendende. 7. Men zal
eene negrin van drij voeten sien die op de koorde dansen zal. 8. De bekooring van
den kluijsenaer Antonius in de woeij[s]tijne, hem verscheijde duijvelen komende
kwellen. 9. De geduerige beroertenis wesende elpenballekens zonder weergae; dit
eenig makt het wonder der vorsten en heeren van 't Hof. 10. Het wonder serintje of
canarievogel in zijn hutteken, de konst en aengeboorte en hebben noijt iet diergelijkcks
voortsgebragt van wat ik aen de nieuwsgierigheijd des gemeents kom aen te bieden,
eenen vogel die verscheijde gesangen singt met eene stiptigheijd en suijverheijd dit
kleen bekoorlijk wesen schijnt van zijnen kant het vermaek aen te wijsen dat het
neemt over zijne aenhoorders, men siet in 't onderste van 't hutteken een hangende
uurslag, den vogel singt verscheijde gesangen tot elker uer het slaet. De liefhebbers
van boven gemeene dingen zijn genoot het vernuft aen te moedigen. Over de
schoonheijd deser werktuijgen worden d'aenschouwers aengenaemlijk verwondert.
Men kan eijndelinge hier ontletsen d'hoemenigte der roerende beelden en de stukken
die - fol. 187 -sij aenbieden, maer de mogelijkcke oplettendheijd verdienen hunne
teerderheijd, geschiktheijd hun'er beroeringen en hun optooijsel. Men betaelt op
d'eerste plaetse eenen schelling, op de tweede drij stuijvers en half en op de derde
ses oorden. De vertoonplaets is op het Pandreijken bij de Recollecten. Men kan
daegelijcks dese vertoogen sien van 's morgens ten 10 tot 's avons ten 11 uren.
In d'herberge Het Dreveken wierden ook voor den prijs van eenen stuijver vertoont
menige aengenaeme toeren en gedanst op het ijserdraet en op de slacke koorde, ook
wiert er vertoont eenen volwassen manspersoon, geboren zonder armen of beenen,
hebbende alleen het bovenlijf en volwassen hooft. Dit wonder der nature wiert voor
d'aenschouwers gebragt op eene taefel, spreekende volkomen de Fransche taele, met
zijnen mondt correct schrijvende, draedende eene naelde, den trommel slaende en
verscheijde andere wonderen alleen met zijn mondt doende. Op het Pandreijken was
ook gestelt eenen theater op welcke daegelijcks van ses uren tot - fol. 188 - 's avons
menige bijnae bovennaturelijcke sprongen gedaen wierden en met alle behendigheijd
op de slacke en stijve coorde gedanst wiert. Alleen daervoor bekomende hetgoon de
duijsenden aenschouwers begeerden te geven, rondt gegaen wordende met eene busse
die ook om zijne overgroote snelheijd daegelijcks veel ontfing gelijk van degone die
van binnen in den theater gingen die met een verschiet van plancken afgeslegen was.
Door dit alles saeg men daegelijcks tot diep in den nagt zoo veel menschen ontrent
het Pandreijken alsof het telkens eene triumphvieringe zoude geweest hebben.
In het hof van St.-Jooris wiert ook daegelijcks vertoont gelijk ook op 't eijnde der
foire eenige reijsen buijten de Gendpoorte op een stuk landt agter de herberge Het
Haeseken eene schoone menaige van konstpeerden van welcke het volgende bericht
uijtgegeven wierf:
Met permissie,
van het magistraet deser stadt Brugge,
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Den vermaerden Jan Lamain Masson met zijne Engelsche compagnie die d'eer
gehadt heeft te vertoonen in de tegenwoordigheijd van den koning - fol. 189 -
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van Vranckrijk, van den keijser, van de koninginne van Pruijssen, van Engeland, van
Polen en van de keijserrinne van Rusland en in verscheijde andere landen en zelfs
in dese stadt over 17 jaeren het d'eere van het publick te verwittigen, dat hij alhier
aengekomen is, alwaer hij zal vertoonen de volgende toeren: 1. Den sieur Stiglitz
zal op een peert springen en dansen, eenen voet in de handt houdende zal hij eenen
vliegenden Mercurius verbeelden, trompetten, zijnen hoedt afnemen en opsetten,
zijnen arm onder zijn been stekende zal hij verscheijde gedaenten verbeelden. 2. Een
jongheijd van 16 jaeren zal op verscheijde manieren van den grondt op een peert en
daernaer over hetzelve springen. 3. Carel Pringal zal van d'aerde op een ongetoomt
peert springen, eenen voet hebbende op het hooft en d'ander tusschen de ooren van
het peert zal hij in dat gestalte door eenen hoepel verscheijde mael door springen. 4.
Carel stellende ider voet op een peert, zal alzoo galopeeren en de hoogte van drij
voeten opspringen en alsdan zal hij - fol. 190 - zig stellen op twee saedels en de twee
peerden en de barriere overspringen. 5. Stiglitz zig regt op twee peerden houdende,
zal zonder toom galopeeren, hij zal exerceeren gelijk een soldaat, zijn fusik laeden,
de stamper intrekken en uijttrekken en dickwils schieten. 6. Pindal zal op twee peerden
galopeeren eenen hoepel in de hand en zal over een lint springen, verheven drij voeten
boven de peerden en door eenen hoepel. 7. Stiglitz zal zijn hooft op de saedel leggen
met de voeten omhoog en zal alzoo blijven staen al is 't dat het peert verscheijde
sprongen zal doen over eenen stok. 8. M. Masson heeft een peert hetgoon hem alles
wederbrengt dat hij op de aerde werpt. 9. Carel zal in vollen galop eene spelle van
de aerde opraepen met de hand en met de andere handt de aerde eggen, ploegen en
delven. 10. Eenen jongeling van 16 jaeren zal op twee peerden galopeeren, ider voet
op een kandelaer gestelt op de zaedel, alsdan springende zal hij de kandelaers weg
werpen en wederom zig stellen op de zaedels. 11. Een peert zal zig - fol. 191 - doodt
veijnsen, twee menschen zullen er overgaen en op het eerste bevel zal het peert
opstaen en galopeeren over het welk sieur Carel zal springen. 12. Stiglitz zal drij
peerden met eene wonder snelheijd berijden en zal van het een op het ander springen.
13. M. Masson geeft een spel caerte aen eenen der aenschouwers om daeruijt een te
kiesen, daernaer werpt hij het spel in de locht en in vollen geloprijdende doorschiet
hij de kaerte met eene pistole. 14. Om te sluijten men zal zien den slegten ruijter, zig
inboesemende op zijn Engelsch te rijden en veel meer andere konsten welckers
uijtlegginge te lang is om hier geplaest te worden. De vertoonplaets is in het Oudt
Hof. Men zal alle daegen maer twee keeren vertoonen, te weten 's namiddaegs ten
3 uren en 's avons ten 5 uren. Men betaelt op d'eerste plaetse 6 stuijvers, op de tweede
4 stuijvers en op de derde twee stuijvers.
Verders waeren ook geduerende de foire aengekomen verscheijde operatuers die
daegelijks geseten in chaisen hunnen hulpmiddel op de Mart - fol. 192 - verkogten.
Zijnde nogtans geduerende dese foire geen aengenaem weder, bijnae daegelijcks
regenende en zoo kout als in het wintersaisoen zijnde.

(14 meij 1791)
Op den 14 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 683ste treckinge van de keyserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 57, 41, 42, 64, 83.
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Heden naermiddag stierf zeer subitelijk aen eene beroerte mijnheer Jean Jaques de
Stoop(6), wonende in de Vlamingstraete, schepenen van 't magistraet deser stadt, nog
's morgens in 't collegie geweest hebbende zonder dat hem eenige geestelijcke of
tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.
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Nu is ontdekt de vrouwe van sr. Joannes d'Ougst, vermist als hiervooren fol. 182 en
welcke haer om eenige geschillen met haer man of andere oorsaeken zoo lang tot
Gend bij haerer vrienden opgehouden heeft zonder dat men wist of sij levende of
doodt was.

(21 meij 1791)
Op den 21 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
684ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije en uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 32, 13, 17, 62, 30.
- fol. 193 - Door de voormelde 684ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke
loterije is er in 't comtoir van d'heer Verbeke in de St.-Jacobsstraete, door de nombers
13, 17, 30 gevallen eenen teme op een biliet van vier nombers te weten: 13, 17, 30,
37. D'extraiten van welcke tegens agt stuijvers, de amben tegens twee stuijvers, den
terne tegens drij stuijvers en den quaderne tegens twee stuijvers; bespeelt waeren
vervolgens voor 't beloop van 't zelve biliet f.2:18:0 zoodat den prijs op hetzelve
gevallen beloopt ter somme van f.894:0, welk lotgeval der fortune d'eene helft
gevallen is aen den gemelden collecteur en d'andere helft aen mijnen broeder Bern.
van Walleghem(7) hetzelve tesaement spelende en welcke winst vervolgens onder
hun beijde is verdeelt geworden.

(25 meij 1791)
Op den 25 meij gebuerde een groot ongeluk op de Com waer desen morgen den
kapijtijn van een zeeschip op zijn schip meijnende te gaen bijsijden de plank stapte
en ongeluckig tusschen de kaeije en het schip in het waeter viel, in den val - fol. 194
- kreeg hij eene groote wonde in zijn hooft tegens de kaeije waerdoor hij als magteloos
zijnde onder het schip vlottende en verdronck zonder de minste hulpe te konnen
toegebragt worden, korts daemae doodt uijt het waeter getrokken wordende.

(28 meij 1791)
Op den 28 meij gebuerde 's morgens een ongeluk zoo droevig als het voorgaende;
eenen boerenwaegen bespannen met twee peerden welcke naer eene herberge op de
Vrijdagmart langs de Steenstraet was rijdende, naemen de peerden der zelve eenen
zeer hevigen vlugt zoodaenig dat twee persoonen die hun op den waegen bevonden
van den zelven afgesmeten en doodelijk gewont wierden. Op de Vrijdagmart poogde
eenen boer van St.-Cruijs den loop der peerden te stutten, maer desen wiert ook van
dezelve zoodaenig gestamt dat men aen hem geene teekens van leven saeg en in aller
haest de H. Olie toerijckte, zoodat men voor de behoudenis van dees drij ongeluckige
grootelijcks bevreest is.
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Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen den stadt Brussel geschiet de 685ste
treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der fortune
getrokken de nombers: 54, 32, 80, 14, 51.

Eindnoten:
(6) Jean Jacques de Stoop, advokaat en één der voornaamste ondernemers van Brugge, had een
adellijke titel gekocht in 1782. Hij cumuleerde diverse functies waaronder die van schepen van
Brugge (1771-1791), ontvanger-generaal van de Staten van Vlaanderen in het kwartier van
Brugge en voorzitter (1783) en tresorier (1788) van de Kamer van Koophandel. (VANDEN
BERGHE, Jacobijnen, I, p. 7, 10, 15, 27, 33 en II, p. 18).
(7) De derde zoon van de familie Van Walleghem. Ook hij trad in de voetsporen van zijn vader,
werd eerst wolwever en dan saaiwever. Tevens zetelde hij in het bestuur van zijn ambacht. In
1783 werd hij als dobbelstellier in het ambacht van de merceniers ingeschreven. (MV. 1787, p.
11-12).

[Juni]
(4 junij 1791)
- fol. 195 - Op den 4 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 686ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 78, 38, 60, 22, 34.
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(5 junij 1791)
Op den 5 junij naermiddag verdronk eenen soldaet van onse militaire besettinge zeer
ongeluckig, want desen met twee andere in de cingels der veste willende swemmen
en daerin niet hervaeren zijnde, sonck ongeluckig naer den grondt, dog naer eene
wijle tijdts in 't water gelegen te hebben wiert hij daer uijtgetrokken en geleijt zijnde
in 't wagthuijs van de Cruijspoorte, wierden alle middels gebruijkt om hem in 't leven
te behouden, dog alles vrugteloos, terwijl dat naer den tijdt van eene halve ure
ondervonden wiert dat hij teenemael door 't water versmagt en overleden was.

(11 junij 1791)
Op den 11 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
687ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 28, 63, 33, 19, 37.

(15 junij 1791)
- fol. 196 - Op den 15 junij in den morgen ontmoete men alhier eene zeer swaere
haegelvlaege, welcke meer als eene halve ure geduerde, de haegelsteenen zoo groot
als knickers in zoo groote menigte vallende dat dezelve met schorten konden opgeraept
worden; op welcke volgde eene zeer swaere regenvlaege verselt met donder- en
blixemslaegen. Sedert drij daegen ontmoet men nu onophoudelijk, verselt met eenen
kouden noordenwint, swaere haegel- en regenvlaegen even alsof het winter zoude
zijn; uijt welk seltsaemig weder voor dit jaergetijde men voor groote ruïnen der
landtvrugten en besonder voor het vlasch vreest, want naer eene overgroote droogte
van meer dan ses weken heeft men ledent agt daegen eenige daegen eene zoo groote
warmte ontmoet dat bijnae niemant geheugt oijt warermer daegen geweten te hebben,
uijt welcke en op de groote koude die er nu op gevolgt is men ook voor groote siekten
bevreest is.

(18 junij 1791)
Op den 18 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 688ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 40, 35, 57, 72, 24.

(25 junij 1791)
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- fol. 197 - Op den 25 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegau geschiet de 689ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 13, 59, 8, 52, 12.

[Juli]
(1 julij 1791)
Op den 1 julij gebuerde een groot ongeluk op de parochie van Koolkercke, want
aldaer tegens den avont eene dienstmaerte, geboortig van Oostcamp, wonende bij
eenen boer, naer den molen gaende met het graen op haer hooft om te laeten maelen,
zoo gebuerde het dat dezelve over een gragt waerover eenen brugstok lag moeste
gaen, van welcke sij waerschijnelijk mistreden zijnde in het waeter gevallen is, aldaer
ter plaetse met het graen nevens haer liggende doodt gevonden wordende naerdat
men lang naer haer hadde gesogt, dese ongeluckige aldus zonder haer zelven te
konnen redden en zonder iemants hulpe aen haere doodt gekomen zijnde.
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(2 julij 1791)
Op den 2 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
690ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 21, 58, 32, 54, 2.

(6 julij 1791)
- fol. 198 - Op den 6 julij gebuerde een groot ongeluk in een hoog huijs in de
Noordsantstraete; het hoogste van den gevel opgebouwt wordende ende ten dien
eijnde zeer hooge stellingen gemakt zijnde, zoo gebuerde het dat eene der
matsenaersknaepen met een swaeren vregt naer boven op de stelling gaende
ongeluckig op eene der uijterste planken mistrapte en met den zelven vregt van boven
nederviel zoodaenig besonder aen zijn hooft, waerop hij gevallen was, gewont zijnde,
dat het bloedt niet konde gestremt worden en dat men geene teekens van leven aen
den zelven was siende, tusschen doodt en leven nogtans wiert hem ter plaetse de H.
Olie gegeven waemaer hij naer het hospitael gedregen wiert en waer geene moeijte
zal gespaert worden om hem is 't mogelijk weder tot kennisse te konnen brengen.

(9 julij 1791)
Op den 9 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de
691ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 71, 69, 63, 61, 14.

(16 julij 1791)
- fol. 199 - Op den 16 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 692ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 77, 49, 56, 18, 36.
Heden tegens den avond ontstont er schielijk een dompig smoorweder zoodaenig
dat men malkaer nauwelijks konde sien en zoo alsof het in 't midden van den winter
zoude hebben geweest. Sedert eenige daegen hadt men voor het jaergetijde een kout
en regenachtig weder ontmoet, welcke nogtans naer het optrekken van de smoor in
eene overgroote warmte verandert is, zoodat het weder dat men nu bijnae den heelen
somer ontmoet heeft teenemael ongesont is, terwijl men den eenen dag eene
overgroote warmte en den anderen dag eene koude als in den winter is ontmoetende.

(23 julij 1791)
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Op den 23 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
693ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 12, 35, 84, 62, 55.

(30 julij 1791)
- fol. 200 - Op den 30 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 694ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 2, 7, 78, 56, 71.

[Augustus]
(6 augusti 1791)
Op den 6 augusti wiert er in den morgen een gerugt verbreet als dat er eenen heer,
wonende in d'Hoogtstraet, op de volgende wijse seffens gestorven was. Zoo men
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zeijde was desen heer in zijn huijs komende seffens agterovergevallen en gestorven,
dog ontrent den noen hoorde men anders, dat men in den eersten oogenblik meijnde
dat hij agterovervallende doodt was, zoo eene dienstmaert van den huijse zeer
vertroubeleert op de straete uijtriep, dog eene ure daernae tot zig zelven gekomen is
en seffens met alle de heijlige geregten van onse moeder de H. Kercke is
geadministeert geworden waerdoor de verbreede maere van 's morgens, des middaegs
op eene andere maniere vertelt wiert.
Op heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in Henegauw
geschiet de 695ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde u ijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 50, 32, 70, 55, 87.

(9 augusti 1791)
- fol. 201 - Op den 9 augusti is zeer subitelijk overleden d'heer Hendrik van Vijve(8),
wonende in de Beenhouwersstraete, vleeschhouwer van stijle, welcken naer den noen
met een zijn'er kinderen naer agter gaende om zijne koninnen eten te geven,
agterovergevallen is en seffens gestorven eer hem eenige hulpe konde toegebragt
worden; uijt welcke men kan oordeelen wat eenen schrik zulks aen zijne vrouw en
aen zijne seven kinderen veroorsakt heeft wanneer zij hem dus op eenen oogenblik
vonden doodt liggen.
Den nagt hiernaer is ook subitelijk overleden eenen man genaemt De Visch, wonende
bij de Kuijpersplaetse(9), welcken op zijn bedde in eene kwaelijkte gevallen zijnde
met alle haeste de H. Olie ontfing en ook seffens stierf zonder eenige andere
geestelijcke of tijdelijcke hulpe te konnen toegebragt worden. Dus zoo ongeluckig
stervende als den eersten zonder de H. Geregten te konnen ontfangen.

(13 augusti 1791)
Op den 13 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 696ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 25, 56, 71, 58, 74.

(16 augusti 1791)
- fol. 202 - Op den 16 augusti was het bij uijtnementheijd warm weder, gelijk het
reets sedert eenige daegen geweest heeft, zoodaenig dat bijnae niemant in lange
jaeren geheugt warmer daegen geweten te hebben. Ontrent den avond veranderde
dit weder in eene overgroote donder- en blixemvlaeg op eene zoodaenige wijse dat
meer dan twee uren de locht onophoudelijk open- en toeging, verselt met hevige
donderslaegen en regen. Geluckig nogtans heeft men over de stadt Brugge geene
schaede ontmoet, maer men verneemt uijt Rijssel, Kortrijk en omstreeks dezelve
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plaetsen zeer onaengenaeme tijdingen door hetzelve weder veroorsakt waerdoor het
vallen van ijsscholven en overgroote haegelsteenen menige daeken, huijsen en vensters
grootelijks beschaedigt zijn en dat de vrugten aldaer nog te lande staende teenemael
zijn gerinueert geworden.

(20 augusti 1791)
Op den 20 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 697ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 34, 79, 71, 47, 17.
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(22 augusti 1791)
- fol. 203 - Op den 22 augusti gebuerde een overgroot ongeluk in de bleekerije van
sr. De Wilde op de Lange Reije; eenen knegt aldaer genaemt Joannes Loose, wonende
in de Meersch, hebbende eene vrouw en vier kinders, aen de loogkuijpe werckende,
viel in 't wercken ongeluckig van dezelve en stuijkte met zijn hooft op den boort of
kant zoodaenig dat hij buijten zig zelven zijnde in de loogkuijpe viel en ongeluckig
aen zijn eijnde kwaem eer hem de minste hulpe konde toegebragt worden. Zoo haest
hij daer uijtgetrokken was, liep men in alle haest om geestelijcke hulpe, dog vrugteloos
terwijl hem alleenelijk tusschen doodt en levendig de H. Olie gegeven wiert. Desen
ongeluckigen door d'heeren van 't magistraet ter plaetse geschouwt zijnde is des
anderdaegs op 't kerkhof van St.-Gillis zonder vertransporteert te worden, begraeven
geworden.

(27 augusti 1791)
Op den 27 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 698ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 32, 73, 57, 83, 48.

Eindnoten:
(8) Slager Henri-Philibert Van Vyve (1730-1791) bekleedde verschillende bestuursfuncties in zijn
ambacht (J. VAN VYVE, Histoire et généalogie de la famille van Vyve, Brussel, 1982, p. 97,
144, 174-176, 257).
(9) Geen officieel bestaande benaming. Waarschijnlijk te situeren in de Kuipersstraat, op de hoek
met de voormalige Korenbloemstraat. Zie het plan van dit kwartier vóór en na de herschikking
van 1866 bij het art. van M. RYCKAERT, Twee foto's van het verdwenen theaterkwartier te
Brugge uit 1865 of 1866, in: Het Brugs Ommeland, jg. 17 (1977), p. 398-404. De De Jaegher
die daar volgens de tekst woont is Frans: SAB., Bevolkingsregisters, 1792-1812, E 1/26,
Kuipersstraat. Het huisnummer 26 is inderdaad op de hierboven beschreven plaats in die straat
te situeren, althans volgens het plan Popp (1865). Dit laat toe met vrij grote zekerheid de
‘Kuipersplaats’ te situeren. Over Frans de Jaegher zie MV., 1791, n. 6.

[September]
(1 september 1791)
- fol. 204 - Op den 1 september gebuerde wederom langs de Lange Reije een groot
ongeluk: ontrent d'herberge Dux de Louraine, eenen schipper aldaer genaemt Casteels,
wonende op 't Rabot bij Gend, met zijn schip liggende, kwam in den morgen over
eene planke van hetzelve af van welcke hij ongeluckig tusschen een ander schip in
het water viel en voorseker op den kant van hetzelve stuijkende zig beseerde. Den
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val van den schipper in het water gesien zijnde door eenige persoonen, wiert hij in
den tijdt van eenige minuten uijt het water getrokken en zoo men meijnde nog eenige
teekens van leven aen hem te bespueren wiert hij in de voormelde herberg voor een
vier geleijt, waer zoo haest mogelijk de instrumenten tot het ophelpen der verdronkene
gebragt wierden, dog vrugteloos, want eer men met dezelve uijt d'herberge Vlissinge(10)
toegekomen was, bevond men den verdronkenen teemael doodt hem alleenelijk
tusschen doodt en levendig de H. Olie toegedient zijnde, is des anderdaegs op 't
kerkhof der parochie van St.-Gillis begraeven wordende.

(3 september 1791)
Op den 3 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 699ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 17, 89, 75, 32, 82.

(8 september 1791)
- fol. 205 - Op den 8 september naermiddag eenige ossen naer de beestemart geleijt
wordende, zoo gebuerde het dat drij der zelve het huijs van sr. Frans Bulke, wonende
t'eijnde de Geltmuntstraete, inliepen en in hetzelve boven het veroorsaeken van eene
groote alteratie, merckelijcke schaede veroorsakten. Alle de gereetschap die bereijt
stont om caffij te drincken, benevens eenige andere stukken porceleijn en gleijerswerk
wiert door dezelve in duijsent stukken gebroken en verscheijde andere muebelen
wierden merckelijk beschaedigt, de schaede boven de dertig guldens gerekent
wordende, de drij ossen met groote moeijte en niet zonder grootere perijkel het huijs
uijtgedreven wordende.
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(10 september 1791)
Op den 10 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 700ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 69, 40, 65, 5, 60. Door de nombers 5, 40,
60 is er in 't comtoir van sr. Van Eechoute in de Breijdelstraete eenen merckelijcken
terne gevallen, de nombers met bloemen verciert zijnde.

(17 september 1791)
- fol. 206 - Op den 17 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 701ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke
loterije; zijnde uijt het radt der fortune getrokken de nomber: 80, 10, 21, 19, 18.

(18 september 1791)
Op den 18 september was het warm weder dat men nu geduerende ontrent drij weken
ontmoet heeft, met eene zoodaenige hevigheijd en droogte dat niemant geheugt in
d'heetste somers warmer weder geweten te hebben, verandert in regen en kouden
noordenwindt die geduerende eenige daegen heeft blijven aenhouden. Door
d'overgroote warmte en de menigte van vliegen die men geduerende desen somer
ontmoet heeft zijn veele bedugt voor een aenstaenden strengen winter, nu was den
regen besonder voor de volwassing der aerdappelen hoogst noodig terwijl nu op de
martdaegen omdat men voor de mislucking der zelve bevreest is, dezelve den sak
tegens negen à 10 schellingen wisselgelt verkogt worden.

(24 september 1791)
Op den 24 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 702ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt
der fortune getrokken de nombers: 41, 21, 20, 34, 31.

Eindnoten:
(10) Betr. deze twee herbergen zie THEERENS, o.c., p. 70, 97 en E. TRIPS, Café Vlissinghe,
1515-1585, Een eeuwenoude Brugse herberg. Geschiedenis en anecdotes, Brugge, 1986.

[Oktober]
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(1 oktober 1791)
- fol. 207 - Op den 1 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 703ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 46, 29, 20, 32, 25.

(3 oktober 1791)
Op den 3 oktober gebuerde het dat eenen jongen, op de kerremis van de parochie
van St.-Michiels buijten de Smedepoorte, op eenen blok waerop de jongers soetekoek
kappen bij onvoorsigtigheijd zijnen duijm en bijnae zijnen heelen vinger afgekapt
wiert door eenen jongen die met eenen bijl naer dezelve soetekoek was kappende.
Gisteren heeft op de parochie van Oostcamp geen minder ongeluk plaetse gehadt,
want eenen boer aldaer een stuk vleesch meijnende door te snijden, is het mes
afgeschoten en heeft den zelven den schroot der kele zoodaenig doorsneden dat hij
overdoodt omverre gevallen is, bij uijtnementheijd bloedende en waerdoor men niet
zonder reden bedugt is dat dees onvoorsigheijd hem leven zal kosten.

(8 oktober 1791)
Op den 8 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 704ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije,
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 51, 23, 82, 10, 80.
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(15 oktober 1791)
- fol. 208 - Op den 15 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 705ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombres: 49, 41, 74, 81, 44. Eijndelinge is den
nomber 44 getrokken geworden welcke door den langen tijdt dat dezelve in het radt
der fortune gebleven is, aensienelijcke sommen heeft doen verliesen, want gelijk
men in de voorgaende treckingen sien kan, is het nu drij jaeren geleden, daeronder
begrepen den tijdt der revolutie der Oostenrijksche Nederlanden, dat de nombers van
het lotto niet getrokken wierden, dat desen nomber niet is uijtgekomen, dus heeft
desen nomber 132 treckingen agtergebleven, te weten sedert de 572ste treckinge op
den 18 oktober 1788, ziet hiervooren fol. 52, zonder dat dezelve, dat zelden voorvalt,
is uijt het radt der fortune getrokken geworden.

(18 oktober 1791)
Op den 18 oktober wiert 's morgen beneden de veste aen de Smedepoorte gevonden
eenen hoedt waerin lag eenen brief welke vermelde d'oorsaek waerom eene
ongeluckigen zig zelven geduerende - fol. 209 - den nagt verdronken hadde welcke
oorsaeken men niet heeft konnen vernemen, zijnde zoo men kan duncken desen
ongeluckigen de veste afgegaen en dus met opgesetten wille verdronken terwijl hij
heden niet verre van de plaets waer zijnen hoedt gelegen hadde is gevonden geworden.
Gisteren was ook in de veste beneden den Com uijt het water getrokken eenen anderen
man niet min ramspoedig verdronken als den voorgaenden, desen hadde van over
meer dan een jaer verscheijde mael geseijt dat hij op eenen dag zoud hebben gebicht
en de H. Communie ontfangen en dat hij zig zelven dan zoude omgebracht hebben,
om welke imformatie genomen zijnde zulks heden alzoo bevonden wiert door den
zelven gedaen te zijn, waerom men ook niet zonder redens vermoed dat hij zig zelven
omgebragt heeft.

(22 oktober 1791)
Op den 22 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 706ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 49, 14, 56, 33, 64.

(29 oktober 1791)
- fol. 210 - Op den 29 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 707ste tre(r)ckinge van de keijserlijcke en
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koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 83, 61,
48, 24, 34.

(31 oktober 1791)
Op den 31 oktober waeijde het met eenen noordenwindt zeer hevig waerdoor het bij
uijtnementheijd kout was. Dit weder op heden aensien wordende als een voorteeken
van eenen aenstaenden strengen winter, zulks ook door de menigte vliegen en groote
warmte welcke men geduerende den gepasseerden somer gehadt heeft, ook voorsien
wordende. Dit zeer kout weder continueerde tot op den 2 november wanneer er een
groote menigte sneeuw viel door welcke den windt viel, dog de koude zonder veel
vriesen, is geduerende eenige daegen blijven voortdueren.
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[November]
(5 november 1791)
Op den 5 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 708ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 69, 7, 15, 18, 51.

(12 november 1791)
- fol. 211 - Op den 12 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 709ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 81, 29, 69, 7, 42.

(15 november 1791)
Op den 15 november gebuerde een overgroot ongeluk wanneer in den naermiddag
den meester van het godtshuijs van St.-Juliaen gelegen in de Bouverijstraet binnen
Brugge(11) langs den calsijdeweg leijdende naer Tourhout reed, waer hij ongelukkig
meijnende in zijn rijtuijg te stappen, misteerde en op hetzelve op zijn hert zeer hart
stuijkte zoodaenig dat men aen hem geene teekens van leven ziende, hij zoo haest
er hulpe konde bij zijn tusschen doodt en levendig de H. Olie ontfing wanneer men
hem ongeluckig met hetzelve rijtuijg, welkers peerden ook de vlugt genomen hebben,
doodt nae Brugge gebragt heeft.

(19 november 1791)
Op den 19 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 710ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 56, 58, 23, 70, 86.

(26 november 1791)
- fol. 212 - Op den 26 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 711ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 74, 36, 1, 79, 4.

(28 november 1791)
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Op den 28 november begonde het met eenen westenwindt stormende te waeijen,
welcke tusschen hevige regenvlaegen geduerende de vier volgende daegen en nachten
bleef aenhouden met eene zoodaenige hevigheijd dat er aen veele huijsen, zoo aen
daeken als vensters groote schaede veroorsakt wiert en door welcke ook veele
ongelucken ter zee voorgevallen zijn. Tot nog toe nogtans, behalvens de hevige
winden en groote regenvlaegen, ontmoet een zeer megaende winterweder, zonder
dat men tot nog toe merckelijcke koude of vorst of het vallen van veel sneeuw ontmoet
heeft.

Eindnoten:
(11) Betreft August Jozef Lammen (1737-1791), meester van het St.-Juliaansgasthuis van 1787 tot
zijn dood in 1791 (J. GELDHOF, Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge, 1275-1975,
Brugge, 1975, p. 62).

[December]
(3 december 1791)
Op den 3 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 712ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt der
fortune getrokken de nombers: 64, 22, 53, 60, 46.

(10 december 1791)
- fol. 213 - Op den 10 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 713ste treckinge van de keijserlijcke en
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koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 78, 38,
73, 72, 53.
Geduerende desen nagt met eenen westenwindt hadde het onophoudelijk gesneeuwt,
die heden, martdag zijnde, gelijk den volgenden nagt met eene zoodaenige hevigheijd
continueerde dat des sondaegsmorgens de sneeuw op de straeten meer dan drij voeten
hoog opgehoopt lag, den windt dan naer 't noorden gekeert zijnde continueerde het
sneeuwen tusschen een fellen windt tot 's anderendaegs wanneer het scheen te zullen
vriesen en veele sleden met bellen liepen, dog in den avond het weder in regen- en
doeijweder veranderende, waeren de straeten geduerend[e] eenige daegen zoo vuijl
dat se bijnae onbegaenbaer waeren.

(17 december 1791)
Op den 17 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 714ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 41, 62, 49, 51, 15.

(24 december 1791)
- fol. 214 - Op den 24 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 715ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 40, 32, 35, 5, 25.

(27 en 28 december 1791)
Op den 27 en 28 december regende het tusschen het waeijen van eenen westen-windt
geduerende dees twee daegen en nachten bijnaer onophoudelijk vermengt met sneeuwen haegelvlaegen, dog zonder groote koude, zijnde het weder sedert het vallen van
de lest hiervoor vermelde menige sneeuw voor dit jaergetijde zeer seltsaem, dusdaenig
dat het des nagts vriesende het weder alle daegen in regen verandert en men tot nog
toe geene waters bevrosen siet zoodat men wederom eenen sagten winter tegemoet
siet hoewel veele door de voormelde voorteekens eenen harden en strengen winter
verwagt hadden.

(31 december 1791)
Op den 31 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 716ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 38, 45, 53, 67, 12.
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Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1791

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

105

Merckenweerdigste voorvallen 1792
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Begin van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1792
Jaerschrift
In aL ongegronD gekLap VoorWaer, begInt 't sChrIkkeL en 't
eenDUYst seVenhonDert en tWeeennegentIgste Iaer
[Januari]
(2 januarij 1792)
- fol. 1 - Op den 2 januarij verscheen in 't licht: ‘De geestelijcke stormklok ofte de
algemeene wekker, om te voorsien tegen het bedrog, etc.’, gedrukt tot Rijssel en uijt
welk stuk versaemeling N. te zien, zoo men ziet de deugsaeme geestelijcke van
Vrankrijk, op eene onbetaemelijcke wijze door den hekel gehaelt worden, die den
civiquen eedt voor die ongeluckige natie niet willen afleggen en hun niet willen
onderwerpen aen eene wet gansch tegenstrijdig aen hunne religie en goede seden.
Ook: ‘Almanach de cabinet pour l'année, etc.’, zijnde een curieuse almanack van de
keij. en kon. loterije en uijt welke men ziet hoe nu wekelijks die loterije tot Brussel,
Gend en Bergen getrokken wordt, in welke ook de nombers zal in voegen die
geduerende het jaer 1792 zullen getrokken worden. (I gaset van den 2 januarij, etc.).

(3 januarij 1792)
- fol. 2 - Op den 3 januarij in den naermiddag voor den twee uren wiert in de collegiale
kercke van St.-Salvators ontdekt eene stoute en loose dieverije. Eene beregtinge
uijtgegaen zijnde, was den koster niet konnen medegaen, maer in de kerk verbleven
wanneer hij ontdekte dat een jonge dochter, in verscheijde capellen eenige dwaelen
en kerkgoederen ontweerde, die sij alle in een pakje saemen oprolde, waerom hij
haer in een capelle opsloot zonder dat zij daer uijt konde geraeken en zulks aen den
heer paster toegekomen zijnde verwittigde, den heer paster ging zulks besigtigen en
sond ondertusschen om de schadebeletters om haer gevangen te nemen. Sij sprack
tot den heer paster zeer schoone woorden opdat hij haer zoude uijtgelaeten hadden,
zeggende onder ander dat het een kwaeden sin was die haer was overkomen en dat
hij haer uitlaetende alles zoud laeten liggen en zulks noijt meer zoud hebben gedaen,
dog alles voor haer vrugteloos, want de schaedebeletters toegekomen zijnde, hebben
haer met het gesloten pakje beweegt in hun wagthuijs op den Burg, van waer zij bij
orders van den heer borgmeester, nog desen naermiddag is - fol. 3 - beweegt
wordende.
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(5 januarij 1792)
Op den 5 januarij wiert 's morgens om 11 uren, onder het geloop van menige
nieuwsgierige, de voormelde jonge dochter van uijt de vangenisse naer 't collegie
overgeleet om wegens haere faitelijkheden door 't collegie onderhoort te worden,
want sedert haere gevangneming verneemt men nog veele beswaernisse die haere
begaene faitelijkheijd konnen beswaeren. In haere sakken is gevonden een schroo(1)
neteldoek omset met een breeden kant, ook kerkgoedt, een nieuw groot luijkermes(2),
eenige fleskens met riekende water en ander kleenigheden. Over eenige daegen is
sij uijt haeren lesten dienst bij d'heer Genelles bij St.-Salvators moeten voor het stelen
van 18 tinne taljooren, wanof er door haer zijn weergebragt geworden. Sondag lest
is ook in de kercke van St.-Salvators het blat liggende op de communiebank bij 't
tabernakel gestolen. Saterdag naermiddag is in de kercke van St.-Jacobs eene diefte
van twee blompotten, staende op den autaer, gedaen. En zoo men hoort zijn er nog
eenige kerken van diergelijcke kleijnigheden bestolen geworden, alle welke faiten
haer seker zullen te last opgeleijt worden. (II gaset van den 5 januarij, etc.).

(7 januarij 1792)
- fol. 4 - Op den 7 januarij wiert er voor 't comtoir principael van Zijne Majesteijt
den keijser ende koning(3) veroorsakt een groot disorder door eenen schilwagt, voor
't zelve comptoir staende, van onse laest toegekomen besetting in root en groene
monture. Desen hadde de vermetentheijd van verscheijde persoonen, zoo buijteal[s]
stedelieden, die mits den martdag te naer ontrent zijnen post kwaemen, niet alleen
met zijn gewier weg te stooten, maer dezelve te schuppen en verscheijde slaegen toe
te brengen, tot zoo verre dat d'heer De Net en eenen anderen gebuer daer ontrent
woonende daeraf klagten gedaen hebben aen den heer borgmeester en aen den heer
commandant. Seffens wiert heelen den handel onderhoort, verscheijde schaedebeletters
kwaemen om de saemengerotte menigte volks te verspreijden, die het ongelijk van
den soldaet gesien hebbende niet konden verdraegen en om alle welke seffens te
stutten, den heer commandant geboot dat den schilwagt meer als een ure voor den
tijdt zijnde seffens af te lossen, die van zijn post seffens naer 't prison geleijt wiert
en die naer 't hooren van getuijgen, zijn moetwilligheijd met eene lijfstraffe,
geëvenredigt aen zijne misdaedt zal moeten betaelen om dus alle dusdaenige
wanordert te konnen voorkomen.

(8 januarij 1792)
- fol. 5 - Op den 8 januarij is in den morgen alhier binnen Brugge eene arme vrouwe,
inwoonende in d'herberge Het Vliegende Peert ontrent het Minnewater, in het
kraembedde bevallen van een wanschepsel, hebbende bij eene misgeboorte de
volgende hoedaenigheden: het kint is van een volwassen geboorte, hebbende het
hooft van eenen aep ofte baviaen en boven op het zelve twee, dog teenemael
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onvolwassen hoorens, zijnde vervolgens het aensicht teenemael het maksel van een
baviaen, het heele lijf, armen en handen tot zelfs de teeldeelen-zijnde een meijsken
heeft de heel gedaende van eenen mensch, gelijk ook den sliekeren been en voet,
maer den rechter been en voet merckelijk langer als den anderen heeft de gedaente
van eenen klouw van een baviaen en is vervolgens nae proportie van den anderen
been en voet veel dunder en slacker, zoodat dit kint voorwaer als een wonder der
natur aensien wordt, niettegenstaende welke misgeboorte is dit wanschepsel als
mensch deser naermiddag in de parochiale kercke van O.L.V. gedoopt geworden en
aen hetzelve is den naem van de H. Anne gegeven geworden.
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(9 januarij 1792)
Op den 9 januarij vernam men 's morgens dit misbooren kint geduerende den nacht
overleden te zijn, welke menige nieuwsgierige opwekte - fol. 6 - om hetzelve te zien
en om de arme moeder te onderstuenen. Ik zelfs hebbe hetzelve met eenige ander
gaen besigtigen en inderdaedt zoo bevonden als hiervooren verhaelt is, zijnde hetzelve
geduerende desen naermiddag met de gewone ceremonie op 't kerkhof van O.L.V.
begraeven geworden. De moeder van 't kint bevint haer naer gestaetheijd welvaerende
en presumeert desen toeval in de maendt meij lest ontmoet te hebben, wanneer zij
aen een der bavianen die vertoont wierden, eene mocke(4) hadt willen geven, die haer
op 't lijf poogde te springen, waerdoor zij met schrik bevangen is geworden. (III gaset
van den 9 januarij, etc.).

(12 januarij 1792)
Op den 12 januarij verneemt men een onaengenaeme tijdinge onlangs op een parochie
op 't bischdom van Gend voorgevallen te zijn, waer eenen heer pastor met naeme De
Pachter, die grooten patriot hadde geweest en die mogelijks daeraf nog blijken gaf,
door eenen keijserlijcken officier met zijnen wandelstok is doodtgeslaegen geworden
en dat den officier daerover vastgenomen en in egtenis gestelt zijnde, zeffens in eene
apoplexie is gevallen en zonder eenige hulpe te konnen toegebragt worden overleden
is.
Heden verscheen in 't licht: ‘Brief van mijnheer J.B. de Schodt, prijster en vicaris
van den constitutioneele bisschop van het noorden’, welke versaemeling N. te zien.
(IV gaset van 12 januarij, etc.).

(13 januarij 1792)
- fol. 7 - Op den 13 januarij 's morgens om 11 uren is bij orders van 't gouvernement
generael der Oostenrijksche Nederlanden door den keijserlijcken en koninglijcken
commisaris vernieuwt het magistraet 's Landts van den Vrijen, onder welken heer
de nieuwbenoemde heeren den gewonen eed van trouwe ontluijkt hebben, zijnde
verscheijde zoo borgmeesters, schepenen als mindere bediende in plaets van d'oude
gediende heeren aengestelt geworden.

(14 januarij 1792)
Op den 14 januarij 's morgens om thien uren, begonde het carilion op den thoren te
speelen, wanneer om 11 uren het magistraet der stadt Brugge is vernieuwt geworden
en door de nieuwverkose heeren op den voet als hiervooren en onder aen den zelven
heer commissaris den eedt van trouwe ontloken hebben zijnde gelijk in 't magistraet
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's Landts van den Vrijen, verscheijde nieuwe heeren(5) in plaets der oude gediende in
bediening gestelt geworden, zijnde in plaets van d'heer Coepieters(6), tot borgmeester
van schepenen aengestelt d'heer Caloen(7) en den heer Caloen, borgmeester van den
Commune, zijnen broeder(8), is in zijne bediening waer (hij) in hij voor de verandering
was gebleven. Ter deser oorsaek saeg men in den dag waer ontrent de nieuwe heeren
collegianten zijn wonende veele vlaggen gehangen en 's avons veele inluminatiën
ontsteken, dog welke door het streng weder van heden veel naegelaeten wiert.

(15 januarij 1792)
- fol. 8 - Op den 15 januarij kwart voor 11 uren 's morgens hoorde men op 't
onvoorsiens de schelle op den Hallenthoren en ook seffens meest van alle andere
klokken der stadt alarm klippen en het brandvendel was op den thoren langs den
westenkant uijtgesteken ter oorsaek van eenen hevigen brand ontstaen in den
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kelder van d'heer Puijenbrouke in Hemerijcke(9) wonende, in welcke lag eenen grooten
voorraed van hoeij en stroij, smedekolen en andere brandstoffen welke brand gevat
hadden door eenen ast in den zelven kelder staende, waerop men droogde terwegraen
aldaer in menigte op de solders liggende en maer dese weke van Wendune aengebragt,
van een zeeschip dat aldaer met menige andere koopmanswaeren gestrant was. Op
't klippen der menige alarmklokken, was seffens de heele stadt in beweging, de
speijten, brandtonnen en eemers wierden van alle zijden aengebragt, wordende meest
alle langs een schip over het water van Dijver geleijt, die ingang van den kelder ook
langs daer gelijk in Hemerijcke uijtkomende. In den beginne konde men met de
brandspeijten door den overvloed van rook die uijt den kelder ademde weijnig of
geen effect doen, en men begonst bijnaer te wanhopen van de behoudenisse van het
huijs, uijt welke - fol. 9 - men reets den rook langs alle zijden zoo door vensters als
dak saeg uijtvliegen dog stuenende op de goede klokkesteene voute, die boven den
kelder was en geen moedt verloren gevende, begonde men van verre der handt een
overvloed van waeter in den kelder te speijten, 't welk wel den rook en doom
vermeerde, maer de ontsteken brandstoffen begonde te verdooven, tot zoo verre dat
het gelukte dat er tot in den kelder konde gespeijt worden en dat korts naer den elf
en half uren het vier teenemael uijtgedooft was en de speijten ophielden van wercken.
Geluckig is aen desen huijse geen voorder schaede gebuert, hoe de schaede in den
kelder veroorsakt aenmerckelijk is, door de menige brandstoffen en andere effecten
die meest alle verbrand en in een overvloed van water zijn swemmende. Geduerende
desen droeven voorval, hoewel geluckig in 't midden van den dag voorgevallen te
zijn en dat men den overvloed van water ter [hand] hadde, saeg men menige militaire
onser besetting in de waepens en alle devoiren aenwenden te meer omdat ten huijse
van d'heer Puenbroucke verscheijde oversten woonen en ook veele van hun hoeij en
stroij in den kelder lag. Ten uijtkante van de stadt nogtans veroorsakte desen brand
en het menig klippen der klokken eene groote alteratie ter oorsaek van d'ongegronde
vrees van d'aenkomste der Fransche, want heden just - fol. 10 - den 15 januarij zijnde
was het just den dag op welken men van over meer dan eene maendt geseijt heeft de
Fransche de stad Brugge en het heele Nederland te zullen overrompelen, dog menige
wierden op 't vernemen van den brand uijt hunne ongegronde vreese getrokken en
beginnen nu van alle die ongerijmtheden te swijgen, ziende dat er geen de minste
apparentie is, dat onse landen door de Fransche zullen overvallen worden vooraleer
den oorloog tusschen Zijne Majesteijt den keijser ende koning Leopold den II en
Ludovicus de XVI, koning der Fransche natie, officielijk zoud bekent gemakt zijn,
van alle welke volgens alle nieuwsblaederen tot nog toe geen de minste schijn van
waerheijd of apparentie is.

(16 januarij 1792)
Op den 16 januarij is van Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert de keijserlijcke en
koninglijcke bekentmaekinge(10), vergunnende aen alle de inwoonders van Vlaenderen
eene volkomen vergetentheijd van den obstant en eene geheele en volstrekte amnistie
van alle de crimen, etc., waerdoor den obstant vergeselschapt is, zoo dese in zijn
geheel in de vierde gasette van den 12 deser kan gezien worden. Alle vredelievende
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inwoonders van Vlaenderen hierover ten hoogsten verheugt zijnde, omdat men nu
verhoopt onder de regeering van een zoo minsaemen en vredelievenden keijser een
volkomen rust en vrede te zullen genieten, etc. (V gaset van 16 januarij, etc.).
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(19 januarij 1792)
- fol. 11 - Op den 19 januarij verscheenen in 't licht: ‘Onderwijs door bevel van onsen
Alderheijligsten vader Pius den VI, paus, etc.’ ook ‘Opwerpingen aengaende de
constitutioneele religie die de schuermaekende priesters, etc.’, welke versaemeling
N. konnen gesien worden, alle welke stukken in den grond en genoegsaem bewijzen
de schuering der waere religie die er in Vrankrijk begaen wordt en die, dat Godt
behoeden mag, eene volkomen ondergang zoud konnen teweeg brengen(11). Dit alles
niettegenstaende verneemt men nu met het grootste genoegen dat de gevlugte broeders
des konings op 't point zijn van in onderhandelinge te treden tot het vereffenen van
heele die gewigtige saek, en dat met die vereffening alle de menigte gevlugte uijt
Vranrijk naer hun vaderland zullen moeten terugkeeren. Hiermede vervallen alle de
gerugten hiervooren op 't eijnde van 't voorleden jaer aengemelt, den heelen handel
op de grensen van Vranrijk is ontdekt, alle de opperbevelhebbers der gewerfde troupen
zijn gevlugt en verspreijt, omdat het verraed aen 't daglicht gekomen is, terwijl dese
onder voorwensel van een leger tegens de contrerevolutie der Nederlanden op te
rechten in meijning waeren van met de vlugtelingen heel Vranrijk te overvallen welke
aldaer een bloedbad zoud teweeg gebragt hebben, etc. (VI gaset 19 januarij, etc.).

(20 januarij 1792)
- fol. 12 - Op den 20 januarij wiert sekeren man genaemt Zuerens, matsenaersknaepe,
op de volgende wijze geapparendeert. Voor d'heer De Deurwaerder, raedtpensionaris
deser stadt tot het doen van eene commissie naer zijn kasteelgoedt boven Thourhout
gelegen gesonden zijnde, heeft onder den weg ontmoet d'heer Van Kuijl, desen hem
uijtgehoort hebbende tot welk eijnde zijne commissie bestrekte en dunkende hieronder
bedrog te schuijlen, omdat den heer De Deurwaerder ten tijde der revolutie eenen
der grootste patriotten en hij eenen der grootste fijgen geweest hadde, is hij seffens
naer Brugge gekomen en heeft zulks aen 't magistraet aengeklaegt waerom er vier
schaedebeletters aen de poort gestelt zijnde, desen Zuerens op zijne aenkomst hebben
aengehouden en hem met de branceletten aen zijne handen hebben geleijt tot in hunne
wagthuijs op den Burg. Aldaer wiert hij tot op zijn hemd ondersogt en niet anders
bij hem bevonden dan een geschreven commissie, betreffende de huijssaeken van
d'heer De Deurwaerder om welke reden door de heer Suerens vergoeding van eere
zal gepretenteert worden. Zoo hier als door 't heele Nederland wordt er nae alles zeer
nauwe reflexie genomen om d'inlandsche verraederijen te konnen ontdekken, temeer
er in d'abdije van Tongerloo in Brabant eenige canons, 4000 fusieken, 20000
cartdoucen en ander krijgstuijg gevonden is, alle welke selfs tot agter de tapijten
verborgen waeren(12).

(21 januarij 1792)

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

- fol. 13 - Op den 21 januarij zijnde martdag was er op de Mart een groot disorder:
terwijl joffrouw de weduwe Vervaeke naer linwaetmart in d'Halle(13) gaende en
mogelijks te naer den schilwagt staende voor d'hooftwagt gaende, heeft desen haer
zoodaenig met d'hiele van zijn geweir gestooten dat sij sterk bloedende op den gront
viel en niet dan met moeijte konde men naer haer huijs beweegt worden. Diergelijcke
voorvallen nu en dan op verscheijde posten der militaire, besonder van de laest
ingekomen root en groen monture voorvallende, is men niet zonder redens bevreest
hieruijt vroeg of laet groote disorders te zullen voortkomen, welcke een bloedbad
zoo van de borgers als soldaeten zoud konnen teweeg brengen.
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Heden tusschen 6 en 7 uren 's avons onstont er schielijk brand in de schouwe van
joffrouw de weduwe Breijdel bij d'Eijermart(14), tot zoo verre dat men geduerende
meer als eene halve ure eenige vlamme en menige vuursperken uijt dezelve saeg
vliegen, dog door de goede voorsorgen die men seffens van binnen in 't huijs
gebruijkte wiert den voortgang der vlammen belet en het vuur in de schouwe
uijtgedooft, zoodat hierdoor geene groote beweging in de stadt gemakt wiert.

(22 januarij 1792)
Op den 22 januarij was er in 't commediehuijs waer de Fransche commedie vertoont
wiert een disorder dat - fol. 14 - d'alderongeluckigste voorvallen zoud konnen
veroorsakt hebben(15). In eene der logiën hadden hun geplaest eenige Fransche gevlugte
officieren of zoogenaemde koningsgesinde democraten(16), met de witte cocarde op
den hoedt, eenige der menig vergaederde persoonen . in de parteere begonden hun
uijt te jouwen en te roepen ‘Gourt, gourt’ en andere twistsoekende woorden. Dese
in plaets van hunnen hoedt hierom te verbergen, hingen dezelve in 't gesigt van alle
met de cocarde vooruijt, welke den haet en 't geroep verdobbelde, tot zoo verre dat
den heer commandant generael Bielen(17), alhier in besetting liggende en in de
commedie ook tegenwoordig zijnde, dese gebood om alle disorders te verwijderen
hunne cocarden te verbergen en seffens om twee compagniën gewaepende mannen
sond, welke de heele parteere en 't commedie afsetteden, waerdoor den obstant, die
anders voorseker dadelijkheden zoud veroorsakt hebben stuttede. De commedie wiert
voorgespeelt en het meeste deel der weldunkende aenschouwers, om aen geene
ongelucken onderhevig te zijn, vertrokken hun uijt commediehuijs, nu zegt men
telkens de commedie met gewaepende troupen te zullen afgestelt worden tot
voorkoming van alle disorders, welcke van dat gevolg zal zijn dat menige
weldunckende persoonen hun in de commedie niet meer zullen laeten vinden.

(23 januarij 1792)
- fol. 15 - Op den 23 januarij saeg men door eenen kleijnen voorval een overgroote
beweginge die groote ongelucken zoud konnen veroorsakt hebben. Op de Vrijdagmart
eenen man genaemt Ouvenaegel wonende, die beschonken was, hadde tegens eenige
persoonen groote woorden die voor zijn duer blijvende staen, is hij uijtgekomen met
eene pistole en heeft dezelve, dronken zijnde, afgeschoten, op welke seffens de
militaire der hooftwagt van de Vrijdagmart zijn toegekomen om te zien welk het
geschil was, waerdoor het gebuerde dat eenen man zijnde, eenen blouwer, aen eenen
der zoldaeten eenige slaegen toebragt en wegvlugte tot in de Beenhouwersstraete tot
waer door de militaire agtervolgt wordende is hij gevlugt in d'agterpoort van d'heer
Van Ockerout die openstont, en die desen heer niet wetende wat er schilde agter den
gevlugten toesloot welke het gevolg was dat de militaire seffens het huijs van desen
heer afsetteden en hunnen belediger uijt het zelve, die reets langs een ander huijs
ontvlugt was, wilden hebben. Hierop saeg men op den tijdt van eene halve ure alles
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in beweging en de heele Beenhouwersstraete veele met stokken, vorken en ander
getuijg vol menschen. De hooftwagt op de Mart en Vrijdagmart wiert verdobbelt,
het canon op de Mart wiert geponteert en langs alle zijden - fol. 16 - wierden
buijtengewone patrouilliën door de militaire gedaen, door welke seffens eenige
moetwillige wierden aengehouden. Seffens vergaederde het magistraet den heelen
naermiddag en alle de schaedebeletters waeren ontrent de plaetse van den opstant,
waerdoor de vergaederde menigte verspreijt wierden, naerdat de soldaeten versekert
waeren dat den gonen die hun hadde beledigt, langs een ander huijs ontvlugt was.
Uijt alle dit ziet men hoe licht
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de heele stadt aen de grootste gevaeren bloot gestelt is en hoe verbitterd het gepuepel
op de militaire nog is, wanneer zij of hunne medeborgers door de militaire aengerand
worden, etc. (VII gaset 23 januarij, etc.).

(24 januarij 1792)
Op den 24 januarij is van 't Stadthuijs afgekondigt en bij hallegebode en trommelinge
geaffixeert eene zeer wijtloopige ordonantie(18), behelsende hooftsaekelijk dat het
magistraet der stadt Brugge bij orders vanwegens het gouvernement der Nederlanden
gelast zijn geworden tegens alle oproerigheden en verspreijding der oproerige schriften
en libellen de strengste maetregelen te gebruijken en ondervindende dat,
niettegenstaende de goedertieren insigten van Zijne Majesteijt den keijser en koning
Leopold den II waerbij Z.M. onder menige andere voor de provencie van - fol. 17 Vlaenderen alleen, vergunt en toegestaen heeft eene generaele en volkomen amnistie
van alle de delicten en wanorders die geduerende de ongeluckige troubels hebben
plaetse gehad, gepubliceert in de balcon van 't Stadthuijs den 16 deser zig nog menige
twistsoekende persoonen verstouten van uijt te stroijen oproerige schriften en libellen
het houden van geheijme en ruststoorende vergaederingen en 't voeren van diergelijcke
oproerige discoursen. Dat andere onderhouden geheijme onderhandelingen met de
Brabansche en Fransche democraten en dus niet anders betragten als de ongeluckige
troubelen wederom te doen herleven, die zoo gelucki sedert d'aenkomst der k. en k.
troupen in dese landen gecesseert zijn, ordoneeren zoo sij ordoneeren bij desen dat
het edict van de 22 november 1787 (onder het placaet geannexeert en 't welk men in
vervolg mijner beschrijving zal vinden), in alle deelen ten opsichte van de
verspreijders der oproerige schriften en libellen, zonder oogluijkinge zal geëxecuteert
worden. Verbiedende op swaere lijfstraffen en arbitrare correctiën het houden van
geheijme en ruststoorende vergaederingen het voeren van oproerige discoursen en
het houden van eenige geheijme onderhandelingen met de Brabansche en - fol. 18 Fransche democraten, op alle welke door het magistraet der stadt Brugge nauwkuerige
ondersoekingen zullen gedaen worden, opdat de gewenschte taste, die niet dan door
twistsoekende en ruststoorende persoonen onderbroken wordt, in alle deelen zoud
konnen behouden worden.

(26 januarij 1792)
Op den 26 januarij is van Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert eene strenge k. en k.
ordonantie(19) behelsende dat Z.E. den generael commandant De Bielen in dese stadt
Brugge in garnisoen liggende, vanwegens het gouvernement generael gelast is
geworden het publik te informeeren dat er door de militaire zal vuur gegeven worden
op alle degone die stoutmoedig bestaen te roepen ‘Vivat Van der Noot(20), vivant de
patriotten’ of andere diergelijcke oproerige termen gelijk ook op alle die, welke
vermetentlijk eenige militaire zullen aenranden of twist en ruststooren,
saemenrottingen en vergaederingen maeken en onderhouden, zullende zelfs degone
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die hun bij diergelijcke saemenrottingen begeven, alwaer 't dat zij van 't
onverdraegelijk en strafbaer crim onschuldig waeren, hun ook aen 't zelve blootgestelt
vinden, opdat dus alle minnaers der waere rust hun zouden wagten van in de
versaemelingen van diergelijcke ruststoorders te begeven, om aen geen gevaeren
blootgestelt te zijn. (VIII gaset 26 januarij, etc.).

(27 januarij 1792)
- fol. 19 - Op den 27 januarij was de diefachtige vrouwspersoone, die als hiervooren
fol. [3] versnelt St.-Salvatorskercke bestolen heeft, uijt de vangenisse
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losgelaeten naerdat sij bij sententie veerthien daegen te water en te broot geseten
hadde, ter oorsaek dat er geduerende haere detentie geene merckelijcke voordere
beswaerenissen t'haeren laste gegeven waeren, dog dese heden nauwelijcks uijt de
vangenisse losgelaeten zijnde, heeft alweder haeren diefachtigen en loosen handel
voortgeset. In den naermiddag gaende ten huijze van sr. Smit, mercenier, wonende
Geltmunstraete, waer zij voor d'heer Genelles in welken dienst sij over eenige weken
gewoont heeft, vraegde twee stukken zitse(21) en welke sij zoo nauw als mogelijk was
bedong om op haer geen suspicie te hebben en beloofde dat sij voorder van des zelfs
calendise zouden gehadt hebben, nauwelijks met de stukken ter goeder trouwe weg
zijnde, heeft sr. Smit kwaede suspecie krijgende haer eenige straeten agtervolgt, tot
dat sij gegaen is in de kerke van O.L.V. waer sij, reets gekwelt zijnde, heeft den
zelven haer uijt de kerk doen komen en haer de stukken afgenomen hebbende, heeft
haer eenige slaegen toegebragt - fol. 20 - waermede hij haer heeft laeten loopen.
Hieruijt blijkende en te vreesen zijnde dat dese in haer diefachtigen handel
voortgaende, zelfs van op den dag van haere slaeking tot een ongeluckig eijnd zal
komen.

(28 januarij 1792)
Op den 28 januarij was er wederom een groot disorder op d'hooftwagt op de Mart
waer eenen boer, zonder erg en buijten zijne wete, te naer de militaire op de plaetse
van hunne wagt gegaen zijnde met d'hiele van 't geweer zoodaenig gestooten wiert
in zijn zijde, dat hij naer eene herberg moest gedregen worden en waer hij in perijkel
van zijn leven meer dan geduerende twee uren bloedt gespouwt heeft. Niet alleen op
d'hooftwagt maer op verscheijde andere wagten en plaetsen hoort men daegelijks
van diergelijcke moetwilligheden die de militaire aen de borgers toebrengen, om in
welcke te voorsien eenige gedeputeerde heeren van 't magistraet in den naermiddag
zijn komen inspectie nemen naer den gequesten en naer de plaetse der hooftwagt,
waer zij met consent, van d'overste der militaire hebben beraemt tot voorkoming van
diergelijcke disorders van aen beijde zijden der hooftwagt een balie te stellen opdat
besonder de boeren hun aen zulkdaenig perijkel niet meer zouden bloot stellen en
dus in hunnen weg niet meer zouden verhindert worden. Nog desen naermiddag zijn
ten deser eijnde op beijde zijden van d'hooftwagt twee paelstaeken geplaest langs
welke eerstdaegs de baliën zullen geplaest worden.

(30 januarij 1792)
- fol. 21 - Op den 30 januarij was 's morgens het collegie onophoudelijk vergaedert
over een groot disorder geduerende den nagt in d'herberge De Croone Imperial in
de Predikheersstraete voorgevallen. Aldaer besloten bal voor d'heereknegten zijnde,
waer niemant dan met eene caerte toegelaeten wiert, zijn er ingekomen twee fouriers
van de militaire die met gewelt wilden ingang in 't bal hebben, welke hun om alle
moeijlijkheijd te voorkomen toegelaeten wiert, mits zij hunne sabels zouden afleggen
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't welk sij deden. Dog geduerig in 't bal eene groote verwerring toegebragt hebbende
zijn zij vertrokken, eijsschende hunne sabels van de knegten welke niet wetende
waer die geleijt waeren, is er eene overgroote moeijlijkheijd en gekijf ontstaen zoo
verre dat sij de knegten uijtmakten voor dieven en eijndelinge hunne sabels vonden
ter plaetse waer sij die geleijt hadde. Hierop hebben de knegten en menige andere
hun nog meer beginnen uijt te schelden, tot zoo verre dat zij in den hoop hebben
beginnen te kappen en eenige gewond hebben. Hierop seffens eene wagt
schaedebeletters toegekomen zijnde, hebben zij dese twee fouriers en eenige der
besonderste zoo gekweste als andere
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aengehouden en in arrest gestelt, waerom zij desen morgen verscheijde mael over
en weer het collegie zijn overgeleet en naer genomen oorconden zijn de fouriers aen
de militaire overgelevert, die zooveel te strenger zullen gestraft worden, omdat aen
dese op swaere straffen verboden is in eenige openbaere ballen te gaen, die door de
borgerije gehouden worden. (IX gaset 30 januarij, etc.).

Eindnoten:
(1) Een schroo; een reep of strook (DE BO, o.c., p. 1013).
(2) Luijkermes: een mes met houten hecht waar het lemmer in dichtklapt (DE BO, o.c., p. 654).
(3) Kantoor van de belastingen geheven door de centrale overheid. Het had bureau's op verschillende
plaatsen in de stad. Gezien de context gaat het hier wellicht om het bureau achter de Halle. Cfr.
Den grooten Brugschen Comptoir Almanach, 1792, Brugge, 1792, p. 169; en zie MV. 1789, n.
143 en MV. 1790, n. 452.
(4) mocke: mokke, een makaronvormig koekje van peperkoekdeeg gebakken (DE BO, o.c., p. 707).
(5) Voor de namen van de nieuwe magistraten en voor bespreking van hun politieke opinies
verwijzen we naar VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 258-260 en II, p. 42-47.
(6) Zie MV. 1788, n. 58.
(7) Betreft Joseph-Jean van Caloen (1737-1807). Hij was achtereenvolgens schepen (1771) en
burgemeester (1788-1790) van het Vrije. In 1792 werd hij burgemeester van de schepenen van
Brugge. Van Caloen was ook afgevaardigde voor de Staten van Vlaanderen. In 1793 werd hij
als gijzelaar door de Fransen meegenoemn (VAN CALOEN, o.c., p. 301-307; VANDEN
BERGHE, Jacobijnen, I, p. 258 en II, p. 42).
(8) Betreft Jean-Adrien-Joseph van Caloen (1734-1813), zie MV. 1788, n. 59.
(9) Naam van een huis in de huidige Kartuizerinnenstraat, cf. DE FLOU, o.c., V, kol. 849.
(10) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 239r.-v.; reeksnr. 122: Plakkaten, 8 jan.
1792, reg. 35, nr. 31.
(11) Zie noot 147 van MV. 1791.
(12) De machtige norbertijnerabdij van Tongerlo in de Antwerpse Kempen gold als een bekend
centrum voor de patriotten in de Brabantse Omwenteling.
(13) De lijnwaadmarkt werd gehouden in de lijnwaadhalle, d.i. het achterste deel van de oude halle.
Cfr. situering op een plan van de Markt en de aangrenzende gebouwen, 1760 (SAB., reeksnr.
107: Kaarten en plannen, nr. 139); zie ook L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Mémoriaux de
Bruges, II, Brugge, 1920, p. 220-221, nr. 678.
(14) Zie MV. 1790, n. 200.
(15) Zie VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 264.
(16) Het begrip ‘democraat’ klinkt hier wat eigenaardig want bedoeld worden de
contrarevolutionairen. Met ‘democraat’ bedoelt Van Walleghem iemand die zich actief met
politiek bezighoudt.
(17) Het is niet duidelijk wie hier wordt bedoeld. In andere Brugse bronnen wordt deze figuur de
Biëlbleu, de Bielle (COPPIETERS, Journal, p. 211 en 221) en de Biela genoemd (SAB., reeksnr.
120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 241v.) Misschien kan hij worden geïdentificeerd met
generaal-majoor baron de Lilien (E. CRUYPLANTS, Dumouriez dans les ci-devant Pays-Bas
Autrichiens, Brussel, 1912, I, p. 17).
(18) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 240r.-241v.
(19) Ibid., f. 241v.-242.
(20) Zie MV. 1790, n. 153.
(21) zitse: waarschijnlijk een soort stof.
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[Februari]
(1 februarij 1792)
- fol. 22 - Op den 1 februarij is van 't Stadthuijs bij halgebode en trommelinge
afgekondigt de volgende ordonantie(22), hooftsaekelijk behelsende dat den Heere en
Wet der stadt Brugge ondervint dat niettegenstaende verscheijde politique ordonantiën
veele herbergiers, droogelogisthouders(23) en andere in gebreke blijven van de naemen
der vremde die zij loogeeren over te brengen, en dat andere bestaen drank te venten,
zonder voorafgaende consent en zonder danof toog te doen, om welke te voorkomen
den Heere ende Wet inherende de voorgaende ordonantiën, ordoneeren zoo zij
ordoneeren bij desen alle (alle) herbergiers, drooge logisthouders en andere, alle
daegen eene ure naer 't sluijten der stadtspoorten, in de busse van de wagt der
schaedebeletters op den Burg, over te brengen alle de naemen der vremde die zij
zullen logeeren, van waer zij komen en waer sij heden gaen en van wat stant, fonctie
ofte conditie zij zullen wesen op de boete van 15 patacons voor elke contraventie.
Ordoneerende aen alle persoonen deser stadt, van wat stant of condi[ti]e zij mogen
wesen geen drank te venten, ten zij alvoorens bekomen te hebben schriftelijk consent
van d'heeren gecommitteerde van 't tresorije en zonder daeraf toog te doen, welke
permissie zij telkens aensogt - fol. 23 - zijnde, zullen moeten toonen op pene van
dies contrarie doende te incureeren eene boete van 20 pond parasijse op gelijcke
boete aen alle herbergiers, drooge logisthouders en andere geordoneert wordende
van in huijs te houden eenen boek of register in welke zij daegelijcks zullen aenteeken
de naemen van de persoonen die zij zullen logeeren, den dag van hun vertrek, van
waer zij gekomen waeren en naer waer zij vertrokken zijn, ook van wat qualiteijt,
fon[c]tie of andere hoedaenigheijd zij zullen wesen. Desen boek of regis(gis)ter zal
14 daegen naer de publicatie deser komen oversien worden, 't welk daernaer op
andere tijden zal gecontinueert worden om dus ten allen tijde dies nood zijnde te
konnen weten welke vremdelingen dat er in de stadt aengekomen en vertrocken zijn.
Desen naermiddag was op de Mart op de beijde zijden der hooftwagt voltrokken de
ballie die men aldaer geduerende drij dagen heeft gemakt, die asgrouw geschildert
en de hooftwagt van beijde zijden is afsluijtende, waeruijt men nu verhoopt dat aldaer
geene disorders tusschen de militaire en borgers meer zullen plaetse hebben.

(2 februarij 1792)
Op den 2 februarij vemeemt men uijt Brussel de volgende tijdingen: dat de twee
heren - fol. 24 - gedeputeerde De Baillet en Corbisier vanwegens de Staeten van
Brabant nae Weenen gesonden tot den throon van Z.M. den keijser en koning Leopold
II, om aldaer in persoons hunne klagten te doen wegens de nog hangende geschillen
tusschen de Staeten en den raedt van Brabant en andere voorwerpen, onverrichter
saeken van daer zijn moeten weerkeeren en tot geen gehoor toegelaeten zijn en hun
aengeseijt is dat zij binnen de vierentwintig uren de hooftstadt van Weenen moesten
verlaeten, wilden zij hun aen geen ongeluckiger gevolgen bloot stellen. Zulks zal
weer nog meerder verwerring in Brabant waer d'oproerige nog altijdt vrugteloose
bewegingen maeken teweeg brengen. Dog nae alle hunne
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handelingen wordt er zeer nauwkuerige reflectie genomen terwijl zoo men uijt Brussel
verneemt aldaer over eenige daegen den wortel van alle de oproerige twistsoekingen
ontdekt is en dat aldaer de militaire geassisteert door 't magistraet van Brussel
geduerende den nagt naer het verdagt huijs gegaen zijn en naer gebelt te hebben
niemant opendoende, hebben sij de duere ingeslaegen waer sij 16 persoonen besig
gevonden hebben met alle de oproerige verspreijdingen en drukpers te maeken, die
alle met hunne schriften en werktuijgen in egte van vangenis gestoken zijn. (X gaset
2 februarij, etc.).

(6 februarij 1792)
- fol. 25 - Op den 6 februarij verscheen in 't licht: ‘Tafereel der verkwistingen van
de koninglijcke en publicke penningen door de Brabansche ex-souverainen, etc.’,
versaemeling N. te zien. Als men met aendagt dit stuk in de laetere tijden zal
aenmercken, zal men niet dan met verwondering en ontweerding konnen aensien en
bewonderen de overtollige verkwistingen die in Brabant geduerende en besonder in
't begin der revolutie gedaen zijn. Hieruijt zal men ook niet moeten verwondert zijn
welke d'oorsaek is, zoo als hiervooren aengemelt is dat er in Brabant nog eene groote
onruste heescht en dat er van menige naer een contrerevolutie verlangt wordt, want
de sommen welke die provencie ten agteren is, bijnae oneijndig zijn en op d'eene of
d'andere wijze zullen moeten voldaen worden, etc. (XI gaset van den 6 februarij,
etc.).

(9 februarij 1792)
Op den 9 februarij verscheen in 't licht: ‘Verhael van de schrikkelijcke
saemensweering ter oorsaeke van welk het gouvernement der Oostenrijksche
Nederlanden op den 16 en 17 januarij 1792, etc.’ sub N. te zien. Uijt dit stuk ziet
men op hoedaenige de ontaerde wanschepsels binnen Brabant andermael op eene
ongehoorde wijse hebben tragten het Nederland en besonder Brabant in vuur en vlam
te stellen, en hoe dese opgelicht zijn geworden, etc. (XII gaset van den 9 februarij,
etc.).

(10 februarij 1792)
- fol. 26 - Op den 10 februarij is van 't Stadthuijs bij hallegebode afgekondigt en
geaffixeert eene ordonantie(24) raekende de zeepe, hooftsaekelijk behelsende dat den
Heere ende Wet der stadt Brugge, door de zeepsieders en deken en de eed der
warandeurs der zeepe over verscheijde voorwerpen nopende de zeep klagten bekomen
hebben, ordoneeren diesaengaende zoo sij ordoneeren bij desen dat alle zeepe binnen
de stadt ingebragt wordende, zal moeten behoorlijk gewarandeert zijn, soo nopende
den inhout der fustagie als duegdelijkheijdt, welke door eene behoorlijcke attistatie
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zal moeten bewesen zijn, zullende die anders bevonden wordende, geconfisquert
zijn. Gelijckelijk zal niemant binnen dese stadt zeepe vermogen uijt te leren, ten zij
die behoorlijk gewarandeert zijn, opdat het gemeente daerdoor niet bedrogen worden,
het gewicht van eene halve tonne zeepe moet zijn van 25 steen compleet, de kwarten
en halve kwarten naer advenante 't hout van halve ende tonne niet meer mogen wegen
als 3 steenen ter mindere fustagie naer advenante. De fustagie zal moeten gemakt
zijn van droog en deugdelijk hout zonder knopen die de kuijpers involgen stats
geswooren ijser zullen moeten maeken, zullende zoo de zeepsieders als kuijpers hier
tegen contrarie doende voor elke stuk gevolt of ongevolt verbueren eene boede van
6 pond parasijse, welke boete te verdeelen onder degone door welke de calacie van
zullen gedaen worden(25).
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(10 en 11 februarij 1792)
- fol. 27 - In den nagt tusschen den 10 en 11 februarij tusschen 12 en 1 uren is er
brandt ontstaen in 't clooster der eerweerde paters Capucinen in de schouwe van de
warmkaemer van 't zelve convent, mogelijks veroorsakt door het te groot vier maeken.
De vlammen uijt dezelve schauwe verhieven zig geduerende eenigen tijdt zeer hoog,
niettegenstaende alle devoiren die zoo de paters als broeders van 't zelve convent
aenwendeden om dezelve te stutten, tot zoo verre dat de militaire op de hoofdwagt
op de Vrijdagmart tot vijf fusiekschueten in de locht losbrandeden om zulks bekent
te maeken, hetwelk menige ontrent wonende gebuers opwekte om te zien wat er
schilde, dog het geluckte dat zonder merckelijcke schaede de vlammen, naer ontrent
eene halve ure zig hevig verbreijt te hebben, geluckig geblust wierden.

(11 februarij 1792)
Op den 11 februarij wiert van Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert eene ordonantie
behelsende dat er aen 't collegie der stadt Brugge klagten zijn toegekomen dat in de
ongeluckige voorvallen van brant, zig menigvuldige persoonen bemoeijen met hant
te slaen aen de speijten zonder dat sij daer toe de minste kennisse hebben en waerdoor
het gebuert dat de speijten beschaedigt worden en den - fol. 28 - noodigen bijstant
niet konnen verrichten, om in welke te voorsien den Heere ende Wet ordoneert dat
in 't toekomende geene andere dan de speijtebaesen hant aen de speijten zullen
vermogen te slaen daertoe aenveert door de gecommitteerde van 't tresorije, met
hunne respective knegten, die alle ten dien eijnde met een brantteeken zullen voorsien
worden. Dat alle andere hieraen contrarie doende als kwaeddoenders naer d'extingsie
van 't cas zullen gestraft worden. Wordende ook het publicq geïmformeert dat aen
geene andere in 't het minste in de gevallen van brand zal worden voldaen ten zij aen
diegone met een brandteeken zullen voorsien zijn.

(13 februarij 1792)
Op den 13 februarij verscheen in 't licht: ‘Saemenspraek tusschen eenen pastor, eenen
pagter en eenen edelman, betrekkelijk tot de hedendaegsche tijdtsomstandigheden,
etc.’ sub N. te zien. Dit stuk schijnt genoegsaem aen te kondigen dat men in de
Nederlanden eenen inval der Fransche te vreesen heeft en meer andere
omstandigheden. Terwijl men nu opentlijk zegt dat den oorloog tusschen Z.M. den
keijser en de Fransche natie dedeclareert is, dog alles zonder grond van waerheijd,
zelfs zoo verre worden er briefkens op de straeten gevonden dat ider den 23 deser
en volgende daegen zig moet voorsien van eten en drinken en zijn dueren gesloten
houden, om aen geen ongelucken bloot gestelt te zijn en meer andere verdigte maeren
alom verbreijt wordende. (XIII gaset van 13 februarij, etc.).
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(15 februarij 1792)
- fol. 29 - Op den 15 februarij is van 't Stadthuijs afgekondigt en bij trommelinge
bekent gemakt eene ordonantie(26) nopende de aenstaende vastenavonddaegen
behelsende dat den Heere ende Wet der stadt Brugge wegens d'omstandigheden des
tijdts en volgens depeche van 't gouvernement generael der Nederlanden in date den
8 deser hun toegesonden, v(i)erbieden zoo zij verbieden bij desen op de aenstaende
vastenavonddaegen en wel besonderlijk op den eersten zondag in den vasten, langs
de straeten, publicke plaetsen, ballen, commediën of redouten, met masquers te
verscheijnen ofte in diergelijcke geconduiseerde cleederen, op pene dat degone wie
het zoude mogen wesen, dies contrarie doende, seffens aengehouden en in egte van
vangenis zal worden beweegt, om volgens de qualiteijt van 't cas
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gestraft te worden. En opdat niemant zoude konnen priregeeren cause van ignorantie,
is er ge[or]doneert dat dese zoo in de nieuwe als oude stadt bij trommelinge zal
bekent gemakt worden.

(16 februarij 1792)
Op den 16 februarij 's morgens met het aenkomen van den post, heeft men alhier
binnen Brugge de seer onaengenaeme tijdinge ontfangen dat men binnen de stadt
Duijnkerke besig is met alle wanorders en plonderingen te plegen dat er - fol. 30 op 't afsende der maeren reets menige huijzen geplondert en den roof der vlammen
zijn geworden, veroorsakt door de koningsgesinde verselt door een menigte woedende,
toen die gebrek aen alles beginnen te krijgen, d'assignaten niet meer willen erkennen
en van geldt door alle de veranderingen teenemael onvoorsien zijn. De maeren
behelsen dat zij eerst hebben aengerant de opkoopers van suijker, caffe en andere
eetwaeren die in alles eenen ongehoorde dierte teweeg brengen en dat eenige der
zelve reets tot den grond gerenueert zijn. Met ongedult verwagt men andere tijdinge
hoe alles aldaer zal afgeloopen zijn. Van alle zijden komen zoo binnen dese stadt als
in alle de steden van 't Nederland menige Fransche van alle geslachten gevlugt die
alle genoegsaem voorsien wat al onheijlen dat er in Vrankrijk teweeg zijn en dat de
constitutie die dit alles heeft teweeg gebragt, haest door d'overmagt een eijnde zal
nemen.
Nu verneemt dat over eenige daegen geduerende den nagt het lichaam van den laest
geëxecuteerden Van de Casteele, ziet fol. [156 (1791)] van de galge is afgedaen
geworden en ergens is begraeven geworden, zonder dat de justitie 's Landts van den
Vrijen tot nog toe heeft konnen agterhaelen door wie het recht aldus is bestolen
geworden. (XIV gasette van den 16 februarij, etc.).

(17 februarij 1792)
- fol. 31 - Op den 17 februarij gebuerde het dat sr. d'Ardeijne, tinnepotgieter, wonende
bij het Groot Vleeschhuijs, op de volgende ongeluckige wijse doodt brande. Desen,
eenen man van circa 86 jaeren oudt zijnde, sat gewonelijk om de warmte met eenen
vrouwenrok aen, met eenen vierpot bij het vier, zijne vrouwe nu desen naermiddag
ten huijse van haere dochter, daertegenover wonende, waer zij meer dan twee uren
verbleef om caffe of thee te drincken, is het in desen tusschentijdt gebuert dat den
rok van den gemelden ongeluckigen in brandt gekomen is, tot zoo verre dat men
bemerkt dat hij opgestaen is en gegaen tot aen de pompe om die te blusschen en dat
hij waerschijnelijk door den rook of vlamme verstikt zijnde, aldaer met zijn hooft
op de pompe rustende, den ongeluckigen slag[t]offer der vlamme geworden en
overgroote pijne en smerte moet geleden hebben, terwijl men hem doodt gevonden
heeft, zijne kleederen tenemael verbrant en ook zijn lichaem zoo doorbrant dat de
darmen uijt zijnen buijk waeren hangende. Zulks is terstont aen 't collegie bekent
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gemakt en den ongeluckigen is desen avont door hetzelve met veel hertzeer
aenschouwt geworden.

(19 februarij 1792)
Op den 19 februarij zijn 's morgens ontrent den 8 uren met 6 billanderschepen uijt
de stadt Brugge vertrokken alle de militaire in root en groene - fol. 32 - laest alhier
als fol. [116 (1791)] aengewesen aengekomen. Dese zijn langst de vaert vergeleijt
door een detachement dragonders, alhier over twee daegen aengekomen om der
zelver desertie, die bij hun arrivement maer te veel plaetse gehadt heeft te voorkomen.
Hunne bestemminge is langs Gend en Brussel naer de grensen van
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Bergen en Luxembourg, om aldaer dezelve in cas van noot te verdedigen, zullende
nog van veel batalions, zoo uijt Duijsland als de Nederlanden gevolgt worden, om
waert dat de oorloogsverklaeringe tusschen de Fransche natie en Z.M. den keijser,
die tot nog toe een raedsel is, mogte zijnen voortgang nemen, seffens tegens de
Fransche te konnen tewerkgaen.

(20 en 21 februarij 1792)
Op den 20 en 21 februarij zijnde de twee vastenavonddaegen is alles zonder
masqueren of buijtenspoorigheden wegens de ordonantie hiervooren, [fol. 29] vermelt,
zeer gerust binnen dese stadt Brugge afgelopen, terwijl er menige sneeuw gevallen
en het door het vriesende weder geduerende dees daegen zeer kout was. Hierdoor
saeg men langs de straeten menige ijssleden zoo met bellen als andere rijden en met
dezelve de vastenavonddaegen in plaets van masqueren met plaisier overbrengen.
Eenige liepen met menige sleden agtereen voorop een onnooselen of sotten in eene
slede sittende, waerdoor de heeren raeden en schaedebeletters, ziende dat hierdooren
onheijlen zouden konnen hebben veroorsakt geworden, hebben verboden, dog den
soon van sr. De Jaeger(27), wonende op de Cuijpersplaetse, zulks niet willende staeken
en den heer raedt onbeleeft toesprekende, is in de - fol. 33 - wagt der schadebeletters
beweegt geworden, temeer omdat hij rond zijn hooft gewonden hadde eene haire
mutse met vellen die hij ten tijde der revolutie gedregen heeft, zijnde hij nogtans
naer door de gedeputeerde van 't magistraet gehoort te zijn zonder verdere straffe
desen avondt ontrent den 10 uren is geslaekt geworden. Twee andere die hun hadden
vervoordert in arlequinskleederen langs de straeten te loopen, zijn ook in de stadtswagt
der schaedebeletters en van daer naer de vangenisse beweegt, die voorseker dese
hunne moetwilligheijd tegens de placaeten ten minsten door eene penitentie in de
vangenisse zullen moeten betaelen, opdat voor 't toekomende daer in exempel zout
gestelt worden. (XV gasette van 20 februarij, etc.).
Schieting tot Watervliet 20 meij en tot St.-Laurens op den 17 junij toekomende, etc.

(23 februarij 1792)
Op den 23 februarij heeft men alhier vernomen door eene egte lijste welke huijsen
binnen Duij[n]kerque teenemael gerenueert zijn. Volgens dezelve te melden en de
andere omstandigheden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Vertaling van eenen latijnschen brief, geschreven door
den eerw. pater generael, etc.’ ook ‘Saemenspraeke tusschen den eerweerdigsten
pater Passchalis à Varisio, etc.’, beijde sub N. te zien, ook hoe de generaels nu voor
de cloosters herstelt zijn en wat al wanorders in de conventen der eerw. paters
Recoletten gepleegt zijn in de revolutie, etc. (XVI gaset van 23 februarij, etc.).
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(27 februarij 1792)
- fol. 34 - Op den 27 februarij wiert door alle de parochiën der stadt Brugge door de
derecteurs der gemeijne armkamer gedaen eenen extraordinairen algemeijne collecte
tot behoeve van den gemeenen armenkamer en tot onderstant van 't arm gemeente,
welckers belweftigheijd en nood nu sedert eenige weken overgroot is, ter oorsaek
dat menige sedert het streng jaergetijde zonder werk zijn en gebrek aen alles hebben.
Opdat ider des te meer tot bermhertigheijd zoud beweegt worden, is er sedert eenige
daegen aen eenider thuijs gesonden eene aenwakkeringe om den armen te helpen
onderstuenen en de gemeijne armkamer in staet te houden voor
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tijtel hebbende: ‘Aenwakkeringe vanwegens en voor de gemeijne armkamer’, welke
onder de stukken versaemelinge N. kan gesien worden. Uijt dese aenwakkeringe siet
men sedert heel lange dit heijlsaem gebruijk in zwang is en tot heden blijven stant
houden, wat al devoiren dat er aengewent worden om hetzelve te doen continueeren,
hoe de seden hierdoor verbetert worden, de vrijwillige inschrijvinge ten desen opsicht
ingeschreven en eijndelinge hoe de lichtinge in tontinaire portien hiervooren nog fol.
[25] verhandelt, nog eens aen 't publik is voorgestelt geworden. (XVII gaset van den
27 februarij, etc.).

Eindnoten:
(22) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 242v.
(23) Droogelogisthouders: Droog logist is een huis waar landlopers en andere zwervende lieden de
nacht doorbrengen en voor een klein bedrag op stoelen of banken mogen slapen. Cfr. DE BO,
o.c., p. 644.
(24) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 243.
(25) In de ordonnantie (zie vorige n.) is o.m. bepaald dat de zeeptonnen door deken en eed van het
kuipersambacht moeten goedgekeurd zijn, dat ze daartoe moeten gemaakt zijn uit deugdelijk
hout en bovendien beantwoorden aan de maat die aangegeven wordt door de officiële
model-ijzers die bij de deken bewaard worden. Van Walleghem drukt zich hier eens te meer
onnauwkeurig uit (‘geswooren ijser’). Het woord ‘calacie’ staat voor ‘calagne’ of klacht.
(26) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 244.
(27) Vermoedelijk dezelfde persoon als MV. 1791, f. 2 en n. 2.

[Maart]
(1 maerte 1792)
- fol. 35 - Op den 1 maerte is alhier binnen Brugge de tijdinge toegekomen dat er
reets eenige aenvallen tusschen Fransche vlugtelingen en tusschen degone die de
constitutie voorstaen hebben plaetse gehadt. Dat de rust in Vranrijk hoe langer hoe
meerder gestoort wordt en dat er reets binnen in Vranrijk bloedige aenvallen tusschen
de beijde partijen hebben plaetse gehadt. Hierom wordt er nu ook binnen Brugge
verbreijt dat den oorloog tusschen Zijne Majesteijt den keijser en de Fransche natie
vastgestelt en gedeclareert is, zelfs zoo verre dat men zegt dat het hospitael generael
hier binnen Brugge in korte daegen zal opgeregt worden en dat hunne koninglijcke
hoogheden de gouverneurs generael der Nederlanden hier binnen Brugge hunne
verblijfplaets zullen houden, waerschijnelijk omdat zij hier de minste gevaeren van
aenvallen zouden voorsien en omdat de Brabanders nog altijdt even partidig blijven
en het zoude konnen gebueren dat er hun menige van de voorige patriotten bij de
Fransche zouden konnen vervoegen. Dit alles tot nog toe zijn loutere gissingen en
veele zijn nog van gevoelen dat de Fransche saeken in der minne zullen vereffent
worden, zullende dus den tijdt haest leeren wat er van dit alles zal geworden, omdat

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

zulks voor den koophandel hoogst noodig geoorde[e]lt wordt. (XVIII gaset van 1
maerte, etc.).

(4 maerte 1792)
- fol. 36 - Op den 4 maerte om 11 uren is in de cathedraele kercke van St.-Donaes
door eenen Franschen heer geestelijcken gedaen eene predikatie en 't eijnden dezelve
eene lesende misse (hierdoor ter zelver ure de gewone elvemisse niet gedaen
wordende), in welke meest alle de menige Fransche vlugtelingen die hun binnen
dese stadt bevinden tegenwoordig waeren. Zulks is den gepasseerden sondag ook
aldus gedaen en zal op de volgende sondag en heijligdagen geduerende den heelen
vasten gecontinueert worden, gelijk ook op Goeden Vrijdag toekomende in dezelve
kercke, naermiddag ten vijf uren, de passie ofte het lijden ons heeren zal in 't Fransch
gepredikt worden, zijnde zulks als buijtengewoon zijnde, door eene Fransche annonce
aen de kerkdueren deser stadt geaffixeert geworden.

(5 maerte 1792)
Op den 5 maerte waeren generaelijk alle de leden der ambagten en neeringen op
hunne respective vergaederplaetsen saemengeropen tot het geven van hun advijs
deliberatif tegens morgen ten 10 uren den 6 maerte, hetwelk door de respective dekens
in 't collegie zal moeten overgedraegen worden. Den brief die eiken deken van 't
magistraet was toegesonden op bevel van d'heeren Staeten van Vlaenderen was van
den volgenden - fol. 37 - inhout: dat er aen de Staeten van Vlaenderen tot nog toe op
hunne lest gedaene voorstellingen nog geene beslissende advijsen
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zijn toegekomen, tot vereffinge der schulden geduerende de laeste troubelen gemakt,
belopende het total tot 3098000 en d'omstandigheden vereijsschende dat hierop
zonder uijtstel beslissende advijzen, worden door de gemeene corporatiën, hebben
de Staeten van Vlaenderen ten desen effecte de volgende voorstellingen gedaen
belastingen in te voeren op de luxe, dat het malderijeregt voor den tijdt van 5 jaeren
ingang te nemen den 1 meij zal ingevoert worden, zoo nogtans dat de kinderen te
lande maer zullen moeten betaelen 10 jaeren oudt zijnde, dat generaelijk alle de
peerden zullen moeten betaelen tot 8 stuijvers ter maende zonder dat hieraf iemant
zal bevrijt zijn, eene vermeerderinge op het segelrecht en eene gelijchheijd voor alle
de classen van inwoonders op de provenciale rechten en eenige andere voorstellingen
te lang om te melden, wordende de corporatiën versogt dese te agrieeren of gunstiger
voorstellen te doen. Den staet nogtans voorsiende dat de belastingen op de luxe, de
fabricken en de consumptie der steden merkelijk zoude verminderen, hebben
geoordeelt dese middelen de minst belastende voor het publik te zullen zijn. (XIX
Baset van 5 maerte, etc.).

(6 maerte 1792)
- fol. 38 - Op den 6 maerte 's morgens om 11 uren waeren alle de dekens der 46
ambagten en neeringen op het collegie saemen vergaedert tot het geven van de
advijzen gisteren voorgestelt, welkers uijtslag besonderlijk van de meeste stemmen
was de gevraegde belastingen niet te consenteeren nog te rejecteren, maer alvoorens
te susteneeren dat eerst den staet misgaeders de stadt zal doen behoorlijcke rekeninge
van hunne administratie, waernae in de lasten zal voorsien worden, zullende zulks
aldus aen de Staeten van Vlaenderen toegesonden worden.
Heden naermiddag zijn bij orders van 't gouvernement door den Heere en Wet der
stadt Brugge, geassisteert door de schaedebeletters, in de boekdrukerijen van sr. Van
Hese, Bogaert en De Moor(28) afgehaelt en geconfisqueert tusschen 2 en 3000
exemplairen van de justificatie van den pastor van Liefkenshoek en ex-Capucijn
Auxilius Vervisch(29), wanof het eerste deel als fol. [139 (1791)] aengewesen reets
sedert eenigen tijdt in 't licht is verschenen en nu den II en III toom afgedrukt waeren,
tot onderteekeninge van welke den zelven pastor eenige daegen hier in Brugge
verbleven heeft en d'uijtgaeve van welke reets in de gasette van gisteren was
geannonceert, zooals men in dezelve zien kan. Die eerschande boeken onnoodig
geoordelt zijnde van onder het publik tot iders onstigtinge verbreijt te worden.

(8 maerte 1792)
- fol. 39 - Op den 8 maerte 's morgens tusschen 10 en 11 uren ontstont er schielijk
brant ten huijze van sr. Smet, lijndraeijer langs de Lange Reije, alwaer in eene
agterlogie de terre in eene fournois gereet gemakt wordende tot het terren van 't
touwwerk, de terre bij onvoorsigtigheijd van den knegt in de kook gekomen is en
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over het fournoijs overlopende is dezelve in brant geraekt, gelijk ook het fournoijs
waerin de terre was, zulks veroorsakte seffens eene groote onblusbaere vlamme,
zoodaenig dat dezelve zig tot buijten het dak verhief, waerdoor de klokke van de
parochiale kercke van St.-Gillis en andere der naestliggende kercken geklipt wierden,
terwijl den rook en stank bij uijtnementheijd groot was. Men voorsaeg alle middels
tot het stutten der vlammen vrugteloos en dat hoe meer water men zoude gegoten
hebben hoe heviger dat de vlammen zouden geworden hebben, totdat men eijndeling
een groote menigte zout in 't fournoijs wierp door welke het gelukte dat hetzelve
uijtgedooft wiert. Daer ontrent nog thien tonnen terre staende
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en veel hoeij en stroij liggende, was men voor den ondergang van 't heel gebouw
genoegzaem bevreest geweest, de schaede hierdoor veroorsakt was niet merckelijk,
maer den knegt en eenige andere waeren door 't afdrupenen der terre merkelijk
verbrant geworden. (XX gaset 8 maerte).

(10 maerte 1792)
- fol. 40 - Op den 10 maerte in den morgen wiert het magistraet deser stadt Brugge
door eene estafette uijt Brussel officieelijk bericht dat Zijne Majesteijt Leopoldus
den II, roomsche keijser en koning van Hongarien en Bohemen, etc., etc., door de
gevolgen van eene apoplexie op den 1 maerte schielijk en op 't onvoorsiens het
tijdelijk met het eeuwig verwisselt heeft. Reets sedert gisteravond was men binnen
dese stadt van desen schrikkelijcken en onverwagten slag onderricht door eenen
courier uijt Weenen die langs dese stadt in allerhaest naer Londen gereijst is, om
dese droeve tijdinge aen het hof van Engeland over te draegen, gelijk er seffens aen
alle de andere hoven is gedaen geworden. De [dood] (geboorte), etc. van Zijne Maj.
in alle deelen te melden.

(12 maerte 1792)
Op den 12 maerte was de droeve tijdinge aen welckers egtheijd nog menige
twijffelden, hiervooren gemelt, geen geheijm meer, terwijl men van heden alle de
oversten en officieren onder besettinge in 't openbaer siet den rouw draegen, bestaende
in een swart flours over den rechter schouder onder de slickeren arm geslaegen. Van
het overlijden van Z.M heeft tot nog toe geen naedere tijdinge ontfangen als
hiervooren gemelt is, van nu af nogtans door alle vredelievende vaderlanders het
afsterven van eenen zoo deugrijken en vredelievende keijser ende koning bitte[r]lijk
betruert wordende. (XXI gaset van den 12 maerte, etc.).

(14 maerte 1792)
- fol. 41 - Op den 14 maerte korts naer vijf uren 's middaegs begonde de klokke van
de eerw. paters Capucinen en van de capelle van O.L.V. van Blendekens zeer hevig
alarm te klippen, en vijf en half uren geslaegen zijnde de schelle op den Hallenthooren
uijt welke het brandvaendel langs de westzijde uijt de venster gesteken wiert. Hierop
volgde het alarmgeklip van alle de klokken der stadt en alles was in beweging ter
oorsaek van een schielijcken ontstaenen brandt in d'agterboeije van sr. Gailliard,
wonende in de Smedestraete, in het zijdtsstraetjen nevens zijn huijs gelegen zijnde
en op eenen oogenblik veroorsakt was door een vierken dat eenige kinders van stroij
en hout tegens de poorte der zelve boeije hadden gemakt. Van alle kanten saeg men
speij ten en alle andere getuijg tot blussching van den brand bijbrengen en alle
devoiren aenwenden om de verbreijdinge der hevige vlammen te stutten, die den
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ondergang van den heelen teerlijnk(30) voorspelden door eenen hevigen westenwindt,
die van de veste zeer hevig waeijde. Het agterdak van drij nevensgelegen huijsekens
wiert bijnae teenemael afgetrokken, terwijl die ook reets in brand waeren, dog welcke
niet zonder merckelijcke schaede behouden wierden. Men trok ook het heele dak af
van de gemelde boeije zonder dat men nogtans de totale verwoestinge van alles dat
in dezelve was konde voorkomen, bestaende in menige brandstoffen van hoeij en
stroij, menigen voorraed van saeden - fol. 42 - en andere diergelijcke materiën in
welke den winkel van den zelven sr. Gailliard is bestaende, die alle ten deele verbrant
en ten deele door het menig water dat er gegoten wiert (waerdoor alle naest gelegen
steenputten uijtgeput waeren) teenemael bedorven zijn, door welke de schaede aen
dese veroorsakt en de verwoestinge van 't gebouw zeer aenmerckelijk is. Dat
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d'onsteltenis vermeerderde was het in brand geraeken van eene vimme(31) met hout
liggende op d'agterplaetse, gelijk ook eenige boomen, dog welke ook door 't menig
water en tijdige hulp nog ten deele uijtgeblust en gered wiert, zoodat het voorhuijs
onbeschaedigt gebleven is. Ontrent 7 uren geworden zijnde, saeg men niet dan eenen
hevigen doom en rook meer en de vlammen en vier waeren teenemael uijtgeblust,
alle de speijten en brandtuijg wegtrekkende, over welckers verdere behoudenis der
omliggende gebouwen elk zeer verheugt was.

(15 maerte 1792)
Op den 15 maerte is van 't Stadthuijs afgekondigt de volgende ordonantie(32), dat den
Heere ende Wet der stadt Brugge bij depeche van het gouvernement van den 10 deser
gelast zijn geworden het publik kenbaer te maeken het droevig en smertig sterfgeval
van Z.M. den keijser ende koning Leopoldus den II, onsen geduchten heer, in zijn
paleijs tot Weenen den 1 deser overleden en ter oorsaeke deser tot naedere orders te
verbieden alle spectakels en openbaere vermaekelijkheden. Zoo is 't dat den Heere
ende Wet der stadt Brugge inherende de voorgaende depeche, verbieden op arbitraire
straffe, zoo zij verbieden bij desen binnen de stadt Brugge ofte paelen van diere fol. 43 - te vertoonen eenige spectakels, openbaere plaisairen, het dansen en gespel
in alle hoegenaemde herbergen tot'er tijdt dat diesaengaende naerdere orders zullen
bekent gemakt worden. Zullende dese ordonantie, opdat niemant zoude konnen
purgeeren causa van ignorantie, van Stadthuijs afgekondigt en ter gewone plaetsen
geaffixeert worden. (XXII gasette van den 15 maerte, etc.).

(19 maerte 1792)
Op den 19 maerte wiert aen ider huijsgesin van onse wijk door de schaedebeletters
toegebragt een gedrukt briefken tot het kiesen van eenen nieuwen wijkmeester(33) en
substituijt op den voet als ten jaere 1790 gedaen, van den volgenden inhout: D.21,
N.17 oversten van het huijsgesin, geteekent als hiernevens: uli wordt vermaend bij
resolutie vanwegens borgmeesters, schepenen ende raed der stadt Brugge, op vrijdagh
den 23 van de lopende maendt maerte 1792 ten 3 uren naermiddag te compareeren
in den pand van het clooster der eerw. paters Capucinen, om aldaer benevens de
voordere ingesetene van uli district te helpen verkiesen vier persoonen, om bij
borgmeesters, schepenen ende raed voornoemt uijt de verkosen persoonen aengestelt
te worden nieuwen wijkmeester en substituijt, dit agtervolgens het reglement van de
interne police geëmaneert den 12 meij 1790.
Zullende de presente vervangende absente.
Actum in kamer den 5 maerte 1792
Mij present en onderteekent.
J.L. de Cridts.
(XXIII gaset van den 19 maerte, etc.).
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(22 maerte 1792)
- fol. 44 - Op den 22 maerte is er alhier binnen Brugge een gerugt verbreijt dat Zijne
Majesteijt den koning van Hongariën en Bohemen, Franciscus den I, die wegens het
aldersmertelijkste sterfgeval van zijnen doorluchten vader Leopoldus den II, van
hoogloffelijcke gedagtenisse den throon beklommen heeft, ook wegens eene
aenhoudende onpasselijkheijd de H. Gerechten van Onse Moeder de H. Kercke
ontfangen heeft. Dese tijding die zoo smertelijk als de voorgaende zoude wesen,
terwijl in dien hooggeachten prins alle voorteekens een hoogloffelijcke
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regeering belooven is tot nog toe ongegrond en niet officieelijk bekent gemakt, zoo
nogtans dat aen elk genoegsaem bekent is dat dien prins sedert eenigen tijdt zig
onpasselijk bevonden heeft. Ondertusschen hoort men nu alhier binnen Brugge zoo
weijnig van 't overlijden van den besten des keijsers spreeken, alsof Zijne Majesteijt
niet zoude overleden zijn. Zulks wordt toegeschreven aen nog menige patriotique
herten van de gepasseerde troubelen, die niet dan het geluk des keijsers en der landen
benijden. Tot prueve hiervan is er over eenige daegen tot Brussel eenen persoon
aengehouden die in 't openbaer hadde bestaen eene pasquille aen te plakken, bij welke
hij onder andere lasteringen afmaelde dat den keijser door vergif was omgebragt en
dat op dusdaenige wijse al haest het heele huijs van Oostenrijk zal omgebragt worden.
Desen aengehouden zijnde, zal voor zijne ongehoordt lasterschrift streng gestraft
worden. (XXIV gaset 22 maerte, etc.). Waepen verandert.

(26 maerte 1792)
- fol. 45 - Op den 26 maerte wiert met alle pligtigheijd geviert den feestdag van
O.L.V. Bootschap, ter oorsaek dat desen feestdag op gisteren zijnde Passiesondag
was ingevallen en tot op heden was uijtgestelt geworden. Om vijf uren begonde het
carilion op den thoren te speelen, wanneer als naer oude gewoonte vanuijt de
parochiale kercke van St.-Salvators langs den gewonen toer de processie verselt door
eene groote menigte pelegrems omgedregen wiert. Dees processie wiert ook verselt
door een uijtgelesen detachement van onse besettinge van het regement van Kinskijs
in de waepens, door dezelve voorop en nevens het Alderheijligste dees processie met
alle gestigheijd verselt wordende(34). (XXV gaset 26 maerte, etc.).
(Op den 29 maerte XXVI volgende gasette dito).

(29 maerte 1792)
Op den 29 maerte verneemt men alhier binnen Brugge hoe over twee daegen eenen
schrikkelijcken brant is voorgevallen op de parochie van Staen(35) op 't Brugsche Vrije
in 't noorden, dat desen brant zijnen oorsprong genomen heeft in eene stokerije, die
door den hevigen windt bijnae teenemael is in asschen geleijt, benevens eene
huijdevetterije en agt andere huijzen. De schaede aen gebouwen en effecten hierdoor
veroorsakt is zeer aenmerckelijk, dog geluckig verneemt men bij desen brant geene
menschen (behalvens eenige beesten) het leven verloren te hebben. (Gaset hierboven
dito.).

Eindnoten:
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(28) Cornelis-Franciscus de Moor sr. verkreeg zijn drukkersoctrooi in 1764. Hij was leerling geweest
van Petrus de Sloovere. Zijn atelier was gevestigd in de Philipstockstraat. Hij overleed te Brugge
in 1799. Zijn familie zette de drukkerij verder tot ver in de 19de eeuw (VISART DE BOCARME,
o.c., p. 61; DESMAELE, o.c., p. 304). Voor de andere hier vermelde drukkers zie n. 171 van
MV. 1791.
(29) De werken van Vervisch bevatten vooral kritiek op de houding van de Brugse bisschop Brenart
tijdens de Brabantse Omwenteling. Zie vroegere noot over Auxilius van Moorslede (MV. 1791,
n. 169).
(30) teerlynck: min of meer vierkante blok huizen (DE BO, o.c., p. 1137).
(31) vimme: hoop of stapel (DE BO, o.c., p. 1326).
(32) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 245.
(33) Ingesteld in mei 1790, zie MV. 1790, f. 292, 301, 338, 378, e.a.
(34) Over deze processie zie MV. 1790, f. 239 en n. 177.
(35) Hier is bedoeld Staden (W.-Vl.).

[April]
(1 april 1792)
- fol. 46 - Op den 1 april regende het geduerende den heelen dag van 's morgens tot
's avons eenen dikken mistigen regen, door welke de straeten bij uijtnementheijd
vuijl laegen. Zulks was oorsaek dat de Palmsondagprocessie van uijt de kercke van
St.-Salvators als naer gewoonte rond de stadt maer alleen rond de kercke omgedregen
wiert. Zoo men hiervooren fol. [59 (1791)] aengemelt vint, heeft dese processie over
jaer door het graf en eenige verbeeldingen der passie ons Heeren verselt geweest,
alle welke alsnu teenemael onderbleven is en die processie alleen is verselt geweest
door het Alderheijligste en het beelt van O.L.V. van de Seven Weën en op den voet
zooals dezelve sedert de suppressie der Palmsondagprocessie is omgedraegen geweest,
die ook zoo het beter weder zoude geweest hebben op geen anderen voet langs den
gewonen toer zoude omgedraegen geweest hebben. Hiermede vervalt in alle deelen
het gerugt dat sedert eenige jaeren genoegsaem
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verspreijt is, dat nog oijt die wijtvermaerde processie op den ouden voet als voor de
suppressie geplogen zal omgedregen worden.

(2 april 1792)
Op den 2 april 's middaegs om 3½ uren begonden alle de klokken der cathedraele
kercke van St.-Donaes en van d'andere collegiale en parochiale kercken deser stadt
tot den 4 uren te luijden, wanneer in de cathedraele door onsen eerw. heer bisschop
met alle bedenkelijcke solemniteijt en luijster de zielvigiliën begonst wierden voor
de ruste der ziele van Leopoldus den II, apostolijcken roomsch keijser ende koning
van glorieuser gedagtenisse, tot smert van alle welpeijsende onderdan(d)en in zijn
paleijs tot Weenen op den 1 maerte overleden, zoo als hier - fol. 47 - breder vermelt
is. Welcke vigiliën om 6½ uren geeijndigt zijnde, is het geluijt der klokken tot seven
uren herhaelt geworden. (XXVII gaset van den 2 april, etc.).

(3 april 1792)
Op den 3 april 's morgens om 6 tot 6½ uren wiert het luijden der klokken als
hiervooren aengemelt herhaelt, gelijk ook van 9½ tot 10 uren, waer den pligtigen
lijkdienst voor de ruste der ziele van Zijne Majesteijt den keijser ende koning door
onsen eerweerdigsten heer bisschop begonst wiert, ten bijwesen in den choor van
Z.E. den generael [de Bielen] alhier nog woonachtig, den etat-major onser besettinge
van Kinskij, de agtbaere heeren der magistraeten alle in den grooten rouw, gelijk
ook hun gelijk gisteren in de vigiliën in de kercke lieten vinden alle de edellieden en
dames deser stadt en alle de bediende der collegiën en andere beampte, ook alle in
den grooten rouw, gelijk hun ook in de kercke bevonden alle de soldaeten onser
besettinge en de kinderen onser militaire krijgsschool en een oneijndig getal andere
persoonen van alle geslagten, zoodat de kerck gedurende de goddelijcke diensten
vol menschen was, 40 dagen aflaet door onsen eerw. heer bisschop vergunt zijnde
bij d'instelling der gebeden voor de rust der ziele van Z.M., voor alle degone den
pligtigen lijkdienst zouden bijwoonen. Het evangelie afgesongen zijnde, is er in een
gestoelte in den rouwe bekleet, staende besijden den hoogen autaer, door den eerw.
heer De Pauw, deken der cathedraele, uijtgegalmt een zielroerende lijkoratie in 't
Latijn, in welke den zelven heer, heelen den roemrugten en korten regeeringsloop
van Z.M. benevens zijne ongeluckige doodt afmaelde, - fol. 48 - 't eijnden dese oratie
die ontrent een halve ure geduerde, begonst de pligtige offerande naer welke de misse
tot het eijnde voltrokken wiert, ontrent één uren zijnde, eer dezelve geeijndigt was.
Om 12 tot 12½ uren en 's avons om 6 tot 6½ uren wiert het geluijt der klokken
hernomen, zullende zulks nu wegens de Goede Week in aenstaende Paesschen
onderblijven tot op den 16 deser, wanneer in alle kercken van 't Nederland de
lijkdiensten voor de rust der ziel van Z.M. zullen hernomen worden en wanneer ook
alle de klokken geduerende ses weken drij mael daegs zullen geluijt worden. Wat
nu aengaet den pragt en luijster op welke den choor der cathedraele opgepronkt was,
is bijnae onbeschrijfvelijk om zulks in alle deelen af te maelen, van welke alleen
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eenen schets zal aenkondigen uijt welke men de heele vercieringen wegens dit
onverwagt en smertig sterfgeval zal konnen besluijten. In 't midden van den choor
was gestelt een catafalque trapwijs meer dan 30 voeten hoog, op 't opperste lag de
goude keijzerlijcke kroon en septer, heel dezelve was in 't swart laeken bekleet en
behalvens menige andere vercieren die dezelve vercierden, stonden rond dezelve 88
zilveren candelaers aen de kerssen van welke gelijk ook op den autaer, die koninglijk
opgepronkt was, vastgehegt waeren de waepens van Z.M. voor en agter de catafalque
het groot k. en k. waepen gestelt staende die in den choor zullen
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gehangen worden, voorts was den heelen choor, de gestoelten bataviën en den autaer
konstig met swart laegen bekleet, op welke menige waepens van Z.M. gehangen
waeren. Uijt dese kan men afmeten dat den heelen choor koninglijk verciert was, die
heden van ontelbaere persoonen van in den vroegen morgen met verwondering
beschouwt wiert.

(4 april 1792)
- fol. 49 - Op den 4 april wierden 's morgens vanuijt de vangenis, onder een grooten
toeloop van volk, naer 't collegie overgeleet om gehoort te worden twee borgers deser
stadt die geduerende den nagt benevens eenige andere van hun bedde waeren afgehaelt
ter oorsaek dat dezelve den voorgaenden nagt hadden bestaen de volgende
moetwilligheijd te bedrijven. Ontrent den 12 uren van den nagt was eenen heer raedt
met twee schaedebeletters gekomen in eene herberg, die voor geen eerlijcke plaets
gehouden wordt, beneden de Vlamingbrugge, waer sij vonden sitten drinken 14
persoonen zoo getrouwde als ongetrouwde deser stadt, den heer raedt versogt hun
van te retireeren of dat hij hun zoude moeten volgens de ordonantiën boeten, maer
dese door den drank beschonken zijnde, wilden naer niets luijsteren, tot zoo verre
dat sij nog meer drank deden brengen. De schaedebeletters eenige deser willende
vastnemen, zijn zij met alle op hun lijf gevallen en hebben hun menige slaegen en
stooten toegebragt, zoodaenig dat eene zilvere -kraege van eene der schaedebeletters
in stukken gebroken is en zij hun bovendien verdreegden naer het water te sleepen,
welke dese hunne moetwilligheijd of met swaere geit- of lijfstraffe door den rechter
zal gestraft worden.

(5 april 1792)
Op den 5 april zijnde Wittendonderdag, is het geluijt der klokken dat nog gisteren
gecontinueert was wegens het overlijden van Z.M. den keijser en koning teenemael
opgehouden, zullende hetzelve maer agter Paesschen vervolgt worden.
Heden naermiddag is vanuijt de kercke van Jerusalem de processie met het H. Cruijs
omgedregen, zonder dat het graf of andere verbeeldingen dezelve hebben verselt en
alleen maer op den voet als er sedert de suppressie der processiën geplogen was.
(XXVIII gaset van 5 april, etc.).

(9 april 1792)
- fol. 50 - Op den 9 april zijn mij ter hand gekomen het tweede en derde der
boekdeelen van het wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van
Moorslede alias Pieter Francis Dominiq Vervisch, etc., welke gelijk het eerste deel,
als fol. [139 (1791)] te zien, met het hantteeken van den schrijver zijn onderteekent,
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welken voor Godt en den keijser, als in dezelve te zien is, zoo veel heeft onderstaen
en waerin men zoo veele waerheden geduerende de revolutie voorgevallen aen den
dag gebragt ziet, welke tot nog toe een geheijm waeren, welcke versaemeling N.
onder de stukken N. konnen gesien worden. Niettegenstaende die boekdeelen, als
hiervooren fol. [38] aengemelt, bij de boekdrukkers deser stadt zijn afgehaelt worden
dezelve nu in andere steden gedrukt, genoegsaem uijtge[ge]ven, zelfs zegt men dat
er diesaengaende een swaer proces geresen is tusschen de exploteurs en de
boekdrukkers die hunne schaede willen vergoet hebben, mits die boeken door 't
gouvernement toegelaeten waeren te drukken, etc. (XXIX gaset 9 april, etc.).

(12 april 1792)
Op den 12 april is door de laeste wijkmeesters en subsituten, verkosen door het
magistraet door de meerderheijd van stemmen van de 98 wijken der stadt Brugge,
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den eed in 't collegie afgeleijt om van nu af hunne nieuwe bedieningen waer te nemen.
Op den verscheijde wijken nogtans zijn de voorgaende wijkmeesters of substituten
in hunne bediening gebleven, als onder ander is in onse wijk zijnde de 21ste van
St.-Jacobs sesdendeel d'heer Augustinus wijkmeester gebleven(36), zijn in plaets van
d'heer De Laeter(37) d'heer Frans van Haeke(38) als substitut verkosen geworden. (XXX
gaset van 12 april, etc.).

(14 april 1792)
- fol. 51 - Op den 14 april was alhier binnen Brugge aengekomen den heer raed
fiscal(39) vanwegens Zijne M. den koning tot het nemen inspectie van de volgende en
andere beruchte saeken. Eenen pater in 't clooster der eerw. paters Carmeliten,
geduerende den nagt op zijne celle gesongen hebbende waerdoor hij de andere paters
in hunne nagtrust stoorde, zijn eenige daerop uijtgekomen en hebben hem zulks
willen doen staeken waemae hij niet willende luijsteren, zijn zij van woorden tot
dadelijkheden gekomen en hebben onder malkaer zoodaenig beginnen te vechten
dat zij onder verscheijde andere toegebragte wonden een gedeelte van d'oore van
desen pater hebben afgeslaegen, hem dus op zijne celle zonder verder hulpe toe te
brengen hebbende laeten liggen, nog hem zelfs den noodigen voetsel niet hebben
willen toebrengen. Des anderdaegs eenige persoonen vraegende om den gemelden
pater te spreeken is den zelven door de paters gelochent zeggende dat hij niet thuijs
was, dog eenen om te bichten regt naer de celle van den gekwesten gegaen zijnde,
heeft hem dus vinden liggen, waerop seffens den heelen handel gehoort hebbende,
heeft eenen doctor ontboden die met hem seffens eene proces-verbael hebben
ingevoordert en geordoneert hebben hem de noodige medecijnen en voetsel te
besorgen. Den heer raedt fiscal om dese en andere gewichtige belangen hier
aengekomen zijnde en om zoo verre mogelijk die saek te vereffenen. Nu verneemt
men ook uijt Gend hoe de sententie van den pater Recolet die op den, ziet fol. [103
(1791)] tot Eecloo is weggevoert om redens aldaer vermelt, bij sententie crimineel
vanwegens het hof - fol. 52 - voor den tijdt van 6 naereenvolgende jaeren is
gecondemneert tot een soort van correctiehuijs in het stedeken Fremon(40), zijnde zoo
men verneemt die sententie die nog veel swae[r]der op hant was om uijtgesproken
te worden door voorspraek in dese alleen versagt geworden.

(15 april 1792)
Op den 15 april zijnde Beloken Paesschen is wegens het afsterven van Z.M. den
keijser ende koning 's morgens om 6 tot 6½, 's middaegs om 12 tot 12½ en 's avons
om 6 tot 6½ uren het geluijt van alle de klokken der stadt Brugge en alle degone 's
Landts van den Vrijen hernomen welke dus daegelijks tot het eijnde der 6 weken
daegelijks zal gecontinueert worden. Om 2½ tot 3 ur luijden andermael alle de klokken
der stadt en 's Landts van Vrijen, behalvens degone der cathedraele wanneer om 3
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uren in alle de parochiale kercken, cloosters en abdijen der stadt de zielvigilen voor
de rust der ziel van Z.M. afgesongen geworden.

(16 april 1792)
Op den 16 april 's morgens om 10½ uren luijdenden andermael alle de klokken der
parochiale kercken en cloosters en abdijden deser stadt gelijk alle degone 's Landts
van den Vrijen, wanneer in alle dezelve kercken zeer solemnele lijkdiensten
afgesongen wierden, voor de rust der ziele van Z.M. In alle de kercken was den
hoogen autaer met de beste vercieringen en swarte ornamen bekleet, in de collegiale
kercken van St.-Salvators en O.L.V. waeren de autaeren met de waepens
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van Z.M. konstrijk in den rouw bekleet, besonder in degone van O.L.V. waer ook
boven den autaer het groot k. en k. waepen geplaest stont, zijnde verders den heelen
autaer uijtgedost op de forme als dezelve in de cathedraele geduerende den lijkdienst
heeft verciert geweest, zoo nogtans dat er geen lijktomben geplaest waeren. (XXXI
gaset van 16 april, etc.).

(19 april 1792)
- fol. 53 - Op den 19 april wiert binnen dese stadt Brugge en door heel Vlaenderen
verbreijt een gerugt zoo ongegront als belachelijk, terwijl volgens het seggen van
sedert maendag op heden het leger van Bethune Charos(41) van welken reets in de 6o
gasette van dese jaere mentie gemakt is, zoude binnen de stadt Brugge aengekomen
hebben om dese stadt zooals alle andere plaetsen te veroveren, zeggende recht op
het hertogdom van Brabant en grafschap van Vlaenderen te hebben. Niettegenstaende
alle die verbreijde maeren is het alsnu binnen dese stadt zoo gerust als men oijt
geweten heeft, zonder dat er eenige beweginge van troupen ofte eenige andere
vooroorloogsteekenen bespuert worden, dat het gerugt binnen dese stadt Brugge nog
merckelijk vermeerdert heeft, is de spoedige verplaetsinge deser daegen gebuert van
den heer generael De Bielen, die naer zijn leger op den grengen afgereijst is, zijnde
zijne vrouwe langs Sluijs verders in Holant afgereijst, mogelijks voor affairens of
het doen van eene speelvoijage. Wat er van al dit seggen zal geworden zal haest door
't gevolg van tijdt ondervonden worden. (XXXII gaset van 19 april, etc.).

(21 april 1792)
- fol. 54 - Op den 21 april is van 't Stadthuijs afgekondigt en bij trommelinge
geanonceert eene wijtloopige ordonantie(42) behelsende dat den Heere ende Wet der
stadt Brugge ondervinden dat niettegenstaende de voorgaende zoo majesteijts als
politicque ordonantiën eenige quadwillige zig vervoorderen van openbaere pasquillen
aen te plakken en uijt te stroijen allesints tegenstrijdig zoo aen de publicke taste als
aen d'eere ende weerdigheijd van den prins, en uijt welke de slegtste de gevolgen
zouden konnen veroorsakt worden. Zoo is 't dat den Heere ende Wet inherende de
voorgaende ordonantiën beloven eene premie van hondert patacons aen den gonen
de daeders ofte complotteurs zal konnen aenwijzen, zoodaenig dat sij van het fait
overtuijgt worden. Zullende den naem van de aenbrengers gesecreteert worden indien
sij zulks zouden begeeren. Niet zonder redens is andermael dees strenge ordonantie
afgekondigt mits er daegelijks als in 't begin der revolutie pasquillen verbreet worden,
gistermorgen waeren er aen veele hoeken der straeten wijtloopige geplakt en langs
de straeten gestroijt, onder meer twistdrijvende redens vermeldende d'aenkomst van
Bethune dat alle vaderlanders hun zouden bereijden om met den zelven te helpen
strijden, etc., alle de voorste letters waeren gemakt met eene 8 en slot van dezelve
was: ‘'t is grootheijd pierllala’ op welken voijs sedert eenige tijdt ook een liedeken
diesaengaende verbreet was.
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(23 april 1792)
- fol. 55 - Op den 23 april is mij door de schaedebel[et]ters toegesonden, gelijk aen
alle andere der stadt, een gedrukt biliette volgens den volgenden inhout, te melden,
etc., uijt welke men siet wie voor wijkmeester en substitut van onse wijk zijn verkosen
geworden en op welke men zegt eerstdaegs nieuwe reglementen te zullen geëmaneert
worden.
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Heden is voor d'eerste mael sedert de doodt van Z.M. den keijser ende koning het
tonneel in 't commediehuijs geopent, niettegenstaende d'eerste ses weken van den
grooten rouw en dat het geluijt der klokken tot het eijnde deser zal gecontinueert
worden, welke commediespeelen nogtans bij het overlijden van M.T. zaliger memorie
voor langer tijdt verboden waeren. (XXXIII gaset 23 april, etc.).

(26 april 1792)
Op den 26 april vemeemt dat eenen boer geduerende dees week op de parochie van
Ramscapelle zig aldaer ongeluckig verhangen heeft. Desen eenigen tijdt ziek geweest
hebbende en zig beter bevindende heeft tot zijne vrouw geseijt dat sij zouden gaen
naer de vroegmisse, mits hij zig wel bevont, de vrouw hierop gaende en thuijs
gekomen zijnde heeft haeren man verhangen gevonden in de schouwe aen den
hangel(43), zijne voeten op den grondt rustende, den ongeluckigen zig aldus met gewelt
aen eene coorde aen den hals verworgt hebbende. (XXXIV gaset 26 april, etc.).

(28 april 1792)
- fol. 56 - Op den 28 april om 12 uren 's morgens zijn in Gebannen Vierschaere in 't
Stadthuijs twee jongelingen deser stadt, oudt circa 17 à 18 jaeren(44), gecomdemneert
den eenen voor ses en den anderen voor vier jaeren tot het generael correctiehuijs
der stad Gend, om aldaer nevens de andere tugtelingen gecoloqueert te blijven.
Omdieswille bij de crimineele sententie t'hunne laste in openbaere Vierschaere
afgelesen, sij wettelijk zijn overtuijgt geworden, zoo bij hunne eijgen bekentenissen
als andersints, van geduerende tusschen 3 à 4 jaeren merkelijcke domistique dieften
te hebben begaen bij hunnen meester, d'heer Faveers, blauw en caleurdrukker deser
stadt(45), bij welken sij als knegten waeren werkende. Hebbende hunne dieften sedert
eenige jaeren bestaen in het afsnijden der stukken, zoo van neusdoeken als andere
te drukken goederen, welke zonder te konnen ontdekken wie de daeders waeren lang
is verholen gebleven. Zijnde dese wegens hunne jonkheijd en groote voorspraek met
eene zoo kleene straffe, niet geëvenredigt aen hunne domestique dieften, ontslaegen
geworden.
Sedert desen morgen bespuert men onder de k. en k. troupen groote beweginge, alle
degone der stadt Oostende komen in verdeelingen zoo par bargen als schepen binnen
Brugge aen, die met de troupen alhier in besetting liggende het laeste order verwagten
om gesaementlijk naer Gend en verders in Brabant op te trekken, uijt welke reets
groote gissingen gemakt worden.

(29 april 1792)
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- fol. 57 - Op den 29 april 's morgens om agt uren heeft eenen man en vrouw, wonende
in de Laene, onder het afsingen van eene pligtige misse in de parochiale kercke van
St.-Jacobs pligtiglijk hunnen jubilé geviert van den tijdt van 50 jaeren te zijn getrouwt,
om welke aldaer en in de omliggende straeten in den dag veele huijzen verciert en
's avons geïllumineert waeren.
Heden is binnen Brugge niettegenstaende den sondag, alles in beweging geweest,
langs alle zijden ziet men met alle spoet alle de militairen voorraed in schepen
inlaeden, geene gesondert nog gereserveert, tot zelfs alle de hoegenaemde effecten,
behoorende tot de bakerije in 't gesupprimeerde clooster van Sarepten(46), langs de
Lange Reije waer zooals in alle de casemen alles zoo ijdel onruijmt wordt, alsof er
noijt geene militaire alhier meer moest in besetting komen. Alle het hoegenaemt
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krijgstuijg wordt gelijckelijk in billanderschepen ingelaeden en de stadt van allen
oorloogsvoorraed berooft, alles dat niet kan medegevoert worden wordt in stukken
geslaegen, verkogt en zelfs aen d'arme medegedeelt, blijkens dat er niet het minste
mag gelaeten worden, de kinderen der krijgsschole en sieke reets vertrokken zijnde,
ook is voor d'hooftwagt op de Mart het eenigste patrioticq canon, dat nog binnen
Brugge berust op eenen waegen veerdig gemakt tot den optogt, zoodat korte daegen
zullen gaen leeren wat er van dit alles zal geworden te meer omdat men nu seker is
dat de openbaeren oorloog tusschen den koning van Hongariën en Bohemen,
Franciscus den I en tusschen de natie van Vranrijk is volkomentlijk gedeclareert
geworden(47).

(30 april 1792)
- fol. 58 - Op den 30 april om 5½ uren 's morgens zijn uijt d'hooftwagt op de Mart
vertrokken de militaire besetting met canon vermelt welke sedert d'aenkomst der k.
en k. troupen tot heden zoo luijsterlijk onderhouden was, tusschen 7 en 8 uren is onse
heele besetting van het regiment Kinskij van de Coupure met billanderschepen
vertrokken, gelijk ook de schepen gelaeden met alle de vivres, kruijgtuijg, munitie
van oorloog ende generaelijk alles de troupen toebehoorende, om welke te zien
vertrekken menige nieuwsgierige hun op de Coupure bevonden, elk het teerdere
afscheijt, zoo der oversten als soldaeten tusschen de borgers bewonderende, voor
den korten tijdt dat dezelve hier in besetting hebben geweest, uijt welke blijkt dat dit
regement reets van veele bemint wiert.
Van daeg gelijk gisteren worden alle de comptoiren van hunne schatten ontruijmt
en dezelve worden ook met schepen verders naer Brabant overgevoert. Sedert het
vertrek der k. en koninglijcke troupen staen de casernen, magasijnen en hooftwagt
voor elk met ongesloten deuren als open, van alles ontbloot zijnde, dezelve worden
met alle vlijt teenemael gereijnigt, de glaese vensters vermakt en schoon gemakt,
zonder dat men tot nog toe weet welke troupen in dezelve zullen aenkomen. Sedert
het vertrek der troupen bespuert men binnen Brugge groote bewegingen,
onophoudelijk is het collegie vergaedert en desen morgen zijn op hetzelve geropen
de gecommitte[e]rde der - fol. 59 - drij hooftgildens benevens de heeren swaerdekens
aen welke wegens het vertrek der troupen door 't magistraet in cas van nood de
noodige hulpe versogt is, door dese is in den beginne eene weijgerende antwoort
gegeven en refus van ten waere onder sekere bepaelingen van andermael door de
gilden dienst gedaen te worden, zoo als er ten tijde van de revolutie is gedaen(48).
Naerdat door dezelve aen 't magistraet aengetoont waeren menige ondankbaerheijden
die sij voor hunnen loffelijcken dienst in plaets van dankbaerheden hadden
ontfa[ng]en, hebben sij onder meer andere aen 't magistraet voorgestelt verscheijde
pointen al eer wederom iemant van hun eenige dienst zal doen, onder meer andere
behelsende eene vaste versekering van 't gouvernement onder welke sij voor nu en
't toekomende door hetzelve ten tijde van troubelen tot den dienst geadmitteert en
gegarandeert zullen moeten worden eene schaedeloosstelling van alle hunne oude
schaeden voor welke sij noijt eenig vergelt hebben genoten. Dat er door 't magistraet
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seffens zonder eenig vergelt de noodige waepens zullen moeten besorgt worden en
alle verdere nootsaekelijkheden tot het observeren der wagten. En eijndeling dat de
volontaire der gildens op alle tijden hunne feestdagen of daegen van recreatie, zijnde
in hunne volle monture hunne diensten en exercitiën zullen mogen oeffenen en dat
sij telkens bij het eijndigen der troubelen, door welkdaenige troupen dat er zouden
mogen aenkomen, met vliegende vaendels en slaende trommels van hunne posten fol. 60 - zullen
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moeten afgelost worden. Dit alles en nog meer andere voorwerpen zijn aen de gildens
door 't magistraet toegestaen, met belofte van dezelve seffens ter agreatie van 't
gouvernement toe te senden. Hierop hebben ook de generaele dekens hunnen dienst,
in cas dat er eenigen obstant of plondering door 't gepuepel zoud veroorsakt worden,
hunnen dienst geoffereert onder conditie van daeraf op morgen verslag aen hunne
supposten te doen. Ondertusschen was desen naermiddag zeer ongerustig, de gildens
vergaederden alle om 6 uren en gelijk degone der schermers in d'Halle vergaedert
waeren stonden honderden jongers en pluntersugtige op de plaetse van de gesloten
hooftwagt en voor de poorte van d'Halle, begonnende reets te roepen ‘Vivant de
patriotten, brengt de fijgen aen den hals’ en andere oproerige termen te lang om te
melden, totdat sij eijndeling 's avons tusschen 9 en 10 uren tot dadelijkheden kwaemen
en het huijs van d'heer Ghuijse(49), gekent voor een vermaerde fijge en thuijs van de
nieuwmaerende fijgen, tubakist, wonende het eerste huijs in de Steenstraete met een
totalen ondergang bedreijgden, tot zoo verre dat sij eenige gemakte carotten hangende
voor de duere gelijk ook een gemakt postaelken, verbeeldende een soldaet, met gewelt
afbraeken en verbreijselden. Aen andere huijzen der fijgen klonken sij menigmael
en bedreij[g]den de inwoonders zoo sij uijtkwaemen om te brengen. Door de goede
police nogtans der heeren raeden en schaedebeletters, die hun niet dan schoone
woorden gaeven en door eenige reets vergaederde der gildens is de menigte ontrent
den 12 uren gescheijden, zonder dat er geduerende desen nagt verdere plonderingen
voorgevallen zijn. (XXXV gaset van 30 april, etc.).

Eindnoten:
(36) Zie MV. 1790, n. 345.
(37) Zie MV. 1790, n. 346.
(38) Frans van Haecke, winkelier, woonde op de Eiermarkt. Van 1782 tot 1788 was hij in de eed
van zijn ambacht. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, II, p. 120; MV. 1790, f. 463; SAB., reeksnr.
114: Wetsvernieuwingen 1762-1795, f. 169v.-170r.).
(39) Zie MV. 1791, n. 134.
(40) Froidmont, prov. Henegouwen, nu gemeente Doornik.
(41) De jonge avontuurlijke Franse prins Amand-Louis de Béthune-Charost (1771-1794) had het
plan opgevat de leider te worden van een onafhankelijk en revolutionair België. Vanuit Douai
waar hij troepen probeerde te verzamelen, zou hij naar België oprukken. Zo'n vaart liep het niet
want een paar maanden later was de prins totaal uitgerangeerd (VANDEN BERGHE, Jacobijnen,
I, p. 257-258, 265-266; uitgebreide biografische informatie in Biographie Nationale, II, 1868,
kol. 371-375).
(42) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 246.
(43) hangel: hengel.
(44) Betreft Antone Mestdagh (20 jaar), afkomstig uit Brugge, en veroordeeld op 28 april 1793 tot
6 jaar opsluiting wegens diefstal, in het provinciaal correctiehuis te Gent. Ludovicus Pijpe (17
jaar) werd veroordeeld tot 4 jaar opsluiting. (SAB., reeksnr. 197: Tuchthuizen, Registre der
naemen, f. 233).
(45) De royalistisch gezinde F. Faveers bezat een befaamde katoendrukkerij. Toen Jozef II in 1781
Brugge bezocht was dit het enige bedrijf dat hij met een bezoek vereerde. Faveers was in 1782
ook ontvanger van de provinciale belastingen te Brugge. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I,
p. 44, 45, 138, 248).
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(46) Zie MV. 1790, n. 269, waaraan dient toegevoegd dat de gebouwen sinds de afschaffing van het
klooster in 1784 niet alleen als militair magazijn voor levensmiddelen, maar ook en vooral als
militaire bakkerij werden gebruikt, zoals hier overigens blijkt uit de tekst (M. Th. STERKEN,
N. GEIRNAERT en N. HUYGHEBAERT, Monastère de Saint-Elisabeth, appelé Sarepta à
Moerkerke, à Damme et à Bruges, in: Monasticon belge, III, vol. 4, Luik, 1978, p. 1121).
(47) Op 20 april 1792 had Frankrijk inderdaad de oorlog aan Oostenrijk verklaard.
(48) Het keizersgezinde stadsbestuur, nu niet meer beschermd door een Oostenrijks garnizoen, zocht
vertwijfeld hulp bij de schuttersgilden en de ambachten. Deze patriotten stelden evenwel hun
voorwaarden (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 272-274).
(49) Ch. Ghuuse was ‘toebakist’ of handelaar in tabak. Hij stond vermeld op de lijst van de
keizersgezinden samengesteld door J. Van Hese en gepubliceerd in het eerste deel van P.F.D.
Vervisch, Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius Van Moorsleden (VANDEN
BERGHE, Jacobijnen, I, p. 246).

[Mei]
(1 meij 1792)
fol. 61 - Op den 1 meij was in den morgen alles gerust tot den 8 uren wanneer op 't
onvoorsiens eene maere verbreijt wiert dat er k. en k. troupen toekwaemen, welke
inderdaedt om 8½ uren aldus gelijk degone gisteren vertrokken in Coupure van Gend
met billanderschepen aenkwaemen, bestaende in circa 400 mannen van het regiment
Wurtembourg, die seffens in de casernen geïnkwartiert wierden, alle den voorraed
in andere schepen medebrengende. Op desen onverwagten voorval stont elk als
verbaest, mits ider meijnden dat men de k. en k. troupen voor altijdt quijt was, temeer
omdat dezelve laeste, als hiervooren vermelt, bij hun vertrek alles medegenomen
hadden. Om 12½ uren naemen de troupen besetting in d'hooftwagt op de Mart, waer
seffens als iet nieuws duijsenden nieuwsgierige vergaederden, die door de besetting
op eene beleefde wijze verspreijt wierden. Nu dezelve andermael als voorgaendelijk
gedaen dezelve zeer gerust onderhoudende. Gevolgentlijk is dit alles voor ider als
een raedsel wat er van heele die gewichtige saek zal gaen geworden. De maeren uijt
Doornijk alhier aengekomen, bevestigen reets dat er voor Doornijk tusschen de k.k.
troupen en degone der Fransche schermutselingen zijn voorgevallen en dat er van
weersijden menige gedoodt en gequest zijn, andere zeggen reets dat Doornijk onder
het bewint der Fransche is. Eene andere maere langs West-Vlaenderen toegekomen,
bevestigt met sekerheijd dat er tot Vuerne gisteravond tusschen 3 à 4000 mannen
Fransche troupen, - fol. 62 - zoo ruterije als voetvolk zijn toegekomen, dat aldaer
reets verscheijde plaetsen in besit der Fransche zijn en dat er het manifest van den
koning van Vranrijk is afgekondigt geworden, d'egtheijd van alle welke haest door
elk zal geweten worden, uijt alle dese maeren en nog duijzende andere verbreijde,
meende elk binnen Brugge nog desen avond de Fransche troupen te zullen zien, welk
geklap nu met d'aenkomst der k.k. troupen van desen morgen wat vermindert
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is, zijnde ondertusschen seker dat er van dit alles iet zal geworden, temeer omdat
sedert drij daegen alle de Fransche koningsgesinde aldaer en elders gevlugten met
pak en sak in alle haest met fouturen wegvlugten, gelijk ook menige fijgen hierdoor
de vlugt redden, uijt vreese van om hals gebragt te worden. Van alle welke
merkweerdige gevolgen zooveel mij mogelijk zal wesen zal tragten een kortbondig
dagverhael op te haelen, tusschen ho[o]p en vreese welken keer de saeken zullen
nemen. Ondertusschen is desen dag en nagt veel geruster als gisteren afgeloopen,
alle de leden der ambagten en neeringen hebben op hunne respective
vergaederplaetsen vergaedert geweest, aen welke tot voorkoming van alle plondering
het volgende project is(is) voorgelesen, te melden, etc. Door de meeste stem hebben
de corporatien bij resolutie besloten zijnde hetzelve voor stadts ruste en veijligheijd
te accepteren tot voorkoming van alle plondering, welke resolutiën door de respective
dekens om 5 uren 's avons aen het geduerig vergaedert magistraet zijn overgedraegen
geworden.

(2 meij 1792)
- fol. 63 - Op den 2 meij was het als een ander leven, wegens de vier voorgaende
daegen van troubel, die men geduerende dezelve alhier binnen Brugge doorsien heeft,
in den nagt nogtans hadde men eenige canonschueten gehoort, die eenige nog bevreest
hadden, dog in den morgen hoorde men dat het eenige medegebragte canons waeren,
met de troupen gisteren toegekomen die op de veste waeren gestelt en geprobeert
waeren. Van desen morgen af scheen het als een ander leven en ider begonde nieuwen
moed te scheppen, met sekerheijd vernemende dat er onder alle het verbreijde
hiervooren aengemelt, duisenden logens verciert waeren, ten meederen deele verbreijt
door niet anders dan ruststoorders en eene geattroppeerde clicque, zoogenaemde
patriotten, die hun nog maer al te veel binnen Brugge openbaerlijk durven bekent
maeken, naer met zooveele gunsten en eeuwige vergeting door den overleden keijser
ende koning Leopold den II, saliger gedagtenis, bejegent te zijn, welke niet anders
dan naer den moment verlangen om met de Fransche eens d'overhant in onse steden
hebbende, den haet die sij nog tegens het doorluchtig Huijs van Oostenrijk hebben
te laeten blijken, om door dien middel andermael het heele land in ongeluckige
wanorders te doen herleven. Van heden dan vervalt het heele gerugt, nog gisteren
verbreijt, dat de Fransche reets in Doornijk in besettinge liggen, integendeel verneemt
men door egte maeren dat de Fransche inderdaedt eenen uijtval - fol. 64 - op de
distantie van eene ure van de stadt hebben gedaen, welke geduert van 2 uren 's nagts
tot 9 uren 's morgens. Van den heelen uijtval van de batalie kan men nog met geen
volkomen sekerheijd onderricht zijn, maer het is eventwel seker dat de Fransche
teenemael door de keijserlijcke verdreven zijn, met agterlaetinge van 6 stukken canon,
8 coissons, 36 krijgsgevangene, menige fusieken, hoeden en mutsen met cocarden,
etc. Verscheijde der zelve zijn gedoodt en veele gekwest en van den kant der
Oostenrijckers zijn er eenige gewond, terwijl de Fransche met schande hebben moeten
vlugten, hebben sij geropen ‘Sauve qui peut’ (Vlugt die kant), waermede sij verder
dan tevooren tot hunne stantplaetsen zijn moeten terugkeeren. Den kolonel en eenen
pastor die gekleet in een vrouwspersoonen als spion hadde gedient, zegt men door
de Fransche reets opgehangen te zijn, omdat den colonel met desen zonder orders
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en voorbaerig de keijserlijcke heeft durven aentasten en 't welk door de keijserlijcke
troupen voorsien zijnde, hebben hun met 6000 in eenen bosch en met 600 mannen
in eenen anderen verborgen gehouden en dus als verhaelt op 't onvoorsiens hebben
ingesloten, zonder dat dezelve de mogelijkheijd hadden van de stadt Doornijk te
konnen naederen. Zijnde dese de maeren die hieraf op heden
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aldus verhaelt worden. Ondertusschen is den dag van heden en den volgenden nagt
zoo gerust afgeloopen, even alsof noijt eenige troubelen van oorloog zouden op
handen geweest hebben.

(3 meij 1792)
- fol. 65 - Op den 3 meij, dag op welken voor alle de veranderingen wegens de
suppressie der processiën van oudts zoo luijsterlijk het H. Bloedtfeest geviert wiert,
tot groot voordeel der Bruggelingen ende nu tot op den eersten sondag van meij door
onsen eerw. heer bisschop is uijtgestelt geworden, was het heden als over jaeren als
eenen anderen dag, zonder dat er eenige pligtigheden, behalvens de preparatiën der
foire, verricht wierden. Van nu af is alles binnen Brugge zoo gerust als of er geene
troubelen op handen hadden geweest, temeer omdat men hoe langer hoe meer de
duijsenden verbreijde logens onderhoort, besonder nopende d'aenkomst van 6000
mannen voetvolk en 4000 mannen ruterije tot Veurne, Fransche troupen, waer noijt
geene casernen voor 1000 mannen troupen te logeren geweest hebben en waer men
reets zeijde het manifest van den koning van Vranrijk van 't Stadthuijs afgekondigt
en den standaert op de Mart geplant te zijn. Van heele dit valsch gerugt, alhier als
verhaelt, met sekerheijd verbreijt, is het alleen waer dat er eenige Fransche troupen
en oversten aldaer om hun te verlustigen en om voorraed te koopen zijn toegekomen,
dat sij de klokken wegens het overlijden des keijsers in plaets van een halve ure één
ure hebben laeten luijden en dat sij zonder iet te verrichten, naer door die van Vueme
wel getracteert te zijn, in rust naer hunne stantplaetsgrensen wedergekeert zijn.
(XXXVI gaset van 3 meij, etc.).

(3 meij 1792)
- fol. 66 - Op den 6 meij begonde 's morgens om 6 uren het carilion op den thoren te
speelen en geduerende den dag gecontinueert, wegens het H. Bloetfeest, tusschen
welk gespel der wekkers ook om 6 uren het continueerende geluijt van alle de klokken
herhaelt wiert, wegens het overlijden des keijsers, zoodat men van den eenen kant
het truergeluijt hoorde en van den andere kant het carilion 't welk de Brugsche
kerremis aenkondigde, welk gespel van 't carilion nogtans zooals men ten jaere 1780
zien kan wegens het overlijden van Maria-Theresia, saliger memorie, hadde alsdan
geduerende den grooten rouw verboden geweest. Om 11 uren wiert als naer jaerelijks
gebruijk de pligtige processie van 't H. Bloet omgedregen, die nu sedert eenige jaeren
op bevel van onsen eerw. heer bisschop niet op den 1 sondag van meij, maer op den
maendag naer den eersten zondag van meij was omgedregen geworden. Alle welke
geduerige veranderingen voor de stadt Brugge niet dan schaedelijk, terwijl weijnige
vremdelingen zulks niet wetende aenkomen en de stadt veel verliest sedert dat die
pligtige processie als naer oude gewoonte niet meer op den 3 meij omgedregen
wordt(50).
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(7 meij 1792)
Op den 7 meij is 's morgens om 5½ uren door de heeren der cathedraele kercke van
St.-Donaes, gelijk gisteren door de joffrouwen van 't Begijnhof gedaen is, als naer
oude gewoonte den ommegang gegaen en zal vervolgens geduerende de vijfthien
daegen door alle de kercken gecontinueert worden.
Op heden sag men alom geaffixeert twee zeer wijtloopige placaeten. Het eerste
hoofdsaekelijk behelsende eene - fol. 67 - zeer wijtloopige proclamatie van hunne
koninglijcke hoogheden de gouverneurs generaels der Oostenrijksche
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Nederlanden bij forme van tegen oorloogsverklaeringe tegens de natie van Vranrijk.
Dese proclamatie veel te wijtloopig zijnde om in alle deelen aen te melden, behelst
dezelve hooftsaekelijk alle de wanorders die geduerende eenige jaeren het ongeluckig
Vranrijk hebben verschuert, de regeringsloosheijd aengebragt, de H. Relige vernietigt,
de priesters en godttoegewijde persoonen vermoort, verjaegt en verstooten en andere
tot het doen van een goddeloosen eed hebben opgewekt, immers alle de onheijlige
waerin dit heele koningrijk is gedompelt en onder welkers tijranique regeering zoo
veele goede ingesetene sugten dat Zijne M. den koning van Hongariën en Bohemen,
Franciscus den I, alle de rampen en onheijlen aen den persoon des konings en aen
het ongeluckig volk van Vranrijk toegebragt, niet langer meer met onzijdigheijd kan
aensien, nog volgens de weerdigheijd van zijn kroon niet langer meer kan verdraegen
de schendingen op zijn grondgebied toegebragt en dus is genootsakt geworden gewelt
door gewelt te keeren. Dese proclamatie eijndigt met alle waere vaderlanders op te
wekken tot het behouden der rust en veijligheijd van alle plaetsen en steden, terwijl
door de troupen de grensen zullen versterkt en verdedigt worden. De tweede
verklaeringe behelst de schaedeloosstellinge in de proventie van Vlaenderen(51), der
roverijen en plonderingen geduerende de revolutie veroorsakt, welke in zijn geheel
in de gasette van heden kan gezien worden. (XXXVII gaset 7 meij, etc.).

(9 meij 1792)
- fol. 68 - Op den 9 meij in den morgen kwam ten huijse van d'heer Petit(52), silversmit
op d'Eijermart, eene jonge dochter, oudt ontrent 17 jaeren, van de parochie van
Houthave, te verkoopen met een goud slot op 't zelve door d'heer Pape, ook zilversmit
in de Geltmunstraete, over 14 daegen verbodt gedaen zijnde, mits hetzelve t'zijnen
huijze gestolen was, het slot voor hetzelve herkent zijnde, heeft d'heer Pape hieraf
verslag aen 't magistraet gedaen die eenen raedt en schaedebeletters hebben gesonden
ende vrouwspersoon die haere diefte reets herkent heeft, hebben naer de vangenis
geleijt tusschen het geloop van een overgroote menigte volks, terwijl het meer dan
een ure en half aenliep eer dat d'oorkonden beleet t'haeren prise de corps beleet
waeren en elk nieuwsgierig was om haer te konnen sien.

(10 meij 1792)
Op den 10 meij verscheen in 't licht: ‘Breve van zijn heijligheijd Pius den VI aen alle
de cardinaelen, ardtsbisschoppen, bisschoppen, etc.’, sub N. te zien, uijt welke breve
men klaerlijk siet den ongeluckigen staet der geestelijcken van het ongeluckig
Vranrijk, hoe de getrouwgeblevene priesters door zijne heijligheijd gelaudeert ende
mijsleijden, veragt en gedoemt worden en meer andere omstandigheden zooals men
in dezelve breve zien kant. Tot nog toe is alles binnen Brugge zeer gerust alsof er
geen oorloog tusschen de Fransche en den koning van Hongariën en Bohemen zoude
zijn. Daegelijks hoort men nieuwmaeren op nieuwmaeren, nopende de beijde legers,
dog dezelve dickwils of onwaer of ongegrond zijnde, zal daer niets handelen voor 't
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toekomende, maer alleen aenteekenen de veldtslaegen die in de Gensche Gasette,
volgens de belofte van den gasettier, zullen aengemelt worden. (XXXVIII gaset 10
meij, etc.).

(11 meij 1792)
- fol. 69 - Op den 11 meij is van 't Stadthijs afgekondigt eene ordonantie(53) behelsende
dat het magistraet deser stadt bij depeche van den koning in date den 5 deser, zijn
gelast geworden het publik te imformeeren dat er binnen den tijdt van
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twee 24 uren door alle de inwoonders deser stadt eene nauwkuerige naemlijst moet
overgegeven worden van alle de Fransche die hun binnen dese stadt bevinden ofte
in eenige huijsen, kamers of aubergen logeerende op pene van te vervallen in eene
boete van drij guldens of andere arbitrare correctie volgens extentie van 't cas, welke
naemlijst onderteekent door den ingeseten deser stadt en met den nomber van zijne
woonste in de wagt der schaedebe[le]tters seffens moet overgebragt worden. Zulks
wordt zoo hier als in alle de plaetsen van 't Nederland gedaen, volgens ordonantie
der laeste gasette, hoe wel er hun als nu binnen Brugge weijnig Fransche bevinden,
maer meest alle op 't vertrek der militaire troupen, als verhaelt, weggevlugt zijn.
Desen naermiddag wiert door eene wagt der militaire vooropgaende eenige overste,
eenen trommelslag rond de meeste wijken der stadt geslaegen en in 't Vlaems
afgelesen eene waerschouwinge voor alle vredelievende inwoonders, bij welke
wegens de tijdtsomstandigheden versogt wordt de rust en eendragt der borgers tot
voorkoming van alle wanorders, opdat ider zoo wanneer den vijand zoude naederen,
alle mogelijcke devoiren zoude aenwenden om de binnenlandsche ruste te behouden,
die wegens alle de omstandigheden hoogst noodig is geworden. - fol. 70 - Immers
dezelve bekentmaekinge behelst in alle deelen de afkondinge van de marstiale wet
en oorloogs van verklaeringe aen den koning van Hongariën door de natie van
Vranrijk gedaen en eijndigt met eene bedreijginge aen alle inwoonders deser provencie
welke zouden bestaen eenige troubelen te veroorsaeken of den vijand te onderstuenen,
dat er gewelt door gewelt zal gekeert worden en dat de militaire gelast is vuur te
geven op alle die zig als vijand met de wapenen zal vertoonen, ofte ook op die door
welke tegens alle wetten oproeren, plonderingen of saemenrottingen zouden veroorsakt
worden.

(13 meij 1792)
Op den 13 meij is binnen de cathedraele kercke deser stadt begonst eenen algemeenen
biddag om den segen des hemels over de wapenen van Zijne Majesteijt den koning
te verwerven, zijnde van 's morgens ten 5½ uren tot naer het lof het Alderheijligste
ter aenbidding geexponeert, geduerende de grootemisse de letanie van alle heijlige
processiewijs gesongen wordende. Zijnde in alle missen en loven strenge gebeden
ingestelt ten tijde van oorloog in gebruijk zijnde. Tot het eijnde van den oorloog zal
in alle de kerken deser stadt alle sondag in eene de voormelde aenbiddinge plaetse
hebben, alles ingevolgen eene herderlijcken brief van onsen eerw. heer bisschop die
wegens de tijdtsomstandigheden ten desen eijnde van de predikstoelen is afgekondigt
geworden.

(14 meij 1792)
- fol. 71 - Op den 14 meij wiert naermiddag aen alle de wijkmeesters door de
schaedebeletters thuijs gebragt en aen alle de hoeken der straeten geaffixeert een
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bericht uijt Brussel, behelsende dat de heele Fransche krijgsmagt zig tegenwoordig
vereenigt tusschen Valencijn en andere plaetsen om met eenen list door gevlugte
Nederlandsche uijtgewekene in het land te dringen en hetzelve met verraed te
overvallen. Breeder zooals in dit bericht desen avond in de Gensche Gasette vermelt
kan gesien worden, veroorsaekende die bekentmaekinge nogtans onder het volk veel
gerugt, omdat hetzelve van veele op verscheijde wijsen verstaen word. (XXXIX
gaset 14 meij, etc.).
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(17 meij 1792)
Op den 17 meij verneemt men dat er sedert eenige daegen een grooten nomber
keijzerlijcke troupen tot Rousselaere, Dixmude en ander naestgelegen plaetsen en
parochiën hun ophouden, om allen inval der Fransche langs dien kant te beletten,
hoewel dezelve het volk aldaer mits er geene casernen zijn tot grooten overlast dienen
en alle in d'huijsen der borgers moeten logeeren, verscheijde huijsen met 20 en meer
mannen beleijt zijnde. Ook verneemt men dat op de parochie van Hooglede eenen
keijzerlijcken jaeger eenen anderen onder het drinken in eene herberg carelle hebbende
heeft doodtgesteken en dat er alom verscheijde wanorders door de troupen versoorsakt
worden. (XXXX gaset van den 17 meij, etc.).

(20 meij 1792)
- fol. 72 - Op den 20 meij gebeurde in den naermiddag in de cathedraele kercke van
St.-Donaes ten tijde van het lof eene stoute dieverije. In de H. Sacramentcapelle veel
volk het lof hoorende, hadde een vrouwspersoon de stoutigheijd van de burse te
snijden ofte te ontroven van eene andere vrouw, reets eenig geldt en haere zilvere
dose ontweert hebbende, wiert de vrouw zulks gewaer en haere hant vasthoudende,
makte zulks een groot gedruijs in de kercke, waerom de dievige uijt dezelve geleet
wiert en vastgehouden zijnde tot dat de schaedebeletters geropen waeren, is die tot
naer de wagt der schaedebeletters geleijt om verders naer onderhoort te zijn, naer de
vangenis overgeleet te worden.

(21 meij 1792)
Op den 21 meij wierden door de respective dekens der ambagten en neeringen alle
de supposten op hunne respective vergaederplaetsen saemengeropen, aen welke
vanwegens d'heeren van 't magistraet voorgelesen wiert eenen brief behelsende de
te nemen besluijten nopende de aenstaende huldinge als graeve van Vlaenderen van
den koning van Hongariën, Franciscus den I, welke besluijten morgen op 't collegie
en tegens den 27 deser aen de Staeten van Vlaenderen moeten overgegeven worden.
Door de meerderheijd van stemmen is er besloten de hulding van Zijne Maj. te
agriëeren, mits dezelve tot behoudenis van alle 's landts previligiën, wetten, - fol. 73
- costumen, oude gebruijken en gewoonten, zoo geestelijcke als weijreltlijke zal
gedaen worden, immers op den zelven voet, zooals de inaugaratie van wijlent
Maria-Theresia en Leopoldus den II van hoogloffelijcke gedagtenissen is gedaen
geworden. Elk is verwondert de inhulding van Zijne Maj. zoo haest te zullen zien
gebueren, terwijl er geseijt wordt dezelve reets op den 11 junij toekomende bepaelt
te zijn. (XLI gaset van den 21 meij, etc.).
(Hetzelve eenige daegen eerder ingevolgen dato van 't placaet te melden.). Op den
24 meij wiert er vanwegens de neeringe der vrije merceniers geaffixeert eene
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waerschouwinge(54) ten koste der zelve neeringe over eenige daegen van 't Stadthuijs
afgekondigt bij orders van 't magistraet op de gedaene requeste door zelve neringe
presenteert, hooftsaekelijk behelsende eene vernieuwinge der voorgaende ordonantiën
en naementlijk van degon van het jaer 1707, waerbij alle verkoopingen of leuringen
langs de straeten worden verboden te kope te draegen, waerdoor de neeringe in haere
vrijdommen en de stadt in haere rechten worden tekort gedaen, aen alle beëedigde
der stadt en wel naementlijk aen de respective schaedebeletters toegelaeten wordende
dusdanige goederen af te nemen, met confiscatie der zelve en eene boete van 25
guldens voor degone dezelve zullen te koop gedraegen hebben uijtdruklijk verboden
wordende op pene van arbitraire correctie van in 't afnemen der zelve goederen
eenigen tegenstant te gebruijken door welke beëedigde van de stadt of schaedebeletters
het zoude mogen wesen. (XLII gaset van den 24 meij, etc.).
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(24 meij 1792)
- fol. 74 - Op den 24 meij is in den morgen alhier eene estafette aengekomen met het
officieel bericht dat Haere Majesteijt de keijserinne Douarière Maria Louise, dochter
van den Karel den III, koning van Spagniën en suster van den regeerenden koning
van Spagniën, den 15 meij om één ure naer middag het tijdelijk met het eeuwig heeft
verwisselt, in het paleijs tot Weenen in de armen van haeren doorluchtigen soon den
koning van Hongariën en Bohemen, Franciscus den I, aen de gevolgen droefheijd
en hertzeer over het verlies van haeren doorluchten gemael Leopoldus den II naer
alle de H. Gerechten van Onse Moeder de H. Kercke ontfangen te hebben. Dese
aengekomen tijdinge bedroeft grootelijks het hert van alle welpeijsende onderdaenen,
temeer omdat men ons in eenen zoo korten tijdt berooft siet van eenen zoo
deugsaemen keijser en keijserinne en welkers geluckige regeeringe van zoo korte
deursaemheijd geweest heeft, naerdat de Nederlanden door hunne goedertierentheijd
van alle rampen ontslaegen waeren. (XLII gaset dito).

(26 meij 1792)
Op den 26 meij is van 't Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert eene ordonantie
behelsende dat den Heere ende Wet ondervonden heeft dat er binnen de stadt Brugge
oproerige en valsche schriften en libellen circuleeren, voerende voor tijtel:
‘Aenwakkeringe van het volk van Vlaenderen’ en andere van dusdaenigen aerd,
welke niet anders voorhebben dan het volk op te hitsen - fol. 75 - tegens het wettig
opgesag van den souvereijn en het stooren der publicke ruste, welke in dees
tijdtsomstandigheden van het grootste belang is om welke strengelijk te voorkomen,
den Heere en Wet ordoneert aen alle degone die zulkdaenige schriften zijn toegekomen
of zouden toekomen, dezelve binnen de tijdt van twee mael 24 uren aen het collegie
te zullen overbrengen op pene van voor ider exemplair te vervallen in eene boete
van 500 guldens, zullende gelijkkelijk het edict van den 22 november 1787 ten desen
opsichte geëmaneert in alle deelen agtervolgt worden.
Heden zijn alle de klokken wegens het overlijden van Z.M. den keijzer en koning
Leopoldus den II voor de leste mael drij mael daegs geluijt geworden, welke als
hiervooren fol. [40] aengemelt, nu geduerende ses weken wegens dit droevig
sterfgeval geluijt waeren.

(28 meij 1792)
Op den 28 meij is bij orders van onsen eerw. heer bisschop van de predikstoelen
afgelesen en geaffixeert eenen herderlijcken brief bij welke het smertig sterfgeval
van Haere Majesteijt den keijserinne Douarière aen elk bekent gemakt wordt,
behelsende naer een rouwklagt over haere vroegtijdige doodt, een recomandatie in
de gebeden aller onderdaenen voor de rust haerer ziele, voor welke door alle priesters
van 't bischdom zoo haest doenelijk eene misse moet gelesen worden en door alle
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de religeusen van de cloosters van beijde geslagten het officie der overledene moet
gelesen worden. (XLIII gaset van den 28 meij, etc.).

(31 meij 1792)
- fol. 76 - Op den 31 meij is gelijk op gepasseerden maendag in de cathedraele kercke
van St.-Donaes door zijne edele doorlugtigste hoogweerdigheijd Felix Guillialmus
Brenart, bisschop van Brugge, erfachtig cancelier van Vlaenderen, aen de kinderen
het H. Sacrament van vormsel gedestribueert, zoo aen degone van de parochiën deser
stadt als aen degone van de naestgelegen buijtenparochiën. Het getal der kinderen
was veel grooter als op andere jaeren in gewoonte, ter oorsaek

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

137
dat er over veerthien daegen van de predikstoelen eene bekentmaekinge was
afgekondigt, behelsende dat de kinderen van 4 jaeren en zelfs daer onder het H.
Vormsel vermogten te ontfangen, waerom er menige van die oude hetzelve H.
Sacrament hebben ontfangen(55). Zulks alsnu toegelaeten wordende uijt hoofde van
de troubelen der Fransche, die nog altijdt tegemoet gesien worden, waerdoor het
zoude konnen gebueren dat er in eenige jaeren geen bekwamheijd zoude konnen zijn
om dit het sacrament uijt te reijken. Niettegenstaende dit alles en de spraeke selfs
dat op eenen dag het Nederland langs alle zijden door de Fransche zal overvallen
worden, is alles binnen Brugge bij uijtnementheijd gerust, even alsof er geene oorloog
waere en alsof de troubelen die men hier tegemoed gesien heeft noijt gebuert waren.
(XLIV gaset 31 meij, etc.).

Eindnoten:
(50) Het H. Bloedfeest, dat vanouds op 3 mei werd gevierd, was in 1781 verplaatst naar de eerste
zondag van mei. Sinds 1787 moest de processie echter uitgaan op de maandag die volgde op
deze eerste zondag van mei. Deze toestand duurde tot in 1791. In 1792 werd de processie dus
weer op de zondag geplaatst (zie MV. 1791, f. 62-64 en noten 87 en 91).
(51) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 246 en 247v.
(52) De twee namen van zilversmeden die hier worden vermeld zijn teruggevonden in de lijsten met
de besturen van het ambacht van de goud- en zilversmeden uit die periode: Pieter Petyt in 1790,
Martinus (de) Pape in 1789, 1790 en 1792, J. (de) Pape jr. in 1793 (SAB., reeksnr. 114:
Wetsvernieuwingen, 1762-1795, f. 105).
(53) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 249.
(54) Zie Ibid., f. 251.
(55) Van bisschop Brenart is bekend dat hij er prijs op stelde jaarlijks het H. Vormsel toe te dienen
aan de kinderen van Brugge en omliggende (Y. VANDEN BERGHE, Felix Brenart, in: M.
CLOET, m.m.v. B. JANSSENS DE BISTHOVEN en R. BOUDENS, Het bisdom Brugge
(1559-1984), Brugge, 1984, p. 203. De Acta Episcopatus vermelden weliswaar de toediening
van het H. Vormsel op 30 en 31 mei 1792 (BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, B 79, f.
182v.-183); ze bevatten echter geen enkele aanwijzing voor de hier vermelde uitzonderlijke
toediening van het sacrament aan heel jonge kinderen. Onderzoek in andere bronnen leverde
evenmin iets op.

[Juni]
(4 junij 1792)
- fol. 77 - Op den 4 junij vemeemt men uijt Gend dat men aldaer sedert eenige daegen
met alle vlijt besig is met den theater voor d'hulding van den koning van Hongariën
en Bohemen als graeve van Vlaenderen bereijt te maeken, zoodat vervolgens
d'inaugaratie eerstdaegs zal plaetse hebben. Niettegenstaende nogtans verscheijde
protesten die door meest alle de corporatiën der stadt Brugge, zoo men nu seker weet,
darop gedaen zijn, die de huldinge niet anders willen gedoogen dan dat den koning
in persoons moet komen om den eed van trouwe te besweeren dat dezelve op den
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voet moet gedaen worden, zooals d'hulding door wijlent den keijser Karel den VI
van hoogloffelijcke gedagtenisse is gedaen geworden en op meer andere voorstellen
te lang om alhier te melden(56). Zoo hierop door de corporatiën der stadt Brugge geen
ander resultat genomen wordt zal zoo men zegt de hulding dies niettegenstaende
voortgang hebben, terwijl alle andere steden en caselarijen daer in hebben
geconsenteert, waeruijt het zoude konnen gebueren dat de hulding zoud konnen
plaetse hebben zonder dat de gedeputeerde van Brugge daerop zullen gevraegt worden,
om welke te voorkomen en te vermijden den haet des keijsers die onse stadt op zig
zoud konnen trekken, men verhoopt dat hier op een belissende resultat zal genomen
worden. (XLV gaset van den 4 junij, etc.).

(7 junij 1792)
- fol. 78 - Op den 7 junij, feestdag van 't Heijlig Sacrament des autaers, is als naer
jaerelfiksche gewoonte vanuijt de cathedraele kercke van St.-Donaes de gewone
processie omgedregen geworden op de Vischmart en op de Plaetse Malenberg twee
autaeren gestelt zijnde(57). Zoo als jaerelijks in gebruijk is en wierden door de militaire
onser besetting de waepens op de Mart niet gebragt, nog geen detachement in 't
midden van de Mart geplaest, alleen wiert de plichtige processie verselt door een
uijtgelesen batalion voetvolk, die naer de benedictie van 't Alderheijligste eene salvo
uijt de musquetterije aen d'autaeren gaeven, gelijk ook op de Mart den segen over
de koninglijcke waepens gegevens wiert. d'Oorsaek van dese veranderinge alleen
zijnde dat wegens den oorloogentijdt onse besettinge van waepens onvoorsiens is.
(XLVI gaset van 7 junij, etc.).

(10 junij 1792)
Op den 10 junij, zijnde den feestdag van den sondag onder de H. Sacramentfeest,
saeg men meer als oijt de godtvrugtigheijd tot het Alderheijligste herleven alle wegen
langs welcke de pligtige processiën passeerden saeg men van alle zijden schoon
verciert de straeten ook met menige portairen van bloemen beleijt zijnde,
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op verscheijde gewesten der stadt waeren buijten de gewone autaeren seven nieuwe
opgeregt, alle schoon verciert en geschildert zijnde(58).

(11 junij 1792)
- fol. 79 - Op den 11 junij wiert naer middag vanuijt de kercke der eerw. paters
Augustinen eene pligtige processie wegens het H. Sacramentfeest omgedregen, welke
gewoonte van alle daegen geduerende dezelve octave nu door het een dan door het
ander clooster om te draegen in gebruijk gebleven is, sedert de menige veranderingen
der processiën die tevooren maer alle door de cloosters op den laesten dag van de
H. Sacramentfeest omgedregen wierden(59). Sedert eenige daegen siet men alhier
binnen Brugge zoo te voet als te peert aenkomen verscheijde Fransche deserteurs
die schoon gemonteert zijn en met peert en steert naer het leger der gevlugte Fransche
princen overgaen. Dezelve aen d'eene of d'ander poorte aenkomende worden door
de keijserlijcke wagten vergeleijt tot in d'hoofdwagt van waer sij naer eenen dag
verblijf in de stadt weder uijt dezelve vergeleijt worden. (XLVII gaset van 11 junij,
etc.).

(14 junij 1792)
Op den 14 junij, laesten dag van de H. Sacramentoctave, wierden naer middag uijt
alle de parochiale kercken deser stadt pligtige processiën omgedregen, dog geen als
hiervooren verhaelt, als voor de veranderinge der processiën in gebruijk uijt de
cloosters. Wederom als sondag saeg men met alle iver de straeten en huijzen vercieren
en de gewone en nieuwe autaeren opgeregt, elk over dees oude gebruijken ten
hoogsten verheugt zijnde. (XLVIII gaset van 14 junij, etc.).

(16 junij 1792)
- fol. 80 - Op den 16 junij ontrent den 12 uren stonden op den Burg van alle zijden
der stadt bij honderden nieuwsgierige in meijning dat eenen man(60), over eenige
daegen in egtenis genomen, zoud amende gedaen hebben met eene wassche keerse
in d'hand en met een wit hemde aen rond den toer van den ommegang. Desen over
eenigen lijdt alhier binnen Brugge zijnde komen woonen van buijten, als stalboer in
Blindekensstraetje(61), hadde zijn egte vrouw verlaeten en is door alle listen getrouwt
met een ander met welke hij nu eenige jaeren geleeft hebbende, is door zijn eerste
vrouw ontdekt geworden die hierover haer beklag aen 't magistraet gedaen hebbende,
den zelven hebben geapparendeert en van welke hij wettelijk is overtuijgt geworden,
waerom de spraeke desen morgen algemeen was dat hij zoud amende gedaen hebben,
in welke nogtans eenider bedrogen was, terwijl den pligtigen niet is te voorschijn
gekomen en ider zonder hem te zien is moeten vertrekken, zijnde zoo men dunkt
zijne sententie uijtgestelt geworden.
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(18 junij 1792)
Op den 18 junij was in den morgen de spraeke algemeen dat er eene estafette is
toegekomen dat er circa 7000 Fransche troupen in Iper zijn toegekomen en in besit
zijn. Geduerende den heelen dag wiert die maere nu versekert dan vervalst en nu en
dan Fransche deserteurs toekomende, zoo te voet als te peert, was den heelen dag de
Mart vol nieuwsgierige, elk in 't grootste verlangen zijnde welken keer die saeken
van 't grootste belang zullen nemen. (XLVIX gaset van den 18 junij, etc.).

(19 junij 1792)
- fol. 81 - Op den 19 junij in den morgen kwam alhier binnen Brugge in allerhaest
eene estafette aen, dat de stadt Kortrijk door de Fransche troupen
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verovert is, naerdat er een hevig gevegt van ontrent twee uren buijten de stadt heeft
plaetse gehadt, in 't welke van beijde zijden veele gedoodt en gequest zijn(62).
Verscheijde van de ge[de]puteerde van 't magistraet van Kortrijk zijn geboeijt naer
Rijssel gevoert, omdat sij de inwoonders hadden opgehist om de Fransche bij hun
arrivement om te brengen, hetwelk in verscheijde straeten is ter uijtvoer gebragt,
alom de calsijdesteenen uijt den grond getrokken en loopgragten gemakt zijnde. Op
't ontfangen van dees tijdinge heeft ook onse besettinge seffens order gekregen om
te vertrekken, om 12½ uren is door dezelve de hoofdwagt op de Mart ontruijmt en
een ure daer[naj is de heele besetting van Wurmtemberg met billanderschepen naer
Gend vertrokken, op den voet als hiervooren fol. [61] aengewesen, gelijk sij alsdaer
gekomen waeren. Nauwelijks was de stad Brugge van troupen ontruijmt of alle de
Fransche vlugtelingen zijn ook seffens met fouturen en alle hunne effecten naer Sluijs
gevlugt, uijt alle welke elk in meijning was dat de Fransche troupen nog desen avond
de stadt Brugge zoude hebben in besit genomen. Zulks was d'oorsaek dat men
wederom voor troubels en plonderingen bedugt was, temeer omdat tegens den avont
meer dan 1000 persoonen, dog meest jongens, op de Mart vergaederden, reets de
Fransche nationeele - fol. 82 - cocarde die sij bij hun draegen opstekende en roepende
‘Vive la nation’, zonder nogtans ergens eenige andere buijtenspoorigheden te plegen
is de menigte allengkens vermindert door de vermaeningen van verscheijde
particuliere en door eene sterke patrouille van aengestelde manschap die geduerende
desen nagt rond de stadt gingen en ontrent den 10 uren op de Mart verscheenen, alle
ten koste van 't collegie voldaen wordende, door alle welke desen nagt gerust
doorgebragt is, nu aen elke poorte der stadt alleen eenen schaedbeletter gestelt zijnde.
Om 12 uren van desen morgen is bij orders van 't magistraet van 't Stadthuijs
afgekondigt en bij hallegebode(63) en trommelinge bekent gemakt dat de toelaetinge
van het geduerende den nagt uijt- en inkomen der stadtspoorten sedert eenige jaeren
toegelaeten, in alle deelen komt te cesseeren en dat het vervolgens aen niemant meer
toegelaeten is de stadtspoorten naer het sluijten der zelve uijt of in te komen, ter
waere om dringende nootsaekelijkheden, om welke maer alleen het consent door den
heer borgmeester van den Commune zal konnen verleent worden.

(20 en 21 junij 1792)
Op den 20 en 21 junij was het tot nog toe binnen Brugge alles gerust, behalvens dat
tegens den avond op de Mart menige persoonen en jongens saemenrotten, die telkens
zonder stoorenis der ruste veroorsaeken verdreven worden. Nopende den staet der
saeken is men tot nog toe in dezelve onsekerheijd, niet wetende of alhier Fransche
troupen zullen aenkomen of niet, want men nu voorseker verneemt dat de Fransche
van Kortrijk naer de kanten van Gend en Doornijk opgetrokken zijn en dat er alom
grooten wederstant gedaen wordt. (L gaset van 21 junij, etc.).

(22 junij 1792)
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- fol. 83 - Op den 22 junij is bij orders van d'heeren van 't magistraet van 't Stadthuijs
afgekondigt en geaffixeert eene zeer wijtloopige ordonantie(64) van 31 artikelen,
behelsende eene heele beschikkinge tot het onderhouden zoo der wagten aen de
stadtspoorten en op d'hooftwagt die daegelijks in 88 persoonen moet bestaen, door
de hooftmannen, wijkmeesters en substituten geordoneert en door alle de ingesetene
deser stadt te beginnen met No 1 van St.-Jans sesdendeel en zoo vervolgens van wijk
tot wijk bij buerten door alle de volgende wijken zal moeten
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onderhouden worden, begeerende het magistraet tot nadere orders dat de borgerlijcke
wagten herstelt worden, zoo als dezelve voor het jaer 1756 in voegen waeren en alles
te onderhouden, zoo alsdan voor d'aenstellinge der stadtssoldaeten in voegen was.
Op de bekentmaekinge van dit placaet, te wijtloopige om hier in 't geheel te plaetsen,
vergaederden seffens alle de dekens der ambagten op hunne gewone vergaederplaetsen
alle hunne supposten en hetzelve zonder consent en wete der dekens uijtgegeven
zijnde, is er met eenpaerige stemmen tegens d'uijtvoeringe van hetzelve geprotesteerd
geworden, zulks als een onnoodig borgerlijk last aensien wordende dat geene vrugt
zoud konnen teweeg brengen wanneer de stadt zonder garnisoen zijnde door den
vijant zoud overvallen worden, waerom d'uijtvoering deser ordonantie op 't gedaen
vertoog der dekens aen 't magistraet in alle zijne deelen onderbleven is.

(23 junij 1792)
- fol. 84 - Op den 23 junij is in Gebannen Vierschaere 's Landts van den Vrijen
gecomdemneert op een schavot met roeden te worden gegeesselt en die t'eijnden
voor ses jaer tot het Provencial Correctiehuijs der stadt Gend gecoloqueert te worden
eenen jongman oudt 22 jaeren, geboortig en lestgewoont hebbende tot Aertrijcke,
voor het begaen van verscheijde zoo domestique als andere dieften, bestaende meest
in kleergoedt met zilvere knopen, zilvere gespen en andere kleenigheden. Desen
jongenlink zeer arm gekleet zijnde, ontfing op 't schavot door den scherpregter ontrent
hondert slaegen, schreeuwde hevig om genade, naer 't ontfangen van welke hij aen
d'heeren gewillig vergiffenis vraegde.

(24 junij 1792)
Op den 24 junij wierden in den morgen alhier binnen Brugge de sekere tijdingen
verspreijt dat er een bloedig gevegt tusschen de keijserlijcke en Fransche legers
gisteren en eergisteren heeft plaetse gehadt ontrent de stadt Thielt, Dijnse, Wakken
en omstreeks dese plaetsen en dat er van beijde zijden veele gedoodt en gequest zijn,
welke d'overhant behouden hebben wordt nog met geen sekerheijd geseijt, maer dit
weet men nu seker dat de Fransche langs Lier(65) en Audenaerde eenen aenval op de
stadt Gend en Doornijk poogen te waegen(66). Het gedommel der canons is zoo groot
geweest dat het geduerende dees daegen tot hier in Brugge door veele op de vesten
is gehoort geworden. (LI gaset 24 junij, etc.).

(28 junij 1792)
- fol. 85 - Op den 28 junij heeft men alhier binnen Brugge de sekere tijdingen
ontfangen dat het Fransche leger tot ontrent twee uren langs den weg leijdende naer
Gend afgeweken zijn, dog in den voordere aftogt door de keijzerlijcke troupen van
alle zijden, niet zonder groot verlies, van weerkanten verhindert worden, de kanonaden
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op verscheijde daegen en nagten zoo overgroot zijnde, dat dezelve tot binnen deze
stadt Brugge gehoort worden, dus zullen korte daegen leeren wat er van dit alles zal
geworden. Ondertusschen weet men nu seker dat aen de generaels van het Fransche
leger door de landtsvergaederinge van Parijs de volmagt gegeven is om langs alle
zijden het Neerlandt te veroveren, die nogtans door eenen brief des konings van
Vranrijk andere orders hadden ontfangen, om het Neerland te verlaeten en naer Rijssel
af te sakken, welke tot Parijs ontdekt zijnde, is den koning door eene overmagt van
geattroppeerde troupen van gepeupel zoo mans als vrouwen overweldigt in zijn
paleijs en te voorschijn gekomen zijnde inhabiel verklaert en eene roode mutse op
't hooft gestelt geworden. Nu verwagt men met ongedult welke den uijtslag van alle
dese saeken van 't grootste belang zal wesen. (LII gaset van den 28 junij, etc.).
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(29 en 30 junij 1792)
- fol. 86 - In den nagt tusschen den 29 en 30 junij is er op eene hofstede op de parochie
van St.-Pieters begaen eene swaere diefte met braeke, waer de persoonen van den
huijse naer de plaetse in eene herberg om hun te verlustigen gegaen waeren, wanneer
hun huijs opgebroken is en daeruijt ontweert, behalvens verscheijde effecten, tot
eene somme van tweehondert pond wisselgelde, zijnde door de dieven al hetgone
zij niet konden medenemen in stukken geslaegen, die mogelijks verbittert waeren
dat hun buijt te kleen was en de somme van 600 pond groote niet konden ontdekken,
die zij wisten aldaer ontfangen te zijn, die wegens d'ongeruste tijden mogelijks
versteken lag en door hun niet is konnen ontdekt worden.

(30 junij 1792)
Op den 30 junij in den morgen is alhier in allerhaest eene estafette aengekomen met
de aengenaeme tijdinge dat de stadt Kortrijk door het Fransch leger is ontruijmt en
dat hetzelve verselt door de Brabansche vlugtelingen naer Rijssel is voortgetrokken,
naerdat de stadt Meenen ook door de Fransche ontruijmt was. In hunne aftogt
verneemt men veele grouweldaeden, tegenstrijdig aen alle krijgswetten begaen te
zijn, dog welke nog met geene seker waerheijd verbreijt worden. Nauwelijks was
het Fransch leger opgebroken of de keijserlijcke troupen hebben weder de stadt
Kortrijk in besit genomen, uijt welke men nu alhier veel geruster wordt dat Vlaender
niet verder zal overvallen worden.

Eindnoten:
(56) De dekens van de Brugse ambachten hadden de inhuldiging van de nieuwe keizer niet willen
toestaan. Ze deden dit vooral als reactie tegen het feit dat het stadsbestuur niet meer toeliet dat
de zwaardekens afzonderlijk vergaderden. Het stadsbestuur wou de politieke macht van de
Brugse ambachten breken. Ook wilden de ambachten dat de nieuwe keizer alle oude voorrechten
en dus ook de ambachtsmonopolies herstelde (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 274).
(57) Zie MV. 1788, f. 69 en. n. 64.
(58) Zie MV. 1791, f. 82 en n. 113.
(59) Vgl. MV. 1791, f. 83.
(60) Betreft Pieter de Reu, 42 jaar oud, en afkomstig van Zomergem. Hij kreeg eigenlijk vijftien
jaar gevangenisstraf in het provinciaal correctiehuis te Gent. (SAB., reeksnr. 192: Verluydboek,
1788-1795, f. 30v.-31r.; reeksnr. 197: Tuchthuizen, Registre der naemen).
(61) Andere naam voor Kreupelenstraat: A. SCHOUTEET, De straatnamen van Brugge. Oorsprong
en betekenis, Brugge, 1977, p. 121.
(62) De Franse veldmaarschalk Luckner had op 17 juni 1792 een inval gewaagd en was tot Kortrijk
doorgestoten. Op 29 juni 1792 trok hij zich terug. (CRUYPLANTS, o.c., I, p. 194-203).
(63) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 254.
(64) Zie ibid., f. 251.
(65) Met Lier is ongetwijfeld Lierde bij Oudenaarde bedoeld.
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(66) Het gaat hier waarschijnlijk om gevechten met de Franse voorhoede. Luckner wou in ieder
geval niet naar Gent oprukken (CRUYPLANTS, o.c., I, p. 200).

[Juli]
(2 julij 1792)
- fol. 87 - Op den 2 julij verscheen in 't licht: ‘Note van al de objecten gedestrueert
door de nationeele troupen en Brabanders, als er zij de stadt Kortrijk hebben
verlaeten’, welke versaemeling N. kan gesien worden. Uijt dese lijste blijkt het dat
het maer al te waer is dat de Fransche troupen, verselt door de wederspannige
Brabanders vervoegt onder de vaendels van den ruststoorenden Bethune, in hunnen
aftogt van Kortrijk grouweldaeden hebben bedreven die de nature doen sidderen en
moetwillig 110 huijsen hebben in brant gestookt en door de eijgenaers hebben doen
in brant steken, met zoo kostbaere effecten dat de schaede op twee millionen guldens
geschat wordt(67).
Wat de grouweldaeden aengaet die zij zoo geduerende hun verblijf als aftogt uijt
Kortrijk hebben begaen, dese zijn zoo tegen de geestelijcke als weerlijcke wetten,
zoo ongehoort strafbaer en eerschendende, dat het versteenste gemoed die in 't hooren
vertellen siddert en beeft en veel te wijtloopig, infaem en eerloos om hier geplaest
te worden. Wat de Brabanders aengaet, die in d'handen der Oostenrijksche troupen
gevallen zijn, zullen voorseker dese voor hunne wederspannigheijd tegens hunnen
souvereijn het lot der doodt ondergaen, reets eenen der zelve door den kop gebrant
zijnde. Nu ziet men als klaer voor oogen dat de Fransche constitutie met volle schreede
tot haer eijnde nadert, voor welke vrugteloos zoo veel bloet vergoten wordt. (LIII
gaset 2 julij, etc.).

(5 julij 1792)
- fol. 88 - Op den 5 julij verneemt men met sekerheijd dat de maeren die sedert
gisteren en eergisteren verbreijt waeren dat den koning, koninginne en dolphijen van
Vranrijk door ongeoorlofde middelen omgebragt waeren, teenemael valsch en besijden
de waerheijd zijn, ende dat integendeel de koning en zijne familie door de
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landgardes van Parijs en andere plaetsen met alle nauwkuerigheijd bewaekt worden,
opdat hun geen hinder zoud aengedaen worden. Sedert dat de Fransche troupen alle
de plaetsen van Vlaender die zij besit hadden hebben verlaeten is het alom zoo gerust
alsof er geen oorloog zoude zijn, uijt welke veele besluijten dat er een korte weke
door de tusschenkomste van verscheijde hoven van Europa een eijnde van die
gewichtige gebeurtenissen waerdoor den koophandel als gestant licht zal gemakt
worden. (LIV gaset van 5 julij, etc.).

(8 julij 1792)
Op den 8 julij is in de cathedraele kercke van St.-Donaes op nieuws hemomen den
biddag ingestelt als hiervooren fol. [70] en zal andermael in alle de kercken deser
stadt den sondag en donderdag gecontinueert worden totdat het aen den almogenden
Godt zal behaegen den olijftak van vrede over onse landtstreken over te senden,
welken algemeenen biddag als ten tijde der revolutie den oorloog nog niet voleijnd
zijnde, andermael op nieuws zal hernomen worden. (Op den 9 julij LV Gensche
Gasette, etc.).

(12 julij 1792)
- fol. 89 - Op den 12 julij verneemt men door egte tijdingen uijt Kortrijk dat Haere
Koninglijcke Hoogheijd, Maria Christina en Z.K. hoogheijd Albert van
Saxen-Tesschen, gouverneurs generaels der Nederlanden, aen de armekaemer aldaer
in specie hebben toegesonden eene somme van 10000 guldens om seffens uijtgedeelt
te worden aen de nootlijdende, die door de moetwillige Fransche in de laeste revoute
niet alleen hun huijs, maer alle hunne goederen en muebelen door den brant hebben
verloren en nu dus van alles berooft zijn. Dese zomme om de meest nootlijdende
seffens te helpen zijnde, zegt men dat daernae eenider zal schaedeloos gestelt worden
en dat de Fransche die wel weten alle die grouweldaeden tegens alle recht gedaen te
hebben reets eene representatie hebben gedaen, waerbij sij voorstellen dat de heele
schaedeloosstelling door hun zal vergoed worden. (LVI gaset 12 julij, etc.).

(16 julij 1792)
Op den 16 julij verneemt men uijt Oostende dat aldaer een kooprijk schip uijt de
Oost-Indiën aengekomen is, gelaeden met een rijcke laedinge van de gewassen van
dat landt, veele begeven hun naer de stadt Oostende om de manschap van hetzelve
schip te sien, welke teenemael nakt en zonder kleedinge zijn, dog op hun aenkomst
van d'uijterste nootsaekelijkheijd voorsien zijn. Dezelve spreeken eene taele die van
zeer weijnige kan verstaen worden en zijn zoo teer tegen de koude dat er reets
verscheijde, niettegenstaende het nu zeer warm weder is, door de koude ver[k]ilt en
als versteven zijn. (LVII gaset 16 julij, etc.).
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(19 julij 1792)
- fol. 90 - Op den 19 julij 's morgens om 10 uren waeren bij orders van 't gouvernement
generael op 't collegie vergaedert verscheijde dekens der ambagten en neeringen
deser stadt tot het geven van hun laeste resultat op d'aenstaende inhulding voor
Vlaender van Z.M. den keijser ende koning Franciscus den II als graeve van
Vlaenderen, zijnde alsnu op 't collegie maer gevraegt die dekens welke op de laeste
vraege wegens hetzelve voorwerp als hiervooren fol. [77] verhandelt, niet hebben
geconsenteert, dog alle hindernessen nu uijt den weg geruijmt zijnde, zal zoo men
versekert de inaugaratie van Zijne Majesteijt den keijser ende koning met alle gewone
pligtigheden tot Gend in d'eerste daegen van augusti op den theater die nu verveerdigt
wordt, verricht worden. (LVIII gaset van 19 julij, etc.).
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(20 julij 1792)
Op den 20 julij is bij orders van 't magistraet bij hallegebode en trommelinge bekent
gemakt dat den Heere ende Wet ondervint dat niettegenstaende de voorige ordonantiën
en placaeten verbiedende het swemmen zoo in de waters deser stadt als stadtsvesten,
nog daegelijks tot schande en verergernisse gecontinueert wordt, verbieden andermael
aen eenigelijk in de waters der stadt of stadtsvesten nakt te swemmen op pene van
6 pond parasijse voor welke contraventie, zullende die boete door d'ouders van de
hier aen contrarie doende kinders moeten vergoed worden.

(21 julij 1792)
- fol. 91 - Op den 21 julij is bij orders van 't magistraet van 't Stadthuijs afgekondigt
en geaffixeert eene ordonantie(68), behelsende dat de Heere ende Wet naer gehoort te
hebben deken en eedt van de herbergiers en degone der grootbierbrouwers, zoo sij
ordoneren bij desen aen alle grootbierbrouwers voortaen hunne bieren aen het publik
niet hooger uijt te leveren als tegens een pond agt schellingen courant de tonne, de
borgersregten daeronder begrepen en aen de herbergiers niet hooger als tegens twee
pond en elf groote, het tappersregt daeronder begrepen, op de boete van hondert
guldens voor elke tonne die aen hoogeren prijs zal uijtgelevert worden. Ordoneerende
dat er copije deser aen alle grootbierbrouwers geïnsinueert worden. Zijnde andermael
dees ordonantie bekent gemakt, omdat eenige brouwers deser stadt op hun eijgen
ze[l]f hadde bestaen hunne bieren tot vier schellingen courant op de tonne te
augumenteeren, welke om alle disorders te voorkomen door 't magistraet gene redens
tot den opslag moverende, op den ouden prijs is gestelt geworden.

(20 julij 1792)
Op den 20 julij verneemt men uijt Brussel dat aldaer ongelukkig het billanderschip
van capijtijn Tissart, komende van Antwerpen, tot den grondt is verbrant, gelaeden
zijnde met verscheijde brantstoffen als olie, vitriool, sterk waeter en ander brandende
matërien, dat den brant is veroorsakt door 't sprijngen van een flessche vitriool en
zoo hevig geweest is dat het heele schip benevens de laedinge, zonder iet te konnen
bergen, ongelukkig is verloren geworden. (LIX gaset van 23 julij, etc.).

(26 julij 1792)
- fol. 92 - Op den 26 julij is van 't Stadthuijs afgekondigt en geaffixeert eene
ordonantie(69) behelsende dat den Heere ende Wet der stadt Brugge verscheijde klagten
bekomen heeft nopende de ordonantie van den 16 junij 1790, behelsende dat niemant
vermag onder de neeringe der vrije cruijdeniers aenveert te worden zonder alvooren
twee jaeren leertijdt bij eenen bevrijden der zelve neeringe gedaen te hebben, waerom
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op de verscheijde klagten hierover aen den collegie gedaen en op 't vertoog dat eenige
zonder den zelven leertijdt met consent van 't gouvernement den zelven vrijdom
hebben aenveert, ordoneert den Heere ende Wet, zoo sij ordoneeren mits desen dat
als voor het publiceeren der ordonantie van den 16 junij 1790 eenider wederom onder
de neeringe der cruijdeniers vermag vrij te worden zonder het doen van leertijdt,
alleenlijk gevende tot 24 guldens courant voor d'augumentatie van 't vrijdom zooals
er voorgaendelijk in gewoonte en gebr[u]ijk was en van oudts geplogen is. (LX gaset
van den 26 julij, etc.).

(30 julij 1792)
Op den 30 julij zijn gelijk gisteren bij voorgaende klinkinge(70) naer de stadt Gend
afgevaeren drij verscheijde bargen die alle van volk opgehoopt waeren, zonder
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dese zijn menige met faturen en chaijsen ook naer de stadt Gend vertrokken tot het
sien verrichten van de pligtige inaugaratie van Z.M. den keijser ende koning
Franciscus den II die aldar op morgen met alle pligtigheijd zal verricht worden. (LXI
gaset van den 30 julij, etc.).

(31 julij 1792)
- fol. 93 - Op den 31 julij is binnen de stadt Gend, hoofdstadt van Vlaenderen, met
alle de pligtigheden als van oudts in gebruijk geschiet de inaugaratie van Zijne
Keijserlijcke en Koninglijcke Majesteijt Franciscus den II als graeve van
Vlaenderen(71), verbeelt door zijne koninglijcke hoogheijd den hertog Albert van
Saxen-Tesschen, die uijt naem van Zijne Majesteijt den eedt van trouwe aen alle de
gedeputeerde van Vlaenderen heeft gesworen en van welke hij ook den zelven eedt
heeft afgenomen op een konstrijk vercierden theater op de Vrijdagmart opgeregt.
Haere Koninglijcke Hoogheijd Maria-Christina, was geduerende de pligtigheijd
geplaest in een konstrijk vercierden balcon en nauwelijks was den eedt ontloken of
de locht weergalmde van vruegdegeroep en tot'er somme van 3000 guldens in goude,
silvere en kopere speciën wierden voor 't volk tot buijt uijt eene venster gesmeten
zonder het veroorsaeken van merckelijcke ongelucken is die vruegdefeest tot el[k]s
genoegen geeijndigt en alles vorder uijtgevoert zooals den leser sien kan in mijne
beschrijvinge den 31 julij 1781 in d'innuagratie van Josephus den II van hoogloffelijke
memorie en verder zooals op den 2 augusti in de XXII gaset is bekent gemakt
geworden.

Eindnoten:
(67) Het relaas van Van Walleghem is overdreven. Maar adjudant generaal Jarry had inderdaad
tientallen huizen in de Kortrijkse voorsteden laten in brand steken. Dit gebeurde zonder
medeweten van Luckner en werd in Frankrijk erg veroordeeld. Een wet werd goedgekeurd om
de slachtoffers te vergoeden (CRUYPLANTS, o.c., I, 201-203).
(68) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 254v., zie ook MV. 1791, n. 111.
(69) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 255.
(70) De omroepers van boodschappen kondigden zichzelf aan met een bel: A. VANDEWALLE,
Klinkers met de bel en met het bekken. De omroepers van boodschappen te Brugge, voornamelijk
in de zeventiende eeuw, - Van Middeleeuwen tot heden. Bladeren door Brugse kunst en
geschiedenis, Brugge, 1983, p. 115-119. Zie ook MV. 1789, n. 418 en MV. 1790, n. 134.
(71) Betr. deze plechtigheid zie A. VIAENE, Frans II, keizer der Romeinen als laatste graaf van
Vlaanderen, in: Biekorf, LXXVI (1975-76), p. 5-14.

[Augustus]
(3 augusti 1792)

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

- fol. 94 - Op den 3 augusti is alhier binnen Brugge aengekomen den heer raedt fiscal
van de provencie van Vlaenderen tot ondersoeking van den heelen handel begaen
door verscheijde persoonen deser stadt, die zig hebben gestelt aen 't hooft van eene
bende patriotten, wanneer de stadt Kortrijk onder het bewind van de Fransche was,
wanneer de besonderste van dese de stadt Brugge als hebben overgelevert aen de
Fransche en versekert zoo er maer drij à vierhondert zouden toegekomen hebben dat
de stadt zoude overgegeven hebben geweest, dese en meer aensoekingen door hun
begaen zijn alle als een klaerdaglicht voor 't gouvernement generael en den heelen
dweersdrijvenden handel tegens het souverain gesag van Zijne Majesteijt den keijser
ende koning is ontdekt geworden, benevens alle de listen die zij hebben gebruijkt
om de stadt aen de Fransche over te leveren. Hierom is er ten laste van sr. Hardij en
Boone die reets gevlugt zijn, door - fol. 95 - den heer raedt fiscal een decreet van
prijse de corps gedecreteert en hunne goederen zijn in beslag genomen ten laste van
meer dan 40 andere is er een indaeginge bekent gemakt om op sekeren daege voor
den hove te verschijnen en rekening over hun gedrag te geven. Zulks is oorsaek dat
er verscheijde particuliere reets sedert eenige daegen om niet geapparendeert te
worden uijt de stadt Brugge weggevlugt zijn(72).

(5 en 6 augusti 1792)
- fol. 96 - Op den 5 en 6 augusti wiert er door eene compagnie bleekersknegten aen
d'herberge Den Palingpot in de Gensche vaert eene schoone exercitie gehouden, eerst
den palink op het water getrokken en des anderendaegs om den eerevogel om
verscheijde prijsen gebolt wordende ten bijwesen van een overgroot getal
nieuwsgierige. Alle de bleekersknegten gekleet in 't wit en versierde mutsen
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in kavelcade daer naertoe getrokken zijnde te peert met standaert etc. (LXIII gaset
6 augusti, etc.).

(3 augusti 1792)
Op den 3 augusti is naer eene langduerige siekte overleden den zeer eerweerden heer
Van Severen, prelaet der abdije van den Duijnen, jubilaris in den ouderdom van 80
jaeren en is op den 6 daernaer zeer pragtig in dezelve abdije begraeven(73). (Op den
9 augusti LXIV volgende gasette dito).
Den eedt van de vinders van de neeringe van de vrije merciers(74).
Dat sweere ik, vinder te zijn, van de neeringe van de vrije merceniers, binnen de
stede van Brugge, de Heijlige Kercke te helpen beschermen ende in rechte te houden
onsen geduchten Heer, den Heere ende Weth van dese stede ende mijnen deken
goedt, getrouw en onderdaenig te zijn, de rechten, kueren, statuten en ordonantiën
van dese neeringe te onderhouden ende te doen onderhouden, naer mijne macht ende
mogenthede, goet besoek te doen ende goed vonnisse te wijsen, dies versogt ende
gemaent zijnde, ter plaetsen gecostumeert, den raedt en het secreet van de vinders
onder mij te houden ende niet te reveleren, niet te composeren van eenigherande
saeken.

(10 augusti 1792)
- fol. 97 - Op den 10 augusti vernam men 's morgens dat eenen baes molenaere,
wonende in d'Ezelstraete, van officiewege geduerende den gepasseerden nagt van
uijt zijn huijs in egte van vangenis is beweegt geworden, omdieswille dat hij daegs
tevooren hadt bestaen eenen schadebeletter te bepissen van boven uijt een gat van
zijnen molen, staende bij d'Ezelpoorte, die aldaer was waekende over de frauden die
er wegens den pagt van het malderijerecht begaen worden. Want dezelve nu aan het
ambagt van de bakkers zijnde, ontstaen er daegelijcks ten desen opsicht groote
moeijlijkheden en calagnien waerdoor zelfs groote moeijlijkheden en processen
veroorsakt worden.

(12 augusti 1792)
Op den 12 augusti om 11 uren 's morgens is in volle musik in de cathedraele kercke
van St.-Donaas afgesongen eene pligtige misse gevolgt door den Te Deum Laudamus
en het luijden van alle de klokken om den almogenden Godt te bedanken over de
geluckige verkiesinge van Zijne Majesteijt den keijser ende koning Franciscus den
II als keijser der Romeijnen, geschiet tot Francfurt den 14 julij lestleden, zulks is
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geschiet bij orders van gouvernement generael, zoo nogtans dat er de magistraten in
corpora niet tegenwoordig waeren.

(13 augusti 1792)
- fol. 98 - Op den 13 augusti verneemt men uijt Oostende eene zeer onaengenaeme
tijdinge als dat aldaer onder het volk van het toegekomen Oost-Indisch schip, vermelt
hiervooren [89], eenen zeer besmettelijcke siekte heerscht, waerom geene meer van
dese matroosen meer mogen van het schip komen nog niemant vremds daer meer
opgelaeten wordt. Dese siekte wordt alhier geseijt zoo besmettelijk te zijn dat er reets
vijf met dezelve besmet, levendig begraeven zijn, om de verdere gevolgen te
voorkomen, waerom voorseker zeer haest orders tot het vertrek van 't zelve schip
zullen gegeven worden. (LXV gaset van den 13 augusti, etc.).
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(14 augusti 1792)
Op den 14 augusti heeft 's morgens den eedt afgelegt als balieu van het Proosche der
stadt Brugge, mijnheer Van Severen(75), wonende in de Geltmuntstraete, wegens het
overlijden van d'heer Cautauw, welke dit officie sedert lang benevens nog 33 andere
officiën bekleet heeft, uijt welke oorsaek desen overleden heer, een zeer aensienelijk
kapitael voor zijne naekomelingen agtergelaeten heeft. Ter deser oorsaek saeg men
heden de Geltmunt- en andere omliggende straeten in den dag met menige wimpels
en vlaggen gespannen en veele huijsen verciert, gelijk ook dezelve desen avond
konstig geïllumineert en vele vruegdevieren en pektonnen ontsteken wierden.

(15 augusti 1792)
- fol. 99 - Op den 15 augusti, feestdag van Maria Hemelvaert, is 's morgens om 11
uren vanuijt de capelle van Blendekens gasthuijs, de processie met het Alderheijligste
voorop gaende veele kinderen met warsse keersen rondt den grooten toer omgedregen
geworden, verscheijde autaeren gestelt en de huijsen en straeten bij uijtnementheijd
schoon verciert zijnde, niettegenstaende nu alle de processiën herstelt zijn op den
ouden voet sedert de suppressie der zelve en is nogtans het oudt gebruijk van het
omdraegen deser processiën niet herstelt, welke als geduerende de veranderingen
verhaelt is, dezelve 's morgens om 5½ uren rondt den grooten toer en om 10 uren
naer de capelle van O.L.V. ter Poorterije jaerelijks omgedregen wierden.

(16 augusti 1792)
Op den 16 augusti verscheen in 't licht: ‘Kortbondig verhael van de grouweldaeden
en geweldenarijen in Parijs voorgevallen den 9 en 11 deser maendt augustus 1792’,
welke sub. N. kan gesien worden. Uijt dit kortbondig bericht siet men afgemaelt de
schrikkelijcke gebuertenissen die de stadt Parijs en het heele ongeluckig Vrankrijk
verschueren, waer tot behoudenis van eene gewaende vrijheijd die de vereenigde
legers haest zullen eijndigen, beken bloet gestort worden en hoe den geheijligden
persoon des konings en zijne familie op eene schandige wijze beledigt wordt. Met
ongedult verwagt men hoe die grouweldaeden ten eijnde gelopen zijn. (LXVI gaset
16 augusti, etc.).

(19 augusti 1792)
- fol. 100 - Op den 19 augusti vierden 's morgens drij verscheijde persoonen binnen
dese stadt Brugge hunnen vollen jubilé van den tijdt van 50 jaeren te zijn getrouwt,
d'eerste wonende in de Carmesstraete, de tweede in de Vuldersstraete en de derde in
de Leertouwersstraete, elk in 't besonder onder het luijden der klokken in hunne
respective parochiale kercken en het onder het rijden van een grooten trijncarossen
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met welke ook eenen grooten toer rondt de stadt gedaen wiert. Ontrent de geseijde
plaetsen saeg men in den dag de huijzen en straeten met vlaggen en menige
vercieringen verciert die ook des avons met vruegdevieren, pektonnen en waschligten
schoon geïlimuneert wierden. Onder dese jubilanten was er ook eenen der sonen, die
zijnen jubilé van 25 jaeren te zijn getrouwt vierde en wiens vader en moeder het
geluk genooten van tot 75 kints en kints kinderen des middaegs aen hunne taefel te
zijen, door alle welke dese vruegdefeesten met allen luijster en pragt ter uijtvoer
gebragt wierden.

(20 augusti 1792)
Op den 20 augusti vierde ook pligtig zijnen jubilé sr. Pieter de Vos,
meester-cleermaeker(76), wonende in de Wapmaekersstraete, van de tijdt van 50 jaeren
te zijn
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cleermaeker en ten zijnen tijde tot 3 mael deken. Om 11 uren wiert den jubilant door
den eedt en oude dekens met 6 carossen gevoert naer de kercke van O.L.V. waer
eene pligtige misse gedaen wiert en waernae groot trectement gegeven wiert. De
huijsen en straeten als vooren verciert en geïllumineert wordende. (LXVII gasette
van 20 augusti, etc.).

(22 augusti 1792)
- fol. 101 - Op den 22 augusti zijn naermiddag onder het spelen van 't carilion in 't
collegie der eerw. paters Augustinen met de gewone pligtigheden aen de studenten
de prijzen uijtgegeven geworden. De primi met de eeremadaliën omhangen en schoone
boeken gegeven wordende, zijn dezelve de sonen van d'heer Coepiters in 't
St.-Jansstraete, d'Heijne in de Bogaertstraete, Boterdal op de Burse, Moentak in de
Cuijpersstraete en Van der Hooftstad in de Predikheerstraete(77). Naer de uijtreijkinge
der prijzen wierden de prijmi met alle eere naer huijsen gevoert, voorop reed eenen
waegen waerop alle soorten van instrumenten schoon gespeelt wiert, dan volgden in
cavelcade een getal studenten in uniforme en met den standaert te peert en agter
dezelve de primi met hunne professors in carossen geseten, ontrent de plaetsen waer
de primi waeren wonende saeg men de huijzen en straeten in den dag schoon verciert
en met wimpels en vlaggen behangen gelijk er ook 's avons menigvuldige illuminatiën,
vruegdevieren en pektonnen ontsteken wierden.

(23 augusti 1792)
Op den 23 augusti is er een volkomen begin gemakt met het afbreken van de capelle
van St-Jooris staende op den hoek van de Mart(78), in welke sedert eenige jaeren geen
dienst meer gedaen is, te weten sedert dat de capelle van St.-Christoffel is afgebroken
geworden, boven welke dese capelle was staende en op welke men met eenen hoogen
trap is opgaende. Langs deze zijde van de Mart zullen ter deser plaetse huijzen gemakt
worden, zoo nogtans dat dezelve meer dan ses voeten op de Mart zullen uijtspringen,
waerdoor tot meerdere vercieringe de Mart zal verkleindert worden. (LXVIII gaset
van 23 augusti, etc.).

(27 augusti 1792)
- fol. 102 - Op den 27 augusti was er binnen dese stadt Brugge op d'ordinaire plaetsen
geaffixeert eene ordonantie, behelsende dat op de vertoogen gedaen door burgmeesters
en schepenen 's Landts van den Vrijen in date den 21 deser aen hunnen koninglijcke
hoogheden de gouverneurs generaels der Oostenrijksche Nederlanden wegens 's
landts ondergang veroorsakt door het verbodt van den uijttrek naer 't Fransche
grondtgebiet van de hoorenbeesten, zoo is 't dat d'heeren borgmeesters en schepenen
's Landts van den Vrijen door dese bekent maeken, dat hun versoek door hunne
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koninglijcke hoogheden is toegestaen en dat van nu af naer 't Fransche grondtgebiet
de hoorenbeesten mogen versonden worden. Vele aensien dese toelaetinge als eene
voorbode aen tot het haest eijndigen der Fransche saeken, die veele dunken voor den
winter te zullen afgedaen zijn temeer omdat men nu van alle kanten onderricht wordt
dat de vereenigde legers langs alle zijden in Vranrijk vallen en tot Parijs toe zullen
indringen om te eijndigen eene zee van troubelen in welke den ongeluckigen koning
en het heele ongeluckig koningrijk gedompelt is. (LXIX gaset 27 augusti, etc.).
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(30 augusti 1792)
Op den 30 augusti is mij ter hant gekomen een werksken getitelt: ‘Leven en
heldendaeden van den onste[r]ffelijcken Ernst Gideon(79), vrijheer van Laudon, keijzeren koninglijcken veldmarschalk’, welke versaemelinge sub N. kan gesien worden
en welke tusschen de stukken der revolutie ingevoegt hebbe, omdat d'heldendaeden
van desen wonderen krijgshelt veel belang met de historie van onsen tijdt hebben en
den zelver meeste daeden [...]het leven van Josephus den II [...]zijn. (LXX gaset van
30 augusti, etc.).

Eindnoten:
(72) Een aantal Fransgezinden was inderdaad naar Kortrijk gesneld om Luckner te verzoeken zo
spoedig mogelijk Brugge te bevrijden. De hier geciteerde Fransgezinden zijn notaris Boudewijn
Boone en Antoine Hardy, oud-officier van de patriotten (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I,
p. 49, 267).
(73) Zie MV. 1788, n. 206.
(74) Deze eedformulen vinden we misschien hier terug omdat Jozef van Walleghem op 26 juli 1792
deken werd van het ambacht van de merceniers (MV. 1787, p. 13).
(75) De tachtigjarige Charles Coutteau, baljuw van het Proosse was al overleden op 13 april 1792;
het was weduwnaar van Theresia van Severen (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken, nr. 68:
Algemeen overlijdensregister 1792, overlijdens Sint-Donaas). Men mag dus aannemen dat zijn
opvolger op een of andere manier aan Coutteau verwant was. Bernard-Charles-Antoine van
Severen, broer van de bekende Jacobijnse advokaat J.-B. van Severen, was geboren op 14 jan.
1761 te Brugge, waar hij ook zou overlijden op 2 april 1837. Hij was lid van de Jacobijnse Club
en nam in 1792-1793 na de eerste Franse inval verscheidene politieke functies waar in het
Brugse Vrije en als afgevaardigde van de Staten van Vlaanderen. Als functionaris van het
Proosse weigerde hij na de terugkeer van de Oostenrijkers in 1793 het bevel van bisschop
Brenart op te volgen. Dit had geëist dat iedereen die in zijn dienst stond en de eed van vrijheid
en gelijkheid had afgelegd, deze eed zou herroepen. Van Severen, die weigerde, werd om deze
reden ontslagen. In de Franse tijd, onder het Verenigd Koninkrijk en na de Belgische
onafhankelijkheid vervulde hij nog verscheidene vooraanstaande functies. Hij verwierf een
belangrijk vermogen, o.m. als opkoper van zwart goed. Zie VANDEN BERGHE, Jacobijnen,
I, p. 388 en II, p. 184-185 en vooral de biografische notitie van L. SCHEPENS, De provincieraad
van West-Vlaanderen 1838-1921, Tielt-Amsterdam, 1976, p. 616-617.
(76) De lijsten van de ambachtsbesturen bevatten de precieze informatie over De Vos: hij was zes
keer vinder, slechts twee keer deken en één keer schilddrager (SAB., reeksnr. 114:
Wetsvernieuwingen, 1731-1761, f. 44-46 en 1762-1795, f. 56-60).
(77) De gegevens van Van Walleghem komen niet helemaal overeen met de (meer betrouwbare)
lijsten van leerlingen en uitslagen van het college der augustijnen, 1782-1811 (in SAB., reeksnr.
464: Augustijnen). Coppieters en Van Boterdael waren geen primi maar behaalden slechts een
tweede plaats, resp. in de Humanitas- en de middelste Grammatica-klas. De twee overigen
behaalden wel degelijk een eerste plaats: Henricus Heene in de hoogste grammatica-klas,
Moentack in de laagste grammatica-klas, en Van der Hofstadt in de laagste klas. Amandus van
Boterdael, geboren in Oostakker, maar blijkbaar wonende te Brugge volgens Van Walleghem,
was misschien een zoon van de bemiddelde schoolmeester Louis Boterdael uit de Naaldenstraat
(BOUSSY, o.c., II, p. 55). De weduwe Van der Hofstadt, een fabrikante, woonde in 1792 in de
Predikherenstraat (ibid., p. 204). Voor enkele biografische bijzonderheden over de andere
vermelde leerlingen, zie MV. 1791, n. 133.
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(78) Betr. de Sint-Joriskapel op de Markt zijn zeer weinig gegevens voorhanden. Volgens Ad.
DUCLOS, Bruges. Histoire et souvenirs, Brugge 1910, p. 426, was deze kapel tegen de zuidkant
van de Sint-Christoffelkapel (zie ook MV. 1790, n. 23) gebouwd. De beschrijving van G.
MICHIELS, Huizen en Monumenten op de Brugse Markt, in: ID. (red.), De Brugse Markt
1200/1918, Brugge, 1974, p. 37, klopt beter met de werkelijkheid: een zijkapel opgericht langs
de zuidkant van de Sint-Christoffelkapel en bereikbaar langs een steiger of trap, vgl. de
iconografische bronnen, in: ibid., p. 54, nr. 21-22 en C. VAN DE VELDE, Stedelijke Musea
Brugge, Steinmetzkabinet, Catalogus van de tekeningen, I, Brugge, 1984, p. 26-27, nr. O. 738.
(79) Zie MV. 1789, n. 214.

[September]
(1 september 1792)
- fol. 103 - Op den 1 september in den naermiddag is alhier binnen Brugge in een
open rijtuijg aengekomen d'heer Charles De Net(80), welken gelijk verscheijde andere
sedert eenige weken uijt dese stadt gevlugt was, uijt vreeze van als hiervooren fol.
[94] gemelt, door het officie fiscal te worden geapparandeert. Nu siet men ook
verscheijde andere die gelijkkelijk ingedaegt waeren gerust langs de stadt wandelen,
waeruijt te vermoeden doet dat sij hun wegens de betigtingen t'hunnen laste hebben
konnen verdedigen of dat sij vrijgesproken zijn geworden met het geven van eene
geltboete, van welke tot hier nog van 't een nog van 't ander schoon diesaengaende
sedert eenige weken bijnae geen andere gesprekken in de stadt waeren, den regter
inhout kan vernomen worden.

(3 september 1792)
Op den 3 september verneemt men wederom zeer onaengenaeme tijdingen nopende
eenige verdeelingen der Fransche legers verselt met uijtgewekene Nederlanders en
baenstroopers, die langs de kanten van Doornijk en Kortrijk in eenige parochiën
gevallen zijn en aldaer wederom groote ruïnen hebben veroorsakt door plonderingen
brantstigtingen en moorderijen door welcke maeren de landtslieden alom van
d'invallen der Fransche zeer ongerust zijn. Volgens de loopende gerugten verneemt
men ook dat er eenige van dezelve benden langs de grensen van West-Vlaender zijn
ingevallen, dog het gerugt dat Iper en Vuerne door de Fransche was ingenomen is
niet bevestigt geworden. (LXXI gaset 3 september).

(6 september 1792)
- fol. 104 - Op den 6 september heeft men alhier de maeren vernomen dat er langs
de kanten van Eecloo en Maldeghem en omstreeks dezelve plaetsen in de bosschen
hun verscheijde booswigten en baenstroopers ophouden, die de voorbijgaende reijzers
aenranden, hunne kleederen, gelt en alle effecten afperssen, hun in de bosschen
sleepen en zoo sij 't minste geschreeuw of gewelt maeken, dreegen te vermoorden.
Zoo hebben sij geduerende de daegen deser weke eene dochter in dezelve bosschen
gesleept en met een mes op haere borst bedreijgt zoo sij eenig geschreeuw zoude
maeken te doorsteken en hebben haer ontrooft van het geit dat sij bij haer hadde,
haer goude kruijsketing en andere juweelen afgetrokken tot haer opperste kleederen,
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waernaer sij haer in den grootsten angst laetende, verder met de ontweerde effecten
in den bosch gedrongen zijn. Dit alles van officiewege aen 't magistraet 's Landts
van den Vrijen aengeklaegt zijnde, zal er naer de booswichten, die elk voor die wegen
doen schroomen, nauw ondersoek gedaen worden. (LXXII gaset 6 september, etc.).
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(8 september 1792)
Op den 8 september 's morgens met het aenbreken van den dag, wierden langs
verscheijde straeten deser stadt gevonden eene menigte zeer schimpagtige pasquillen
welke gedrukt zijnde bij forme van vraegen en antwoorden, behelsden eene overgroote
blaeming van alle de magistraetspersoonen en menige particuliere deser stadt. De
menigte deser gesaeijde twistsoekende pasquillen moet zeer merkelijk geweest hebben
terwijl er persoonen zijn die er tot meer als ik opgeraept hebben.

(10 september 1792)
- fol. 105 - Op den 10 september zijn alhier binnen Brugge gelijk gisteren en
eergisteren een groot getal geestelijcke persoonen uijt verscheijde wijken van
Vrankrijk aengekomen, alle gekleet in borgerskleederen en aldus niet zonder moeijte
en perijkel des levens uijt hetzelve koningrijk gevlugt, wegens de gegronde vreese
van door de inwoonders van het ongeluckig koningrijk om hals gebragt te worden.
Dese zullen zoo men zegt nog door meer andere worden gevolgt en alhier in 't
Nederlandt verblijven tot dat door de vereenigde mogentheden de Fransche saeken
zullen vereffent zijn, want de tijdingen die men alhier daegelijks uijt hetzelve
ongeluckig koningrijk ontfangt, doen alle herten sidderen en beven, behalvens den
smaet die er aen den koning en aen de koninglijcke familie aengedaen wordt, is
Vranrijk een bloetbad van moorderijen, plonderingen en alle bedenkelijcke
ontmenschte grouweldaeden geworden, waerof in Parijs besonderlijk grouweldaeden
voorvallen waerof men in geene kronijken de weerga oijt ontmoet heeft. Onder
duijsende andere maeren die men daegelijks daeraf ontfangt, verneemt men dat in
die barbaersche stadt op eenen dag meer als 200 geestelijcke persoonen den slagoffer
der woede geworden zijn, die op dusdaenige eene bastaersche wijze om hals gebragt
zijn, dat geene tijden opleveren oijt grootere vreetheden zelfs door de barbaeren
begaen te zijn. (LXXIII gaset van 10 september, etc.).

(13 september 1792)
- fol. 106 - Op den 13 september verscheen in 't licht: ‘Wonderlijk gedrag der leden
van 't zoogenaemde comite generael revolutionaire der verenigde Nederlanders en
Luijkenaers’, waerin klaerlijk word geprobeerd op hun ongelovelijcke wijze dat dit
gewaende committé zig van alles meester makte en tegelijk den souvereijn, het volk
en de representanten van het volk wilden verbeelden, welke versaemeling sub N.
kan gesien worden en uijt welke men klaerlijk siet hoe de ruststoorders van 't
Nederland, als reets in de voorgaende en andere Gasetten van Gend opgeropen,
andermael hebben gepoogt het heele landt in oproer te brengen en alle de inwoonders
in dezelve overgroote ongelukken te dompelen, waerin het ongelukkig Vrankrijk
hoe langer hoe meer gedompelt ligt en het tonneel van alle bloetstortinge,
moordadigheden van alle tijden geworden is. (LXXIV gaset van 13 september, etc.).
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(17 september 1792)
Op den 17 september heeft 's morgens om 11 uren den eerw. heer Laurins de
Diepenhede(81), etc., pligtig zijnen intre gedaen als proost der collegiale kercke van
O.L.V. in den ouderdom van 31 jaeren. Door alle de heeren van den choor in corpora
uijt de Proosdije op den Dijver(82) uijtgehaelt zijnde en langs het vleeschhuijs en
Nieuwstraete in de gemelde kercke gekomen zijnde onder het luijden van alle de
klokken en het spelen van overschoon musik op den doxal, heeft den nieuwen heer
proost besit genomen van zijnen nieuw vercierden troon in den choor van het
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sacristie capitel en capelle, t'eijnden welke den Te Deum Laudamus afgesongen
wiert. Den autaer in den choor en verscheijde plaetsen der kercke waeren met menige
- fol. 107 - vercieringen en blompotten luijsterlijk opgedost en boven den autaer van
den choor was geplaest het schoon geschildert vercierde waepen van den heer proost,
met het onderschrift: ‘Ad laurum non aurum’. Rondt menige straeten rondtom de
kercke van O.L.V. gelegen saeg men heden ter deser gelegentheijd menige vlaggen
spannen en de huijzen met alle vercieringen vercieren, wanneer ook 's avons aldaer
menige pektonnen, vruegdevieren en overschoone illuminatiën ontsteken wierden.
Alle welke geduerende den avond door den nieuwen heer proost besigtigt wierden,
met menige van 't geselschap der luijsterijcke taefel in de Proosdije gehouden, aen
welke ontrent 70 persoonen genoot geweest waeren. (LXXV gaset 17 september,
etc.).

(20 september 1792)
Op den 20 september waeren alhier binnen Brugge aengekomen circa 40 à 50 mannen
Switzersche troupen met roode casakken en witte vesten en broeken, welke uijt
Vranrijk gevlugt of zoo andere zeggen aldaer afgedankt zijn geworden als pligtig
aen 's landts verraed, welke van hier voorder naer Gend afgereijst zijn en hun onder
den dienst der gevlugte Fransche princen zullen vervoegen. Geene daegen siet men
nu passeeren zonder dat er eene menigte Fransche priesters alle gekleet als boeren
binnen Brugge aenkomen, die in alle de cloosters, abdijen en huijsen van particuliere
geplaest worden en ten koste der capitels en van de generaele geestelijkheijd zullen
onderhouden worden tot'er tijdt dat de fransche saeken zullen vereffent zijn, dezelve
ook van hier wegens d'overgroote menigte zoo in d'één als d'andere stadt van 't
Nederlandt tot naerder order verplaest wordende. (LXXVI gaset 20 september, etc.).

(23 september 1792)
- fol. 108 - Op den 23 september vierden eenen gemeenen man en vrouw, wonende
ontrent St.-Annakercke zeer pligtig hunnen vollen jubilé van den tijdt van 50 jaeren
saemen te zijn getrouwt, ten welken eijnde de jubilanten geseten in eene schoone
carosse en eenen treijn van 14 andere voorop rijdende, desen morgen om agt uren
rond eenen grooten toer van de stadt reeden naer de capelle van O.L.V. van
Blendekensgasthuijs, alwaer dezelve onder het afsingen van eene schoone misse in
't musik ten bijwesen van hunne kinderen, kintskinderen en vrienden hunnen jubilé
vierden, dan weder met den zelven treijn rond de stad rijdende. In verscheijde straeten
waer de jubilanten waeren wonende zaeg men ten desen eijnde de huijzen en straeten
schoon verciert, gelijk ook dezelve 's avons met vruegdevieren, pektonnen en
illuminatiën verlicht wierden.

(24 september 1792)
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Op den 24 september vierde ook in 't clooster der eerw. paters Capucinen eenen pater
zijnen jubilé van 50 jaeren te zijn geprofest, 's morgens om 9 uren onder het afsingen
van een pligtige misse in dezelve kercke die schoon verciert was. In de straeten rondt
dezelve kercke zaeg men veele vlaggen gespannen en eenige huijzen verciert, des
avons ook vele illuminatiën, vruegdevieren en pektonnen ontsteken wordende.
(LXXVI gaset van 24 september, etc., op den 27 september LXXVII gasette, dito).

(29 september 1792)
- fol. 109 - Op den 29 september zijn alhier binnen Brugge aengekomen thien
religeusen uijt Vranrijk van het order der Theresianen, welke gevlugt zijnde met
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eenen schip langs Oostende naer hun vaderland zijn terug gekomen om te ontvlugten
de ongelukken die langs alle zijden van het ongeluckig koningrijk aen alle geestelijcke
worden begaen, zoo van het een als het ander geslagt en van alle welke ongehoorde
grouweldaeden geen kronijken voorbeelden opleveren. Dese thien religeusen waeren
op de suppressie van hun klooster in de Nederlanden naer Vrankrijk overgegaen om
aldaer in een klooster van hun order volgens hun regel te leven, maer nu voor de
tweede mael verjaegt zijnde, zullen dezelve terwijl hun geen pensioen meer toegestaen
is, bij hunne ouders, vrienden of bekende ten koste der zelve moeten onderhouden
worden.

Eindnoten:
(80) Charles Denet-Ryeland, ondernemer, was actief in de Jacobijnse Club. Hij was ook lid van de
Société Littéraire. Tijdens de Franse overheersing heeft hij verschillende politieke functies in
Brugge waargenomen. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, II, p. 180-181).
(81) François-Xavier Lauwereyns de Diepenhede et de Roosendaele (1758-1824) werd priester in
1782, licentiaat in de rechten in 1786. Voor hij proost werd van het O.-L.-V.-kapittel was hij
kapelaan van de Sint-Walburgakerk. (J. GAILLIARD, Inscriptions funéraires et monumentales
de la Flandre Occidentale avec des données historiques et généalogiques. Arrondissement de
Bruges, I, vol. 2: Eglise de Notre-Dame, Brugge, 1866, p. IX-XI; ID., Bruges et le Franc, III,
Brugge, 1859, p. 420).
(82) De Proosdij van O.-L.-Vrouw was gelegen op de Dijver waar nu de Stedelijke Musea gevestigd
zijn (huisnr. 12). Het natuurstenen poortgebouw uit 1749 is thans dienstig als ingang naar het
directiegebouw en het Groeningemuseum. (L. DEVLIEGHER, De huizen te Brugge,
Tielt-Amsterdam, 1975, p. 56-58).

[Oktober]
(1 oktober 1792)
Op den 1 oktober is 's morgens met de barge van Gend naer het Generaele
Correctiehuijs der stadt Gend vergeleijt voor den Lijdt van 8 jaeren, den hengsteboer
van welken hiervooren fol. [80] is gemelt, voor het trouwen van eene tweede vrouwe
en ander begaene strafbaere faiten. Zulks is geschiet zonder voorafgaende publicke
condemnatie of zonder dat door den zelven zooals de spraeke alsdan algemeen was,
amende is moeten gedaen worden. (LXXVIII gaset van 1 oktober, etc.).

(4 oktober 1792)
- fol. 110 - Op den 4 oktober, naemdag van Zijne Majesteijt den keijzer ende koning
Franciscus den II, begonde 's morgens om 10 uren het carilion op den thoren te spelen
tot naer den 12 uren. Om 11 uren wiert in de cathedraele kercke van St.-Donaes ten
bijwesen van d'agtbaere heeren der collegiën door onsen eerweerdigsten heer bisschop
afgesongen eene pligtige misse in volle musik gevolgt door den Te Deum Laudamus
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en het luijden van alle de klokken der cathedreale kercke ter oorsaek dat onze stadt
tot nog toe zonder eenige besettinge is, hoorde men ten eijnde van desen doorlugten
naemdag geene canonnen ronken op de stadtvesten nog te uijt de musquetterije welke
telkens wanneer er besetting van militaire in de stadt is, met groote pligtigheijd door
de militaire gedaen wordt. Nu weet men door verscheijde maeren die men daegelijks
uijt het camp voor Rijssel ontfingt, dat ontrent 30000 mannen troupen die stadt hebben
ingesloten en opgeheijst, maer dat door de belegerde den grootsten tegenstant gedaen
wordt, door de Oostenrijksche wordt de stadt reets met gloeijende kogels bestormt,
waerdoor reets verscheijde kerken en huijsen afgebrant zijn, zoodat men met ongedult
de tijding afwagt wat er van die gewigtige onderneming die vele bloed zal kosten
zal geworden(83). (LXXX gaset 4 oktober, etc.).

(8 oktober 1792)
- fol. 111 - Op den 8 oktober verneemt men dat er over eenige daege tot Deijnse bij
Peteghem eene grooten brant ontstaen is, in de zoogenaemde Halle of Stadthuijs,
midden op de Mart aldaer staende. Alle de effecten in dezelve berustende zijn
teenemael benevens het heel gebouw door de vlammen vemielt geworden, welke
zoo hevig geweest hebben dat den brant door het menig inleggende brandhout tot
meer dan twee uren verre gesien is geworden. De schaede aldaer veroorsakt wordt
geschat op meer dan tweeduijzent pond groote, dog geluckig zijn door desen brant
geene andere onheijlen veroorsakt geworden, want over circa 100 jaer die Halle nog
eens afgebrant hebbende, heeft men sedert dan de archiven der collegiekamer op
eene versekerde plaetse bewaert, die ook behouden zijn. (LXXXI gaset van 8 oktober).
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(11 oktober 1792)
Op den 11 oktober verneemt men door tijdingen uijt het camp voor Rijssel dat de
belegeringe aldaer door de Oostenrijksche staet opgebroken te worden als de
onmogelijkheijd voorsiende, om wegens het naderende wintersaisoen die stadt te
veroveren, waerom men zegt dat er eerstdaegs binnen Brugge een groot getal militaire
de winterkwartieren zullen betrekken, wat hieraf zij, zal door de gevolgen haest
gesien worden. (LXXXII gaset 11 oktober, etc.).

(12 oktober 1792)
- fol. 112 - Op den 12 oktober 's morgens tusschen 6 en 7 uren gebuerde in den winkel
van sr. Frans Bulcke(84) bij het Goude Kussen eene stoute diefte, waer eenen
vremdeling zijnde een smous(85), behendig de duere opengedaen hebbende, uijt den
winckel ontweerde twee lappen flour de cotton op den disch liggende, zulks door
eenen der gebuers afgesien zijnde, heeft desen hem naergelopen tot in de Munte waer
het gestolen goedt liet vallen, dog desen hem naerloopende heeft hem vast gehouden
tot dat er schaedebeletters ter handt waeren, die hem seffens naer gedaen rapport in
egte van gevangenis hebben beweegt, waer hij met zijne voordere complicen
nauwkuerig zal onderhoort worden, die in eene herberg op de Vrijdagmart gelogeert
zijn, wegens andere strafbaere faiten waermede zij betogen worden, want op den 15
oktober 's avons eene dochter publik over de Mart gaende, is ook door twee
moetwillige aengerant, die haer de falie van 't hooft hebben getrokken en zoo er
seffens geen volk op haer schreeuwen hadde toegekomen, zouden haer ook van haere
juweelen ontrooft hebben. Van diergelijke strafbaere faiten hoort men bijnae
daegelijks eenige zelfs tot het geven van gelt, met gewelt langs de straete's avons
aengesproken wordende. (LXXXIII gaset 15 oktober, etc., op den 18 oktober
volgende, dito).

(22 oktober 1792)
- fol. 113 - Op den 22 oktober zijn alhier binnen Brugge 's middags met de barge van
Gend aengekomen meer dan vijftig Fransche democraten, afgesakt en verdreven uijt
het leger der vereenigde Fransche princen welke nog van menige andere zullen
gevolgt worden. Zulks doet in 't algemeen geloven, het gerugt sedert eenige daegen
verbreijt, dat het leger der uijtgewekene Fransche princen eene groote nederlaege
ondergaen heeft en uijt welke door het heele Nederland ongemeijne en twistsoekende
gissingen gemakt worden. (LXXXV gaset van 22 oktober, etc.).

(25 oktober 1792)
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Op den 25 oktober gefixeerden dag, op welken volgens d'algemeene spraek van
menigvuldige deser stadt en omliggende plaetsen dat de Fransche met een vereenigt
leger van 80000 mannen de Nederlanden langs verscheijde kanten zouden hebben
overvallen en ons alle dompelen in eene zee van d'ellenden des oorloogs is er niets
het minste voorgevallen behalvens dat er weder veele Fransche vlugtelingen zijn
aengekomen, want van de duijsenden gerugten die er alle daeg worden verbreijt siet
men tot nog toe geen effect nemen, terwijl andere nu willen doen gelooven dat er
keijzelijcke troupen zullen toekomen temeer omdat geduerende den gepasseerden
nagt alle de draeijers der bruggen hun hebben moeten alle ure veerdig houden en dat
er door de schaedebeletters sterke patrouilliën zijn gedaen geworden. (LXXXVI
gaset van 25 oktober, etc.).

(27 oktober 1792)
- fol. 114 - Op den 27 oktober waeren binnen Brugge de maeren wederom algemeen
dat de Fransche legers verselt met d'uijtgewekene Brabanders en
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Vlamingen eenen inval in Vlaenderen zouden hebben gedaen en reets tot Meenen
en Kortrijk zouden aengekomen zijn. Zulks veroorsakt een groote stoornisse in
d'algemeene ruste temeer omdat men genoegsaem voorsiet dit alles maer door de
nog zoogenaemde patriotten te worden verbreijt, van welke zommige reets met
sekerheijd willen zeggen dat de Fransche morgen of overmorgen binnen Brugge
zullen aenkomen, dog alle welpeijsende houden dit alles niet als voor verdigtels,
zoodat nu meer als oijt alle maeren van welke men geene siet uijtvallen door alle
gesinten verbreijt worden.

(29 oktober 1792)
Op den 29 oktober waeren aen de barge van Gend op 't aenkomen meer als duijsent
nieuwsgierige vergadert om te sien aenkomen, gelijk nu daegelijks geschiet meer als
50 mannen van het leger der Fransche princen, van welke aengekomen men nu met
sekerheijd verneemt dat dezelve zooals men hier eerst zeijde door overmagt niet zijn
moeten vlugten, maer voor den tijdt van drij maenden verlof hebben bekomen om
van hetzelve leger afwesig te wesen. (LXXXVII gaset van 29 oktober, etc.).

(30 oktober 1792)
- fol. 115 - Op den 30 oktober 's morgens saeg men door de stadt eene groote beweging
van de nog zoogenaemde patriotsgesinde, die meijnden dat sij gewonnen waeren en
seffens den keijser uijt 't heele Neerland gingen verslaen, en dit alleen op eene verdigte
maere die hun uijt Oostende toegekomen was dat er verscheijde schepen met Fransche
soldaeten toegekomen waeren en die stadt reets in besit hadden, dese maere wiert
hoe langer hoe meer verbreijt tot dat men nog heden door egte maeren uijt Oostende
van het contrarie onderricht was, welke niets anders meldeden dan dat er gisteren
eenige schepen gelaeden met stokvisch waeren binnengekomen en dat er van 't
aenkomen van eenige Fransche niets was. De patriotten die zulks hebben gelooft en
verdicht worden nu zoo veel temeer bespot, omdat sij de stokvisschen voor Fransche
militaire aensien hebben.

Eindnoten:
(83) Zie over het beleg van Rijsel: CRUYPLANTS, Dumouriez, I, p. 272-284).
(84) Frans Bulcke zetelde van 1779 tot 1792 verscheidene jaren in de eed van de merceniers (SAB.,
reeksnr. 114: Wetsvernieuwingen, 1762-1795, f. 169v.-170v.).
(85) Smous: jood.

[November]
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(2 november 1792)
Op den 2 november waeren aen de barge van Gend op 't aenkomen eenige
schaedebeletters gestelt om te stutten de disorders die aldaer daegelijks op 't aenkomen
der Fransche afgedankte voorvallen, want menige ruststoorders dese aenkomende
opentlijk durven naeroepen, uijtjouwen en bespotten als of sij het slagvelt hadden
moeten verlaeten en uijt welke lichtelijk groote troubelen zouden ontstaen, zoo hierin
niet seffens voorsien wiert. (LXXXVIII gaset van 2 november, etc.).

(5 november 1792)
- fol. 116 - Op den 5 november wierden van Stadthuijs afgekondigt en alom geaffixeert
twee k. en k. edicten, behelsende het eerste(86) een stre[n]g verbodt van in de
Nederlandsche provenciën te brengen, verkoopen of doen circuleeren ofte te lesen
te geven alle slag van Fransche nieuwsblaederen als gasetten, etc., die zouden konnen
voortsetten de grondregels der Fransche revolutie op de boete van 1000 guldens en
breeder zooals men in de 84 gasette van den 18 oktober zien kan. Het tweede edict(87)
behelst eene strenge ordonantie raekende de Fransche uijtwijkelingen zoo geestelijcke
als weijreltlijcke die in de Nederlanden neergeseten zijn en
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die, naer eene nauwkuerige overgaeve van hun staet en conditie geene vaste woning
of quartier in huere hebbende, binnen de agt daegen de Nederlanden zullen moeten
uijtruijmen, breeder zooals men in de 87 gasette van den 29 oktober zien kan. Uijt
dit alles ziet men genoegsaem dat de Fransche zoo licht geen inval in de Nederlanden
zullen doen zooals menige nog daegelijks verbreijden. (LXXXIX gaset van 5
november, etc.).

(8 november 1792)
- fol. 117 - Op den 8 november korts naer vier uren 's middaegs klipte op 't onvoorsiens
de schelle op den thoren en seffens meer alle de klokken van de kercken deser stadt
en het vaendel wiert uijt den Hallenthoren langs den kant der Cruijspoorte uijtgesteken
ter oorsaek van eenen brant die ontstaen was in eene schouwe in het huijs van d'heer
Goumarin in d'Hoogstraete, die naer meer dan een quartier swaere vlammen te hebben
uijtgeworpen, seffens door degone binnen huijze zijnde geblust wiert. In eenen
oogenblik was de heel stadt in roer en van alle zijden wierden brantspeijten en alle
andere getuijg bijgebragt, die zonder eenige werking te konnen of moeten verrichten
geluckig vertrokken zoo sij gekomen waeren. Het is bijnae ongelovelijk hoe vele
menschen men seffens op de been saeg, temeer omdat de spraeke nu weder algemeen
is dat de Fransche zullen aenkomen, veele nu meijnde dat met het klippen der schelle
dat er troepen toekwaemen. Nu wort er niet anders als van 't aenkomen der Fransche
meer gesproken, temeer omdat er heden tijdinge is toegekomen dat de stadt Bergen,
hoofdstadt van Henegauw, door de Fransche met een overgroot verlies van weersijden
is overmeestert en dat Meenen, Kortrijk, Doornijk en verscheijde andere plaetsen
door keijserlijcke troupen ontruijmt zijn(88). (XC gaset van den 8 november, etc.).

(10 november 1792)
- fol. 118 - Op den 10 november hoorde men door de heele stadt niet anders als dat
het land door de Fransche natie verovert en dat de keijserlijcke troupen alom verdreven
worden, zoo nogtans dat tot heden alles in taste is zonder dat men eenig publik
movement ziet maeken, ondertusschen weet men nu voorseker dat er meer als 30
zoogenaemde fijgen uijt de stadt gevlugt zijn, tot'er tijdt dat de saeken eenen anderen
keer zullen nemen. Ook en is op heden de k. en k. loterije de 760 treckinge tot Brussel
niet getrokken geworden en van heden zijn in alle de comptoiren der zelve loterije
de waepens en bordels ingetrokken, waeruijt men voorsiet dat tot Brussel hunne
koninglijcke hoogheden met het heele gouvernement gevlugt zijn, temeer omdat men
zegt dat de stadt Mons en heel Henegau nu voorseker door de Fransche overmeestert
is.

(11 november 1792)
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Op den 11 november 's morgens tusschen vier en vijf uren zijn alhier binnen Brugge
aengekomen drij gedeputeerde van de natie van Vran[k]rijk tot het overnemen van
de stadt, die in d'herberge Den Aernd hunnen intrek genomen hebben(89). Seffens saeg
men met het opkomen van den - fol. 119 - den dag de heele rust onderbroken. Het
eerste werk was den keijzerlijcken aernd, staende voor dese auberge af te saegen en
in stukken te slaegen en het vrijheijdtsteeken wiert seffens opgesteken, want eer het
agt uren van den morgen was saeg men meer als 1000 met de nationele cocarde van
drij caleuren: root, blauw en wit, en eene zoodanig gewoel van volk dat het scheen
dat ider uijtgelaeten was. De gedeputeerde wierden naer het onophoudelijk vergaedert
collegie meer gedregen dan sij gingen en de locht weergalmde van het geroep ‘Vivat
de natie’ en vijf waegens
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met fusiken en krijgstuijg wierden uijt 't Stadthuijs naer d'hooftwagt op de Mart
vervoert en alle dees... Seffens liepen bij duijzende naer alle de koninglijcke
comptoiren en de waepens van Z.M. wierden verbrijselt en in stukken geslaegen en
met andere wiert rondt de stadt rond gelopen en duijsenden jongers met stokken en
knorren sloegen rondt de stadt dezelve in stukken, bestreeken die met stront en
vuijligheijd onder het gedeurig geroep ‘Weg zulken keijzer, weg zulken verraeder’
en meer haetelijcke termen. De dekens wierden seffens op 't collegie geropen, daer
verscheen uijt de drukerije van sr. Van Praet een soort van manifest(90) dat de
veiligheijd aenkondigde en den heelen dag en nagt passeerde met zoo en gewoel dat
men niet zonder redens voor plunderingen bedagt was.

(12 november 1792)
- fol. 120 - Op den 12 november was in den morgen alles redelijk gerust, behalvens
dat men er veele meer dan gisteren met cocarden saeg verschijnen. Geduerende den
heelen dag hoorde men niet dan onsekere maeren, nu dat de keijserlijcke dan dat de
Fransche staen aen te komen en niemant schijnt van alles den waeren inhout der
saeken te konnen proberen, zulks dede het woedende volk wat verstillen en eenige
scheenen met vreese bevangen te zijn, omdat men dagt dat het landtsverraeders
mogten zijn die gistermorgen zouden konnen toegekomen zijn, geduerende den
heelen dag vergaederen alle de corporatiën der stadt op hunne respective
vergaederplaetsen, ider deken aen zijnen suposten voorenhoudende eenige prepostiën
in druk toegesonden aen ider deken om op welke een besluijt te nemen en welke te
melden volgens de gedrukte lijste. In den avond saeg men het woedende grouw meer
als oijt rondloopen voor d'huijsen der fijgen en eenige glaese vensters wierden in
stukken geslaegen, dog geen voordere plonderingen veroorsakt. Om negen uren 's
avons begonde het carilion op den thoren dat reets verscheijde mael gespeelt heeft
te speelen en alle - fol. 121 - de klokken der stadt wierden geduerende een ure geluijt
wegens eene toegekomen estafette dat de stadt Gend, hooftstadt van Vlaenderen,
door het Fransch leger verovert en in besit genomen is en dat er eenen merckelijcken
nomber Fransche troupen zijn toegekomen. Op 't ontfangen deser tijding het spelen
van 't carilion en luijden der klokken was de heele stadt zoodaenig in roer dat de
heele Mart, Steenstraete en Catalinestraete vol menschen was, die meijnden dat er
troupen gingen toekomen, die bijnae den heelen nagt de locht deden weergalmen
door het vruegdegeroep ‘Vivat de natie’. Andere benden liepen voor d'huijsen der
fijgen, sloegen eenige glaese vensters in, zonder dat er geluckiglijk eenige andere
plonderingen behalvens groote gevegten in de caffehuijzen en herbergen bedreven
wierden. Ook wierden seffens door eene overgroote menigte naer de abdijen, cloosters
en vangenis geloopen, waer sij met gewelt verlosten verscheijde die door orders des
keijzers gevangen saeten, welke meer gedregen wierden dan sij gingen en
triumphantelijk tusschen een overgroot geschreeuw op de Mart gebragt wierden.
(XCI gaset van den 12 november, welke als in dezelve te zien zonder eenige
toelaetinge gedrukt is van den 11 november).
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(13 november 1792)
- fol. 122 - Op den 13 november scheen in den morgen alles gerust te zijn tot ontrent
den 10 uren, wanneer andermael de heele stadt overhoog liep(91). D'eerste faitelijkheijd
die er bedreven wiert was het aftrekken van de cocarde van den heer borgemeester
van den Commune, d'heer Caloen, die op den Burg komende met veele scheltwoorden
faitelijk de cocarde van den hoedt afgetrokken wiert, omdat desen heer gelijk veele
andere gisternaermiddag op 't ontfangen van de verscheijde
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ongegronde maeren van 't aenkomen van de keijzerlijcke die voor eenige uren hadde
afgelaeten, waerom hij tevooren den naem van fijge hebbende nu nog voor een
meerder uijtgejouwt wiert en zodaenig ontstelt was dat hij in plaets van naer 't collegie
te gaen naer zijn huijs terug gekeert is. Nauwelijks was dese faitelijkheijd begaen of
het woedende grouw begonst eene andere, duijzenden liepen naer het huijs van d'heer
Van der Heede(92), bijgenaemt de speijte, en haelden hem met gewelt tot in het
Stadthuijs, waer gekomen zijnde sij met honderden de collegiekamer indrongen en
desen heer in 't openbaer aen d'heer pensionaris Deurwaerder deden vergiffenis
vraegen over verscheijde insulten - fol. 123 - die den zelven heer Van der Heede aen
d'heer Deurwaerder aengedaen heeft, wanneer de Nederlanden wederom onder het
gebiedt des keijzers gekomen waeren. De vergiffenis in 't collegie gevraegt zijnde,
drongen de menigte langs de vertrekkaemer [uit] het collegie verselt met de beijde
gemelde heeren en deden hem andermael, beneden op d'ardune plaetse gekomen
zijnde op zijne kniën geknielt vergiffenis in d'open locht vraegen, aldus hunne woede
gestilt wordende en door tusschenspreeken van d'heer Deurwaerder geconsenteert
wordende hem naer zijn huijs te vergeleijden, zonder alle welke men in d'uijterste
vrees was dat d'heer Van der Heede den slagoffer van de woedende menigte zoude
geworden hebben. Tusschen dese menigte dan wiert hij langs de Mart naer zijn huijs
vergeleijt, onder het onophoudelijk roepen ‘Vivat de natie’ met opsteken der hoeden,
naer zijn huijs vergeleijt wordende hetwelk d'heer Van der Heede, die eene der meeste
fijgen geweest heeft, voorop moeste doen, om dus de woede van het ontemmelijk
grouw te voorkomen. Nauwelijks was dese faitelijkheijd begaen of het lot viel op
d'heer Triest(93), actueelen schepenen, desen op het collegie sittende, wiert door - fol.
124 - het wederkeerende woedende grouw daervan gehaelt en tusschen de menigte
zelfs onder het begaen van faitelijkheden (want sij onder andere eene doode ratte
verscheijde mael in zijn aensicht sloegen omdat hij bijgenaemt zijnde de katte, sij
zeijden dat hij de ratten moeste vangen), vergeleijt onder eenen geschreeuw dat de
locht weergalmde vergeleijt naer het huijs van d'heer Van Heurne(94) in de
Dweersstraete waer sij hem in 't openbaer deden vergiffenis vraegen, gelijk aen de
omliggende gebeurs over de faitelijkheden die hij aldaer hadde begaen naer 's landts
overgang aen den keijzer, ziet hiervooren fol. [?], dit alles tot genoegen des volks
volbragt zijnde, wiert hij niet zonder 't grootste gevaer des levens, naer zijn huijs
vergeleijt, onder het geduerig roepen 't welk hij moeste voordoen ‘Vivat de natie’,
waermede noen geworden zijnde de woedende zig verscheijden tot ontrent den avont
onder bedreijging dat nog verscheijde andere hetzelve nootlot zullen ondergaen. Om
vier uren van desen naermiddg vergaederden de generaele dekens op d'ambagtkaemer
der cleermaekers om waer 't mogelijk op het gepasseerde ende - fol. 125 - op de
groote onruste der stadt die men te gemoet siet besluijten te nemen van welke het
resultat was van elken deken met zijnen eedt zooveel mogelijk bij malkaer te blijven
en in cas van noot seffens eenige confraters saemen te roepen om de rust indien 't
mogelijk is te herstellen. Tusschen 5 en 6 uren van desen naermiddag kwam per
fouture aen eenen heer commissaris verselt van vier dragonders te peert uijt het
Fransch leger, welke onder een oneijndig vreugdegeroep naer 't Stadthuijs vergeleijt
wierden en aen het onophoudelijk vergaedert collegie hunne commissie nopende
verscheijde saeken van hunnen generael overbragten, waernaer dezelve onder een
diergelijk vruegdegeroep naer 't Hof van Commercie vergeleijt wierden. Seffens
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begonde het carilion op den thoren te spelen en alle de klokken der stadt wierden
van 6 tot 7 uren geluijt. Nu was de woede van 't overgroot vermenigvuldig grouw
op den hoogsten top geresen, de duere van eene bekende fijge, genaemt La Maire(95),
bakker in de
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Wollestraat, was reets ingeslaegen en voorseker saeg men den - fol. 126 -(den)
ondergang van verscheijde fijgen te gemoet. Eenen andere bende liep naer de vangenis
en wilden met gewelt daer uijtrukken twee dweesdrijvers die hadden bestaen de
cocarden te willen aftrekken, die zoo de vangenis zoude overweldigt geweest hebben,
voorseker zouden hebben opgehangen geweest. Dog eenen ijverigen jongelink (en
door raedt en aenmoeding van verscheijde welpeijsende der ambagten en neeringen)
genaemt Frans Breijdel(96), wiens broeder geduerende het patrioticq zoo manmoedig
gesnevelt is zooals geduerende de revolutie kan gesien worden(97), stelde zig aen 't
hoofd van 't grouw op een peert, dede hun eerst alle vermaeningen tot voorkoming
der plondering en de gevolgen die er hun zouden resulteeren hun voorstellende en
siende dat alles op 't uijterste point gebragt was, riep hij de menigte naer de Mart,
deed eene persse van 't gebouw der Waterhalle haelen, ontboodt alle soorten van
instrumenten, liet zijnen hoedt op de persse naegelen en deed de boom van vrijheid
planten waernaer hij voor de deur van vele patriotten liet spelen, waerdoor het grouw
tot zijnen lof tot bedaeren gebragt en geluckig voor desen nagt van alle geweldigheijd
en plondering afgehouden wiert.

(14 november 1792)
- fol. 127 - Op den 14 november begonde men 's morgens door eenen schilder
opgetrokken in eene mande het k. en k. waepen staende in de groote ronde van den
Hallenthoren teenemael uijt te schilderen, zooals in 't begin van de revolutie andermael
gedaen is en pragtig herschildert over jaer op den naemdag van Leopold den II, zooals
hiervooren fol. [131 (1791)] kan gesien worden. Nu was alles wat geruster geworden
tot in den naermiddag wanneer het carilion om twee uren begonde te spelen, op eenen
waegen bespannen met twee peerden verciert met de Fransche vrij eereteekenen
wiert eenen boom met wortel en takken te midden de Mart aengebragt en seffens tot
het planten der zelve te midden de Mart eenen diepen put gemakt. Eenen grooten
hoedt van blek verciert met de Fransche cocarde wiert met alle gespel eerst rondt de
besonderste straeten der stadt vertoont en dan op eene verheven persse op den boom
genaegelt en in de locht verheven onder een vruegdegeroep dat de locht weergalmde.
Tegens den avondt wierden om die vruegdefeest te vermeerderen drij stukken canon
op de Mart gebragt en gelosbrant tot laete in den avond, waermede het grouw zig tot
laet in den avond amuseerende wederom van alle plondering afgehouden wiert.

(15 november 1792)
- fol. 128 - Op den 15 november verscheen in 't licht: ‘Politique ordonantie omme
den generael Bournonville’, zijnde d'eerste egte afdruksels waerin men voorsiet de
nieuwe organisatie te zullen bestaen voor de Nederlanders. Om 12 uren wiert bij
orders van de Staeten van Vlaenderen en van 't magistraet van 't Stadthuijs afgekondigt
den inhout van de gemelde inst[r]uctie bij orders van den gemelden generael uijt het
quartier generael van Doornijk, geteekent den 10 november 1792. In den naermiddag
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wiert zulks geaffixeert en bij trommelinge rondt de stadt afgekondigt waerover door
alle inwoonders die niet dan naer de rust van een geluckige regeering zijn wenschende
groote vruegt betoont wiert. 's Avons om 6½ uren waeren hierover alle de dekens
der ambagten en neeringen in de ledekaemer van 't Stadthuijs geropen aen ider van
welke een afdruksel gegeven wiert. Desen avond is zeer gerust afgelopen zonder dat
het grouw zig saemengetrokken heeft, waerdoor het als een ander leven is door
d'onbeschrijvelijcke onruste die men nu sedert sondag zoo bij daege als bij nachte
ontmoet heeft van welke onmogelijk alle de omstandigheden niet konnen beschreven
worden. (XCII gaset van 15 november, etc.).
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(16 november 1792)
- fol. 129 - Op den 16 november verscheen in 't licht: ‘Verklaering van den generael
Dumouriez(98) aen het Nederlandts volk’ ook: ‘Eene aenwakkering aen onse mede
borgers der stadt Brugge’, waeruijt men siet dat in 't cabinet littrare(99) op de Mart
eene associatie van alle welpeijsende opgerecht wordt, tot hervormming der nieuw
aenstaende regeering, welke beijde stukken versaemeling N. konnen gesien worden.
Desen morgen waeren alle de gedeputeerde 's Landts van den Vrijen in 't Landthuijs
saemengeropen aen alle welke den inhout van de voormelde instructie van den
generael Bournonville bekent gemakt wiert. Ontrent den noen zijn de heeren Fransche
commissarissen verselt door eenige dragonders te peert, die van hier uijt Brugge daer
nae toe getrokken waeren aengekomen in het hotel van Commercie, medebrengende
op eenen waegen gelaeden eene groote somme geldt uijt de comptoiren van Oostende
tot het onderhouden van d'eerste nootsaekelijkheden der legers, gelijk hier ook uijt
Brugge reets merckelijcke sommen gelicht zijn. Zoo men verneemt zijn dees heeren
commissarissen binnen Oostende met de grootste blijdschap ontfangen en den
standaert van vrijheijd is er reets geplant, maer men weet - fol. 130 - nu ook voorseker
dat de drij heeren gedeputeerde hier sondag aengekomen en die naer Oostende
vertrokken waeren, aldaer door 't magistraet wel zijn ontfangen, maer door de
moetwillige visschers in perijkel zijn geweest van beledigt te worden en seffens zijn
moeten vertrekken, hetwelk voor de stadt Oostende die om de menigte bekomen
voorrechten van 't Huijs van Oostenrijk in den haet van 't heele land is en om den
fijgennaem waermede die stadt beklad is voorseker meer naedeel dan voordeel zal
bijbrengen. Agter de coetse van d'heeren commissarissen stont eenen man, genaemt
Balieu(100), met den blooten sable in d'hant die met dezelve heeren vertrokken was en
die geduerende dese week eenen der meest oproerders binnen Brugge geweest is,
want hij nauwelijks aengekomen zijnde, saeg men wederom meer als tevooren het
gepuepel saemenrotten, tot zoo verre dat sij in den avond bestonden uijt zijn huijs te
haelen sr. Stasignon(101), wonende in de snuijfwijnckel op den hoek van de Mart, die
sij onder den boom van vrijheijd gebragt hebbende, hem deden neerknielen, den
boom verscheijde mael kussen en herroepen veele fijgedaeden die bij begaen hadde,
waer sij hem - fol. 131 - onder een overgroot geschreeuw zonder verder leet aen te
doen naer zijn huijs vergeleijdeden(102). Tot laet in den avond bleef diergelijk
geschreeuw met groote hevigheijd aenhouden, geluckiglijk geene andere, die nogtans
op de lijst der fijgen genoteert staen onder den boom van vrijheijd gebragt wordende.

(17 november 1792)
Op den 17 november van in den morgen wiert op de Mart, mits het martdag was,
aen alle de besitters der kraemen aengeseijt dat sij ten een uren moesten opkraemen,
ook luijde de klokke eene ure vroeger tot het beginnen der marten, mits tegen die
ure de Fransche troupen die tot Eecloo hebben vernagt verwagt worden. Om 12 uren
wiert van ' Stadhuijs afgekondigt eene ordonantie nopende het overbrengen van de
Fransche vlugtelingen, welke versaemeling N. kan gesien worden. Om een ure
begonde het carilion op den thoren te spelen en alle de klokken der stadt tot den twee
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uren te luijden. Onsen eerw. heer bisschop, de gedeputeerde van 't magistraet voorop
gaende trommels en timbaelen vertrokken met de sleutels der stadt tot buijten de fol. 132 - de Cruijspoorte waeronder een oneijndig vruegdegroep van 't volk de
sleutels der stadt aen den heer commandant der Fransche troupen, bestaende in een
detachement van vijfhondert mannen gepresenteert wierden, zijnde het eerste batalion
van Douaij en in monture met blouw casakken en witte vesten en broeken, door de
campagnieën die zij gedaen
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hebben zeer verarmt daer uijtziende. Alzoo binnen de stadt tot op den Burg ontrent
den 2 uren vergeleijt wordende, mits alle de kraemen en het graen nog niet van de
Mart waeren, paradeerden de troupen voor 't Stadthuijs en wierden vergeleijt tot in
de casernen op de Lange Reije. Onder den boom van vrijheijd op de Mart waeren
gestelt vier canons die tot laet in den avond gelostbrant wierden. In den naermiddag
wiert rond de stadt bij trommelinge afgekondigt(103) dat terwijl de aengekomen van
troupen van de nootsaekelijkheijd van slaepinge onvoorsien zijn alle welpeijsende
borgers de matrassen die sij niet gebruijken zouden willen draegen naer den pand
der eerw. paters Predikheeren, mits daeraf te ontfangen een herkentenis en zelfs aen
die zulks begeeren heure zal betaelt worden. Reflectiën te maken dat het in 't heden
drij jaeren is dat de stadt Brugge weder van 't Huijs van Oostenrijk ontsleegen wiert,
als voorgaande deel fol. [24] te zien.

(18 november 1792)
- fol. 133 - Op den 18 november wierden den dag tamelijk gerust doorgebragt, zonder
dat er eenige merkkensweerdige disorders voorvielen. Van heden is er in d'herberge.
Den Hert aen 't hooft gestelt zijnde eenige commissarissen geopent eene inschrijving
tot formatie van een nationeel leger, op den voet als over drij jaeren gedaen is. Van
heden ziet men den edeldom zijne eereteekens, waepens en livereijen der knegten
afleggen, zoodat met haest den borger tusschen den edelman niet meer zal kennen.
De brieven die geschreven worden is het adres in plaets van aen mijnheer of monsr.,
aen den borger... en het onderschrift is in plaets van uli D.W. dienaer, votre egale,
zoodat van nu af zoo in dese als in andere pointen d'egaliteijt die in Vranrijk heescht
ook in alle de plaetsen van 't Neerland begint ingevoert te worden. D'hooftwagt op
de Mart wordt nu in 't beste order door de Fransche troupen onderhouden, op de
poort der zelve staet geaffixeert in groote letteren ‘Vive la nation, la liberté et l'égalité’
zoodat alles nu als in Vranrijk gepleegt wordt.

(19 november 1792)
- fol. 134 - Op den 19 november was alles binnen Brugge nog gerust tot in den avond,
wanneer wederom eene groote menigte volk op de Mart vergaederde, wegens een
vuurwerk dat op de Mart onder den boom van vrijheijd om 7 uren 's avons afgeschoten
wiert onder een geschreeuw dat de locht weergalmde. Geduerende desen avond
waeren de generaele dekens in de ledekaemer van 't Stadthuijs vergaedert tot het
nemen van de beste besluijten zoo tot aenstaende verandering van 't magistraet als
de nieuwe organisatie van regeering welke staet ingevoert te worden. Men saeg ook
geduerende desen avond een grooten troubel tegemoet, want meest alle de wolle
goederen zoo sargen als wolle fabricken binnen dese stadt opgekogt zijnde door
d'heer Emmerij d'Alvoije van Meenen om tegens contante penningen gelevert te
worden, is den heer commandant der troupen gegaen naer verscheijde huijsen en
heeft menige sargen doen afleveren van het verkogte goedt, onder zijn garandatie,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

onder bedreijging zelfs van weijgering van het kanon voor hunne huijzen te planten,
waerdoor aen hem menige sargen voor slaeping der troupen zijn afgelevert geworden.
(XCIII gaset 19 november, etc. Zonder waepen of eenige preveligie).

(20 november 1792)
- fol. 135 - Op den 20 november verscheen in 't licht een wijtloopige aenkondinge
van verscheijde waerheden, bevestigt door merkweerdige noten nopende de
tegenwoordige tijdtsomstandigheden, voerende voor tijtel: ‘Den borger tot zijne
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medeborgers’, welke versaemeling N. kan gesien worden. Van nu af word met allen
spoet aen de nootsae[k]lijkheijd van slaepinge voor de Fransche troupen voorsien
Het lijnwaet daertoe noodig wordt in het Stadthuijs aen menigvuldige naeijsters
uijtgegeven, opdat 't zelve binnen de twee daegen van alles zouden konnen voorsien
worden. Geduerende den avond saeg men een overgrooten troubel tegemoet, eenen
valschen commandant die men zegt eenen Brabancon te zijn, zig aen het hooft van
honderden jongers en oproerige gestelt hebbende, begaf zig in verscheijde plaetsen
tot het lichten van matrassen en sargen die zoo hij zeijde voor de troupen noodig
waeren, over zig driegende vier gelaeden pistolen een sable en degen, zulks ter ooren
van de Fransche troupen gekomen zijnde, wiert hij seffens door dezelve vastgenomen
en onder een overgroot getal van volk naer het Stadthuijs gebragt en in bewaering
gestelt om niet door het volk omgebragt te zijn, zullende zijn proces seffens opgestelt
worden.

(21 november 1792)
- fol. 136 - Op den 21 november was alles binnen de stadt Brugge zoo geduerende
den dag als avond tamelijk gerust, behalvens dat er in den morgen een groot geloop
van 't volk ontrent het Stadthuijs was, om te zien overleen naer de vangenis den
gewaenden commandant van gisteravond, die men nu weet geenen Brabander maer
eenen geboren Gentenaer te zijn, genaemt Wouters, die zig als graveur binnen dese
stadt Brugge sedert eenigen [tijd] opgehouden heeft. Den commandant der Fransche
troupen was heden morgen ook op het vergaedert collegie geropen, die volgens dat
de spraeke algemeen is over de gepleegde geweldigheden van gisteravond, korte
justitie afgeheerst heeft.

(22 november 1792)
Op den 22 november wiert er een begin gemakt met het herschilderen van de waepens
in den Hallenthoren, in plaets van dese zullen nu zoo men vooruijt siet, in plaets van
wapens sinnebeelden geschildert worden van welke op de voltrekking nader zal
handelen. Nu zijn ook uijt den choor der cathedraele kercke van St.-Donaes alle de
rondhangende k. en k. wapens weggenomen, gelijk uijt alle andere kercken de
waepens weggenomen worden. Nu loopt er zelfs een gerugt dat eerstdaegs alle de
wapens van den edeldom openbaerelijk op de Mart zullen verbrant worden. (XCIV
gaset van 22 november, etc.).

(23 november 1792)
- fol. 137 - Op den 23 november van in den morgen waeren alle de wijkmeesters met
hunne substituten in 't Stadthuijs vergaedert, nu in plaets van de dekens de generaliteijt
van 't volk verbeeldende om gesaementlijk met het magistraet te nemen de maetregelen
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tot het logeeren van de troupen die heden van alle zijden, zoo langs Oostende,
Duijnkerke en Meenen verwagt worden. Over den noen kwaemen langs de
Smedepoorte de eerte batalions aen en vervolgens van alle zijden langs de gemelde
poorte en Ezelpoorte tot ontrent 1500 mannen in alle differente soorten van
monture(104). Meest alle dese wierden met de bagasewaegens op de Mart geplaetst
tot'er tijdt dat er voor hun logement bestemt was, menige hun ook naer het Stadthuijs
begevende om te weten waer zij zouden moeten logeeren. Door eenige die in 't
Stadthuijs door de vensters laegen, saeg men hunnen haet tegens de koningen
uijtschijnen, terwijl door hun eenige van de konstgewerkte posturen beschaedigt
wierden, tot zoo verre hadden sij door hunne oversten niet weerhouden geweest, sij
alle de posturen van het konstgewerkt Stadthuijs aen stukken geslaegen hebben. In
den naermiddag was de verovering van de heele
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stadt algemeen, terwijl nog het collegie nog de wijkmeesters met hunne substituten
wisten waer zij den volgenden nagt de menigte troupen voor welke nu niets het
alderminste gereet is, zouden gelogeert hebben. Naer veele besluijten wiert er besloten
de - fol. 138 - menigte bij de generaele borgers te plaetsen en seffens deden de
wijkmeesters en substituten de ronde door de stadt, ider langs zijne wijk opnemende
hoe veele persoonen hij konde logeeren, van welke een lijst gemakt wiert. Ontrent
den 4 uren kwaem er nog een detachtement ruterije aen met schoone peerden en
monture van welke d'ontsteltenis der borgers nog vermeerderde. Nauwelijks was het
's avons vijf uren geworden of alle wijkmeesters met hunne substituten kwaemen
elk met eene verdeelinge troupen voor ider huijs aen en bestemden dezelve volgens
hunne opgenomen lijst, zommige met één andere met twee en andere met drij en vier
mannen volgens de bekwaemheijd der huijzen, welke voor de borgers een groot
overlast is, terwijl die niet alleen logiest maer ook alle de nootsaekheden van eten
en drinken moet besorgt worden. Zulks zegt men maer eenige daegen te zullen deuren.
Ondertusschen liep den heelen avond en nagt zeer ongerust door, terwijl er geen
ingekwartiert zijnde alom langs de straeten de eene herberg in en d'andere uijt liepen
en veele die nog zonder logist waeren al woedende rondt de straeten liepen tot dat
eijndelinge alle de overige die nog geen logist hadden op stroij geplaest en in alle de
kloosters der stadt geïnkwartiert wierden.

(24 november 1792)
- fol. 139 - Op den 24 november liep den heelen dag bij uijtnementheijd mits het
martdag was zeer ongerust door, de menigte troupen liepen dan heelen dag langs de
straeten en zulks veroorsakte op verscheijde plaetsen disorders, mits zij de
buijtenlieden die nog geen cocarde draegen met gewelt dwongen eene cocarde op te
steken en naer de winkels dreeven, om eene te koopen. De menigte van volk binnen
in het landt verspreijt veroorsakt van nu groote dierte in d'eetwaeren. De graenen en
andere nootsaekelijkheden worden te lande opgekogt en het gepuepel heeft reets
verdreegt de boeren, zoo sij hunnen waeren toekomende saterdag aen den ordinairen
prijs niet geven, aen den boom van vrijheijd op te hangen, want ider van nu af als
bestierder der lande is, door de scheijnbaere vrijheijd en gelijkheijd die aen het volk
gegeven is. Heden zijn naer Duijnkerke vervoert eenige zoldaeten om hunne straffe
te ondergaen, die gisteren op hunnen doortogt op St.-Andries hadden bestaen eene
vrouw haer gout iserken met gewelt af te trekken en eene kasse open te breken en
daeruijt tot twalf kroonen te ontweeren. Heden is ook binnen Brugge eenen man
zijne borse van 40 pond wisselgelt gesneden en eenen anderen zijne borse van 9
kroonen en eenig kleengelt, zonder dat er ontdekt is door wie zulks begaen is, uijt
alle welke en andere faitelijkheden niet kan oordeelen in wat alle ongeruste desen
martdag heden doorgebragt is.

(25 november 1792)
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- fol. 140 - Op den 25 november saeg men 's morgens in 't midden der Mart
gedeurende den gepasseerden nagt opgemakt eene hoog verheven pijramijde van
houtwerk, aen welke reets van alle zijden de waepens van de edeldom gehangen
waeren met een opschrift in groote gedrukte letteren in 't Fransch en Vlaemsch met
de woorden: ‘'t is aldus dat de eeuwen van dwijngelandije eijndigen’(105). In den
morgen gelijk 's naermiddags saeg men door duijzenden jongers en andere van alle
zijden als in triumphe de waepens uijt huijsen van edelmans toebrengen en die er
niet konden gehangen worden, wierden onder de pijramijde gesmeten en als door
verwoede in stukken gekapt en gebroken. Meest alle de waepens opgehaelt zijnde,
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hadden dezelve jongers uijt menige huijzen stroij en alle soorten van hout en om 4
uren 's middags wiert het heele getuijg in brant gesteken, welke als een vuurwerk
verbeelde. Op de Mart onder den boom van vrijheijd laegen verscheijde tonnen bier
die aen het volk tot buijt gegeven waeren en die meer verkwist dan gedronken
wierden. Rond het groot ontsteken waepenpijramijde was het militaire gespel en
door de menigte wiert er rond hetzelve zoo door soldaeten als borgers gedanst. Desen
naermiddag wierden ook twee persoonen in egte van vangenis gesteken die verkleet
voor keijzerlijcke wervers van het volk bekent wierden.

(26 november 1792)
- fol. 141 - Op den 26 november vergaederden 's morgens generaelijk de dekens der
ambagten en neeringen op hunne respective vergaedertplaetsen aen hunne gemeijnten,
voorlesende een plan door het collegie toegesonden tot organisatie van de stadt
Brugge, door de vrienden van eendragt, vrijheijd en gelijkheijd door den druk bekent
gemakt, zijnde eene vergaederinge van alle de borgers die hun daegelijks 's avons
op d'Halle in de zaele der schermers willen laeten vinden, genaemt wordende ‘Le
Cloup’ en in Vlaemsch door het gemeente geseijt wordende ‘De Clop’(106), waer alle
degone die eenige goede projecten voor te houden hebben hun mogen aenbieden;
welk voorgestelt project gelijk ook een stukje voerende voor tijtel: ‘Geen schoonder
saek als zig te spiegelen in 't gepasseerde’ en ‘Korte bemerkingen voor alle goede
borgers en beminders van de egaliteijt’, versaemeling N. onder de stukken N. konnen
gesien worden. Om 10 uren waeren alle de dekens op 't collegie geropen waer met
meerderheijd van stemmen het project zoo door 't collegie als dekens geagrieert wiert.
Hieruijt voorsiet men dat het heele gesag der dekens van ambagten en neeringen zal
vernietigt worden. (XCV gaset van 26 november, etc.).

(27 november 1792)
- fol. 142 - Op den 27 november saeg men voor d'eerste mael verscheijde corpsen
van de troupen die hun binnen Brugge bevinden in 't bester order met krijgsmusik
de wachten optrekken, zullende die zoo er geseijt wordt eerstdaegs naer Holant
optrekken en door andere vervangen worden, want dese meest alle Holantsche
patriotten zijnde, zullen zoo 't gevoelen van ider is naer Holant optrekken en aldaer
de revolutie die er over eenige [tijd] eerst begonst is hernemen en eene nieuwe
revolutie beginnen, waeruijt men voorsiet dat al haest het heele Nederland het tonneel
van een ongeluckigen oorloog zal worden. Nu worden onse casernen van de noodige
slaepingen voorsien en alle de sargen die voor als hiervooren vermelt door d'heer
Emmerij d'Alvoije binnen Brugge zijn opgekogt, zijn nu door alle de verkoopers aen
't collegie moeten gelevert worden, zoodat hieruijt groote moeijlijkheden te verwagten
zijn, temeer omdat den zelven Emmerij d'Alvoije alle stukken frise goet(107) in stukken
van drij alle heeft doen snijden en nu voorseker het een zonder het ander niet zal
wille aenveerden. Heden is het eerste schip Fransche oesters aengekomen en in de
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mijne verkogt zijnde, groote oesters tegens 14 stuijvers het hondert daer de minste
soort tot nu tot uijt d'oesterputten van Oostende niet min als tegens 24 stuijvers
verkogt worden, welke oesterputten ook seker eerstdaegs zullen vernietigt worden.

(29 november 1792)
- fol. 143 - Op den 29 november verscheen in 't licht: ‘Een galm opgedraegen aen
den grooten generael den heer Dumouriez, etc.’, sub. N. te zien. Om 9 uren van desen
morgen, vertrokken uijt Brugge langs de Cruijspoorte naer Gend en
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verders naer 't kasteel van Antwerpen, ontrent 500 mannen met swarte casakken en
witte vesten en broeken, om het hetzelve kasteel dat nog vol keijserlijcke is en
voorraed meer als een jaer heeft, met 400 stukken canon te gaen storm'er hant
innemen, zoodat men met ongedult afwagt welken keer de heele saek tot geluk der
nog bloeijende Neerlanden zal nemen.
Om 12 uren is van 't Stadthuijs afgekondigt en bij affixcie(108) en trommelinge aen
't volk der stadt Brugge bekent gemakt dat op morgen den 30 deser uijt de 95 wijken
der stadt Brugge uijt ijdere wijk met meerderheijd van stemmen eenen provisioneelen
representanteur of administrateur der wijk zal moeten gekosen, welke 95 verkosene
hun op morgenavond zullen moeten begeven in 't Stadthuijs in de de ledekaemer om
te beraemen of het project van organisatie als hiervooren fol. [141] zal konnen
aengenomen of moeten verandert worden. In den naermiddag is zulks aen ider
ingeseten der wijken tegens 's anderdaegs te vergaederen bekent gemakt geworden.
(XCVI gaset 29 november, etc.).

(30 november 1792)
- fol. 144 - Op den 30 november 's morgens om 9 uren zijn van den Burg vertrokken
langs de Ezelpoorte ontrent 300 mannen met swarte casakken en witte vesten en
broeken naer Blankenberge zoo tot conservatie der duijnen als tot stutten van
oneenigheiden die er tusschen de visschers en borgers heerschen, dese zullen aldaer
mits er geene casernen zijn bij de borgers beleijt worden en d'armoede die er tot
Blankenberge wegens den slegten vischvangst heerscht meer vermeerderen dan
verminderen.
Nu beginnen het meeste der borgers binnen Brugge van het last van troupen te
logeren ontslaegen te worden, mits de weggetrokkenen en de casernen van
noodigheden beginnen voorsien te zijn.
Om 10 uren van desen morgen was ik met onze wijk D No 21 met de wijkmeesters,
substituts en verdere overste des huijsgesin onser wijk vergaedert in d'herberge Het
Schomminkel(109), alwaer met meerderheijd van stemmen tot provisioneelen
representanteur of administrateur der zelve wijk verkosen wiert den borger Joseph
Volkaert(110), wonende op de Mart, welken keus hem seffens door den wijkmeester
en substitut onderteekent thuijs gedraegen wiert(111). Nu desen avond om vijf uren in
de ledekaemer te konnen vergaederen bij de 94 andere verkosene, welke op ieder
wijk in 't zelve order is gedaen geworden.

Eindnoten:
(86) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 257; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
8 okt. 1792, reg. 35, nr. 34.
(87) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 258.
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(88) Inderdaad op 6 november 1792 had de Franse generaal Dumouriez de veldslag te Jemappes
gewonnen (CRUYPLANTS, Dumouriez, I, p. 328-346). Over Dumouriez, zie verder, n. 98.
(89) Voor de gebeurtenissen te Brugge tijdens de eerste Franse Overheersing zie uitvoerig VANDEN
BERGHE, Jacobijnen, I, p. 295-372. Een groot aantal Bruggelingen waren de Fransen gunstig
gezind omdat ze dachten dat Dumouriez, na de Oostenrijkers verslagen te hebben, aan de
Zuidelijke Nederlanden de onafhankelijkheid zou verlenen.
(90) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 259; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
10 nov. 1792, reg. 38, nrs. 32 en 33.
(91) Het verhaal van de gebeurtenissen op 13 november is conform aan wat ook in andere bronnen
kan gevonden worden (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 347-349).
(92) Betreft Aybert van der Heeren, baljuw van Varsenare (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p.
250, het verslag van de gebeurtenissen op p. 348).
(93) Betreft Charles Triest de Terwalle (MV. 1790, n. 256).
(94) Zie MV. 1790, n. 148.
(95) Zie MV. 1789, f. 18. Verkeerd werd in noot 336 van MV. 1789 verondersteld dat het om een
zekere schipper M. Lameere ging, lid van de Jacobijnse Club. Er zetelde een Albert Lameire
in 1783 en 1785 als vinder in de eed van de bakkers (SAB., reeksnr. 114: Wetsvernieuwingen,
1762-1795, f. 2v.-3r.).
(96) Frans Breijdel, vleeshouwer, was een aktief lid van de Jacobijnse Club. Tijdens de Franse
overheersing was hij voorlopig vertegenwoordiger (1792) en commissaris (1793) (zie DV. 1790,
n. 32 en VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 311, 348 en II, p. 190-191).
(97) Betreft Charles Breijdel, zie MV. 1790, n. 47.
(98) Charles-François Dumouriez du Périer (1739-1823), Frans generaal en avonturier, overwon als
aanvoerder van het Noorderleger de Pruisen te Valmy (20 september 1792) en de Oostenrijkers
te Jemappes (6 november 1792). Hij voerde als opperbevelhebber in de bezette Zuidelijke
Nederlanden een onduidelijke politiek. Gezegd werd dat hij onder zijn leiding een onafhankelijke
Zuidnederlandse staat wou oprichten. Zeker had hij contacten met Franse monarchisten en
onderhandelde in het geheim met de Oostenrijkers over het herstel van de Constitutionele
monarchie in Frankrijk. Door de Nationale Conventie als verrader uitgeroepen, liep hij na zijn
nederlaag te Neerwinden (18 maart 1793) naar de Oostenrijkers over. Dit veroorzaakte de val
van de Girondijnen te Parijs op 2 juni 1793. Nadien zwierf hij, genietend van een Engels jaargeld,
nog 30 jaar rond in Europa. Ook de Franse royalisten hebben Dumouriez nooit meer aanvaard.
(Zie E. CRUYPLANTS, Dumouriez dans les ci-devant Pays-Bas Autrichiens, 2 delen, Brussel
1912).
(99) Hier wordt de Brugse filosofisch georiënteerde Société Littéraire bedoeld. Vanuit de Société
Littéraire zal de Jacobijnse Club opgericht worden (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p.
128-131 en 306-308).
(100) Vermoedelijk betreft dit J. Bailliu, timmermansknecht. Hij was de enige ambachtsknecht in de
dub en werd gebruikt als volksmenner (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 311, 314, 348-349
en II, p. 194-195).
(101) Jacques Stassignon was een rijke koopman. Tijdens de Brabantse Omwenteling maakte hij deel
uit van een groepje democraten. In 1783 zetelde hij als vinder in de eed van de makelaars, maar
hij was ook lid van de zg. ‘Chambre Ardente’, een soort schaduw-Kamer van Koophandel. Van
Walleghem vermeldt hem in 1787 als ‘deken der makelaars’, wat niet bevestigd wordt door de
registers der wetsvernieuwingen. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 28, 32-33, 105, 206,
349; SAB, reeksnr. 114: Wetsvernieuwingen 1762-1795, f. 156r.; MV. 1787, f. 298 en n. 176).
(102) Voor een meer uitgebreid verhaal van deze feiten zie VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p.
349.
(103) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 260v.
(104) Deze nieuwe te Brugge arriverende troepen waren een soort Frans vreemdelingenlegioen dat
vooral uit verbannen Noordnederlandse democraten bestond. Dit korps werd aangevoerd door
kolonel F. Maasheek en zou te Brugge blijven tot 21 december 1792. Het was op hun verzoek
dat de stadhuisbeelden vernietigd werden (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 297).
(105) De Jacobijnse Club zat achter deze onderneming. Vergelijk met wat de andere getuige, priester
Jan Van Hese, over deze gebeurtenissen schreef (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 33).
(106) Hier wordt de Jacobijnse Club bedoeld. Hierover meer in VANDEN BERGHE, I, p. 306-346
en II, p. 180-200.
(107) Friese goet: stroken textiel (DE BO, o.c., p. 330). Zie ook f. 134.
(108) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 262.
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(109) Met de herberg ‘Het Schomminkel’ (schomminkel: aap) is waarschijnlijk de nog bestaande
herberg ‘De Gouden Aap’ (‘le Singe d'or’) bedoeld, op de hoek van de Zuidzandstraat en 't
Zand.
(110) Zie MV. 1790, n. 235.
(111) Zie over deze verkiezingen VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 298-301 en II, p. 56-63.

[December]
(1 december 1792)
- fol. 145 - Op den 1 december vernam men van 's morgens met 't aenbreken van den
dag dat de 95 verkosene der wijke tot den 2 uren van den nagt hebben vergaedert
geseten, gelijk ook het magistraet, en dat dese als gedwongen hebben geweest door
het menigte vergaedert volk (dat niet anders riep als het magistraet aen de lanterne
te hangen, waerom de Fransche troupen den heelen nagt sterke patrouilliën hebben
gedaen en de brandende lonte bij de canons op de Mart voor d'hooftwagt staende
hebben ontsteken om in cas van obstant vuur te geven) van goet te kueren het project
dat heden zal uijtgevoert worden, welkers voorbeelt in andere steden reets voorgegaen
is.
Om 9 uren begonde het carilion op den thoren te speelen wegens eene aengekomen
estafette van de capitulatie van het kasteel van Antwerpen aen de Fransche natie,
welkers omstandigheden van d'overgaeve nog niet egt vertelt worden, maer
genoegsaem in de Gasette van Gend zullen geannonceert worden. Om 10 uren
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wiert bij hallegebode(112), affixcie en trommelinge aen het volk van Brugge bekent
gemakt dat bij resolutie van gisteravond, - fol. 146 - gesloten door de 95 representanten
van het volk, naermiddag om 2 uren in de kercke van O.L.V. bij aeclamatie ofte
uijtroepinge zouden gekosen worden 40 provisioneele represantanten of
administrateurs deser stadt, mitsgaeders 10 suppleanten. Nauwelijks was die
bekentmaekinge gedaen of de wijkmeesters van alle de wijken rapporteerden alle de
ingesetene der wijken van het mannelijk geslagt boven de 21 jaeren oudt zijnde van
's middags om 2 uren te eijnde voorseijt te compar[er]en in de gemelde kercke. Om
1 tot 2 uren begonden alle de klokken der stadt te luijden en het carilion op den thoren
te speelen totdat den keus zal voltrokken zijn. Aen ider kerkduere van de gemelde
kercke wierden 4 schaedebeletters geplaest, om alle die er niet gevraegt zijn niet te
laeten inkomen. Om 2 uren was de heele voorkerk vol van het volk van Brugge
vergaedert. Voor den predikstoel was er opgeregt eenen theater of tribune waerop
den borger Van Severen(113) geklommen zijnde aen het volk heeft bekent gemakt dat
er eerst voor de verkiesinge moeste gesigneert worden eenen president en vier
secretarissen. Nauwelijks was dien - fol. 147 - keus gedaen in welke met algemeen
toejeuging den borger Van Overlope(114) (welken ten tijde van d'eerste revolutie
borgmeester van den Commune geweest heeft) tot president verkosen wiert, en de
borgers Van Severen, Volkaert, Van Parijs(115) en Van Heule(116) tot vier secretarissen
met allegemeene exclamatie en toejeuging uijtgeropen wierden of seffens stelde den
borger Van Heule voor de verkiesing van 40 provisioneele representanten en 10
supplianten. Op elken borger die eerst door den borger Van Severen voorgestelt
wiert, saeg men uijt het toegejeug, opsteken der hoeden en exclamatie van het
vergaedert volk of den keus aengenaem of onaengenaem aen het volk was. Door het
geroep van bravo of enbas konde de meerderheijd van stemmen een deels afgemeten
worden, dog zoodaenig niet dat er konde besloten worden wie de meerderheijd van
stemmen hadde hetwelk alleen aen 't opsteken der hoeden onderscheijden wiert.
Ontrent zeven uren van den avondt geworden zijnde, was - fol. 148 - den keus
voltrokken onder het onophoudelijk speelen van 't carilion en welkers naemlijst
wanneer dezelve zal in 't licht gekomen zijn naeder zal handelen, want het bijnae
onmogelijk was te onderscheijden wie er verkosen [is] door het overgroot geschreeuw
en geroep van 't volk dat langs alle zijden verscheijde voorstellen hadde gedaen en
ofschoon de naemlijst door de vier secretarissen opgeschreven was en voorgelesen
wiert men die door het groot gedruijs niet konde verstaen. Hier geve ik voor bij
d'onteering van Godts Tempel, (waeruijt nogtans het Alderhijligste in 't hospitael
van St.-Jan benevens alle de besondere effecten uijt voorsorge geborgen waeren)
want voor de latere tijden zal als 't ongeloovelijk zijn het getier, gevloek, geklop,
geschreeuw en gestoot dat het aldaer geduerende desen naermiddag geweest heeft,
hieruijt genoegsaem te voorsien zijnde d'aenstoot die de kerk en staet door de tweede
omwenteling der Nederlanden te verwagten heeft.

(2 december 1792)
- fol. 149 - Op den 2 december wiert in den morgen bij hallegebode(117), affixie en
trommelinge vanwegens de hiervooren gemelde verkiesing der representanten des
volks en op versoek van den h. borger Van Overlope, president, versogt eene
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algemeene illuminatie door alle de borgers der stadt om de gewichtige gebuertenis
der nieuw verkosen representanten te vereeuwigen. Gevolgentlijk saeg men 's avons
om 8 uren alle de publijke plaetsen der stadt, den Hallenthoren en alle de huijzen der
stadt pragtig geïllumineert onder het onophoudelijk speelen van 't carilion tot den
12 uren en onder het luijden van alle de klokken der stadt van 8 tot 9
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uren. Gelijkelijk menige vuurpijlen hemelswaerts en een groot gedommel van canons
gelosbrant wordende.
Op den 3 december verscheen in 't licht: de naemlijst van de representanten en
supplieanten der stadt Brugge, sub N. te zien, welke op heden voor d'eerste mael op
de collegiekamer sitting gehouden hebben eenider van groot tot kleen aldaer ter
gehoor van 't goon dat er beslischt of verhandelt wordt toegelaeten wordende. (XCVII
gaset van 3 december, etc.).

(4 december 1792)
- fol. 150 - Op den 4 december hadde wegens den feestdag van de H. Barbara de
volgende pligtigheid plaetse, gisteren in den avond hadden de canoniers van onse
Fransche besetting wegens hunnen feestdag van de H. Barabara die zij vieren(118), met
overschoon krijgsmusik en brandende torsen rond de stadt gegaen met eene schoon
vercierde nationeele cocarde, liggende op een kussen, naer alle de besonderste overste
der stadt en naer d'huijzen van de nieuw verkosen representanten waer sij in elk huijs
verscheijde aeirden op 't krijgsmusik speelden. Heden morgen om 10 uren paradeerden
dezelve in den zelven toestant in de kercke der eerw. paters Recoletten waer eene
misse afgelesen wiert ter eeren van de H. Barbara en daernae broot gewijt zijnde is
hetzelve aen 't volk uijtgedeelt geworden. Dese is d'eerste kerkpligtigheijd die men
in 't openbaer sedert d'aenkomst der Fransche troupen siet plegen en uijt hunnen
handel bespuert met genoegsaem d'aenstooten die de religie te verwagten heeft.

(5 december 1792)
- fol. 151 - Op den 5 december verscheen in 't licht: een wijtloopige proclamatie van
den generael Dumouriez, voerende voor tijtel: ‘Den generael Dumouriez aen het
Belgisch volk’, ook een stuk getijtelt: ‘Aen mijne medeborgers, de ingesetene der
stadt Brugge over de vrijheijd en gelijkheijd der Nederlanders’, welke beijde stukken
versaemeling sub N. konnen gesien worden.
Heden verneemt men dat geduerende den nagt de kercke van St.-Michiels buijten
Brugge met verschijde braeken van alle des zelfs besonderste effecten is ontrooft en
op eene argelistige wijze bestolen geworden, zonder dat iemant hetzelve geduerende
de diefte gewaer geworden heeft of dat de dieven ontdekt zijn.

(6 december 1792)
Op den 6 december 's morgens ontrent den 6 uren ontstont er schielijk door het te
groot vuur maeken, eenen swaeren brant in de schouwe van den kueken van het
hostpitael van St.-Jan. Seffens klippen de klokken van de naest - fol. 152 - bijliggende
kercken en de klokke van hetzelve hospitael klipte ook zeer hevig, waerop seffens
menige ter hulpe kwaemen en eenige brantspeijten bijgevoert wierden dog het gelukte
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zonder het klippen der schelle op den thoren dat den brant, die de grootste onheijlen
zoud konnen veroorsakt hebben, door de menige sieken die er in 't hospitael liggen,
dat desen brant zonder merkelijcke schaede of het veroorsaeken van eenige onheijlen
geblust wiert. (XCVIII gaset 6 december, etc.).

(7 december 1792)
Op den 7 december saeg men wegens den martdag de grootste onheijlen tegemoet.
Het bijna ontemmelijk grouw dat meent met de Fransche omwenteling in alles vrij
te wesen en te mogen doen wat zij willen, deed eerst den boter en eijeren op de mart
tot eenen zoo leegen prijs geven als sij begeerden en die hun aen refus deden,
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wierden met gewelt heele manden afgenomen; op d'aerdappelmart deden zij dezelve
tegen 24 stuijvers den sak afleveren, waeruijt men d'ergste gevolgen vreesde, dog in
den naermiddag was wegens de genomen police alles wat geruster en het is door de
boeren gerust zonder troubel verkogt geworden.

(8 december 1792)
- fol. 153 - Op den 8 december in den morgen wiert bij hallegebode en trommelinge
aen het volk aengekondigt dat naermiddag om 3 uren, onder het luijden van alle de
klokken der stadt en het speelen van den beijaert, den eedt van trouwe door de
representanten des volks onder den vrijheijdsboom zal afgeleijt worden, nogtans
versogt wordende van over dees heugelijkcke gebeurtenis niet te vuren, mits zulks
ook in andere steden niet gepleegt wordt en eene algemeene verlichting reets plaetse
gehadt heeft. Het formule van den eedt, welke versaemeling N. kan gesien worden
is in den morgen aen alle de ingesetene der wijken van de vrije stadt Brugge
toegesonden geworden. Om twee uren dan vergaederden de 40 representanten en 10
supplianten op de collegiekamer, eenider aldaer ter gehoor toegelaeten wordende.
Wegens den hiervoor vermelden te doenen eed was er door de vrienden van eendragt,
vrijheijd en gelijcheijd uijt de zoogenaemde klub eene protestatie toegesonden, van
den eed in den naem van 't volk niet te laeten gebueren, tenzij daer zoude bijgevoegt
worden te weten dat de - fol. 154 - representanten van het volk zouden sweeren van
hun in alle gevallen die er zouden mogen overkomen te verdedigen tot'er doodt en
voor de vrijheijd alles te zullen offeren, gelijkkelijk dat naer het doen van desen eed
het volk ter plaetse op de Mart vergaedert ook den zelven eed aen de representanten
zoude afleggen van hun tot'er doodt te zullen helpen en bijstaan. Naer veele debatten
waeren eijndelinge de representanten en de gecomitteerde van de club om 3½ uren
hierin in alles overeengekomen, wanneer dezelve van de colligiekamer met het menig
vergaedert volk afkwaemen tot op den Burg in 't volgende order langs de Plaetse
Maelenberg tot op de Mart vergeleijt wordende: voorop ging een escadron van 't
alderschoonste Fransch krijgsmusik, dan volgden in de waepens ontrent 500 mannen,
op 't schoonste in verscheijde monturen gemonteert, tusschen welke volgens rang
vervoegt waeren de 40 representanten en 10 supplianten, den treijn door eenige
dragonders te peert gesloten wordende. Aldus op de Mart gekomen zijnde tot onder
den boom van vrijheijd, plaetsen hun de gewaepende troupen in eene groote ronde
en seffens wiert door alle de repres. en supp. alle gelijk den - fol. 155 - eed van trouwe
met opgesteken handen aen 't volk afgeleijt op de forme hiervooren aengemelt.
Nauwelijks was den eed ontloken of een algemeen vruegdegeroep onder het opsteken
van duijsenden hoeden weergalmde de locht, tusschen het gedommel van alle de
klokken der stadt en 't speelen van den beijaert zoo groodt gedommel maekende dat
men nauwelijks malkaer verstaen konde. Zulks eenigsints gestilt zijnde ging den
borger Van Severen langs de vier hoeken der ronde en riep luijdop den eed aen 't
vergaedert volk voor, welke door de menigte met opgesteken vingeren voor zoo veel
mogelijk was gedaen wiert, 't eijnde welke andermael de locht door 't vruegdegeroep
weergalmde. Naer verscheijde vruegdeteekenen zelfs het dansen in eene ronde door
de representanten en suppl. met het volk is den treijn zooals sij aengekomen was
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naer de collegiekamer teruggekeert, den nagt verders gerust doorloopende zonder
dat er, zooals versogt is, eenige illuminatiën ontsteken wierden.

(10 december 1792)
- fol. 156 - Op den 10 december verscheen in 't licht: ‘Aenspraeke gedaen door den
borger Michot(119) aen het genootschap, etc.’, welke versaemeling N. kan gesien
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worden, door welk stuk reets publik door den druk bekentgemakt men genoegsaem
d'openbaere aenstooten die de regeerders der H. Kerk te verwagten hebben, van nu
af reets in 't openbaer geblaemt wordende en nog meer in de vergaederinge der klub
die alle avonden in d'Halle gehouden wordt(120). Op heden hebben de represantanten
des volks openbaere sittinge op de collegiekamer gehouden, waeronder besloten is
alle de eereteekenen van koningen en princen in die konstgewerkte collegiekamer
seffens te doen afnemen en die heel wit te laeten witten. Nu is op d'Halle in plaets
van het k. en k. waepen in de groote ronde geschildert eenen engel met eene kroon
in d'hant, waer de vier ander waepens rondt dezelve geweest hebben is nu in caleuren
afgebeelt een vuurig sweert, eene weegschael, eenen koffer krijgstuijg en een pilaster,
alle dit in plaets der waepens verbeelt wordende. (XC gaset van 10 december, etc.).

(12 december 1792)
- fol. 157 - op den 12 december verscheen in 't licht eene stuk getijtelt: ‘Borgers,
vrienden van de vrijheijd en gelijckheijd’, welke versaemeling N. kan gesien worden.
Onder menige beraetslaegingen die nu de representanten des volks alle in 't openbaer
daegelijks zeer lang besig houden, is heden eene zeer gewigtig stuk verhandelt. Door
het genootschap van de klub was er gisterenavond (onder menige andere inutille
beraetslaegingen raekende zoo geestelijk als weerlijcken ondergang) voorgehouden
van alle de posturen van het konstgewerkte Stadthuijs af te werpen en te verbrijselen
met alle de waepens en eereteekenen der princen en koningen. Zulks in de pritentie
aen de representanten overgedraegen zijnde is er door dezelve met meerderheijd van
stemmen beraetslaegt van het Stadthuijs in order te laeten staen, mits dat hetzelve
heel zal herschildert en alle de posturen eene andere gedaente gegeven worden, dog
siet hier alweder hoe de zoogenaemde klub begint den meester te speelen en het
woort te voeren boven de representanten. De gedeputeerde der - fol. 158 - klub door
het advijs van de represen gehoort hebbende, hebben in den naermiddag rond de
stadt met twee bekkens(121) laeten uijtklinken dat elk 's avons om 5½ uren in de
vergaederinge van de klub versogt wordt om door het saementvergaedert volk te
beraetslaegen over d'uijtvoering van een gewichtig point dat de generaliteijt van 't
volk is raekende(122). Ter gestelde ure waeren er meer dan 2000 persoonen op d'Halle
in de klub vergaedert, waeraen het vergaedert volk voorgestelt wiert, van de
wegneming van de posturen van het Stadthuijs en verscheijde andere voorwerpen te
lang om te melden, want de vergaedering der klub niet anders voor oogen heeft als
den heelen ondergang van al dat kerk en religie aengaet en de omverwerping van 't
heele goede order van alle ambagten en neeringen. Op den gemelden eersten voorstel
dan wiert er door het meest vergaedert volk geropen ‘Bravo, bravo’, als teeken van
toestemming, want zoo de voorstellen het volk niet aenstaen wort er geropen ‘Bas,
bas’, dus zal morgen het schoonste werk van Vlaenderen tenietgebragt worden(123).

(13 december 1792)
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- fol. 159 - Op den 13 december van 's morgens met den dag wiert er een begin
[gemaekt] met het wegnemen van de posturen en alle de eereteekenen van 't Stadthuijs,
welke met regt den luijster van Vlaenderen mag genaemt worden wegens de
kostbaerheijd en pracht met welk dit overschoon gebouw is verciert, en met eene
kost van meer als 5000 guldens over eenige [tijdt] teenemael is herschildert geworden.
Tot het wegnemen van dese posturen zijn swaere leeders opgeregt, ider der zelve
met kloek touwwerk vastgemakt, afgelaeten en in 't Stadthuijs gedregen wordende,
uijt welke men nog veruijt siet dat dese konstgewerkte posturen niet in stukken zullen
gesmeten worden, zooals nogtans het
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besluijt der klub geweest, maer alle zullen in een versekerde plaetse bewaert worden
tot'er tijdt men zal zien of de Nederlanden teenemael van het Huijs van Oostenrijk
zullen ontslaegen worden en van alle andere mogentheden voor eene vrije republiq
zullen herkent worden, welke het vervolg van tijdt zal moeten leeren, terwijl elk die
welpeijst genoegsaem voorsiet dat de vrijheijd nog vele aenstooten te verwagten
heeft. (C gaset van 13 december, etc.).

(15 december 1792)
- fol. 160 - Op den 15 december 's morgens om 9 uren alle de verscheijde Fransche
troupen, hier in besetting liggende, op de Vrijdagmarkt op 't schoonste gemonteert
zijnde, over alle welke door eenen generael alhier gister in den avond aengekomen
de revue gedaen wiert, welken ook seffens naer deze verrichting uijt de stadt Brugge
vertrokken is.
Heden zijnde martdag zaeg men zoo de boter-, eijer- als graenmart in 't beste order
onderhouden zonder dat er eenige disorders of moetwilligheden plaetse hadden, want
wegens de disorders saterdag gepasseert voorgevallen saeg men heden door de police
alle de noodige maetregelen nemen.
Heden verscheen in 't licht drij stukken getijtelt: ‘Schriftelijk verslag 't welk door
de borgers C. Hopsomere, etc.,’, ook ‘De thien geboden van de goede zeden, gedrukt,
etc.’, ook ‘Liedeken stemme van Cou Cou’, welke versaemeling N. konnen gesien
worden. Uijt dees twee laeste stukkens siet men hoe langer hoe meerder den haet
van 't volk, t'welk veele tegens het geestelijk en edeldom hebben opgevat.

(16 december 1792)
- fol. 161 - Op den 16 december 's naermiddags om 3 uren waeren ter presentie van
een overgroot getal borgers deser stadt op de collegiekamer vergaedert de
representanten van het Brugs volk tot formeeren van een nieuw magistraet dat nu
als in Vrankrijk municipaliteijt zal genoemt worden, welke keus op dese wijse
toeging(124). De 40 representanten schreeven elk eene naemlijst van 13 borgers deser
stadt, tot schepenen en 13 andere lijsten tot formeeren van 13 raeden. Naer d'aflesing
en opneming van dees veertig lijsten wierden de 13 borgers, meest stemhebbende
tot schepenen uijtgeropen, welke ook daernae gelijckelijk van de raeden gedaen
wiert, welke naemlijst hierin te voegen met het getal van stemmen dat elken borger
zoo voor schepenen als raedt gehadt heeft. Dus 26 borgers zullen verbeelden de
municipaliteijt, zullende alle 14 daegen uijt de schepenen en raeden eenen president
gekosen worden, die de fonctiën zullen bekleeden zooals voorgaendelijk den
burgmeester van schepenen en Commune gedaen hebben.

(17 december 1792)
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- fol. 162 - Op den 17 december begonde men aen het Stadthuijs op eene maniere de
hoogste posturen af te nemen, in welke hun bevinden het portrait der laeste keijzers
van Carel den VI, Maria Theresia en Josephus den II van hoogloffelijcke gedagtenis,
het portrait van Leopoldus den II en Franciscus den II daer nog niet geplaest zijnde.
Nu is er aen eenen ijser gehangen eene groote diepe mande, in welke de werklieden
geplaest worden en telkens dat er een posteur uijtgekapt is, wordt hetzelve met hun
in de mande neergelaeten en in 't Stadthuijs vertransporteert, aldus de schending van
die konstgewerkte beelden merkelijk voorkomen wordende, want er op de wijze
zooals de laeste zijn afgelaeten verscheijde merkelijk beschaedigt zijn.
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Heden verscheen in 't licht: ‘Kortbondige beschrijvinge van den Burgt en het
Stadthuijs van Brugge’, welke versaemeling N. kan gesien worden en uijt welk stuk
men kan afmeten de kostelijkheijdt en siering op welke dit Stadthuijs opgepronkt is
geworden. (CI gaset van 17 december, etc.).

(18 december 1792)
- fol. 163 - Op den 18 december 's morgens om 9 tot 12 uren begonde het carilion
op den thoren te speelen wanneer ook de representanten des volks op de collegiekamer
vergaederden en de verkosen borgers van de municipaliteijt in eene ander kamer,
naer veele debatten tusschen de representanten en collegianten was alles maer naer
den één uren beschikt, wanneer bij hallegebode het volk verwittigt wiert dat den eed
van de municipaliteijt ging afgeleijt worden; ook aengekondigt wordende dat alle
bedieningen tot eene naedere organisatie gratis zullen gedaen worden, dat men seffens
6 hoofdmannen zal kiesen en dat het buffet van de pensionarissen teenemael
gesupprimeert is(125), zoodat alle saeken door de municipaliteijt met agreatie der
representanten zullen beschikt worden. Naer het aflesen van dese beschikkingen aen
het volk, benevens de naemlijst van de verkosene borgers tot de formatie van de
municipaliteijt als hiervooren aengemelt, is ten 1½ uren voor de representanten van
het volk, de souvereniteijt - fol. 164 - verbeeldende, voor hun en voor het volk
daertegenwoordig zijnde, den eed van trouwe afgeleijt, één voor één voor het buffet,
zooals sij volgens rang gekosen zijn, den eed van trouwe afgeleijt wordende. Om 12
uren van desen naermiddag waeren in 't Landthuijs van den Vrijen geropen de
representanten van alle de parochiën, door de generaliteijt van alle de boeren van
ider parochie gekosen, tot het formeeren door dese de 40 representanten van het
Brugsche Vrije. Door de zoogenaemde klub was aen de representeerende boeren de
poorten inkomende ter hand gestelt eene gedrukte lijste met veele artikelen en de
naemen van 40 persoonen die de klub best oordeelde tot representanten bekwaem te
zijn. Hierover waeren de representeerende boeren zeer t'onvreden, omdat men hun
den keus niet liberlijk wilde laeten doen en scheijdeden onverrichter saeken om 4
uren en verscheijde der zelve boeren vertrokken uijt de stadt. Hierom wiert seffens
den trommel rond de stadt geslaegen en de representeerende boeren wierden versogt
om 5 uren te compareeren in de kercke van O.L.V. - fol. 165 -. Nu 5½ uren geworden
zijnde, saeg men op 't kerkhof der gemelde kercke het meeste getal boeren vergaedert,
de schaedebeletters waeren er vergaedert en welke moeijte men ook aenwende, wiert
er niemant thuijs gevonden die de sluetels der kerk hadde. Zulks naer het ontsteken
van eenige torsen tot ontrent den 6 uren deurende kwam op het kerkhof aen den
borger Van Severen, nu president van de representanten van de stadt Brugge, met
eenige lidmaeten van de klub en kondigde de boeren dat bij enkele kwaedwilligheijd
de sleutels der kerk niet te bekomen waeren en versogt seffens de boeren andermael
naer 't Vrije te willen komen (hieruijt siet men genoegsaem zulks met voordagt aldus
beschikt te zijn om de boeren te konnen in stadt houden) tot het verkiesen van hunne
representanten, hun voorhoudende de dringende nootsaekelijcheijd van niet eenen
moment meer hier in te tardeeren. De boeren bewilligden dit versoek en gingen
andermael naer 't Vrije waer zij alleen ingelaeten wierden en seffens bij acclamatie
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den borger Van Severen presideerende hunne 40 representanten verkoosen(126). Om
8½ uren die verkiesing voltrokken zijnde, is zulks geduerende een ure door spelen
van 't carilion aengekondigt geworden.

(20 december 1792)
- fol. 166 - Op den 20 december verscheen in 't licht: ‘Naemlijst der provisioneele
representanten 's Landts van den Vrijen, etc.’, versaemelinge sub N. te zien.
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Heden hebben dezelve repres[ent]anten zeer lang vergaedert geweest, zoo tot het
formeeren van de municipaliteijt 's Landts van den Vrijen als het senden van
gedeputeerde uijt de representanten naer Gend tot het formeeren van eene organisatie
of nationeele conventie voor de provencie van Vlaenderen, welke ook zoo uijt degone
van Brugge als andere steden eerstdaegs daer gevraegt zijn.
Heden morgen zijn van Blankenberge gekomen de troupen als fol. [144] aengemelt
over eenige daegen aldaer vertrokken, om gesaementlijk met alle de andere troupen
van 't garnisoen van Brugge op overmorgen naer Antwerpen te vertrekken, tot welkers
transport reets 22 billanderscheepen in de Coupure in gereetheijd liggen en de bagase
reets ingelaeden wordt. Dese zegt men door circa 4000 troupen die van Parijs afkomen
te zullen vervangen worden. Hierom is op het heden bij trommelinge op versoek der
representanten van Brugge afgekondigt en versogt dat alle die matrassen en sargen
konnen missen, versogt worden die te transporteeren op de aria der Jesuiten(127) over
welke hun eene recepisse zal verleent en in cas van schaede aen dezelve vergoet
worden. (CII gaset van 20 december, etc.).

(21 december 1792)
- fol. 167 - Op den 21 december is 's morgens van 't Stadthuijs bij orders van de
municipalijteijt bij hallegebode(128) en trommelinge rond de stadt afgekondigt dat alle
ingesetene deser stadt gewaerschouwt worden dat de borgers raeden der municipaliteijt
in hunne bedieningen langs de stadt door een onderschijdende teeken zullen konnen
gekent worden, om dus van elk gekent zijnde in hunne fontiën van niemant op pene
van arbitraire correctie gestoort te worden. Heden was den borger Serréz(129) voor de
barre de representanten ingedaegt om rekening te geven van een corps troupen, welke
onder desen borger van welke hij commandant is, sedert eenigen tijdt gelicht worden
en tot welke hij reets merckelijcke sommen opgelicht heeft, ook om te vernemen
nopende het gedrag van dese zijne reets gelichte krijgsbenden, die in blouw uniforme
zijn, omdat er geduerende den gepasseerden nagt vijf van dese zijne gelichte troupen
de stadt zijn ingebragt, welke in d'herberge De Vijf Ringen, buijten de Dampoort
niet alleen groote dievereijen en geweldigheden hebben gedreven maer ook de vrouw
met gewelt hebben verkragt, van alle welke niet zonder reden aen den gemelde borger
commandant rekening is gevraegt geworden.

(22 december 1792)
- fol. 168 - Op den 22 december verscheen in 't licht: ‘Aenspraeke gedaen aen het
volk in de vergaedringe, etc.’ ook ‘No 1 Vaderlandts Nieuwsblad, etc.’, beijde dezelve
stukken versaemeling N. te zien en uijt welk leste, indien d'uijtgaeve continueert,
men zal sien alle de werkingen en verrichtingen van de club, etc.(130).
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Heden van in den morgen wierden van voor d'hoofdwagt vertransporteert verscheijde
stukken canon en zeer veele bagase van alle kanten, welke alle in de schepen liggende
in de Coupure gelaeden wiert en geduerende desen naermiddag naer Gend en verders
naer Antwerpen met onse heele besetting vertrokken zijn, bestaende in ontrent 3000
mannen, welke alle gelaeden in 22 billanderscheepen de stadt Brugge verlaeten
hebben. Het vertrek nogtans van verscheijde schepen tot in den avond geterdeert
wordende, omdat er meer als 200 mannen vermist wierden, van welke geduerende
den nagt 42 vastgenomen wierden en in 't prison gesteken wierden, totdat sij zullen
agtergesonden worden. De desertie van die troupen, onder welke geen order is, nu
sedert eenigen tijdt zeer groot zijnde, omdat voor

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

171
ider man door d'Holanders tot 20 ducaten gegeven wordt. Voor het vertrek der troupen
wierden de 5 geapparendeerde (die bij misslag gemelt fol. [167] niet van degone van
Serréz zijn, maer onder de vaendels van de vertrokkene zijn) door den scherpregter
het hair afgesneden, waervoor hij 100 livers ontfing, zonder hun nogtans te mogen
gerpakken en de kleederen uijtgetrokken zijnde, zij sij als vagebonden van den dienst
gedisgratieert en de stadt uijtgejaegt geworden.

(24 december 1792)
- fol. 169 - Op den 24 december verscheen in 't licht: ‘Aenspraeke der provisioneele
representanten des volks der vrije parochie van Oedelem, etc.’, sub N. te zien.
Sedert het vertrek der Fransche legionen siet men nu de hooftwagt op de Mart en de
poorten door de geïngaseerde troupen van den borger Serréz in 't beste order
onderhouden, dese zijn geïnkwartiert in het gewesen clooster van de Apostolinnen
op de Ganseplaetse(131) en zijn nog ten meerderen deele in hunne kleederen, dog
voorsien van geweer en ciberne(132). De kleeding der oversten is blouw omset met
root als degone van 't gepasseerde patrioticq geweest heeft.
Geduerende den gepasseerden nagt is gekoort en gebonden ingebragt eenen officier
van 't Vrije, den welcken bij orders van eenige gewesen magistraetspersoonen van
't Vrije (die ook zoo men zegt in hunne huijzen in arrest gehouden worden) alom te
landen circulare brieven heeft rond gedraegen, hooftsaekelijk behelsende dat de
landtslieden op gepasseerden saterdag genoot wierden naer de stadt te komen met
vorken en gereepen(133) in plaets van met eetwaeren, om van kant te helpen de
representanten en degone van de club, door welke zoo er in die brieven geseijt wiert
rond de stad uijtgeklonken dat elk versogt wordt om gewichtige affairen naer de club
te komen om 5 uren, wanneer aldaer (behalvens eenen rimram van slegte redenen
tot ondergang van kerk en stadt) afgelesen wierden eenige brieven uijt Gend nopende
de verrichtingen die de gedeputeerde representanten van Brugge aldaer verrichten,
dat er een nationeele conventie zoud konnen opgeregt worden. (CIII gaset 24
december, etc.).

(26 december 1792)
- fol. 170 - Op den 26 december verscheen in 't licht: ‘No 2 Vaderlandts Nieuwsblad,
etc.’, sub N. te zien.
Heden gelijk gisteren heerscht binnen dese stadt Brugge eene volkomen ruste, waeruijt
het schijnt dat de ongeluckige saeken die het heele Nederland in eene zee van ellenden
zoo wegens staet als religie staen te dompelen haest eenen anderen keer zullen nemen
en dat men nog eens den dag zal zien komen die de ongeluckige daegen zullen
eijndigen en dat de heerschapije der Nederlanden wederom onder de geluckige
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regeering van den koning Franciscus zullen gebragt worden, 't zij bij overeenkomst
ofte door de kragt zijner waepenen. Dit is ondertusschen eventwel seker dat er in
Brabant groote gistinge der gemoederen heerscht en dat de dappere Brabanders liever
alle zullen sterven als te gedoogen dat alle de constitutiën, voor welke nu sedert 1787
zoo veele opofferingen gedaen zijn, in eenmael door de Fransche conventie teniet
gedaen wordent(134).
Om 4 uren van desen avond wiert er club gehouden in welke wederom veele
ongerijmtheden voorgehouden wierden, die ook de gemoederen van veele welpeij-
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sende ophitsen. Op 't eijnde van de club verscheen den borger Feijts,
meestertimmerman(135), op den tribune met een verdedingsschrift wegens den paster
van St.-Jacobs, op de betigting hiervooren N. 2 vermelt, tegens den zelven heer pastor
gedaen, fol. 17, dog 't wijl die justificatie van den pastor niet - fol. 171 - onderteekent
was en dat den aflesser bij de lesing der zelve zeer vertroubeleert scheen, wierden
sijne redens onderbroken, het volk schrewende ‘Bas, bas, hij heeft de pastors huijs
gebouwt, hij heeft zijne birous gemakt, etc.’, waerom hij nog t'alven de lesing niet
zijnde met schaemte van de tribune ging, roepende het volk dat de justificatie van
den pastor moet onderteekent zijn of dat hij zelfs moet komen om zig te
rechtveerdigen, waermede de club van heden eijndigde. Dit exempel brenge hierbij
onder menige om in de laetere tijden te konnen sien wat al misslaegen,
dweersdrijverijen en eerschendingen aldaer verricht worden.

(27 december 1792)
Op den 27 december verscheen in 't licht: ‘Manifest der vereenigde Belgen en
Luijkenaeren. April 1792’, sub N. te zien. Hieruijt siet men klaerlijk hoe van dien
tijdt af de ongeluckige revolutie der Nederlanden opnieuws door kwaedtwillige
gesmeet was.
Nu is er op den nieuwen bouw voltrokken, waer St.-Jooris en St.-Cristoffelscapelle
gestaen heeft, eenen sparreboom met eenen hoedt van vrijheijd en nationeele cocarde
geplant, niet ongelijk aen den hoedt van vrijheijd op den boom in 't midden der Mart
geplaest, als hiervooren fol. [127] te zien. Nu is ook het schoone Stadthuijs van alle
zijne cieraeden ontbloot, dat van een der schoonste gebouwen als een verlaeten
schuere geworden is. (CIV gaset 27 december, etc.).

(28 december 1792)
- fol. 172 - Op den 28 december wiert in den morgen een billanderschip gelaeden
met graenen, door de schaedebeletters vanuijt den Com getrokken tot op den Dijver,
waer hetzelve zeffens met alle vlijt gelost wiert. Den schipper van dit schip is in
egtenis beweegt en het schip is over eenige daegen ontrent Stallille in d'Oostensche
vaert aengeslaegen, omdat die graenen voor 't leger des keijsers gedestineert waeren,
zoo men zegt zullen die graenen gemaelen en gebakken en door de wijkmeesters aen
den armen uijtgedeelt worden. Desen morgen waeren de representeerende boeren
van het Brugsche Vrije, andermael vergaedert in het Landthuijs om eenen nieuwen
keus te doen van representanten van hetzelve Brugsche Vrije, den voorigen keus om
verscheijde oorsaeken door veele verworpen zijnde. Den heelen morgen verliep
zonder dat de menige boeren tot accoord konden komen, waerom geresolveert wiert
dat elken representeerende boer of borger eene lijst van 40 persoonen zoud formeeren
uijt welke in den naermiddag bij meerderheijd van stemmen de representanten gekosen
worden. Uijt dit alles, gelijk uijt de verwarring die er onder de representanten van
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het volk van Brugge heerscht, siet men genoegsaem over wat alle - fol. 173 ongeluckige en rampspoedige onheijlen de bloeijende provenciën der Nederlanden
blootgestelt zijn, door eene alderongeluckigste Fransche regeering die men naemt
vrijheijd en gelijkheijd. Tot zoo verre dat indien niet haest de provenciën van 't
Nederland door den keijzer herovert worden, men genoegsaem den totalen ondergang
van 't Nederland voor oogen siet. Nopende de disorders die in Brabant voorvallen
en die voorseker schrikkelijk zijn, wordt een diep stilswijgen gehouden om het volk
alhier in geen disorders te brengen. Een postschriptum van een brief uijt Brussel mij
heden toegekomen melt in 't kort het volgende: ‘De misleijde aenhangers van
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de zoogenaemde oude constitutie gebruijken alle middelen om de rust te stooren,
sedert eenige daegen vergaedert een omgekogte hoop des avons en mishandelen in
de herbergen die met hun niet van een gevoelen zijn. Deser daegen is eene bloedige
affairen tusschen de beijde partijen geweest, welke niet dan door tusschenkomst van
een detachement nationeele gendarmerie geeijndigt is. Men is hier voor de grootste
ongelukken bevreest en elken goeden borger verlangt zeer naer den oogenblik opdat
door het formeeren van eene nationeele conventie het lot der Belgen zoud konnen
beslist worden’.

(29 december 1792)
- fol. 174 - Op den 29 december verscheen in 't licht: ‘No 3 Vaderlandts Nieuwsblad,
etc.’, ook ‘Redenvoering gedaen door den borger Donnij(136), in de sitting van de
vrienden van eendragt, etc.’, beijde versaemeling sub N. te zien. Uijt dees beijde
stukken siet men genoegsaem en hoe langer hoe meerder hoe de vergaederinge van
de club geene andere voorwerpen voor handen heeft als eene heele hervorminge zoo
van den geestelijcken als weerelijcken staet, die dat den hemel behoeden mag een
volstrekten ondergang van alle de Neerlandsche provenciën zal teweegbrengen.
Geduerende desen morgen was voltrokken den keus van de representanten van het
Vrije, van welcke men nog den uijtslag niet weet, dog zoo men hoort maer eene
kleene verandering volgens d'eerste verkiesing ingevoert is(137).
Heden is het beste order in de marten onderhouden, van nu af kan men de borgers
raeden onderscheijden tusschen alle andere persoonen, draegende eene degen, en
over hunne schouwders geslaegen eenen breeden sluijer van zijde, in drij nationeele
caleuren, door welk teeken de borgers raeden in alle gevallen die er zullen mogen
overkomen, gemakkelijk tusschen alle persoonen in bediening of geene zijnde zullen
konnen onderscheijden worden.

(30 december 1792)
- fol. 175 - Op den 30 december verscheen in 't licht: ‘Actum ter generaele
vergaederinge van de kiesers representanten van den vrijen lande van den Vrijen,
etc.’, sub N. versaemeling te zien. Uijt welke naemlijst men kan sien de verandering
bij de voorgaende van de verkosen representanten, alsook de 10 verkosen supplianten,
ook den eed die door dezelve zal moeten gedaen worden. Alles was heden gerust tot
's middags tusschen 2 en 3 uren, wanneer er door de gedeputeerde bij klinking rondt
de stadt aengekondigt wiert dat het volk om 4 uren op de klub versogt wordt om
extrare affairens. Het was sondag en zulks was nauwelijks aengekondigt of eene
overgroote menigte nieuwsgierige lieten hun aldaer vinden, wanneer totdat het volk
genoegsaem bij malkaer was, afgelesen wierden eenige brieven van de gedeputeerde
representanten van Gend en eijndelinge den borger Gasbeke(138) op de tribune verscheen
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en het volk aenkondigde dat den eedt door het Vrije te doen, ziet dezelve als
hiervooren, door scherpregters handen moet verbrant worden. Dat de posturen van
't Stadthuijs afgedaen gelijckelijk moeten verbrant en verbreijselt worden en dat de
galge, rat en al dat de justitie aengaet als volgens de Fransche wet onnoodig, die niet
anders als d'onthoofding voorschrijft, ook door de vlammen moet vernietigt worden.
Siet hier den wonderbaerste gevolgen van alles dat tot nog toe de heele revolutie
verselt heeft. Nauwelijks was dien voorstel gedaen, door de gemelden borger Gasbeke,
die nogtans schepenen van - fol. 176 - municipaliteijt is, dog den opstoker van die
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zoo verregaende misbruijken waerdoor hij van alle welpeijsende eenen eeuwigdueren
haet op zig zal trekken. Siet hier dan het schaedelijk uijtwerksel van dese zijne
haetelijcke uijtspraeke, van alle welke de verderffelijcke en noijt genoeg te vervloeken
club d'oorsaeke is. Het volk tot alle het gemelde nauwelijks consent bekomen
hebbende, deden seffens openen de boeijen onder de H. Bloetcapelle en als verwoede
daer binnengetreden zijnde, was hun eerste werk het afbeelsel van Maria Theresia
en Joseph den II, van saliger gedagtenisse, naer de Mart nevens den vrijheijdsboom
te sleepen, benevens eenige andere posturen, alle d'ander posturen die aldaer in
bewaering gebragt waeren, wierden in den tijdt van minder dan een halve ure alle in
stukken geslaegen en als door verwoede honden met gewelt verbrijselt, zoodat in
een halve ure moetswillig verbrijselt wiert een werk dat meer als 25.000 guldens
gekost heeft en nu alle hope verdwenen is van nog oijt het vermaerde Stadthuijs te
herstellen. Nauwelijks was alles verbrijselt of aen de woede des volks was er geen
paelen meer en men saeg op den tijdt van eene halve ure meer houtwerk uijt dezelve
boeije sleepen dan dat ses werklieden op twee daegen zouden konnen doen.
Vervolgens wierden de galgen, ratten, horden, schavotten, pijnbanken en alles
generalijk dat tot het doen van 't regt aen de stadt behoort(139) door het woedende
grouw - fol. 177 - op de Mart gedregen en gesleept en geleijt op eenen hoop nevens
den vrijheijdtsboom op de gemelde posturen. Nu circa 5 uren geworden zijnde, was
de heele boeije gesuijvert van de geregtstoebehoorten en alles voorspelde des zelfs
heelen ondergang. Van alle zijden wierden meer dan 50 busschen, heel sakken
schaeveling, bonden stroeij en andere brandstoffen bijgebragt, tot alles tot dien brant
veerdig was. Rond het truertonneel verscheenen ontrent 100 mannen in de waepens
uijt de hooftwagt van de troupe van den borger Serréz, die aenschouwers van die
baldaedigheijd waeren. Nu alles veerdig zijnde, verscheen in 't rond park den
scherpregter met zijnen soon die seffens dit truerig vuur, voor alle weldunkende in
den brant staeken langs vier hoeken, hetwelk in minder dan een kwaertier eurs
zoodaenig een overgroot vuur deed blaeken dat de sperkken van 't zelve zoo hoog
als den Hallenthoren vloogen, langs waer geluckig de windt was, terwijl er zoo de
windt heviger en anders geweest hadde menige huijsen zouden konnen hebben
beschaedigt geweest. Het galgenhout, nu in vollen brant zijnde, weergalmde de locht
van een truerig vruegdegeroep ‘Vivat de natie’ en den scherpregter zig regt voor 't
vuur geplaest hebbende haelde uijt zijnen sak eenen pak met de - fol. 178 - afdruksels
van den eed in 't bericht hiervooren vermelt, welke hij in stukken geschuert hebbende
in het open vuur wierp, dus tot schandael van die van 't Brugsche Vrije desen eedt
door scherpregters handen verbrant wordende, welke eene der strengste justitiën is,
die men in de voorgaende geruste tijden saeg plegen, wanneer iet door den
scherpregter moeste verbrant worden. En dit alleen omdat in dien eedt van de H.
Kercke gehandelt word en 't voorstaen van de oude constitutiën van 't Vrije. Wanneer
nu den scherpregter zijne executie volbragt hadde hoorde men andermael een truerig
vruegdegeroep de locht weergalmen ‘Vivat de vrijheijd en gelijckheijd, vivat de
Fransche natie’. Den scherpregter en zoon, voor welke hij van de club een guinei
voor zijn devoire ontfangen heeft, gevolgentlijk vertrokken zijnde, is het heele
branttuijg aen de woede des volks overgelaeten, welke nu alles naer hun zin hebbende,
het vuur meer dan te vooren hebben doen branden om te eerder te konnen stelen ende
roven alle het koper en ijzer aen de noodige werktuijgen van 't gerecht vastgeheijd,
van welke zommige tot 50 pond en meer ijser tot buijt gemakt hebben. Door dese
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verassing van het vuur te doen branden en alles in stukken te slaen totdat het verteert
was - fol. 179 - saeg men naer den negen ueren een vuur uijtgedooft, in 't welke op
vier uren tijdts meer dan ses gelaeden peerdevoeren hout verbrant
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waeren, naer welke executie den nagt gerust doorliep. Siet nu lief naegeslagt en
bewondert de ongeoorde aenslaegen van de alles nu regneerende club aen welke nog
representanten nog municipaliteijt iets te zeggen hebben, maer alles met eene klinking
het volk versaemelt zijnde naer hun wille uijtwerken. Nu moet niemant meer vreesen,
het galgenhout is verbrant, de galge buijten de Smedepoorte ook reets geheel
afgebroken(140), de misdaeders wegens de leste revolutie en plundering van 1787
worden op vrije voeten gestelt, zoodat stelen en roven voor geene misdaeden meer
zullen gerekent worden, voordere bemerkingen te maeken, etc.

(31 december 1792)
Op den 31 december verscheen in 't licht: ‘Medeborgers en vrienden. Zijnde eenen
plan nopende de te lichten troupen’, sub N. te zien.
Geduerende desen naermiddag zijn naer het tuijghuijs van de Magdaleene gesonden
20 mannen volontaire gewaepende deser stadt met verscheijde cardoucen, om de
gevangene aldaer in toom te houden en zelfs op te schieten, want dese siende dat
alles vrij is, met alle gewelt willen uijtbreken.
Om 5 uren is wederom club gehouden waer wederom het volk tot het verbranden
der lijkwaegens en ander faitelijkheden is opgeluit geworden. (CV gaset van 31
december, etc. en eijnde van 't schrikkeljaer 1792).

Eindnoten:
(112) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 145.
(113) Advokaat Jean-Baptiste van Severen (1732-1802) was actief lid van de Jacobijnse Club. Hij
werd als afgevaardigd naar de Nationale Conventie gestuurd om de aanhechting van Brugge
bij Frankrijk te bevestigen (1793). Hij was tevens lid van de Société Littéraire. Tijdens de
Brabantse Omwenteling had Van Severen de funktie van schepen in het Brugse Vrije
waargenomen. Tijdens de eerste Franse overheersing was hij in het bestuur van Brugge en zelfs
secretaris en president bij de Staten van Vlaanderen. In 1793 vluchtte hij met de Fransen naar
Parijs. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 300, 302, 307, 310, 315, 339, 380, 381 en II, p.
177, 180-181; SAB., Overlijdensberichten 19de eeuw).
(114) Zie MV. 1790, n. 460.
(115) Ch. Van Parijs, een traditionalistisch gezinde advokaat, werd op 1 december 1792 als voorlopige
vertegenwoordiger aangesteld. Tijdens de Brabantse Omwenteling was hij stadspensionaris
geweest van Brugge. In 1793 werd hij verkozen tot 6de commissaris van Brugge. (VANDEN
BERGHE, Jacobijnen, I, p. 300 en II, p. 56-57).
(116) Pieter Van Heule, koopman, was lid van de Jacobijnse Club, en de Société Littéraire. Hij was
ook in de Loge. Tijdens de Brabantse Omwenteling was Van Heule lid van het comité om de
stad te helpen besturen. In 1792 was hij voorlopige vertegenwoordiger en in 1793 schepen van
Brugge. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 129, 300 en II, p. 56-57, 74-75, 172-173,
190-191).
(117) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 263v.
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(118) De H. Barbara wordt o.. vereerd als patrones der artilleristen, en, in het algemeen, van iedereen
die omgaat met springstof en munitie.
(119) Zie MV. 1790, n. 459.
(120) Zie over de reacties van de Jacobijnse Club in verband met geestelijkheid en godsdienst,
VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 329-332.
(121) Onder de omroepers van boodschappen (‘klinkers’) was er een onderscheid tussen diegene die
gebruik maakten van een bel om de aandacht te trekken, en degene die dit deden met een bekken.
Dit laatste was een hol metalen bord waartegen werd geslagen. De aard van de boodschap was
bepalend voor wie hem mocht omroepen, de klinkers met de bel of de bekkenklinkers. Cfr.
supra, n. 70. Zie ook MV. 1789.
(122) Zie voor de achtergronden en meer speciaal de rol die de Hollandse officieren van het te Brugge
legerende legioen van Hollandse democraten in die beeldenstorm speelden: VANDEN BERGHE,
Jacobijnen, I, p. 334-336.
(123) Over de stadhuisbeelden en hun vernieling zie de catalogus 600 jaar Brugs stadhuis, Brugge,
1976, p. 12 en 49; A. JANSSENS DE BISTHOVEN, Het beeldhouwwerk van het Brugsche
stadshuis, - Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, X (1944), p. 16 en 78-79 De recente
herschildering van de voorgevel, waarvan op volgend f. sprake, is gebeurd in 1786: zie de bron
in n. 42, p. 17 van de geciteerde catalogus. Voor details over de vernietiging van de
stadhuisbeelden zie VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 334-335.
(124) Voor meer achtergronden over de samenstelling en de ledenlijst van dit nieuwe gemeentebestuur,
zie VANDEN BERGHE Jacobijnen, I, p. 300-301 en II, p. 64-69.
(125) Met buffet wordt bedoeld het bureau waar de pensionarissen zetelen (zie hierna f. 164), of in
ruimere zin (zoals hier, f. 163) de instelling zelf: de groep pensionarissen die de magistraat als
juridisch geschoolde raadgevers ter zijde stonden. K. STALLAERT, Glossarium van verouderde
rechtstermen..., I, 1890, p. 296; L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume de la ville de
Bruges, II, Brussel, 1875, p. 326.
(126) Zie de lijst van de voorlopige vertegenwoordigers van het Vrije in VANDEN BERGHE,
Jacobijnen, II, p. 166-167.
(127) De ‘aria der Jesuïeten’ is de aula van het gebouwencomplex van het gewezen Jezuïetenklooster
aan de Boomgaardstraat, waar zeker van 1792 tot 1797 de zondagsschool van Brugge werd
gehouden. Met aria, later nog verbasterd tot nooria eigenlijk het latijnse aurea bedoeld (lett.
open ruimte, vandaar ook overdekte binnenplaats), zie DUCLOS, o.c., p. 298-299.
(128) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 265v.
(129) François-Joseph de Serret (1741-1797), Zie MV. 1790, n. 127.
(130) Het eerste door drukker J. Bogaert uitgegeven Vaderlands Nieuws-Blad verscheen op 21
december 1792. Tot 2 april 1793 publiceerde Bogaert wekelijks twee nummers. Het blad was
inderdaad zowat het lijfblad van de Brugse Jacobijnen en is een uitstekende bron voor deze
periode (Y. VANDEN BERGHE, De eerste schakel van een lange ketting te Brugge. Het
Vaderlands Nieuws-Blad, in: Biekorf, LXV (1964), p. 311-314, herdrukt in ID., Brugge in de
Revolutietijd, Brugge, 1978, p. 15-19).
(131) In 1717 kwamen enkele zusters Apostolinen op verzoek van bisschop H.J. van Susteren naar
Brugge om er aan arme meisjes enig rudimentair beroepsonderwijs te verstrekken. Tot 1783
waren ze gevestigd in de Ganzenstraat, in het huis ‘Magerzo’. Toen trokken ze naar het
afgeschafte Theresianenklooster in de Hugo Losschaertstraat. Na enige omzwervingen zouden
ze zich uiteindelijk in 1835 vestigen in het herenhuis Jeruzalem naast de gelijknamige kapel.
(J. PENNINCK, De Jeruzalemkerk te Brugge, Brugge, 1986, p. 33).
(132) ciberne: van Fr. giberne, patroontas.
(133) gereepen: grepen. Een greep is een vork met drie of vier rechte tanden (DE BO, o.c., p. 386).
(134) Van Walleghem alludeert hier op het dekreet van de Franse Nationale Conventie van 15 december
1792. Tot dan kon aangenomen worden dat de Fransen aan de Zuidelijke Nederlanden de
onafhankelijkheid zouden garanderen. Nu werden hervormingen opgedrongen en de
onafhankelijkheid werd onwaarschijnlijk. Om al die redenen verlangde Van Walleghem naar
de terugkeer van de Oostenrijkers.
(135) Vermoedelijk Bernard Feijs die van 1789 tot 1791 in de eed van de timmerlieden zetelde als
vinder (1789) en als gouverneur (1790-1791) (A. VANDEWALLE, m.m.v. J. DE GROOTE,
J. D'HONDT en P. VANDERMEERSCH, Brugse ambachten in documenten. De schoenmakers,
timmerlieden en schrijnwerkers (14de-18de eeuw), Brugge, 1985, p. 122).
(136) Notaris J. Donny speelde een actieve rol in de Jacobijnse Club. In 1793 werd hij verscheidene
malen aangeduid als president van de club. Hij werd samen met Jean-Baptiste Van Severen als
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(137)
(138)
(139)

(140)

gezant naar Parijs gestuurd. Hij was tevens lid van de Société Littéraire. Tijdens de Franse
overheersing was hij 5de commissaris van Brugge. In 1793, bij de terugkeer van de Oostenrijkers,
vluchtte hij naar Parijs. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, 302, 310, 332, 337-338, 341-342,
en II, p. 182-183; betr. zijn redevoering, ibid; I, p. 332).
Zie voor de namenlijst VANDEN BERGHE, Jacobijnen, II, p. 166-167.
Zie MV. 1790, n. 46.
ratten: blijkbaar meervoud van rad, d.i. een strafwerktuig dat bestond uit een wiel op een paal
bevestigd waarop het lichaam van een misdadiger gelegd werd, nadat hem eerste de ledematen
gebroken waren; horden waren matten van gevlochten tenen waarmee o.a. zelfmoordenaars
naar het galgeveld werden gesleept. Het woord wordt ook gebruikt in de betekenis van staketsel,
stellage (VERWIJS en VERDAM, o.c., III, kol. 588).
De galg bevond zich sinds de 13de eeuw - naar algemeen gebruik - buiten de stadsmuren, in
de omgeving van de voormalige Magdalenaleprozerij (huidige Magdalenastraat). DUCLOS,
o.c., p. 119, vergist zich blijkbaar in zijn bewering dat de galg daar stond tot 1795.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

176

Noten bij Merckenweerdigste voorvallen 1792
Gebruikte afkortingen
ASEB.: Annales de la Société d'Emulation de Bruges.
BAB.: Bisschoppelijk Archief, Brugge.
DG.: Daegelijksche Gevallen (uitg. vanaf 1787).
HGGSEB.: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder
de benaming ‘Société d'Emulation’, te Brugge.
MV.: Merckenweerdigste Voorvallen (uitg. vanaf 1787).
RAB.: Rijksarchief, Brugge.
SAB.: Stadsarchief, Brugge, Oud Archief.
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Daegelijcksche gevallen 1792
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Begin van het schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1792
Jaerschrift
aLs nU begInt 't geVoLg Van 't sChrIkkeLenDe Iaer, 't eenDUYst
seVenhonDert en tWeeennegentIgste Iaer
[Januari]
(1 januarij 1792)
- fol. 215 - Op den 1 januarij stierf in den morgen zeer subitelijk eenen man genaemt
Carel Noë, ketenpapper van stijle(1), wonende t'eijnden de Ganseplaetse bij de veste,
desen sedert eenige daegen thuijs zonder uijtgaen met eene kwaede borst gekwollen
geseten hebbende, viel desen morgen op 't onvoorsiens in eene kwalijkte, men liep
terstont om geestelijcke hulpe, eenen pater Recolet toegekomen zijnde, vond hem
nog eenigsints in 't leven dat hij konde zijne bichte hooren, wanneer hij op 't
onvoorsiens stierf, wanneer men meijnde toe te komen om hem met de H. Geregten
te administreeren, om hem dezelve toe te brengen reets alles bereijt gemakt zijnde.

(4 januarij 1792)
- fol. 216 - Op den 4 januarij gebuerde een groot ongeluk aen het huijs van sr. Elij,
meester-glaesemaeker, wonende in de Kerkstraete van de parochiale kercke van
St.-Gillis. Den zelven aldaer aen het agtereijnde van zijn huijs doende eene schouwe
optrekken, is desen morgen op de stelling gegaen om de werklieden te zien het werk
voltrekken, wanneer op 't onvoorsiens de geheele stelling doorgebroken is, het hout
waerop die gemakt was verrot zijnde, waerdoor 't gebuert is dat sr. Elij den metser
en zijne knaepe alle drij door de stelling op den grond gevallen zijn, zoo den eenen
als den anderen zoodaenig gewond zijnde dat men grootelijks voor hunne behoudenis
bevreest is of dat zij daeraf ten minsten groote ongemakken zullen behouden.

(7 januarij 1792)
Op den 7 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 717ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 50, 21, 77, 62, 90.
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(14 januarij 1792)
- fol. 217 - Op den 14 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 718ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 13, 37, 15, 71, 3. Heden was het met
eenen aenhoudenden vorst, begonst sedert drij daegen, bij uijtnementheijd kout weder
en wel den koutsten dag die men tot nog toe geduerende den heelen winter gehadt
heeft. Voor desen vorst op verscheijde daegen eene groote menigte sneeuw gevallen
hebbende, saeg men heden tegens den avont alle waeters bevrosen, zoodad men reets
op het ijs konde loopen, dog in den nagt veranderde dit weder andermael in regen
en aengenaem doeijweder, zoodaenig dat de bargen en schepen die maer eenen dag
hebben moeten stil liggen, wederom konden bevaert worden.

(15 januarij 1792)
Op den 15 januarij wiert voor d'eerste mael ter plaetse, waer d'afgebroken
nieuwjaerbrugge gestaen heeft, bij d'academie der teeken- ende bouwkunde, in eene
houte cabaene afgeslegen met plancken vertoont hetzelve konstig handwerk - fol.
218 - hiervooren fol. 184 vermelt, welcke alsdan ook geduerende de gepasseerde
foire vertoont was, zijnde bij hetzelve nog vervoegt verscheijde besonderheden, als
onder andere twee kleene tartaersche peerden alle soorten van konsten exerceerende.
Men segt dat dese cabaene, waer alle avonden de vertooningen geschieden, tot de
maendt meij aldaer zal gestelt blijven.

(20 januarij 1792)
Op den 20 januarij overleed zeer subitelijk d'heer Joseph van Praet, boekdrukker,
wonende bij d'Eijermart, terwijl desen heer eergisteren van eene appoplexie geslaegen
zijnde, niet is konnen tot kennis gebragt worden, niettengenstaende alle de mogelijcke
devoiren welcke hiertoe aengewent wierden, totdat hij op heden op 't onvoorsiens
zonder te konnen geholpen worden ofte zonder de noodige heijlige gerechten van
Onse Moeder de H. Kercke te konnen ontfangen, overleden is.

(21 januarij 1792)
Op den 21 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 719ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 36, 9, 36, 31, 41.

(26 januarij 1792)
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- fol. 219 - Op den 26 januarij waeijde het met eenen westenwindt volle storm,
tusschen een onophoudelijk regenen van meer dan vierentwintig uren zoodaeniglijk
dat men sedert den laest hiervooren gemelden kleenen vorst, daegelijks niet anders
dan swaeren windt en regen zonder koude gewaer wordt. Door dit hevig weder van
heden gebuerde een overgroot ongeluk: twee arme vrouwspersoonen wonende in 't
Vischspaenstraetje, langs de Gendpoorte inkomende, is eene der zelve door den fellen
windt van boven neder in het waeter geslaegen en niettegenstaende menige devoiren
die men dede om dezelve te konnen uijt het water trecken, was alles vrugteloos, want
dezelve door de groot tije seffens tot aen het IJser Hecken(2) gedreven zijnde, is sij
aldaer doodt uijt het water getrokken geworden.

(28 januarij 1792)
Op den 28 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 720ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 49, 45, 83, 66, 47.

Eindnoten:
(1) ketenpapper is onbekend. Wellicht hier een verschrijving voor ketellapper.
(2) Hek dat de doorgang afsloot op de toenmalige dwarsdam in de vestinggracht ter hoogte van de
Coupure. Thans nog bekend als toponiem. Cfr. M. RYCKAERT, De Coupure en het ‘ijzeren
hekken’ te Brugge, in: Het Brugs Ommeland, XIX (1979), p. 363-376.

[Februari]
(4 februarij 1792)
- fol. 220 - Op den 4 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 721ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het radt der fortune getrokken de nombers: 61, 41, 64, 47, 84.
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(5 februarij 1792)
Op den 5 februarij ontrent den noen is zeer subitelijk overleden mijnheer Westhove
de Peelaert, etc., wonende in d'Hoogstraete in 't oude Goevernement(3). Desen heer
aen zijne poorte staende, is in huijs gaende naer boven gegaen en langs de trappen
in eene beswimtheijd gevallen waer hij van eenen knegt gevat wiert. Seffens wiert
hem in alle haest de H. Olie toegedient en verscheijde doctors wierden seffens ter
hulpe toegeropen, dog alle middelen welcke sij inspanden waeren vrugteloos, terwijl
desen heer, zonder aen hem eenige verdere hulp te konnen toegebragt worden, in
den tijdt van eene halve ure overleden is.

(10 februarij 1792)
Op den 10 februarij braek 's morgens in 't opstaene in eenen snuijfmolen een gesont
peert zijnen poot, hetzelve wiert met alle moeijte op drij pooten loopende beweegt
om doodtgesteken te worden, tot bij d'Eijermart, waer het - fol. 221 - nederviel en
niet meer konnende opgeregt worden, is hetzelve aldaer ter plaetse met eene coorde
doodt gewoelt geworden, van waer het door honderden menschen daer rondt staende
op eene rolle waegen is weg gevoert geworden.

(11 februarij 1792)
Op den 11 februarij gebuerde een groot ongeluk door welke eene boerewaegen van
de Groote Mart de vlugt nemende, eenen jongen van ontrent 12 jaeren ongeluckig
doodt overreden is, besig zijnde langs d'Halle met het goedt van zijnen meester,
genaemt Helderson, kleerkoper, in een waegen in te leggen, welke ook merkelijk
beschaedigt was.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in Henegauw
geschiet de 722ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het
rad der fortune getrokken de nombers: 86, 88, 3, 5, 73. Door de nombers 3, 73, 88
en 73, 86, 88 zijn er twee ternen gevallen, d'eerste in 't comptoir van d'heer Van
Eechoute aen eenen soldaet onser besettinge, d'ander in 't comptoir van d'heer
Hanssens aen eene dienstmaerte, welcke nombers met bloemen verciert waeren.

(18 februarij 1792)
- fol. 222 - Op den 18 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 723ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 33, 12, 4, 67, 49.
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Op heden 's morgens tusschen seven en agt uren is seer subitelijk overleden d'heer
Joseph Verplanke, oudt deken van de ambagten der Wollewevers en verwers deser
stadt(4), wonende bij de keijserlijcke en koninglijcke academie, want den zelven desen
morgen opgestaen zijnde, nam melk en zig met dezelve aen tafel geset hebbende,
dronck eene tasse thee, welcke nauwelijcks gedronken zijnde, is hij op zijnen stoel
overeijnde in eene qualijkte gevallen, wanneer de dienstboden terstont eenige gebuers
inriepen, die zoo om geestelijcke als tijdelijcke hulpe liepen, die alle
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vrugteloos aenkwaemen, den zelven reets overleden zijnde, alleenelijk door sr. De
Clercq, meester-bakker daer tegenover wonende uijtgelicht wordende.
Naerdat men nu sedert ontrent twee maende een bij uijtnemende sagt weder ontmoet
heeft, is hetzelve eijndelinge verandert in een alderstrengste - fol. 223 - winterweder,
want naerdat men sedert twee daegen eene overgroote koude gehadt heeft men eenen
hevigen noordenwindt, is hetzelve op heden verandert in sneeuw vermengt met
haegelvlaegen, zoodaenig dat den windt op heden nog heviger zijnde meest alle
deuren en winckels toegesloten wierden en weijnige of geene kraemen op de Mart
wegens den martdag konden gestelt worden. De sneeuw nu zeer hoog liggende is
het weder geduerende de drij vastenavonddaegen verandert in eenen fellen vorst door
welcke alle waters bevrozen en onbevaerbaer wierden. Geduerende de
vastenavonddaegen het masqueren wegens de tijdtsomstandigheden verboden zijnde,
zijn dezelve zeer gerust afgelopen behalvens het voorvallen van eenige kleene
voorvallen die in de beschrijvinge van de voorvallen binnen en ontrent Brugge voor
gevallen in 't 16ste t'zijnen tijde aengemelt, konnen gesien worden. Geduerende den
aenstaenden vasten, zijn wegens de bisschoppelijcke bulle naer eenige voorafgaende
vermaeningen, de spijsen en het vleesch toegelaeten, op den voet zooals - fol. 224 over jaer en sedert eenige jaeren dezelve zijn toegelaeten geworden.
In den nagt tusschen vastenavonddag en asschenwoensdag was de vorst verandert
in het vallen van eene zoo overgroote menigte sneeuw, dat dezelve 's morgens meer
dan drij voeten hoog opgehoopt lag, continueerende met eene gelijcke hevigheijd
den heelen morgen, waerdoor alle deuren wederom moesten gesloten worden door
het vallen van dese overgroote menigte sneeuw, is op heden in de Dweersstraete aen
't huijs van d'heer Van Heurne van sneeuw zeer konstig gemakt eenen leeuw, die
d'aendagt van alle konstenaers nae zig trok en niettegenstaende dies, geduerende den
volgenden nagt, door eenige moetwillige met sabels en kapmessen in stukken gekapt
wiert(5). Ter oorsaek ook van het vallen van dese menigte sneeuw hadde men
geduerende de vastenavonddaegen menige sleden en veele met peerden en bellen
langs de straeten sien rijden, van welcke geduerende asschenwoensdag 's middags
eene vertooninge op forme van cavelcade plaetse hadde. Voorop reed het musik der
militaire, geseten in eene groote, daertoe bereijde slede, langs den weg, geduerig
spelende - fol. 225 - agter welcke volgden meer dan twintig sleden met bellen en
peerden, alle rijkelijk uijtgedost en agter dese meer dan vijftig gemeene sleden. Naer
alvooren de besonderste straeten deser stadt doorreden te hebben, zijn alle dezelve
langs de St.-Catharinepoorte gereden naer Steenbrugge, waer zij in den avond
weergekeert zijn en nog eenen grooten toer rond de stadt hebben gedaen, op elcke
slede met bellen eene brandende torsse staende, welcke langs de straeten eene
aengenaeme vertooninge uijtmakte en welcke sledecavelcaden op de volgende daegen,
dog zonder het gespel der militaire, gecontinueert wierden. Naer het vallen van dese
overgroote menigte sneeuw, veranderde het weder in vorst, tusschen dezelve nu en
dan nog sterk sneeuwende, andermael ter plaetse, hiervooren gemelt, eenen
konstgewerkten osse van sneeuw gemakt wordende. Eijndelinge is het hard
winterweder voor dit jaergetijde, naerdat men op den 24 februarij, met een
suijdenwindt, overgroote koude gehadt heeft, verandert geduerende den nagt in een
aengenaem doeijweder, hetwelk met den - fol. 226 - besten uijtval is blijven
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aenhouden, de straeten door de overgroote menigte gesmolten sneeuw en ijs bij
uijtnementheijd vuijl liggende, zoodat men nu naer een zoo overgroot hard weder
niet dan aengenaeme daegen te verwagten heeft.
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(25 februarij 1792)
Op den 25 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stad Brussel geschiet
de 724ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 36, 70, 3, 47, 15.
Door dese treckinge is er in 't comtoir van d'heer Pollet, collectuer, wonende op de
Vischmart, door de nombers: 15, 46, 36 eenen merckelijcken terne gevallen, welcke
nombers met bloemen verciert waeren.
Sedert eenige daegen is er binnen dese stadt Brugge in d'herberge Den Gouden Leeuw
bij het groot vleeschhuijs, op de voorplaetse in een appartement afgeslegen met
planken, vertoont geworden eene koninglijcke menagerie van vremde beesten, volgens
het volgende bericht dat daer van is uijtgegeven geworden, van den volgenden inhout:
‘Met permissie van 't magistraet, koninglijcke - fol. 227 - menagerie. D'heer Nikoletti,
leverancier der vremde en seltsaeme gediertens, aen de meeste hoven van Europa,
heeft op zijne laeste en moeijlijcke reijse in eene wildernis een soort van leeuwen
gevonden, welke men noemt den gekroonden reusenleeuw. Hij heeft met veel moeijte
en kosten eene van dezelve alhier medegebragt, den welcken van groote en gesteltheijd
alle andere verre te boven gaet, men zal de eere hebben desen zoowel als de
naervolgende raere en seltsaeme gediertens aen het geëerde publicq te vertoonen: 2.
den jongen leeuw, waermede den meester de sterkte vertoont, zooals te leesen is van
Samson en Ercules. 3. eenen groote met breede striepen vercierde tijger, uijt Bengalen,
desen is den eersten van zijnen aerd welke in Europa is gesien, hij is licht uijt de
beschrijvinge te herkennen van welcken den heer Buffon in zijne naturelijcke historie
gewaeg gemakt heeft. Onaengesien zijne wildheijd, heeft men hem zoo tam weten
te maken dat deszelfs aenvoerder hem als een peert kan gebruijken - fol. 228 - en op
hem rijden, de hant in zijne keel steekt en zig daermede in plaets van den toom bedient
hetgone van zoo een wild gedierte raer en verwonderingsweerdig is. 4. een Luijpaert,
welken gewonelijk onder den naem van eenen tijger, maer ten onrechte, bekent is.
Dit dier is zoo tam gemakt dat hetzelve op bevel van zijnen meester uijt zijn vertrek
komt en voor alle persoonen zal speelen. 5. een hijena uijt Africa is, naer de
beschrijvinge van den heer Bouffon, eene van de raerste en seltsaemste gediertens.
In Africa word het ook menschenvervoerder genaemt. 6. een pellicaen komende uijt
Egijpten, zijnde een getrouwe moeder, die zig zelfs de borst doet openen om haer
jongskens te voeden. 7. een schoon pantherdier, manneken. 8. een lonze, waervan
men zig bedient in zijn landt tot de jagt van de gazelle. 9. eenen grooten baviaen. 10
twee mandrils, manneken en wijfken. 11 eenen sater. 12. eenen patas. 13. eenen
mancabezaep. 14. den museqaep. 15. eenen witten Groenlanschen ijsbeer. 16. en
andere raere en seltsaeme beesten, ten getalle van 23. De vertooning is in d'hostelrije
Den Gouden Leeuw, de persoonen van aensien betaelen naer geliefte, men neemt
voor 1ste plaets 2 schellingen, voor de 2de 1 schelling en voor de derde een plaquet.
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Eindnoten:
(3) Het gaat hier om Jean-Nicolas-Ambroise de Peellaert, heer van Steldershove, geboren op 7 dec.
1734, zoon van Jean-Louis de Peellaert heer van Westhove, en gehuwd met Thérèse Coppieters
op 28 mei 1760. De Peellaert was raadsheer van de stad van 1756 tot 1765, schepen van het
Vrije van 1768 tot 1788, en schout van de stad in 1790: E. COPPIETERS en CH. VAN
RENYNGHE DE VOXVRIE, Histoire professionelle et sociale de la famille Coppieters
1550-1965, I, Brugge, 1966, p. 388 en 391; II, Brugge, 1968, p. 471; SAB., Doop-, trouw- en
begraafboeken, Algemeen register van overlijdens, nr. 68, O.-L.-Vrouw, 1e portie, dd. 5.02.1792.
(4) Joseph Verplancke was een zeer succesvolle textielondernemer. Hij gebruikte een verfprocedé
dat nergens anders in de Nederlanden werd toegepast. Verplancke was ook een cultureel
hoogstaand figuur, hij bezat een rijke bibliotheek en een uitgebreide schilderijenverzameling.
Hij zetelde als vinder (1755-1785) en als deken (1762) in de eed van het ambacht der
lakenververs. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 43-44, 50, 123 en II, p. 218-219; SAB.,
reeksnr. 114: Wetsvernieuwingen, 1731-1761, f. 215 en 1762-1795, f. 263r.-264v.).
(5) Over het maken van sneeuwbeelden, een eertijds veel beoefende kunstvorm, zie A. VIAENE,
Boetseerkunst in sneeuw, in: Biekorf, LVIII (1957), p. 51-52 en L. VAN BIERVLIET,
Sneeuwbeelden vroeger en nu, in: ibid., LXXX (1980), p. 73-75.

[Maart]
(2 maerte 1792)
- fol. 229 - Op den 2 maerte gebuerde een groot ongeluk op de Com waer eenen
commis of garde met een zeeschip van Oostende aengekomen zijnde, is om te konnen
van 't schip aen land gaen in den boot gesprongen, welke hij niet konnende bestieren
omgeslaegen is ende waerdoor hij in 't water gevallen zijnde, ongeluckig verdronken
is, nog heden doodt uijt het water getrokken wordende,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

191
naerdat er nogtans om hem te konnen redden alle mogelijcke moeijte aengewend en
gedaen was.

(3 maerte 1792)
Op den 3 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 725ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 21, 42, 11, 17, 81. Eijndelinge
is den nomber 11 uijt het rad der fortune getrokken geworden, welcke sedert 107
treckingen te weten sedert den 12 september 1789 de 618ste treckinge niet is
verschenen, zooals hiervooren fol. 111 kan gesien worden.

(9 maerte 1792)
- fol. 230 - Op den 9 maerte is seer subitelijk overleden d'heer Van Houte, wonende
op de Woensdagmart, welcken heer een overval gekregen hebbende, liep men in
aller haest om geestelijcke en tijdelijcke hulpe, dog nauwelijks was men met het
Alderheijligste vanuijt de kercke van St.-Walburge op de Spiegelreije gekomen,
wanneer er tijdinge toekwam dat desen heer overleden was ter oorsaeke van welcke
men met de berechtinge onverrichter saeken naer dezelve kercke weergekeert is.

(10 maerte 1792)
Op den 10 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 726ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 41, 69, 79, 18, 7.
Sedert gisteren is het weder andermael verandert in een alderstrengste winterweder,
onder het oprijsen van eenen fellen noordenwindt, tusschen het onophoudelijk
sneeuwen geduerende drij daegen en nachten, zoodaenig dat er heden nauwelijks
konden kraemen op de Mart gestelt worden. Dit weder is andermael verandert in
eenen fellen vorst, die zeer hevig geduerende eenige daegen is blijven aenhouden,
waerdoor men voor den ondergang van veele landtvrugten en besonder van 't koolsaedt
bevreest is.

(14 maerte 1792)
- fol. 231 - Op den 14 maerte gebuerde een overgroot ongeluk ten huijse van d'heer
Fourbisuer, wonende op den Dijver, aldaer een agterhuijs afgebroken wordende,
moest er eenen grooten ijseren anker uijt den muer geslaegen worden, tot het
verrichten van hetzelve werk eenen matsenaer, genaemt Laurens de Pauw, wonende
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in 't Kleen Eechoutstraetje, hebbende een vrouw en vijf levende kinderen, op eene
hooge leeder staende, zoo wiert den anker langs d'ander zijde uijtgeslaegen, in
meijning dat dezelve sterk vast was, dog waer in men bedrogen was, terwijl den
anker op 't onvoorsiens uijtschoot, vermaekende op 't hooft van den gemelden
ongeluckigen De Pauw, waerdoor hij met den anker in zijne handen van 't hoogste
der leeder op den grond viel, tot zijn meerder ongeluk met zijn hooft op den kant
van een steen stuijkende, waerdoor hij seffens doodt in zijn bloedt versmagt lag,
zonder eenige hulpe te konen toegebragt worden.

(17 maerte 1792)
Op den 17 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
den 727ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 5, 54, 44, 52, 19.
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(24 maerte 1792)
- fol. 232 - Op den 24 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen in Henegauw geschiet de 728ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke
loterije; zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 88, 55, 80, 11, 45.

(28 maerte 1792)
Op den 28 maerte is zeer subitelijk en ongelukkig overleden sr. Geeraerd du Priz,
wonende in St.-Amandtsstraete, want wanneer desen geduerende desen morgen naer
de kercke van de eerw. paters Recoletten gegaen was, zoo bevont hij hem overvallen
door eene apoplexie, waerom in een huijs gedraegen zijnde, wiert alle moeijte
aengewent om hem tot kennisse te brengen, wanneer hij wat gebetert zijnde naer zijn
huijs gedregen wiert, nauwelijks aengekomen zijnde, is hij nog meer overvallen
geworden en kortswillig gestorven, zonder dat hem eenige geestelijcke of tijdelijcke
hulpe konde toegebragt worden.

(31 maerte 1792)
Op den 31 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend, geschiet
de 729ste treckinge der keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 3, 66, 4, 23, 68.

[April]
(3 april 1792)
- fol. 233 - Op den 3 april en eenige volgende daegen geduerende de Goede Weke
was het bij uijtnementheijd ongestuijmig weder, door het onophoudelijk regenen
tusschen het waeijen van eenen swaeren westenwindt, door welcke zelfs eenige
huijsen en daeken beschaedigt wieren. Naerdat dit weder geduerende ontrent ses
daegen gecontinueert hadde, is hetzelve verandert in een aengenaem somerweder,
zoodaenig dat het geduerende eenige daegen zoo warm was alsof het in 't midden
van den somer zoude hebben geweest, tusschen hetzelve hoorde men op verscheijde
daegen, voor dit jaergetijde ongemeen, verscheijde swaere donderslaegen, welcke
zoo men verneemt in en omstreeks de stadt Loven veele schaede veroorsakt hebben
en dat er verscheijde kercken en gebouwen merckelijk zijn beschaedigt geworden.

(14 april 1792)
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Op den 14 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 730ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 1, 89, 80, 75, 72.

(21 april 1792)
- fol. 234 - Op den 21 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 731ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 71, 48, 89, 26, 18.
Heden naermiddag gebuerde een overgroot ongeluk langs den kalsijdeweg leijdende
naer Steenbrugge, waer eenen boer met een geleent peert naer zijn huijs rijdende
ende hetzelve niet gewoon zijnde, is hij van hetzelve afgeslaegen en eenigen weg in
een volle gelop aen hetzelve hangende, is hij zoodaenig gewond geworden dat zijn
hooft teenemael verplettert was, dusdaenig dat hij reets teenemael overleden was
vooraleer hem van iemant eenige hulpe konde toegebragt worden, het peert zonder
verdere ongelukke te veroorsaeken nog veel verder gelopen zijnde.
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(28 april 1792)
Op den 28 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend, geschiet
de 732ste (treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 60, 36, 33, 40, 80.

[Mei]
(5 meij 1792)
- fol. 235 - Op den 5 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 733ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 39, 22, 79, 37, 65.

(6 meij 1792)
Op den 6 meij was een houte cabaene van planken, die eerst op O.L.V. kerkhof hadde
geplaest geweest, verplaest op het zoogenaemde Pandreijken, ter oorsaek het gemeente
grootelijks hadde gemurmureert omdat zulks tot verergernis en stooring zoo naer
ontrent eene kercke geplaest was. In dese cabaene is geduerende de foire deser maendt
meij vertoont geworden een trotsig handwerk, geseijt mechanik, volgens het bericht
daervan uijtgegeven, luijdende als volgt: ‘Met permisse van het magistraet, trotsig
handwerk, geseijt mechanik, waervan den uijtvinder de eere genoten heeft van het
aen te bieden voor het koninglijk huijs te Versailles en aen Zijne Keijserlijcke
Majesteijt op zijne Fransche reijse. Den heer Keissin, Italianer, hantwercker den
kleijne vermaeken, van den koning van Vranrijk, - fol. 236 - alhier aengekomen, zal
dese volgende daegen d'eere hebben van te vertoonen den verloren soon, vraegende
aen zijnen vader het goed dat hem toekomt, hij ontfangt alle zijne schatten en vertrekt
te peerd op de reijse. 2. hij houd kerremis met jonge dochters, verheugt zig met haere
en geeft se geschenken. Men siet hem aen tafel en eenen knegt die hem dient. 3.
naerdat hij al zijn goed verkwist heeft, jaegen sij hem schandelijk weg met stokken
en met bessems. 4. Alsdan in de uijterste armoede zijnde, is hij zig genootsakt te
spijsen met het eten der verkens, dewelcke hij drijft. 5. daernaer siet men hem naer
zijn vaders huijs weerkeeren, hij valt zijnen vader te voet en vraegt vergiffenis over
zijn misdaedt. Men siet den vader met goetheijd eene feest bereijden, om zijnen soon
wederom te ontfangen. 6. men zal vertoonen de ginesche schaduwe, den gestraften
en cognaerdenboer, gevolgt van de hervormingen van Ovidius en van den
vermaekelijcken slijper. 7. men zal de koninglijcke Kruijsstraet van Orleans vertoonen,
aen welckers rechter zijde het standbeelt van Karel den sevensten staet en aen de
slinker zijde het - fol. 237 - maegdeken van Orleans, dan zal eenen corael van de
hoogte van ses duijmen de keirse aen het beelt komen aensteken, alsof hij levendig
was. 8. alsmede het clooster van La Trappe. 9. de segenpraelen van Judith die het
hooft van Holophemes afhout. 10. men zal eene moorinne sien die op de koorde zal
dansen. 11. de bekooring van den H. Antonius, verscheijde duijvelen hem komende
kwellen. 12. geduerige beweging van ijvore bollekens. De konst en aengeboorte
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hebben noijt diergelijks voortsgebragt van hetgone men aen de nieuwsgierigheijd
der liefhebbers komen aen te bieden. De liefhebbers van ongemeene dingen zijn
genood het vernuft aen te moedigen en de schoonheijd deser konstwercken veroorsakt
groote genoegen aen de aenschouwers. Men zal hier niet ontvouwen de menigte der
roerende beelden, maer de oplettentheijd zal de geschikheijd hunner bewegingen
ligtelijk aenwijsen. De geestelijcke persoonen konnen zonder scrupulen hetzelve
komen zien. Men betaelt op d'eerste plaetse 7 stuijvers, de tweede een plaquet en de
derde 10 oorden. Men - fol. 238 - zal beginnen te vertoonen van 's morgens ten 10
uren tot den avond en alle daegen zullen er veranderingen van
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ghinesche schauduwen vertoont worden. In d'herberge Het Hof van Brussel, op de
Vischmart, wiert geduerende de foire ook daegelijks vertoont een cabinet van
konstgeleerde Engelsche canarievogelen, welcke alle soorten van konsten exerceerden,
zooals door menschen zoud konnen gedaen worden. In eene herberge, zijnde eenen
kelder op de Mart onder het gebouw der Waterhalle, is ook vertoont geworden een
wanschepsel voortsgebragt van eene koeij, op den 6 maerte 1792, zijnde den kop en
voordere deelen niet ongelijk aen degene van eenen mensch, zoo nogtans dat het vel
als met een soort van wol overtrokken was. Dit is alles hetgone geduerende de foire
van desen jaere is vertoont geworden, wanneer met tot ontrent t'halven van dese
maendt niet dan kout en ongestuijmig weder ontmoet heeft.

(12 meij 1792)
Op den 12 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 734ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 58, 9, 78, 45, 70.

(13 en 14 meij 1792)
- fol. 239 - In den nagt tusschen den 13 en 14 meij is zeer subitelijk overleden den
heer H.I. Stassignon, coopman binnen Brugge. Desen heer zig sedert eenigen tijdt
siekelijk bevindende, gebruijkte eenige middels om zijne gesontheijd weder te
bekomen, zonder dat men nogtans het perijkel van sterven voorsaeg. Geduerende
desen nagt nogtans, op 't onvoorsiens een overval krijgende is hij op den tijdt van
eenige minuten overleden, zonder dat er tijdt was om hem eenige de minste gerechten
van onse moeder de H. Kercke te konnen geven of zonder dat hem andere tijdelijcke
hulpe konde toegebragt worden.

(19 meij 1792)
Op den 19 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
735ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 67, 38, 40, 7, 50.

(26 meij 1792)
Op den 26 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 736ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 37, 39, 47, 5, 23.
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[Juni]
(2 junij 1792)
- fol. 240 - Op den 2 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 737ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 65, 4, 89, 56, 23.

(3 junij 1792)
Op den 3 junij gebuerde een groot ongeluk ten huijse van sieur Hanssens, collecteur
der keijserlijcke en koninglijcke loterije op de Lange Reije, een kint van ontrent drij
jaeren, ten afwesen van zijne moeder, ontrent het vier spelende gebuerde het dat
ongeluckig de kleederen van hetzelve brant vatteden, die geduerig voortbrandende,
het kint bijnae tot'er doodt verslikten, wanneer de moeder van hetzelve toegekomen
zijnde, tevergeefs niet zonder den grootsten schrik, den brant poogde te blusschen,
waerdoor het kint nog meer door den rook en vlamme verslikt zijnde, eene ure
daemaer jammerlijk overleden is.
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(5 junij 1792)
Op den 6 junij gebuerde een ander groot ongeluk. Den knegt van eenen voerman,
tot ontrent de Sloterbrugge met eenen waegen met twee peerden gereden zijnde,
naemen de peerden op 't - fol. 241 - onvoorsiens de vlugt, welcke den peerdeknegt
tragtende te redden, van den zelve tusschen den waegen doodt gestamt en door de
wielen op eene zoodaenige wijse overreden wiert dat zijn geheel hooft en andere
deelen van het lichaem teenemael op eene jammerlijcke wijse vermorselt en verplettert
waeren.

(9 junij 1792)
Op den 9 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
738ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 15, 22, 24, 6, 75.

(13 junij 1792)
Op den 13 junij gebuerde wederom een groot ongeluk. Eenen man welken genoegsaem
de gewoonte hadde van zig daegelijks droncke te drinken, desen naermiddag langs
de Coupure gaende is aldaer in het water gevallen, zulks wiert van veele gesien, die
seffens alle devoiren aenwendeden om hem uijt het water te helpen, dog vrugteloos
wierden alle devoiren aengewent, want desen als magteloos in het water liggende is
naer veele moeijte en arbeijd doodt uijt het water getrokken geworden.

(16 junij 1792)
- fol. 242 - Op den 16 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 739ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 39, 20, 28, 42, 11.
Sedert eenige daegen ontmoet men alsnu voor het somersaisoen een zeer seltsaem
weder. Tot nog toe heeft men weijnig of geen warme daegen ontmoet, op sommige
daegen is het besonder 's morgens en 's avons zoo kout alsof het winter waere, telkens
tusschen het vallen van veel regen en het waeijen van eenen noordenwindt. Dit
seltsaem weder voor dit tegenwoordig jaergetijde, den eenen dag warm en den anderen
dag kout zijnde, veroorsakt aen veele sterke vallingen zoo op het hooft als op de
borst, veele menschen hebben ook bezeerde oogen, alles welke door veele aen het
veranderlijk weder toegeschreven wordt.
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(23 junij 1792)
Op den 23 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 740ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 89, 45, 29, 8, 4.

(30 junij 1792)
- fol. 243 - Op den 30 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 741ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 52, 59, 86, 19, 75.

[Juli]
(2 julij 1792)
Op den 2 julij is zeer subitelijk overleden den eerw. heer Valkaert, capelaen der
cathedraele kercke van St.-Donaes en proost van de capelle der vrije neeringe van
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de merceniers in Brugge. Desen heer nog desen morgen misse gelesen en den choor
bijgewoont hebbende, deed een smaekelijk noenmael, van welke hij opstaende zig
zeijde onpasselijk te bevinden, op eenen oogenblik van eene apoplexie geslaegen
wordende, dusdaenig dat hij van alle verstant berooft zijnde, seffens de H. Olie
ontfing en niettegenstaende alle middels eenige uren daernae overleden is, zonder
dat hem ander heijlige geregten konden toegedient worden.

(7 julij 1792)
Op den 7 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de
742ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 3, 30, 75, 5, 72.

(10 julij 1792)
- fol. 244 - Op den 10 julij poogde zig eenen man langs de Damsche vaert op de
volgende wijse zig zelfs om hals te brengen. Aldaer zijne capote en hoedt aen kant
geleijt hebbende, is hij met eenen opgesetten wille in het water gegaen en zoude
voorseker verdronken geweest hebben zoo er niet twee persoonen van Damme
toegekomen waeren die den hoedt en capote siende en den ongelukkigen in het water
worstelen, den zelven uijt het water getrokken hebben, die reets meer doodt dan
levindig was, dog naer veele moeijte nog is behouden geworden.

(14 julij 1792)
Op den 14 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in Henegauw
geschiet de 743ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 15, 42, 20, 1, 85. Eijndelinge is den nomber
85 uijt het rad der fortune getrokken geworden, welke sedert 116 treckingen, te weten
sedert den 10 april 1790, de 627ste treckinge niet en is verschenen, zooals hiervooren
fol. 141 kan gesien worden.

(21 julij 1792)
- fol. 245 - Op den 21 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 744ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 37, 86, 87, 78, 48.

(24 julij 1792)
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Op den 24 julij wiert met consent van de wet geopent het huijs van d'heer Winne,
wonende in de Kerkstraete van St.-Gillis, zijnde jongman en aldaer alleen wonende
sedert eenen dag was er bespuert dat in het huijs niemant uijt- ofte inging, waerom
hetzelve geopent zijnde, wiert den gemelden heer sittende voor sijn bedde doodt
gevonden, d'eene kousse aen 't been hebbende en d'ander afgetrokken zijnde, uijt
welke te voorsien is dat den zelven in meijning van slaepen te gaen aen eene beroerte
overleden is.

(28 julij 1792)
Op den 28 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 745ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 59, 11, 85, 30, 53. Door dese treckinge is er in 't
comtoir van d'heer Bultink, wonende in de Vlamingstraete, door de nombers 11, 30,
85 eenen merkelijcken terne gevallen, welke nombers met bloemen verciert waeren.
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[Augustus]
(4 augusti 1792)
- fol. 246 - Op den 4 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
in Henegauw geschiet de 746ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 79, 56, 66, 10, 40.

(11 augusti 1792)
Op den 11 augusti gebuerde een groot ongeluk dat d'ergste gevolgen zoud konnen
veroorsakt hebben. De coetse van den heer doctor Delvau bespannen met twee peerden
ontrent de Burse gereden komende, naemen de peerden schielijk de vlugt, zoodaenig
dat den coetsier en den gemelden heer uijt de coetse gesmeten wierden en merckelijk
gewont waeren, dog geluckig niet doodelijk. De peerden niet zonder de grootste
moeijte in hunnen loop gestut wordende.
Op heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de 747ste
treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 6, 18, 85, 54, 68.

(18 augusti 1792)
- fol. 247 - Op den 18 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 748ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 73, 45, 59, 33, 43.
Heden was het bij uijtnemende warm en droog weder dat men nu sedert meer dan
vier weken ontmoet heeft verandert in swaeren regen, welcke geduerende eenige
daegen tusschen het vallen van swaere stortvlaegen is blijven aenhouden. Welk weder
dus, eerst gesegent voor den ougst geweest hebbende, nu den regen door de
langduerige droogte zeer noodig was geworden voor de wintervrugten en besonder
voor d'aerdappelen, welkers loof op verscheijde streeken als verdroogt en uijtgebrant
was.

(25 augusti 1792)
Op den 25 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 749ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 6, 76, 27, 25, 20. Zijnde door
de nombers 20, 25, 27 in 't comtoir van sr. Hanssens eenen terne gevallen, welcke
nombers met bloemen verciert waeren.
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(31 augusti 1792)
- fol. 248 - Op den 31 augusti tegens den avont was elk binnen Brugge zeer ontstelt
op 't ontfangen van eene zeer droeve tijdinge uijt Blankenberge, waer desen
naermiddag de dochter van d'heer Roels, cruijdenier op de Borse, oudt circa vijfthien
jaeren, met de domesticq van d'heer Pollet, borgmeester van Blankenberge, oudt
twintig jaeren, ook geboortig van Brugge, saemen tot hun vertissement langs den
westkant dichte tegens een hooft in zee gegaen waeren, waer sij eenigen tijdt in zee
geweest hebbende, ongeluckig in eenen draeijput of uijtgedijkte sandplaet getreden
zijn, waerdoor zij beijde seffens door de zee overrompelt, rond het hooft gedraeijt
zijn en naer een kwartier eurs, malkaer arm aen arm vasthebbende, doodt uijt de zee
getrokken zijn. Men kan dunken welke ontsteltenisse
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zulks tot Blankenberge en in d'huijsen van d'ouders van de beijde ongluckige op 't
ontfangen deser tijdinge veroorsakt heeft.

[September]
(1 september 1792)
Op den 1 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 750ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 37, 60, 14, 45, 40.

(7 september 1792)
- fol. 249 - Op den 7 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 751ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 85, 24, 39, 54, 65.

(11 september 1792)
Op den 11 september over den noen onstont er tusschen het schetteren en dommelen
van blixem en donderslaegen eene zoo swaere haegelvlaege dat niemant geheugt in
lange jaeren grootere te hebben geweten. De haegelsteenen onder welke veele zoo
groot als knikkers waeren, konde men op de straeten met heele manden opsaemelen,
waerdoor aen verscheijde huijsen en daeken merckelijcke schaede veroorsakt wiert.
Agter dit weder volgden eenige koude daegen met hevige regenvlaegen, zoodaenig
alsof het reets wintersche daegen zouden geweest hebben.

(14 september 1792)
Op den 14 september 's morgens met het aenbreken van den dag, de vrouw van sr.
Martinus d'Arthiu, herbergier in d'herberge De Swarte Falie agter de Munte,
ontwaekende, hoorde van haeren man die nevens haere zijde lag geen beweginge
meer en tot hem spreekende en geen antwoort - fol. 250 - bekomende, saeg sij naer
licht geslaegen te hebben dat haeren man geduerende den nagt nevens haere zijde
overleden was, zonder dat sij van den zelven eenige beweging hadde gewaer
geworden, uijt welke men kan oordelen wat schrik en alteratie zulks aen haere
veroorsakt heeft, haeren man nevens haere zijde doodt vindende zonder dat aen den
zelven eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe hadde konnen toegebragt worden.

(15 september 1792)
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Op den 15 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 752ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 42, 76, 80, 60, 11. Door dese
treckinge is aen mij in 't comptoir van sr. Hanssens vader eenen terne gevallen op
de nombers 11, 42, 80 op een biliet van seven nombers te weten 11, 27, 42, 75, 80,
85, 89. Bedraegen de f.4: 0: 2 d'amben tegens 5 guldens den terne tegens 300 guldens
en den quaderne tegens 1500 guldens beleijt zijnde en op welke mij vervolgens met
de verhooginge van d'amben en den terne tot de somme van f.417:15:0 voor prijs
gevallen is.

(20 september 1792)
- fol. 251 - Op den 20 setember is zeer subitelijk overleden sr. Cambier, wonende
agter het clooster der eerw. paters Recoletten, stedegarson deser stadt(6), welken
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desen morgen nog uijtgegaen hebbende ontrent den noen is thuijs gekomen om het
noenmael te nemen van hetwelke hij nauwelijks iet geprofiteert hebbende, is in eene
beswimtheijd gevallen en in den tijdt van een quartier eurs overleden zonder dat hem
eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe, behalvens de H. Olie konde toegebragt
worden. Gisteren was op diergelijcke maniere eene vrouwe, wonende op het
Boogsken(7), overleden welke ook in den naermiddag nog uijtgegaen hadde en ontrent
den avond ook is overleden op eene wijse niet min subitelijk als de voorgaende,
zonder dat aen haer ook eenige hulpe konde toegebragt worden.

(22 september 1792)
Op den 22 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 753ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 46, 21, 14, 48, 37.

(28 september 1792)
- fol. 252 - Op den 28 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel op eenen vrijdag, mits des anderdaegs het invallen van den feestdag van den
engel Michaël, feestdag der stadt Brussel, geschiet de 754[ste] treckinge van de
keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune getrokken de
nombers: 31, 51, 11, 9, 38. Door dese treckinge is er in 't comptoir van d'heer
Schrijvere in de Vlamingstraete door de nombers 9, 31, 51 eenen terne gevallen,
welke nombers met bloemen verciert waeren.

Eindnoten:
(6) Bode in dienst van de stadsmagistraat, die vooral tot taak had de dagvaardingen bij processen
over te brengen. Het stedegarsoenschap was een officie dat werd toegekend door de stedelijke
overheid mits betaling van een taks. Zie A. VANDEWALLE, De ‘stedegarsoenen’, boden in
dienst van de magistraat, te Brugge in de Nieuwe Tijd, in: Recht en instellingen in de Oude
Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber Amicorum Jan Buntinx, Leuven,
1981, p. 391-404 (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series A, vol.
10).
(7) Huis in de Oude Gentweg, waarschijnlijk op de hoek met de kleine Eekhoutstraat (nu
Werkhuisstraat): zie MV. 1788, n. 141 en DG. 1790, n. 19.

[Oktober]
(6 oktober 1792)
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Op den 6 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 755ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 2, 41, 33, 55, 89. Door dese
treckinge is er in 't comtoir van d'heer Bultink in de Vlamingstraete door de nombers
33, 55, 89 eenen terne gevallen, welcke nombers ook met bloemen verciert waeren.

(7 oktober 1792)
- fol. 253 - Op den 7 oktober is 's morgens zeer subitelijk overleden den eerw. heer
Van Heule, capelaen van de kercke van St.-Walburge, welken met het flerecijn
gekwollen zijnde, is het zelve op 't onvoorsiens in zijnen buijk geslegen, waerdoor
desen heer zonder eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe te konnen toegebragt
worden, zoo kortswillig overleden is. Des anderdaegs is ook zeer subitelijk overleden
sr. Ponjou, herbergier, wonende in de Vlamingstraete, welken zig in eene overgroote
colere gestelt hebbende tegens zijne huijsvrouw, omdat hij een arbeijdersofficie dat
hem eijgen was, wilde verkoopen(8), zoodaenig van zig zelven is gevallen dat hij ook
zeer kortswillig is overleden, zonder dat hem niet tegenstaende verscheijde
geneesmiddelen, eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

(13 oktober 1792)
Op den 13 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 756ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 10, 45, 77, 29, 69.
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(20 oktober 1792)
- fol. 254 - Op den 20 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 757ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 63, 61, 35, 25, 53.
Sedert twee à drij daegen is het onophoudelijk regenende weder, dat meer als veerthien
daegen aengehouden heeft, verandert in eene gewenschte droogte, zoo aengenaem
als somerweder, nu ten alderhoogsten zoo voor het uijtdoen der aerdappelen als voor
den saeijtijdt noodig zijnde, temeer omdat d'aerdappelen op veele plaetsen mislukt
zijn ende op de martdaegen tot meer als een croonstuk den sak verkogt worden.

(27 oktober 1792)
Op den 27 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 758ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 75, 29, 3, 49, 89. Door dese
treckinge is er in 't comptoir van d'heer Schrijvere door de nombers 29, 49, 89 eenen
terne gevallen, welke nombers met bloemen verciert waeren.

Eindnoten:
(8) Een officie was een door de overheid toegekende en gereglementeerde funktie. De officiën die
lichamelijke arbeid vereisten (vnl. dragen en meten van koopwaar) waren het voorwerp van
handelspraktijken: men diende ze te kopen aan het stadsbestuur ofwel aan een vorige bezitter.
Cfr. J. CLAEYS, De stadsofficiën te Brugge tot in de XVIIe eeuw, in: Wetenschap in Vlaanderen,
jg. 2 (1937) p. 99-102; A. VANDEWALLE, De Brugse biervoerders en de Aksijnskontrole
(eind 15de-17de eeuw), in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, jg. 122 (1985)
p. 65-89.

[November]
(1 november 1792)
- fol. 255 - Op den 1 november stierf de dochter uijt de bleekerije in 't
Vischspaenstraetje, oudt circa vijfentwintig jaeren, op de volgende wijse zeer
subitelijk. Dese dochter op heden morgen wegens het feest van alle heijlige haere
devotie gehouden hebbende, was desen naermiddag naer de kercke van O.L.V. naer
het sermoen en lof gegaen, uijt welke tot op de Ankerplaetse gekomen zijnde, is sij
overvallen door eene bloetspouwinge en op den grond neergevallen. Terwijl het reets
duijster avond was, wiert zulks niet seffens bemerkt en eer aen dees dochter eenige
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hulpe toegebragt wiert, vond men haer besig liggen met sterven, waerom dezelve
seffens opgenomen en doodt in eene der naeste huijsen gedregen wiert.

(3 november 1792)
Op den 3 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 759ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 34, 74, 53, 10, 80.

(7 november 1792)
- fol. 256 - Op den 7 november gebuerde een overgroot ongeluk. De vrouw van sr.
Galiard, comijs, wonende ontrent Spermalie, des avons alleen thuijs zijnde, is
ongeluckig van het vuur bij welke sij was sittende in brant geraekt en tot'er doodt
toe verbrant, zoodaenig dat, dat er niet als 't geraemte van die ongeluckige overig
bleef, terwijl men het smeer dan van afgedropen was op den grond vond liggen en
uijt welke men kan afmeten wat schrikkelijcke pijne dees vrouw moet geleden hebben
in het langsaemig doodt branden, temeer omdat sij gevonden is, gekropen te zijn al
branden tot aen de deure van haeren kueken. Men heeft ook bemerkt dat er ontrent
den heert eene flessche stont met brandewijn, waeruijt vermoed word dees vrouw
beschonken en vervolgens onmagtig om haer zelven te redden geweest te hebben.
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(10 november 1792)
Op den 10 november en is binnen de stadt Brussel de 760ste treckinge van de
keijserlijcke en koninglijcke loterije, die heden moest plaetse hebben, wegens den
inval der Fransche troupen in de Nederlanden niet getrokken geworden, zoodat men
niet weet wanneer die trecking zal hernomen worden.

(18 november 1792)
- fol. 257 - Op den 18 november wiert ten huijse van sieur Bogaert, boekdrucker op
den hoek van de Mart, vertoont gelijk eenige volgende daegen een konstgewerkt
werktuijg, welke schoon geschildert voor hetzelve huijs gehangen wiert ende wanof
het volgende bericht is uijtgegeven geworden.
Met toelaeting van 't magistraet. Den heer Kaissin, Italien, komende van Londen,
zal d'eere hebben vandaeg en volgende daegen te laeten sien een meesterstuk der
werktuijgkunde, verbeeldende eene jonge joffrouw net gekleet, wel ses verscheijde
arias zal speelen op eene uijtmentende orgel, gemakt naer het order der
Corinthiaensche bouwkonst, met zoo groote nauwkuerigheijd en bevalligheijd dat
zij de verwondering verdient van alle liefhebbers. Hier zal men de volmaktheijd sien
van een werktuijgelijk konststuk, welkdaenig men tot nu toe niet gesien heeft.
Vrankrijk, Engeland, Italien en Zwitserland, zoo beroemt door de werktuijgkunde,
hebben - fol. 258 - noijt een diergelijk stuk voortgebragt. Dit konstposteur zal
daerenboven eene werking verrichten, welke tot verwondering zal strekken aen de
liefhebbers. Te weten, zij verlangt en verkort den arm om dien regt op het clavier
van den orgel te houden, doende met de vereijschte kragt en levendigheijd alle de
toonen der musik spreeken. Dit onnaevolgelijk posteur, zijnde een opregt meesterstuk
der konst, is een voortbrensel van het alom beroemt kabinet van Cox Musien van
Londen. Den prijs is twee schellingen wisselgelt voor ider persoon en welk
uijtmuntende konststuk van 's morgens ten 10 uren tot 's avons ten 10 uren ten huijse
van J. Bogaert, boekdrukker op de Mart, kan gesien worden.

(27 november 1792)
Op den 27 november is naer het lijden van overgroote pijne en smerte overleden
sieur Guillialmus Neerijnks, wonende in de Meersch, den welcken over eenige daegen
ter jagt gegaen zijnde, het ongeluk ontmoet heeft van het in stukken springen van
eene gelaeden - fol. 259 - fusicke, waerdoor den heelen muijs van zijne hand
afgeschoten en de voordere deelen der zelve hand op eene jammerlijcke wijse gekwest
waeren, alle mogelijcke middelen wierden ingespannen om het onophoudelijk
uijtbloeden der zelve handt te voorkomen, dog alles was vrugteloos, want den
gemelden ongeluckigen naer teenemael door het bloeden alle zijne kragten verloren
te hebben, is eijndelinge als magteloos en naer veele pijne en smerten geleden te
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hebben, overleden zonder dat er eenige middels tot stremming van 't bloet hem tot
zijne behoudenis konden ter hulpe gebragt worden.

[December]
(12 december 1792)
Op den 12 december gebuerde een overgroot ongeluk. Den heer Francimont, staenden
of opperraedt van 't magistraet(9), met twee schaedebeletters gegaen zijnde naer de
cordugarde op de Vrijdagmart tot het doen eenige verrichtingen wegens de gevangene,
kwam eenige schreeden vooruijt, met zijne schaedebeletters agter hem, maer
ongeluckig op 't licht der lanterne gaende, liep hij tegens de vervallen kaeije en
stuijkte met zijn hooft vooren van dezelve tot beneden - fol. 260 - af, dat eene
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overgroote hoogte is, zoodaenig dat hij als een martelaer door den swaeren val gewond
zijnde en zijne tong verre uijt den mond hangende, ongeluckig doodt naer boven
getrokken wiert. Het overgroot ongeluk van desen heer die van ider geagt wiert,
wordt van groot en kleen betruert en tegelijk wordt bewondert de negligentie van 't
magistraet omdat sij dus in 't open der stadt de kaeijen dus laeten vervallen, die sij
nu seffens naer het ongeluk hebben geordoneert vermakt te worden.

(26 december 1792)
Op den 26 december was het windig weder dat men nu sedert meer dan thien daegen
onophoudelijk gehadt heeft, ten hoogsten geresen, zoodaeniglijk dat den windt in de
zeewaeters zijnde tot Blankenberg zoo men daernae vernomen heeft en elders zig
tot boven de duijnen verheven heeft en het schuijm der zee tot Blankenberg tot verre
boven de kercke gevolgen heeft, zoodaenig dat men voor den ondergang van die heel
plaetse bevreest was, ook zijn aldaer verscheijde schuijten in stukken geschlaegen
en verongelukt, ook verneemt men van alle zijden dat door dit - fol. 261 - zoo
langduerig ongestuijmig weder veele ongelucken ter zee gebuert en alom verscheijde
schepen met rijcke laedingen en veele manschap verongelukt zijn. Den windt nogtans
is geduerig zuijd en west, vermengelt met swaere en langduerige regens, dog voor
het jaergetijde zonder groote koude, tot zoo verre dat men tot nog toe nauwwelijks
ijs of sneeuw gesien heeft, tenzij eenige haegelsteenen en sneeuw tusschen de regens,
die met dezelve gesmolten zijn, zoodat men tot hiertoe mag zeggen eenen zoodaenigen
megaenden en sagten winter te ontmoeten als men in veel jaeren tot hiertoe gesien
heeft.

(29 december 1792)
Op den 29 december gebuerde een overgroot ongeluk ten huijse van d'heer Raepsaert,
coopman in de St.-Jansstraete. De vrouw van desen heer, martdag zijnde, was naer
de Mart gegaen en de dienstmaert was besig met het huijs te schueren, wanneer
ongluckig het oudtste meijsken van het huijs, zijnde circa seven jaeren oudt, in den
kueken spelende op het koolvuur zijnde eenen oeaul de buf, viel en seffens door den
brant bevangen zijnde en niet konnende - fol. 262 - om hulpe roepen, is op eene
jammerlijcke maniere al branden gevonden op het gemelde vuur liggende, zoodaenig
dat het van den onderbuijk tot aen de cruijne des hoofts ellendig verbrant was en uijt
welcke men kan oordeelen wat overgroote pijne dit kint op de vlammende kolen
zonder hulpe toegebragt te zijn, moet geleden hebben.

(31 december 1792)
Op den 31 december in den morgen met het openvallen der Gendpoorte, eenige
werklieden naer hun buijtewerk gaende, vonden tusschen de poorte en d'herberge
Het Peerdeken in de vueren tusschen het menig gevallen water wegens d'aenhoudende
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regens doodt liggen sr. Judocus Diebrouck, coopman in linwaeten, wonende in
St.-Amandsstraete, desen was den voorigen avond waerschijnelijk beschonken
geweest hebbende van welke hij sedert lang in den genever groote perfextie gemakt
hadde, uijt eene der herbergen aldaer gekomen ende waerschijnelijk niet voort
hebbende konnen gaen, is hij tusschen den regen en kouden nagt ongeluckig aldaer
aen 't eijnde zijner daegen gekomen.
Eijnde van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1792.

Eindnoten:
(9) Pierre de Penaranda de Franchimont (22.2.1738-12.12.1792) behoorde tot de groep van de
traditionalisten. Zowel onder het Oostenrijks bewind, als tijdens de Brabantse Omwenteling en
de Franse overheersing speelde hij een rol in het Brugse politieke leven. (VANDEN BERGHE,
Jacobijnen, I, p. 259, 278, 377 en II, p. 44; SAB, Doop-, trouw- en begraafboeken, Algemene
doop-, trouw en begraafboeken van de stad Brugge, nr. 68: O.-L.-V., 2e portie, 12.12.1792).
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Registers

(1)

1. Zakenregister
Aanhouding 1791: 2, 3, 8, 12, 13, 27, 58, 70, 76, 82, 85, 86, 87, 98, 102, 103,
126, 127, 148.
1792: 2, 6, 12, 21, 24, 33, 44, 68, 97, 112, 135, 140, 169, 179.
Aardappelprijs 1791 (Verkort): 206.
1792 (Verkort): 254.
Aardbeving 1791: 100.
Aartsbisschop 1791: 36, 79.
1792: 68.
- van Boulogne 1791: 109.
Aartspriester 1791: 89.
Abdis 1791: 88.
Academie voor Schone Kunsten (Brugge) 1791: 77.
1792 (Verkort): 217, 222.
Administrateur 1792: 143, 144, 146.
Advertentie 1791: 15, 108, 120, 130, 142.
1792: 10, 69, 70, 71, 73, 75, 116, 119, 132, 141, 143.
Advokaat 1791: 71.
Ambachten-Neringen 1791: 19, 43, 48, 61, 67, 81, 88, 123, 140, 141, 143.
1792: 36, 38, 62, 72, 77, 83, 90, 120, 126, 128, 141, 158.
- Bakkers 1792: 97.
- Brouwers 1792: 91.
- Herbergiers 1791: 80.
1792: 91.
- Kleermakers 1792: 124.
- Kruideniers 1792: 92.
- Kuipers 1792: 26.
- Makelaars 1791: 133.
- Merceniers 1791: 1.
1792: 73, 96; (Verkort): 243.
- Schippers 1791: 123, 133.
- Timmerlieden-Schrijnwerkers 1791: 149.
- Warandeerders van de zeep 1792: 26.
- Wolwevers 1792 (Verkort): 222.
Amnestie: 1792: 10, 17, 179.
Ankerplaats 1792 (Verkort): 255.
Anti-klerikalisme 1791: 79, 91, 150.
(1) De registers vallen uiteen in een zaken-, personen- en plaatsnamenregister. Bij de trefwoorden,
die alfabetisch gerangschikt staan, verwijzen we naar het jaar en de eigenlijke folio's van het
handschrift. De folio's zijn aangebracht tussen twee streepjes in de tekst. Zoals in de uitgave
van 1790 werden niet meer gebruikte woorden cursief gedrukt en bedoelen we met de
vermelding ‘Verkort’ de ‘Dagelijcksche gevallen’.
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1792: 1, 11, 67, 68, 105, 107, 148, 150, 155, 158, 160, 169.
Antwerpenaars 1791: 31.
Arbeidsofficie 1792 (Verkort): 253.
Armenkamer 1791: 25, 54.
1792: 34, 89.
Augustijnenbrug 1791: 65.
Autopsie 1791: 114.
Bakker 1791: 66, 71, 145; (Verkort): 179.
1792: 125; (Verkort): 222.
Bakkerij 1792: 57.
Bal 1791: 46, 78.
1792: 21.
Baliestraat 1791: 66.
Baljuw 1791: 18, 112, 120.
1792: 98.
Barge
- naar Gent 1791: 28, 49, 72, 84, 85.
1792: 92, 109, 113, 114, 115; (Verkort): 217.
- naar Nieuwpoort 1791: 81, 105.
1792 (Verkort): 217.
- naar Oostende 1791: 126, 134; (Verkort): 169.
1792: 56; (Verkort): 217.
Bedelarij 1791: 37, 54, 55, 124.
Beenhouwersstraat 1792: 15.
Beertje van de Loge 1791: 77.
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Begrafenis 1791: 53, 61, 95, 107, 121; (Verkort): 179, 203, 204.
1792: 6, 30, 96, 98.
Behoeftigen 1791: 55, 56.
1792: 34, 89.
Beiaard 1791: 50, 77, 95, 102, 106, 131, 132, 137.
1792: 7, 45, 66, 101, 110, 120, 121, 125, 127, 131, 145, 146, 148, 149, 153,
155, 163.
Belastingen 1791: 48, 88, 90, 140, 141, 143.
1792: 37, 38.
Belgen 1792: 171, 173.
Belgische Staten 1791: 24.
Berechting
- Brandmerking 1791: 9.
- Fussilade 1791: 4, 121.
1792: 87.
- Lijfstraf 1791: 9, 13, 30, 42, 69, 117, 118, 126, 128, 129.
1792: 4, 49, 84.
- Ophanging 1791: 57, 58, 156.
- Verbanning 1791: 75.
Berijder 1791: 19.
Beurs: 1792: 101; (Verkort): 246, 248.
Bezemstraat (Niklaas Desparsstraat) 1791: 41.
Bierprijs 1791: 78, 80, 120.
1792: 91.
Biervoerder 1791: 122.
Billanderschepen 1791: 84, 133.
1792: 31, 57, 58, 61, 81, 91, 166, 168, 172.
Bisdom 1791: 96.
- Gent 1792: 6.
Bisschop 1791: 7, 33, 63, 64, 67, 73, 76, 79, 81, 89, 95, 96, 100, 106, 107, 109,
112, 119, 132, 137; (Verkort): 175.
1792: 46, 47, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 110, 131.
Bisschoppelijk paleis 1791: 76.
Blankenbergenaar 1791: 122.
Blekerij 1791 (Verkort): 182, 203.
1792 (Verkort): 255.
Blekersknecht 1791: 86; (Verkort): 203.
1792: 96.
Blikslager: 1791: 44.
Blindekensstraatje (Kreupelenstraat) 1792: 80; n. 61.
Blinden 1791: 55.
Bloedput 1791: 87.
Boekdrukker 1791: 142.
1792: 50; (Verkort): 218, 257.
Boekdrukkerij 1792: 38.
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Boekverkoper 1791: 142.
Boer 1791: 36, 37, 75, 91, 110, 129, 138, 139, 151; (Verkort): 197.
1792: 20, 55, 152, 164, 165, 172; (Verkort): 234.
Boetedoening: 1791: 68.
1792: 86.
Boeveriestraat 1791: 114; (Verkort): 211.
Boomgaardstraat 1791: 100.
1792: 101; n. 127.
Borgsom 1791: 111.
Borgtocht 1791: 92.
Brand 1792: 8, 13, 27, 39, 41, 45, 91, 111, 117, 151.
Brandblusreglement 1792: 28.
Brandbrief 1791: 37.
Brandstichting 1791: 9.
1792: 87, 103.
Breidelstraat 1791 (Verkort): 205.
Brouwer 1791: 12, 13, 78, 80, 120.
1792: 91.
Brouwerij 1791: 12, 78.
- De Swaene 1791: 12.
- Den Gapaert 1791: 146.
Bruggedraaier 1792: 113.
Burg 1791: 2, 45, 71, 81, 96, 131, 132, 137; n. 5.
1792: 2, 12, 22, 80, 122, 132, 144, 154, 162.
Burgemeester
- van Blankenberge: 1791: 49.
1792 (Verkort): 248.
- van Brugge
- van de commune 1791: 25, 26, 43, 54, 114, 139.
1792: 2, 4, 7, 82, 122, 161.
- van schepenen 1791: 52, 156.
1792: 7, 161.
-

van het Brugse Vrije 1791: 52, 156.
1792: 7.

Cafféhuys 1791: 2, 5, 46.
1792: 121.
Cantor 1791: 74.
Carmersstraat 1791: 7, 14; n. 19, n. 118.
1792: 100.
Carnaval 1791: 46.
Catechismus 1791: 110.
Cavalcade 1791: 102.
1792: 96, 101; (Verkort): 224, 225.
Chirurgijn 1791: 129.
Collecte 1792: 34.
College
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-

-

van burgemeester en schepenen van Brugge
1791: 2, 8, 17, 19, 21, 23, 29, 53, 54, 67, 70, 76, 88, 90, 105, 122,
124, 129, 130, 149; (Verkort): 192.
1792: 3, 21, 27, 31, 36, 38, 49, 58, 72, 75, 82, 90, 92, 110, 119, 122,
123, 125, 136, 137, 141, 142.
van burgemeester en schepenen van het Brugse Vrije
1791: 17, 19, 75, 92, 156.
1792: 7, 102, 110.
van de Paters Augustijnen 1791: 102.
1792: 101.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1791 en 1792

206
Collegekamer 1792: 149, 153, 154, 155, 156, 161, 163.
Comijs 1792: 256.
Commediehuis 1791: 46.
1792: 13, 14, 55.
Commissaris 1791: 17.
1792: 7, 125, 129, 130, 133.
Compoort 1791: 133.
Comptoir 1791: 32, 80; (Verkort): 193, 205.
1792: 4, 58, 119, 129; (Verkort): 221, 226, 245, 247, 250, 252, 254.
Confrerie 1791: 50, 51, 113, 136, 143, 147.
Confiscatie 1791: 73.
1792: 38, 73, 95.
Coupure
- te Brugge 1791: 33.
1792: 58, 166, 168; (Verkort): 241.
- te Gent 1792: 61.
Criminaliteit
- Aanranding 1791: 33, 104.
1792: 112.
op de eerbaarheid 1791: 23.
1792: 167.
- Afpersing 1791: 8.
- Baanstroperij 1791: 57.
- Bigamie 1792: 80, 109.
- Diefstal 1791: 47, 57, 65, 68, 70, 100, 113, 117, 118, 128, 151.
1792: 2, 3, 19, 56, 68, 72, 84, 86, 112, 139, 151, 167.
- Fraude 1791: 5, 12, 13.
1792: 97.
- Moord 1791: 8, 68, 75, 87, 121.
1792: 6, 71, 103, 105.
- Ontvoering 1791: 76.
- Oplichterij 1791: 92.
- Plundering 1791: 72, 82, 83, 138, 139.
1792: 29, 30, 62, 67, 70, 81, 103, 105, 119, 179.
- Slagen en verwondingen 1791: 10, 21, 23, 27, 30, 57, 86, 120, 129.

-

1792: 4, 13, 15, 19, 20, 21, 49, 51.
Smaad aan de wetsdienaars 1791: 102.
1792: 97.
Valsheid in geschrifte 1791: 92, 154.
Verkrachting 1792: 167.

Dampoort 1792: 168; n. 21.
Damse Vaart 1792 (Verkort): 244.
Decreet 1791: 97, 112.
1792: 95.
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Degradatie 1791: 75.
Deken
- van een ambacht, nering of gilde 1791: 54, 61, 67, 89, 90, 143.
1792: 26, 36, 60, 62, 72, 83, 91, 100, 119, 120, 124, 134, 137, 141;
(Verkort): 222.
- van Sint-Donaas 1791: 74.
1792: 47, 90.
Desertie 1791: 24, 37, 49.
1792: 32, 79, 168.
Dienstmeid 1791 (Verkort): 197, 200.
1792 (Verkort): 221, 261.
Dierengevecht 1791: 94.
Dierentuin 1792 (Verkort): 227, 228.
Dijver 1791: 126.
1792: 8, 106, 172; n. 82; (Verkort): 231.
Directeur 1792: 34.
Dischmeester 1791: 56.
Dokter 1791: 53, 114; (Verkort): 180.
1792: 51; (Verkort): 220, 246.
Doodvonnis 1791: 60.
Doopsel 1791: 66, 71, 114.
1792: 5.
Drieling 1791: 66.
Drukkerij 1792: 119.
Duel 1791: 4, 99.
Duitser 1791: 4.
Dweersstraat 1792: 124; (Verkort): 224.
Edict 1791: 26, 51, 105.
1792: 17, 75, 116.
Eedaflegging 1791: 18, 19, 28.
1792: 7, 50, 93, 98, 153, 154, 155, 164, 175.
Eekhoutstraat 1791: 153.
Eerherstel 1791: 107.
Eiermarkt 1791: 127.
1792: 13, 68; n. 38 (Verkort): 218, 220.
Erfachtig cancelier van Vlaanderen 1791: 90.
1792: 76.
Estafette 1792: 40, 74, 80, 81, 86, 121, 145.
Ezelpoort 1791: 96, 98, 105; (Verkort): 180.
1792: 97, 137, 144.
Ezelstraat 1791: 96; n. 118.
1792: 97.
Feest
- Aartsengel Michaël (van de) 1792 (Verkort): 252.
- Heilig Bloed (van het) 1791: 67.
1792: 66.
- Heilige Barbara (van de) 1792: 150.
- Heilige Dominicus (van de) 1791: 95.
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Heilige Drievuldigheid (van de) 1791: 78.
Heilige Engelbewaarders (van de) 1791: 113.
Heilige Leopoldus (van de) 1791: 131.
Heilige Macharius (van de) 1791: 71.
Heiligen Petrus en Paulus (van de) 1791: 83.
Heilige Walburga (van de) 1791: 95.
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-

Onze-Lieve-Vrouw Boodschap (van) 1791: 50.
1792: 45.
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (van) 1792: 99.
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis (van) 1791: 143.
Onze-Lieve-Vrouw Portiuncula (van) 1791: 94, 103.
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie (van) 1791: 136.
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans (van) 1791: 113.
Onze-Lieve-vrouw van het Schapulier (van) 1791: 88.
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw (van) 1791: 95.

Fijgen (Keizersgezinden) 1791: 2, 10, 21, 22, 23, 24, 42, 74, 77, 99, 103, 110,
111, 119, 134, 135.
1792: 12, 60, 62, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 130, 131.
Financiën (Overheidsfinanciën) 1791: 48, 88, 90, 140, 141, 143.
1792: 37.
Folterwerktuigen 1792: 176.
Foor 1791: 70; (Verkort): 183, 188, 191.
1792: 65; (Verkort): 235, 238.
Foorattractie 1791: 76; (Verkort): 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191.
1792 (Verkort): 218, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238.
Fortificatiën 1791: 33.
Fort Lapin 1791 (Verkort): 171.
Galg 1791: 4, 57, 128, 156, 157.
1792: 30, 175, 176, 179.
Ganzeplein 1791: 109.
1792: 169, 215.
Ganzestraat 1792: n. 131.
Garenmarkt 1791: 138.
Gazette van Gend 1791: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 34,
36, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101,
102, 104, 105, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 123, 124, 127,
129, 131, 134, 136, 137, 139, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 153.
1792: 1, 3, 6, 10, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43,
44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 60, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 128, 134, 141,
143, 145, 149, 152, 156, 159, 162, 166, 171, 179.
Gebrekkigen 1791: 55.
Gedenkpenningen 1791: 85.
Geldboete 1791: 12, 13, 33, 46, 55, 56, 94, 105, 113, 120, 124, 125, 126, 130,
148, 149.
1792: 22, 23, 26, 49, 69, 73, 75, 90, 103.
Geldinlevering 1791: 24.
Geldmuntstraat 1791: 11, 39; (Verkort): 205.
1792: 19, 68, 98.
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Gelduitwisseling 1791: 80.
Genadeverzoek 1791: 157.
Generaal 1791: 22, 50, 76, 116, 126, 127, 132.
1792: 14, 18, 47, 53, 85, 128, 129, 143, 151, 160.
Gentenaar 1791: 3, 31.
1792: 136.
Gentpoort 1791: 99; (Verkort): 188.
1792 (Verkort): 219, 262.
Gentse Vaart 1791: 33, 86, 94.
1792: 96.
Gevangenis 1791: 9, 37, 55, 56, 75.
- van Brugge 1791: 3, 12, 13, 17, 27, 29, 34, 35, 44.
1792: 3, 19, 33, 49, 68, 72, 121, 126, 136, 168.
- van Gent 1791: 31.
Gevecht 1791: 116, 129.
1792: 51, 61, 63, 64, 81, 84, 121.
Gilde 1791: 13, 14, 15.
1792: 59, 60.
Glazenmaker 1792 (Verkort): 216.
Gouden beroepsjubileum 1792: 100.
Gouden bruiloft 1791: 109.
1792: 57, 100, 108.
Gouden-Handstraat 1791: 52.
Gouden kloosterlingjubileum 1792: 108.
Gouvernement 1791: 22, 79, 108.
1792: 7, 16, 18, 25, 29, 38, 42, 50, 59, 60, 90, 92, 94, 97, 118; (Verkort): 220.
Gouverneur-Generaal 1791: 36, 105, 154.
1792: 35, 67, 89, 102.
Graaf 1791: 22, 23, 28, 35, 43, 49, 61, 62, 66, 72, 74, 80, 85, 91.
1792: 72, 77, 90, 93.
Graaf van Vlaanderen 1791: 72, 85.
1792: 72, 77, 90, 93.
Graanhandel 1791: 130.
Grafmonument van Albrecht en Isabella 1791: 63.
Graveur 1792: 136.
Groeninge 1791: 151.
Groentekramen 1791: 95.
Griffier 1791: 111.
Grote Raad van Mechelen 1791: 107.
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Hallegebod 1791: 5, 25, 33, 35, 54, 80, 84, 94, 115, 124, 125.
1792: 16, 22, 26, 82, 90, 145, 149, 153, 163, 167.
Hallen en Halletoren 1791: 6, 95, 96, 102, 106, 131, 132, 136, 137; (Verkort):
183.
1792: 7, 8, 13, 42, 45, 60, 66, 110, 117, 120, 125, 127, 131, 136, 141, 145, 146,
149, 152, 156, 158, 163, 177; (Verkort): 221.
Handelskom (Kom) 1791: 7, 90, 92, 98, 123, 133; (Verkort): 171, 193, 209.
1792: 172; (Verkort): 229.
Heer Fiscal (Raad Fiscal) 1791: 103, 110, 119, 120.
1792: 51, 94, 95.
Heler 1791: 70.
Herbergen (Hotels) 1791: 5, 21, 46, 57.
1792: 49, 86, 112, 121, 138; (Verkort): 238.
- De Croone Imperial 1792: 21.
- De Gouden Aap, zie: Het Schomminkel.
- Den Aernd 1792: 118.
- Den Engel 1791 (Verkort): 181.
- Den Gouden Leeuw 1792 (Verkort): 226, 228.
- Den Haene 1791: 101.
- Den Hert 1792: 113.
- Den Landtsman 1791: 127.
- Den Meijboom 1791: 110.
- Den Palingpot 1791: 86, 94.
1792: 96.
- De Sevesterre 1791: 23.
- De Swaene 1791: 53; (Verkort): 180.
- De Swarte Falie 1791: 86.
1792 (Verkort): 249.
- De Vijf Ringen 1792: 167.
- Dux de Lauraine 1791: 27, 29; (Verkort): 182, 204.
- Het Dreveken 1792 (verkort): 187.
- Het Haentjen 1791: 65.
- Het Haeseken 1791 (Verkort): 188.
- Het Hof van Brussel 1792 (Verkort): 238.
- Het Kruijsken 1791 (Verkort): 178.
- Het Peerdeken 1792 (Verkort): 262.
- Het Schomminkel (De Gouden Aap; Le Singe d'Or) 1792: 144; n.
109.
- Het Vliegend Peert 1792: 5.
- Hof van Commercie 1791: 116.
1792: 125, 129.
- Le Singe d'Or, zie: Het Schomminkel.
- 't Hantbogenhof 1791: 13.
Herbergier 1791: 23, 53, 56.
1792: 22, 23.
Hertog 1791: 85.
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1792: 93.
Hofstede 1792: 86.
Hond 1791: 94.
Honderdjarige 1791: 146.
Hoofdman 1791: 28, 124, 142.
1792: 83, 163.
Hoofdwacht 1791: 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 21, 39, 40, 45, 50, 104, 105, 118, 148;
(Verkort): 183.
1792: 15, 20, 23, 27, 57, 58, 60, 61, 79, 81, 83, 119, 133, 145, 168, 169, 177.
Hoogbaljuw 1791: 127.
Hoogstraat 1791: n. 171; (Verkort): 200.
1792: 117; (Verkort): 220.
Horloge 1791 (Verkort): 183.
Hospitaal 1791: 21; (Verkort): 171, 198.
1792: 35.
Hotels, zie: Herbergen.
Hoveniers 1791: 97.
Hugo Losschaertstraat 1792: n. 131.
Huidevetterij 1792: 45.
Huis van Oostenrijk 1791: 106.
1792: 44, 62, 130, 132, 159.
Huizen te Brugge
- Hemelrijk 1792: 8.
- Het Boogsken 1792 (Verkort): 251; n. 7.
- Het Gouden Kussen 1791: 8.
1792: 112.
- Jeruzalem 1792: n. 131.
- Magerzo 1792: n. 131.
IJser Hecken 1792 (Verkort): 219.
Inhuldiging
- Leopold II 1791: 67, 72, 83, 84, 85.
- Franciscus I of II 1792: 72, 73, 77, 90, 92, 93.
Invaliden 1791: 37.
Italiaan 1791 (Verkort): 184.
1792 (Verkort): 235, 257.
Jacht 1791: 97.
Jointe der gemene armekamer 1791: 54.
Juwelen 1791: 113.
Juwelierswinkel 1791: 113.
Kaaimeesterschap 1791: 66.
Kamer van Commercie 1791: 123.
Kanon 1791: 6, 7, 9, 10, 91, 133, 137, 153.
1792: 12, 16, 57, 58, 62, 63, 84, 110, 127, 132, 134, 143, 145, 149, 168.
Kanunnik 1791: 7, 18, 67, 72, 74, 89, 112, 138; (Verkort): 179.
Kapellen, Kerken en Kloosters te Brugge
- Kerken 1791: 55.
1792: 3, 47, 52, 66, 70, 79, 88, 100, 117, 136, 152.
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-

Kloosters 1791: 51.
1792: 52, 75, 79, 107, 121, 138.
Apostolinen
- klooster 1792: 169.
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-

Arme Klaren
- kerk 1791: 1, 52.
- klooster 1791: 1, 52.

-

Augustijnen
- kerk 1792: 79.

-

Begijnhof 1791: 53, 64, 69.
1792: 66.
Discalsen (Karmelieten)
- kerk 1791: 38, 88.
- klooster 1792: 51.

-

-

Duinenabdij 1792: 96.
Heilige Bloedkapel 1791: 5, 13, 14.
1792: 176.
Jeruzalemkerk 1791: 59, 60.
1792: 49.
Jezuïetenklooster 1792: n. 127.
Kapucijnen
- kerk 1791: 56.
- klooster 1792: 27, 41, 43, 108.

-

Karmelieten, zie: Discalsen.
Kartuizerinnen
- kerk 1791: 18.
- klooster 1791: 18.

-

Kartuizers
- klooster 1791: 128.

-

Onze-Lieve-Vrouwkerk 1791: 60, 63, 73, 95, 109, 113.
1792: 5, 6, 19, 52, 100, 106, 107, 146, 164; (Verkort): 255.
Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens
- kapel 1791: 98, 143.
1792: 42, 99, 108.

-

-

Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie
- kerk 1791: 99.
1792: 99.

-

Penitenten
- kerk 1791: 7.
- klooster 1791: 7.

-

Predikheren
- kerk 1791: 83, 123.
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klooster 1791: 95, 113.
1792: 132.

-

Recoletten
- kerk 1791: 83, 94, 143.
1792: 150; (Verkort): 232.
- klooster 1791: 103; (Verkort): 187.
1792 (Verkort): 251.

-

Sarepta
-

-

-

-

klooster 1791: n. 153.
1792: 57.

Schipperskapel 1791: 133.
Sint-Amandskapel 1791: 11; (Verkort): 172.
Sint-Annakerk 1791: 46, 92.
1792 108.
Sint-Christoffelkapel 1792: 101, 171; n. 77.
Sint-Donaaskerk 1791: 7, 18, 38, 54, 63, 71, 81, 100, 106, 109, 112,
131, 136, 137, 138; (Verkort): 179.
1792: 36, 46, 47, 48, 52, 66, 70, 72, 76, 78, 88, 97, 110, 136.
Sint-Gilliskerk 1791: 66, 78.
1792: 39.
Sint-Jacobskerk 1791: 60, 71, 89, 90, 92, 136.
1792: 3, 57, 170.
Sint-Joriskapel 1792: 101, 171; n. 77.
Sint-Nikolaas van Tolentijn
- kapel 1791: 1.
Sint-Salvatorkerk 1791: 50, 56, 59, 70, 77, 89, 146, 147, 148.
1792: 2, 3, 19, 45, 46, 52.
Sint-Walburgakerk 1791: 60, 95; n. 81.
1792 (Verkort): 230, 253.
Spermalie
- klooster 1792 (Verkort): 256.

-

Stedeschole
- kerk 1791: 7.

-

Theresianenklooster 1792: n. 131.

Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge
- Kerken 1792: 110.
- Kerk van Oudenaarde 1791: 107.
- Kerk van Sint-Michiels 1792: 151.
- Kloosters 1791: 51.
1792: 33.
- Abdij van Tongerlo 1792: 12.
- Klooster van La Trappe 1792 (Verkort): 237.
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Kardinaal 1791: 79.
1792: 68.
Kartuizerinnenstraat 1792: n. 9.
Kasteel van Antwerpen 1792: 143, 145.
Kasteel van Cinon (Verkort): 184.
Katelijnepoort 1791: 117.
1792: (Verkort): 225.
Katelijnestraat 1791: 1, 95; n. 20.
1792: 121.
Kazerne 1791: 40, 47, 153.
1792: 57, 58, 61, 65, 71, 142, 144.
- Poermolen (de) 1791: 10, 117; n. 27.
- Lange Rei (aan de) 1791: 117.
1792: 132.
Keizerpoort (Gent) 1791: 97.
Keizersgezinden, zie: Fijgen
Kerken: zie Kapellen, Kerken en Kloosters.
Kerkhoven
- Brugs 1791: 61, 63.
- Onze-Lieve-Vrouw 1791: 151.
1792: 165; (Verkort): 235.
- Sint-Andries 1791: 53.
- Sint-Donaas 1791: 112, 113.
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Sint-Gillis 1791 (Verkort): 203, 204.

Kermis 1791: 103, 104; (Verkort): 207.
1792: 66.
Ketellapper (Ketenpapper) 1792 (Verkort): 215; n. 1.
Ketenpapper, zie: Ketellapper.
Klaverstraat 1791: 21.
Kleerkoper 1792 (Verkort): 221.
Kleermaker 1791: 11.
1792: 100.
Klein Eeckhoutstraetje 1792 (Verkort): 231.
Kleine Hoedenmakersstraat 1791: n. 107.
Kleine Sint-Amandsstraat 1791 (Verkort): n. 1.
Klimaat 1791: 19, 20, 33, 49, 73, 79, 99, 100, 144; (Verkort): 169, 170, 172,
174, 175, 177, 178, 182, 192, 196, 199, 202, 206, 210, 212, 213, 214.
1792: 7, 32, 34, 46; (Verkort): 217, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 233, 238,
242, 247, 249, 254, 260, 261.
Kloosterorden
- Jezuïeten 1792: 166.
- Kapucijnen 1791: 139.
- Penitenten 1791: 60.
- Recoletten 1791: 8.
1792: 33; (Verkort): 215.
- Theresianen 1792: 109.
Kloosters, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters.
Klub (Vrienden van eendracht, vrijheid en gelijkheid) 1792: 141, 153, 154, 156,
157, 158, 159, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 178, 179.
Koetsier 1791: 125.
1792 (Verkort): 246.
Kom, zie: Handelskom.
Kolonel 1792: 64.
Koophandel 1791: 123.
1792: 35, 88.
Koopman 1792 (Verkort): 239, 261.
- in gist 1791: 93.
- in lijnwaad 1792 (Verkort): 262.
- in wol en linnen 1791: 154, 156.
Koopvaardijschip 1791: 123; zie ook: Schip.
Koorddanser 1791: 76; (Verkort); 186, 187.
Korenbloemstraat 1791 (Verkort): n. 9.
Korte Raamstraat 1791: n. 107.
Koster 1792: 2.
Kreupelen 1791: 55.
Kreupelenstraat, zie: Blindekensstraatje.
Krijgsacademie 1791: 128.
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Krijgsgebied 1791: 15, 16.
Krijgsgevangenen 1791: 24, 49.
1792: 64.
Krijgsmagazijn 1791: 6.
Krijgsoefeningen 1791: 91.
Krijgsraad 1791: 21, 23, 129.
Krijgsstraf 1791: 37, 49.
Krijgswetten 1791: 24, 25.
Kruidenier 1792 (Verkort): 248.
Kruispoort 1791: 91, 116, 117; (Verkort): 195.
1792: 117, 132, 143.
Kuipersstraat 1792: 101; n. 4; (Verkort): n. 9.
Kuipersplaats 1791 (Verkort): 201.
1792: 32.
Kunstwerk 1792 (Verkort): 224, 225, 257, 258.
Landhuis van het Brugse Vrije 1791: 17, 29, 56, 128, 132, 154, 156.
1792: 129, 164, 165, 172.
Lane 1792: 57.
Lange Rei 1791: 27, 117, 133; n. 153; (Verkort): 182, 204.
1792: 39, 57, 132, 240.
Langestraat 1791: 69, 117, 128; (Verkort): 179.
Ledigganger 1791: 55, 56.
Leertouwersstraat (Witte -, Zwarte - ?) 1792: 100.
Lijnbanen 1791: 90.
Lijndraaier 1791: 90.
1792: 39.
Loterij 1791 (Verkort): 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214.
1792: 1, 118; (Verkort): 216, 217, 219, 221, 222, 226, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256.
Luikenaars 1792: 171.
Maalderijpacht 1791: 130.
1792: 97.
Maalse Steenweg 1791: n. 122.
Magistraat 1791: n. 122.
- van Antwerpen 1791: 31.
- van Brugge 1791: 5, 15, 18, 25, 28, 31, 33, 35, 43, 54, 64, 65, 67,
76, 79, 80, 90, 95, 96, 106, 108, 109, 115, 120, 125, 132, 137, 138,
141, 142, 144, 145, 147, 148; (Verkort): 188, 203.
1792: 7, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 47,
50, 54, 59, 60, 62, 68, 69, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 90, 91, 92, 96, 128,
131, 134, 137, 145, 161; (Verkort): 226, 235, 259.
- van Brussel 1791: 35.
1792: 24.
- van Gent 1791: 31, 60.
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van het Brugse Vrije 1791: 29, 37, 74.
1792: 7, 30, 104, 169.
van Kortrijk 1792: 81.
van Oostende 1791: 135.
1792: 130.

Majesteitsschennis 1791: 2.
Mallebergplaats 1791: 81, 112.
1792: 78, 154.
Manifest
- van de koning van Frankrijk 1792: 62, 65.
- der Verenigde Belgen en Luikenaars 1792: 171.
Maréchaussee 1791: 10, 23, 40.
Markt 1791: 1, 6, 10, 14, 21, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 71, 81, 95, 96, 117, 129,
131, 136, 137, 142; n. 3, n. 4; (Verkort): 183, 192.
1792: 13, 15, 20, 23, 57, 58, 61, 78, 80, 81, 82, 101, 112, 121, 123, 126, 127,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 145, 154, 169, 171, 176, 177;
(Verkort): 221, 223, 230, 238, 257, 258, 261.
Markt te Deinze 1792: 111.
Maskeren 1791: 35, 38, 39, 41, 45; (Verkort): 175.
1792: 29, 32; (Verkort): 223.
Matrassen 1792: 132, 135.
Meers 1791: 72.
1792 (Verkort): 258.
Mercenier 1791: 53; (Verkort): 180.
1792: 19.
Mestrapers 1791: 33, 34, 56.
Metselaar 1792 (Verkort): 216, 231.
Metselaarsknaap 1791 (Verkort): 198.
1792: 12.
Militairen 1791: 2, 4, 10, 11, 14, 15, 25, 32, 38, 40, 44, 45, 47, 50, 81, 83, 91,
93, 95, 96, 101, 104, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 122, 125, 129,
131, 134, 135, 137, 148, 151, 153; (Verkort): 183, 195.
1792: 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 32, 40, 47, 56, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 78, 80, 81, 82, 107, 110, 111, 113, 119, 121,
125, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 150,
154, 160, 166, 168, 169; (Verkort): 224.
Minister 1791: 35, 43, 46, 61, 62, 63.
Minnewater 1791 (Verkort): 178; n. 27.
1792: 5.
Molen 1791: 53; (Verkort): 197.
Molenaar 1792: 97.
Molenaarsknecht 1791: 57.
Molenwallen 1791: 33.
Monnik 1791: 91.
Moordenaar 1791: 8, 58, 68.
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Municipaliteit 1792: 161, 163, 166, 167, 176, 179.
Munte 1791 (Verkort): 180.
1792: 112; (Verkort): 249.
Naaister 1792: 135.
Naaldenstraat 1792: n. 77.
Naamlijst
- van Fransen verblijvende te Brugge 1792: 69.
- van vreemdelingen logerende in herbergen 1791: 56, 124.
1792: 22, 23.
Nachtroeper 1791: 18, 28, 114.
Neringen, zie: Ambachten-Neringen.
Nieuwjaarsbrug 1792 (Verkort): 217.
Nieuwsbladen 1792: 116.
Nieuwstraat 1792: 106.
Niklaas Desparsstraat: zie Bezemstraat.
Noord-Gistelhof 1791: n. 107.
Noordzandstraat 1791 (Verkort): 198.
Oesterputten 1792: 142.
Oesters 1792: 142.
Officiën
- geestelijke 1791: 24.
- wereldlijke 1791: 24.
1792 (Verkort): 253.
Ommegang van het Heilig Bloed 1791: 64, 69.
1792: 66.
Ongeval 1791 (Verkort): 173, 176, 193, 194, 197, 198, 203, 204, 207, 211.
1792: 31; (Verkort): 216, 221, 229, 231, 234, 240, 241, 246, 256, 259, 260, 261,
262.
Ontvanger-generaal der provinciale rechten 1791: 104.
Ontvanger van de contributie 1791: 115.
Ontvluchting 1791: 70, 127.
1792: 16.
Oorlog 1791: 150, 152.
1792: 28, 35, 57, 64, 68, 70, 76, 78, 87, 88, 110, 113, 114, 118, 142.
Oorlogsmisdaden 1792: 87, 89.
Oorlogsschade 1791: 90.
1792: 87.
Oorlogsverklaring 1791: 32, 67, 70.
Oostendse Vaart 1791: 33.
1792: 172.
Oost-Gistelhof 1791: n. 107.
Opperrechtbanken 1791: 59.
Oproer 1791: 3, 4, 9, 10, 12, 16, 30, 31, 35, 39, 40, 41, 47, 68, 74, 77, 82, 86,
87, 89, 103, 104, 109, 111, 119, 120, 121, 122, 128, 144.
1792: 4, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 35, 60, 70, 81, 85, 102, 106, 115, 135, 152, 173.
Opruiing 1791: 101, 103.
1792: 17, 25, 54, 74, 81, 169, 179.
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Opsporingspremie 1791: 68.
1792: 54.
Ordonnantie 1791: 5, 24, 25, 26, 33, 35, 51, 55, 94, 105, 108, 112, 115, 124,
125, 130, 149.
1792: 16, 18, 22, 27, 29, 32, 42, 43, 49, 54, 69, 73, 74, 83, 90, 91, 92, 102, 116,
128, 131.
Orgel 1792 (Verkort): 257, 258.
Oude Gentweg 1792 (Verkort): n. 7.
Overheidsfinanciën, zie: Financiën.
Overlijden
- Leopold II, 1792: 40, 42, 44.
- Marie-Louise 1792: 74, 75.
Overlopers 1791.: 24.
Overstroming 1791: 33, 49.
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Veurne 1791: 100; n. 15.
1792: 62, 65, 103.
Vinkt 1791: 87.
Vlaanderen 1791: 6, 35, 51, 67, 72, 88, 89, 97, 103, 104, 110; n. 15.
1792: 10, 17, 53, 67, 87, 88, 93, 94, 121, 158, 159, 166.
Waasten 1791: n 15.
Wakken 1792: 84.
Waregem 1791: 97.
Watervliet 1792: 33.
Wenduine 1791: 20, 21, 144.
1792: 8.
Wenen 1792: 24, 40, 42, 74.
Wervik 1791: n. 15.
West-Vlaanderen 1791: 6.
1792: 61, 103.
Zedelgem 1791: 128.
Zomergem 1791: 8, 57, 58; n. 24.
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1792: n. 60.
Zwitserland 1792 (Verkort): 257.

3. Personenregister
Aerts 1791: 3.
Albert van Saksen-Teschen (Albert van Saxentesschen) (hertog) 1791: 85; n.
46.
1792: 89, 93.
Albert van Saxentesschen, zie: Albert van Saksen-Teschen.
Albrecht (aartshertog) 1791: 63.
Ardeijne (tinnegieter) 1792: 31.
Asseline Jean René (bisschop van Boulogne) 1791: n. 140.
Augustinus 1792: 50; zie ook: Augustinus Jacob Joannes.
Augustinus Jacob Joannes (Augustinus) 1791: 63; n. 89.
Auxilius van Moorslede, alias Pieter Francis Dominicq Vervisch (ex-pater).
1791: 139; n. 169.
1792: 38, 50; n. 29, n. 49.
Baert J. 1791: 154.
Bailliu J. (Balieu) 1792: 130; n. 100.
Balieu, zie: Bailliu J.
Balieu (tegeldekkersknaap) 1791: 21.
Bedet 1791: 119.
Beerendonk, zie: Beerenbrouck
Beerenbrouck (Beerenbrok) (kanunnik) 1791: 18; n. 37.
Bender, zie: Van Bender Blaise.
Bengalen 1792 (Verkort): 227.
Bethune Charos, zie: De Bethune Charos Amand Louis.
Bielbleu (De Bielen) 1792: 14, 18, 53 n. 17.
Bielen, zie: De Bielen.
Bogaert, zie: Bogaert Benedictus.
Bogaert Benedictus (Bogaert) 1791: n. 117.
Bogaert Joseph (drukker-boekverkoper) 1791: 142; n. 4, n. 171.
1792: 38; n. 130; (Verkort): 257, 258.
Bompré (commandant van Brugge) 1791: 75.
Boone, zie: Boone Boudewijn.
Boone Boudewijn (Boone) 1792: 94; n. 72.
Boterdael Louis 1792: n. 77.
Boterdal, zie: Van Boterdael Amandus.
Bouckké (paruquier) 1791: 53; (Verkort): 180.
Bouffon: zie Buffon.
Bourgonjon (koopman in gist) 1791: 93.
Bournonville (generaal) 1792: 128, 129.
Bouterij (weduwe) 1791: 70.
Breijdel (weduwe) 1792: 13.
Breijdel Charles 1792: n. 97.
Breijdel Frans 1792: 126; n. 96.
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Brenart Felix Guilielmus Antonius (bisschop van Brugge)
1791: 33, 89; n. 17, n. 37, n. 54.
1792: 76; n. 29, n. 55, n. 75.
Buffon (Bouffon) 1792 (Verkort): 227, 228.
Bulcke Frans 1791 (Verkort): 205.
1792: 112; n. 84.
Bultinck 1792 (Verkort): 245, 252.
Caloen, zie: Van Caloen Jean Adrien Joseph; Van Caloen Joseph Jean.
Cambier (stedegarson) 1792 (Verkort): 251.
Cartouche (bendeleider) 1791 (Verkort): 181; n. 5.
Casteels (schipper) 1791 (Verkort): 204.
Cautauw, zie: Coutteau Charles.
Coepiters, zie: Coppieters.
Cools (meester-timmerman) 1791: 122.
Coppieters (Coepiters) 1792: 101; n. 77.
Coppieters Charles 1791: n. 133.
Coppieters Robert (burgemeester van schepenen) 1792: 7.
Coppieters Thérèse 1792 (Verkort): n. 3.
Coppieters 't Wallant Jean-Baptiste (Van Dwalant) 1791: 102; n. 133.
Corbisier 1792: 24.
Coutteau Charles (Cautauw) (baljuw van het Proosse) 1792: 98; n. 75.
d'Arc Jacob (vader van Jeanne d'Arc) 1791 (Verkort): 184.
d'Arc Joanne 1791 (Verkort): 184.
d'Arthiu Martinus (herbergier) (vrouw van) 1792 (Verkort): 249.
De Baillet 1792: 24.
De Bast, zie: De Bast Jos. François.
De Bast J. 1791: 6.
De Bast Jos. François (De Bast) 1791: 127; n. 159.
De Bender, zie: Van Bender Blaise.
De Bethune Charos Amand Louis (Bethune Charos) 1792: 53, 54; n. 41.
De Biela (De Bielen) 1792: 14, 18, 53; n. 17.
De Bielen (Bielen), zie: Biëlbleu; De Biela; De Bielle; De Lilien.
De Bielle (De Bielen) 1792: 14, 18, 53; n. 17.
De Busscher Joseph (drukker) 1791: n. 74.
De Clerck Gregorius (Le Clercq) (bakker) 1791: 71; n. 96.
De Clercq (meester-bakker) 1792 (Verkort): 222.
De Cridts J.L. 1791: 141.
1792: 43.
De Deurwaerder (raadspensionaris) 1791: 127.
1792: 12.
De Franckenberg Joannes Henricus (aartsbisschop van Mechelen) 1791: 35; n.
59.
De Heere Bruno Jacques (d' Heere Bruno Jacques) 1791: 52; n: 76.
De Jaeger 1792: 32.
De Jaegher Frans (Jaeger) 1791: 2; n. 6; (Verkort): n. 9.
De Laeter (substituut) 1792: 50.
De Leenheer (substituut-generaal) 1791: 127.
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Delegande Judocus 1791: 27, 29.
Delij (weduwe) 1791: 44.
De Lilien (De Bielen) 1792: 14, 18, 53; n. 17.
Delvau (dokter) 1792 (Verkort): 246.
Delvaux, zie: Devaux Jac.
De Mercij d'Argentau, zie: De Mercy d'Argentau Florimond Claude.
De Mercy d'Argentau Florimond Claude (De Mercij d'Argentau) (graaf en
minister) 1791: 22, 23, 28, 35, 43, 46, 49, 61, 62, 66, 72, 74, 80; n. 43.
De Moor, zie: De Moor Cornelis Franciscus.
De Moor Cornelis Franciscus (De Moor) (boekdrukker) 1792: 38; n. 28.
De Net 1792: 4.
De Net Charles, zie: Denet-Ryeland Charles.
Denet-Ryeland Charles (De Net Charles) 1792: 103; n. 80.
De Pachter (pastoor) 1792: 6.
De Pape J. (jr.) 1792: n. 52.
De Pape Martinus (Pape) (zilversmid): 1792: 68; n. 52.
De Pauw (kanunnik) 1791: 74.
De Pauw Laurens (metselaar) 1792 (Verkort): 231.
De Pauw Petrus (deken van Sint-Donaas) 1791: 100.
1792: 47.
De Peellaert de Steenmaere Maximiliaan (Steemaere) 1791: 41, 42; n. 63.
De Peellaert van Steldershove Jean Nicolas Ambroise (Westhove de Peellaert)
1792 (Verkort): 220; n. 3.
De Peellaert van Westhove Jean Louis 1792 (Verkort): n. 3.
De Penaranda de Franchimont Pierre (Francimont) 1792 (Verkort): 259; n. 9.
De Reu Pieter 1792: n. 60.
De Rijckere Jan 1791: n. 99.
De Rodoan Karel Filips (bisschop) 1791: n. 168.
De Roo Anne Marie 1791: n. 92.
De Schodt J.B. (priester) 1792: 6.
De Serret François Joseph (Serréz) 1792: 167, 168, 169, 177; n. 129.
De Sloovere Petrus (drukker) 1791: n. 74.
1792: n. 28.
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De Stoop Jean Jacques (schepen van Brugge) 1791 (Verkort): 192; n. 6.
Dethieu J. (zilversmid) 1791: n. 166.
Deurwaerder (pensionaris) 1792: 122, 123.
Devaux Jac. (Delvaux) (advokaat) 1791: 61, 63, n. 84.
De Visch 1791 (Verkort): 201.
De Visscher Mathias 1791: n. 23.
De Vos Pieter (kleermaker) 1792: 100.
De Wilde (bleker) 1791 (Verkort): 203.
d'Heere Bruno Jacques, zie: De Heere Bruno Jacques.
d'Heijne, zie: Heene Henricus.
Diebrouck Judocus (koopman in lijnwaad) 1792 (Verkort): 262.
Donche 1791: 145.
Donnij, zie: Donny J.
Donny J. (Donnij) (notaris): 1792: 174; n. 136.
d'Ougst Joannes (vrouw van) 1791 (Verkort): 182, 192.
Dumouriez du Perier Charles François (generaal) 1792: 129, 143, 151; n. 88,
n. 89, n. 98.
Dupon (molenaarsknecht) 1791: 57.
Du Pon Jean-Baptiste 1791: n. 80.
Du Priz Geeraard 1792 (Verkort): 232.
Elij (meester-glazenmaker) 1792 (Verkort): 216.
Emmerij d'Alvoije 1792: 134, 142.
Faveers F. (blauw- en caleurdrukker) 1792: 56; n. 45.
Feijs Bernard (Feyts) (meester-timmerman) 1792: 170; n. 135.
Feyts, zie: Feijs Bernard.
Fourbiseur 1792 (Verkort): 231.
Francimont, zie: De Penaranda de Franchimont Pierre.
Franciscus I of II 1792: 44, 57, 67, 74 (II), 90, 92, 93, 97, 110, 162, 170.
Gailliard 1792: 41, 42; zie ook: Gailliard Joannes; Gailliard Melchior Jean.
Gailliard Joannes (Gailliard) (bakker) 1791: 101, 145; n. 132.
Gailliard Melchior Jean (Gailliard) (pastoor) 1791: 27; n. 50.
Galiard (comijs) (vrouw van) 1792 (Verkort): 256.
Gasbeke 1792: 175.
Genelles 1792: 19.
Ghuijse, zie: Ghuuse Ch.
Ghuijze, zie: Ghuuse Ch.
Ghuuse Ch. (Ghuijse, Ghuijze) 1791: 111, 115; n. 142, n. 151.
1792: 60; n. 49.
Gideon Ernst (veldmaarschalk) 1792: 102.
Glorie Jan Bertold (pastoor) 1791: n. 146.
Goddijn 1791: 63, 111; n. 88.
Goddijn J.B. 1791: n. 88.
Goumarin 1792: 117.
Hanssens 1792 (Verkort): 221, 240, 247, 250.
Hardij, zie: Hardy Antoine.
Hardy Antoine (Hardij) (officier) 1791: 2; n. 6.
1792: 94; n. 72.
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Heene Henricus (d'Heijne) 1791: 102; n. 133.
1792: 101; n. 77.
Heene Jan 1791: n. 133.
Heije 1791: 6.
Helderson (kleerkoper) 1792 (Verkort): 221.
Helderson (weduwe) 1791: 151.
Hinkens Jacobus, zie: Hinnekens Jacobus.
Hinnekens Jacobus (Hinkens Jacobus) (pastoor) 1791: 89, 90.
Hopsomere C. 1792: 160.
Ide Basilius 1791: n. 133.
Isabella (aartshertogin) 1791: 63.
Jaeger, zie: De Jaegher Frans.
Jansens 1791: 107.
Jarry (adjudant generaal) 1792: n. 67.
Jodogne Frans (pater) 1791: n. 136.
Jooris 1791: 18.
Jooris Willibrordus (kanunnik, aartspriester) 1791: 7, 89; n. 18.
Jozef II 1791: 7, 26, 51, 85; n. 10, n. 46, n. 86, n. 93, n. 152, n. 156.
1792: 93, 102, 162, 176; n. 45.
Kaissin (Italiaanse kermisreiziger) 1791. (Verkort): 184.
1792 (Verkort): 235, 257.
Karel de Stoute 1791: n. 90.
Karel III (koning van Spanje) 1792: 74.
Karel IV (koning van Spanje) 1791: 137.
1792: 74.
Karel VI 1792: 77, 162.
Karel VII (koning van Frankrijk) 1791 (Verkort): 184, 185.
Kindts J. (Kints) 1791: 111; n. 143.
Kints, zie: Kindts J.
Kodde 1791: 2.
Konink 1791: 107.
Kuijpkens (dokter en mercenier) 1791: 53; (Verkort): 180.
La Maire, zie: Lameire Albert.
Lameere M. 1792: n. 95.
Lameire Albert (La Maire) (bakker) 1792: 125, 195.
Lammen August Jozef 1791 (Verkort): n 11.
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Lams Joos 1791: 68.
Lansens 1791: 66.
Lantsoght Anne 1791: n. 92.
Lantsoght Antoine 1791: n. 92.
Lantsoght Charles 1791: n. 92.
Lantsoght Joseph 1791: n. 92.
Lataire Pieter (Le Clair Joannes) 1791: 57; n. 80.
Laurins de Diepenhede, zie: Lauwereyns de Diepenhede François Xavier.
Lauwereyns de Diepenhede François Xavier (Laurins de Diepenhede) (priester)
1792: 106.; n. 81.
Lavey (boekweitmulder) 1791: 148.
Le Clair Joannes, zie: Lataire Pieter.
Le Clercq, zie: De Clerk Gregorius.
Leman Joannes 1791: 109.
Leopols II 1791: 1, 2, 11, 19, 50, 72, 74, 77, 83, 84, 91, 103, 106, 107, 131,
133, 142, 152; n. 41, n. 46.
1792: 10, 16, 24, 40, 44, 46, 73, 74, 75, 127, 162.
Lodewijk XVI 1791: 85.
1792: 10, 65.
Lodewijk XVIII 1791: n. 140.
Loose Domin 1791 (Verkort): 176.
Loose Joannes (blekersknecht) 1791 (Verkort): 203.
Luckner (veldmaarschalk) 1792: n. 62, n. 66, n. 72.
Maasheek F. (kolonel) 1792: n. 104.
Maertens 1791: 155.
Malfait 1791: 102, 106.
Maréchal (pater) 1791: 123.
Maria-Christina 1792: 89, 93; n. 46.
Maria-Theresia 1791: 51.
1792: 55, 66, 73, 162, 176.
Maria van Bourgondië 1791: n. 90.
Marie-Louise 1791: 137.
1792: 74.
Maroucx d'Opbracle Louis Joseph (raad fiscaal van Vlaanderen) 1791: n. 134.
Martimides 1791: 45.
Mason Lamain Jan (kermisreiziger) 1791 (Verkort): 188, 190, 191.
Maurus Francies (pachter van de stadsmaalderij) 1791: 130.
Mesdagh Antoine 1792: n. 44.
Meulemeester Joseph (Muelemeester Pieter) 1791: 128; n. 161.
Michot 1792: 156.
Moentack, zie: Moentack Charles.
Moentack Charles (Moentack) 1791: 102; n. 133.
1792: 101; n. 77.
Moentack Charles François 1791: n. 133.
Muelemeester Pieter, zie: Meulemeester Joseph.
Mumelbeke, zie: Van Wymelbeke Philippus Antonius.
Neerijnks Guillialmus 1792 (Verkort): 258.
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Nikoletti (kermisreiziger) 1792 (Verkort): 227.
Noë Carel 1792 (Verkort): 215.
Noppe (weduwe) 1791: 67.
Nope Eugenius 1791: 67.
Ottoy Marie Françoise 1791: 109.
Ouvenagel 1792: 15.
Pape, zie: De Pape Martinus.
Passchalis à Varisio (pater) 1792: 33.
Petit, zie: Petyt Pieter.
Petyt Pieter (Petit) (zilversmid) 1792: 68; n. 52.
Pieters (winkelier) 1791: 69.
Pieters Pieter 1791: n. 103.
Pijpe Ludovicus 1792: 44.
Pindal (kermisreiziger) 1791 (Verkort): 190.
Pius VI 1791: 129; n. 110, n. 147.
1792: 11, 68.
Pollet 1792 (Verkort): 226.
Pollet (burgemeester van Blankenberge) 1791: n. 67.
1792 (Verkort): 248.
Pollet Pieter 1791: n. 103.
Ponjou (herbergier) 1792 (Verkort): 253.
Pouppe Livina 1791: n. 174.
Pruvoost 1791: 11.
Puijenbrouke 1792: 8, 9.
Raepsaet (koopman) 1792 (Verkort): 261.
Reniers, zie: Reniers Andreas.
Reniers Andreas (Reniers) 1791: 90; n. 120.
Rickx 1791: 119.
Ridtsij Florentius 1791: n. 174.
Ridtsij Joannes (Ritsinck Joannes) 1791: 145: n. 174.
Rietaege 1791: 99.
Ritsinck Joannes, zie: Ridtsij Joannes.
Roels (kruidenier) 1792 (Verkort): 248.
Rohaert Jean Ferdinand (Rouaert) 1791: 127; n. 159.
Rouaert, zie: Rohaert Jean Ferdinand.
Sassenbrouk 1791: 153.
Schrijvere 1792 (Verkort): 252, 254.
Segaert 1791: 27, 92, 155.
Selim III (Turkse sultan) 1791: n. 138.
Sennesal J.B. (pastoor) 1791: 150.
Serréz, zie: De Serret François Joseph.
Sijnaeve, zie: Synaeve Augustinus.
Sijthof Johanna 1791: n. 133.
Smet (lijndraaier) 1792: 39.
Smit 1791 (Verkort) 178.
Smit (mercenier) 1792: 19.
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Spillebout, zie: Spillebout Louis.
Spillebout Jean Baptist Hyacint (advokaat) 1791: n. 145.
Spillebout Louis (Spillebout) (griffier) 1791: 111; n. 145.
Stasignon, zie: Stassignon Jacques.
Stassignon H.I. (koopman) 1792 (Verkort): 239.
Stassignon Jacques (Stasignon) 1792: 130; n. 101.
Steemaere, zie: De Peellaert de Steenmaere Maximiliaan.
Steenhout 1791: 99.
Stiglitz (kermisreiziger) 1791 (Verkort): 189, 190, 191.
Stochove L. 1791 n. 6.
Stochove Nicholas 1791: n. 6.
Stochove Thérèse 1791: n. 133.
Stochove-Van Nieuwenhuyse J. 1791: n. 6.
Stokhove 1791: 2.
Swijnsdouw, zie: Wijnsdauw George Joseph; Wijnsdauw Sebastiaan.
Synaeve Augustinus (Sijnaeve) 1791: 72; n. 99.
Tissart (kapitein) 1792: 91.
Triest, zie: Triest de Terwalle Charles.
Triest de Terwalle Charles (Triest) (schepen) 1792: 123, n. 93.
Valkaert (kapelaan van Sint-Donaas) 1792 (Verkort): 243.
Van Bender Blaise (Bender, De Bender) (generaal) 1791: 50, 51; n. 69.
Van Boterdael Amandus (Boterdal) 1792: 101; n. 77.
Van Caloen Adrien Joseph (Caloen) 1792: 7, 122; n. 8.
Van Caloen Joseph Jean (Caloen) 1792: 7; n. 8.
Van Caster (brouwer) 1791: 12.
Van Caster Willem Antonius 1791: n. 28.
Van Cuijl 1791: 10.
Van Cuyl B. 1791: n. 26.
Van de Casteele Pieter (koopman in wol, winkelier) 1791: 92, 154, 156: n. 124.
1792: 30.
Van de Poele, zie: Van de Poele Augustinus; Van de Poele Franciscus.
Van de Poele Augustinus (Van de Poele) (meester-bakker) 1791 (Verkort):
1791: 179; n. 2.
Van de Poele Franciscus (van de Poele) (kanunnik) 1791 (Verkort): 179; n. 2.
Van der Heede, zie: Van der Heeren Aybert.
Van der Heeren Aybert (Van der Heede) 1792: 122, 123; n. 92.
Van der Hofstadt (Van der Hooftstad) 1792: 101; n. 77.
Van der Hooftstad, zie: Van der Hofstadt.
Van der Meersch, zie Van der Mersch Jan André.
Van der Mersch Jan André (Van der Meersch) (generaal) 1791: 22; n. 42.
Van der Noot 1792: 18.
Van Dwalant, zie: Coppieters 't Wallant Jean-Baptiste.
Van Eechoute 1791: (Verkort): 205.
1792: (Verkort): 221.
Van Eeck Frans (Van Eek) (drukkerboekverkoper) 1791: 142; n. 171.
Van Eek, zie: Van Eeck Frans.
Van Haecke Frans (Van Haecke Frans) (substituut, winkelier) 1792: 50; n. 38.
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Van Haeke Frans, zie: Van Haecke Frans.
Van Haute 1792 (Verkort): 230.
Van Hese, zie Van Hese Fr.
Van Hese Fr. (drukker-boekverkoper) 1791: 142; n. 171.
1792: 38.
Van Hese Jan 1792: n. 49, n. 105.
Van Heule, zie: Van Heule Pieter.
Van Heule (kapelaan van Sint-Walburga) 1792 (Verkort): 253.
Van Heule Pieter (Van Heule) (koopman) 1792: 147; n. 116.
Van Heurne 1792: 124; (Verkort): 224.
Van Honacker (kanunnik) 1791: 72, 138.
Van Kuijl 1792: 12.
Van Ockerhout 1792: 15.
Van Overlope (burgemeester van de commune) 1792: 147, 149.
Van Pamele 1791: 65.
Van Parijs, zie: Van Parijs Ch.
Van Parijs Ch. (Van Parijs) (advokaat) 1792: 147; n. 115.
Van Praet, zie: Van Praet Joseph Ignace.
Van der Mersch Jan André (Van der Meersch) (generaal) 1791: 22; n. 42.
Van der Noot 1792: 18.
Van Dwalant, zie: Coppieters 't Wallant Jean-Baptiste.
Van Eechoute 1791: (Verkort): 205.
1792: (Verkort): 221.
Van Eeck Frans (Van Eek) (drukker-boekverkoper) 1791: 142; n. 171.
Van Eek, zie: Van Eeck Frans.
Van Haecke Frans (Van Haecke Frans) (substituut, winkelier) 1792: 50; n. 38.
Van Haeke Frans, zie: Van Haecke Frans.
Van Haute 1792 (Verkort): 230.
Van Hese, zie Van Hese Fr.
Van Hese Fr. (drukker-boekverkoper) 1791: 142; n. 171.
1792: 38.
Van Hese Jan 1792: n. 49, n. 105.
Van Heule, zie: Van Heule Pieter.
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Van Heule (kapelaan van Sint-Walburga) 1792 (Verkort): 253.
Van Heule Pieter (Van Heule) (koopman) 1792: 147; n. 116.
Van Heurne 1792: 124; (Verkort): 224.
Van Honacker (kanunnik) 1791: 72, 138.
Van Kuijl 1792: 12.
Van Ockerhout 1792: 15.
Van Overlope (burgemeester van de commune) 1792: 147, 149.
Van Pamele 1791: 65.
Van Parijs, zie: Van Parijs Ch.
Van Parijs Ch. (Van Parijs) (advokaat) 1792: 147; n. 115.
Van Praet, zie: Van Praet Joseph Ignace.
Van Praet Joseph Ignace (Van Praet) (drukker-boekverkoper) 1791: 142; n.
171.
1792: 119; (Verkort): 218.
Van Severen (president van de representanten) 1792: 146, 147, 155, 165.
Van Severen, zie: Van Severen Bernard Charles Antoine.
Van Severen (Prelaat van de Duinenabdij) 1792: 96.
Van Severen Bernard Charles Antoine (Van Severen) (baljuw van het Proosse)
1792: 98; n. 75.
Van Severen Jan Baptiste (advokaat) 1792 n. 75, n. 113, n. 136.
Van Severen Theresia 1792: n. 75.
Van Slijpe 1791: 37.
Van Susteren H.J. (bisschop) 1792: n. 131.
Van Vijve Hendrik, zie: Van Vyve Henri Philibert.
Van Vyve Henri Philibert (Van Vijve Hendrik) (slager) 1791 (Verkort): 201;
n. 8.
Van Walleghem Bern. (broer van de auteur) 1791 (Verkort): 193.
Van Walleghem François (broer van de auteur) 1791: 93.
Van Wymelbeke Philippus Antonius (Mumelbeke) (pastoor) 1791: 52; n. 73.
Vautours Isabella (moeder van Jeanne d'Arc) 1791 (Verkort): 184.
Velain, zie Vilain Philippe Mathieu.
Verbeke (Verkort): 193.
Verplancke Joseph (deken van de wolwevers) 1792 (Verkort): 222; n. 4.
Vervaeke (weduwe) 1792: 13.
Vervisch Pieter Francis Dominicq, zie: Auxilius van Moorslede.
Vilain Philippe Mathieu (Velian) (hoogbaljuw van Gent) 1791: 127; n. 159.
Visscher (weduwe) 1791: 8.
Visscher Martinus 1791: 8, 17, 28.
Vlaminck Joanna 1791: n. 133.
Volkaert Joseph 1792: 144, 147.
Vonck Jan Frans (advokaat) 1791: 71; n. 58, n. 98.
Wats 1791: 2.
Westhove de Peellaert, zie: De Peellaert van Steldershove Jean Nicolas
Ambroise.
Wijnsdauw George Joseph (Swijnsdouw) 1791: 2; n. 9.
Wijnsdauw Sebastiaan (Swijnsdouw) 1791: 53; n. 77.
Winne 1792 (Verkort): 245.
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Wouters (graveur) 1792: 136.
Zuerens (metselaarsknaap) 1792: 12.
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