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Inleiding
Op 1 januari 1793 was ons land reeds enkele maanden door de Franse legers bezet(1).
De idealistische beloften waren niet ingelost. De Fransen zouden zich niet terugtrekken
en aan de Zuidelijke Nederlanden de onafhankelijkheid niet verlenen. Het decreet
van de Nationale Conventie van 15 december 1792 liet aan duidelijkheid niets te
wensen over: de essentiële Franse revolutionaire wetten moesten hier ook worden
toegepast. De annexatie lag dus in het verschiet. Van Walleghem en de meerderheid
van de Brugse bevolking waren daar radicaal tegen, maar de aanhangers van de
Brugse Jacobijnse club stemden op 25 februari 1793 voor de aanhechting van Brugge
bij Frankrijk. Op 18 maart 1793 werd generaal Dumouriez te Neerwinden door de
Oostenrijkers verslagen. Brugge werd weldra ‘van het Fransch barbaersch gespuijs
ontruijmt’ en het allerlaatste jaar van het Ancien Régime kon beginnen. Dit was een
zeer ongelukkig jaar: afschuw voor de gebeurtenissen in Frankrijk, waar de terreur
nu volop woedde, en de voortdurende vrees voor het naderende oorlogsgeweld. Want
inderdaad, op de conferentie van Antwerpen van 3 april 1793 hadden Groot-Brittannië,
de Republiek der Nederlanden, Pruisen en Oostenrijk beslist hun legers samen tegen
de revolutionaire Fransen te bundelen. Het zou van hen afhangen of de Zuidelijke
Nederlanden Oostenrijks bleven of Frans werden.
Brugge werd nu een bezette stad: voortdurend kwamen geallieerde troepen in en uit.
Vooral Hannoverse troepen, die voor de koning van Engeland vochten, verbleven te
Brugge. Dit alles en vooral de geruchten over de moordpartijen in Frankrijk, de
vervolging van de gelovigen en het nieuws over de krijgsverrichtingen aan de zo
nabije grenzen wekte een zeer zenuwachtige en veelal beangstigende sfeer. Jozef
van Walleghem kende géén gemoedsrust in die periode en was gewoon bang zoals
de meeste Bruggelingen, een kleine taaie groep Fransgezinden uitgezonderd.
Door de Oostenrijkse nederlaag te Fleurus werd het lot van onze landen bezegeld.
Reeds op 25 juni 1794 had de Franse generaal Van Damme bezit van onze stad
genomen. Nu begon voor Van Walleghem en de Bruggelingen de strijd om te
overleven. De waardeloze assignaten werden met dwang ingevoerd en het voedsel
werd schaars. Op de wekelijkse graan- en botermarkt werden kooplustige vrouwen
en meisjes doodgedrumd. De tijden waren inderdaad beroerd. Van Walleghem mocht
dan ook terecht op 31 december 1794 schrijven: ‘Ah! gaeve den hemel dat wij dit
jaer eijndigende een geluckiger mochten beginnen en dat wij haest van die gewaende
vrijheijd en gelijkheijd voor goed mochten ontslaegen worden’.
De godvruchtige, traditionalistische mercenier Van Walleghem schreef een kroniek
over een stad in de greep van de oorlog. Niet alléén het oorlogsgeweld werd gevreesd
maar ook de maatschappelijke omwenteling en de terreur van het nieuwe Franse
revolutionaire regime. Godsdienst en eigendom en ook het eigen leven waren in
gevaar. Van Walleghem laat ons in zijn kroniek duidelijk aanvoelen hoe een
traditiegetrouwe middenstander op deze gruwelijke gebeurtenissen reageerde. Vooral
door de beschrijving van de eerste 6 maanden van de tweede Franse bezetting, een
volkomen blanke periode in de Brugse historiografie, is de kroniek een bijzonder
goede bron.
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Deze editie is, eveneens als de vorige, het werk van een groep enthousiaste Brugse
historici. Hoofdarchivaris dr. A. Vandewalle schreef de noten over stedelijke
instellingen, gebouwen en plaatsnamen; archivaris N. Geirnaert deze over kerkelijke
en religieuze aangelegenheden en historica Ludwien Casier bekommerde zich om
de biografieën. De basistekst was door R. Engelrelst gecopieerd en door J. De Groote,
die ook voor het register en de verklaring van oude termen en begrippen instond,
nagelezen. Marcella Vandebroek verwees naar de ‘plakkaten’ en de ‘hallegeboden’.
Ondergetekende schreef de noten over het politiek gebeuren.
Allen dank ik zeer voor de voortreffelijke wijze van samenwerken. Ook het
stadsbestuur van Brugge dat deze kroniek uitgeeft moet geprezen worden: het is een
uitstekende Brugse bijdrage aan de viering van de bicentenaire.
Yvan Vanden Berghe
27 juni 1989

Eindnoten:
(1) Voor gegevens over Jozef van Walleghem en zijn handschriften verwijzen we naar de 5 edities
over 1787, 1788, 1789, 1790 en 1791-1792 die te Brugge in 1982, 1984, 1985 en 1987
verschenen. Vooral de edities 1787 en 1788 verschaffen in de inleiding biografische gegevens
over Van Walleghem en tekstkritische bemerkingen over zijn kronieken. Het uitgebreide
notenapparaat van deze edities bevat trouwens heel wat kommentaar, over personen en feiten
die in 1793-1794 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 1793-1794 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 1793
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Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1793.
Jaerschrijft.
tUssChen eene regeerInsLoosheYt heeL onkLaer, begInnen WY
hIer nU, 't eenDUYst seVenhonDert en DrYentnegentIgste Iaer.
(Januari)
(1 januarij 1793)
- fol. 1 - Op den 1 januarij verscheen in 't licht: ‘Versaemelinge van de processen
verbaele, gehouden etc’., versaemelinge N. te zien en uijt welke, indien die uijtgaeve
voortgang heeft, men zal zien alle de verrichtingen die door de representanten(1) van
het vrije volk der stadt Brugge gedaen zijn. Om 12 uren is wegens d'orders van de
municipaliteijt der stadt Brugge bij hallegebode afgekondigt en jeden naermiddag
geaffixeert en bij trommelinge aen het vrije volk van Brugge bekent gemakt eene
zeer wijtloopige proclamatie hooftsaekelijk behelsende(2): dat de representanten en
de muncipaliteijt der stadt Brugge, welkers eerste de souver[ein]iteijt des volks
verbeelden ende tweede de uijtwerckende macht van het zelve volk, geensints
twijffelen of het volk van Brugge hun vertrouwen in hunne verkosen - fol. 2 representanten, en door de zelve de municipaliteijt, zullen stellen gelijk ook in hunne
werkingen die alleen tot welvaeren van het heele volk zullen gedaen worden. Dat zij
vervolgens van nu af vertrouwen, dat het volk geen andere magtswetten of ordonantien
zullen voor wettig herkennen of obidiëren als diegone door de representanten zullen
gegeven ende door de municipaleijt zullen geaffirmeert zijn. In de proclamatie verders
elk voor oogen gestelt wordende wat al disorders, twist en tweedragt zoud konnen
veroorsakt worden, uijt de verscheijde wetgevingen en dat vervolgens alle borgers
en welpeijsende vaderlanders mogen versekert zijn, dat de representanten des volks
den eedt die zij ontloken hebben, tot nut en welstant van het volk van Brugge voor
zoo veel in hunne magt zal wesen, ongeschonden zullen bewaeren. De proclamatie
behelst voorders, dat de municipaliteijt, met genoegen aengenomen heeft, den voorstelt
gedaen door eenige weldenkende borgers der stadt Brugge tot het doen van de wagten
als ten tijde van de voorgaende revolutie gedaen tot het onderhouden van de goede
order en observeeren van de police der stadt(3). Dat hunne werkkingen eerstdaegs
zullen beginnen en dat hun hiertoe de noodige wapens en de plaetse tot het
onderhouden van de wagt, gratis zullen besorgt worden. De municipaleijt prevenieert
ook alle welpeijsende borgers dat aen dese de volmagt zal gegeven worden tot
voorkoming van alle disorders, dat zij op de moetwillige kwaeddoenders zelfs zullen
mogen schieten - fol. 3 - en in cas van noot gewelt door gewelt keeren, dat het hun
ook zal vrijstaen, zelfs zonder eenigen borger raedt, de visite naer d'ure te doen in
herbergen, cafféhuijsen en andere huijsen van taverne, om dus de police der stadt te
observeeren(4). Onder conditie nogtans dat sij daegelijks aen de municipaliteijt 's
morgens voor den agt zullen moeten overbrengen eene pertinente lijste van hunne
verrichtingen die sij geduerende de vierentwintig uren zullen gedaen hebben. Dese
proclamatie was heden van die uijtwerkinge dat er geene disorders gepleegt wierden
en den avont en nagt gerust doorliep, want door
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het grouw was er besloten, onder d'aenvoering van degone van de Club(5), wederom
een truertonneel van verwoestinge en verbrandinge te doen, te weten van alle de
geregtsnoodigheden liggende in menigte in de kelder van het Vrije, gelijk ook van
den lijkwaegen, nog in wesen staende op het generael kerkhof buijten de
St.-Catharinepoorte, om welke te haelen desen naermiddag reets eene bende bestemt
was, om die tot op de Mart ter plaetse van de distructie van den 30 lestleden te brengen
en te verbranden(6). Alles dus heden als vermelt, ter oorsaeke van de gedaene
proclamatie, zoo gerust als alle welpeijsende wenschen zonder eenige disorders
afgelopen zijnde.

(2 januarij 1793)
Op den 2 januarij zijn alhier 's morgens uijt Oostende de maeren toegekomen dat
aldaer gisteren twee moetwillige visschers door den kop gebrant zijn(7), door de
Fransche besettinge aldaer, ende dat - fol. 4 - omdieswille zij des avons hebben
geschimpt met de schilwagten op de wagt staende, die roepende: ‘qui vive’ sij onder
ander schimpwoorden hebben geantwoort: ‘wij zijn menschen maer geen quivitten’
en hun niettegenstaende goede gegeven woorden met andere schimpwoorden hebben
beschimt, waerdoor zoo men zegt nog eenen derden den arm afgekapt is, andere
zeggen zulks veroorsakt te zijn uijt hoofde zij den vrijheijdsboom, aldaer op de Mart
geplant, hebben willen afsaegen.
Heden morgen om 10 uren tot 1 uren (gelijk daegelijks geschiet) de representanten
van het volk der stadt Brugge op de collegiekamer vergaedert zijnde ten bijwesen
van meer als 500 aenhoorders is er in de vergaederinge een gedruijs meer als oijt
ontstaen naerdat het order van den dag geeijndigt was, welke bestaet in d'aflesinge
van alle de besluijten van Gend, van representatien die door alle particuliere zoo bij
schrift als mondelinge gedaen worden, die of gedecreeteert, of in de verscheijde
comittes ter agregreatie geleijt worden of overgegeven aen de municipaliteijt naerde
dat de saeken van belang zijn. Zijn dan voor de barre(8) verscheenen vier verloste
Bruggelingen die voor de plondering van 't jaer 1787, aen 't huijs van d'heer Van
Honacker tot nog in 't Provenciale Correctiehuijs van Gend hebben gecoloqueert
geweest(9), waerover sij aen de representanten en aen 't volk van Brugge - fol. 5 hunne danksegging betoonden, waernaer sij door den borger president van de weke
Van Overlope(10) eene goede vermaeninge ontfingen van noijt meer tot zulkdaenige
faiten weerkeeren, waernaer hij het volk aenspraek opdat elk in hun eenen
vreedsaemen spiegel zoud nemen. Dese vertrokken zijnde, was er een gedruijs onder
't volk wegens eenen brief, op den 31 december op het buffet door eenen persoon
geworpen die seffens weggegaen was en die onbehoorlijk overgebragt, vervolgens
niet afgelesen was. Het volk hiel aen, om den inhout te weten, welke eijndeling naer
veel debatten voorgelesen wiert en wijtloopig zijnde van 't begin tot 't eijnde niet
anders behelsden als eene verontweerdinge tegens alle de verrichtingen van de Club,
alle hunne misprijsbaere daeden daerin van 't begin tot eijnde opgeheldert staende
dog omdat dien brief met eenen naem die niet in Brugge is onderteekent was, wilde
de vergaederinge die verwerpen dog eenige besondere en naementlijk Pierre Maes,
maekelaer, naemen het woort op en zeijden dat den schrijver met regt daer zijnen
naem niet hadde geplaest, om bekent zijnde door die woedende Club niet gecraseert
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te worden. Hij stelde zeffens een schrift op waerin opentlijk de daeden der Club als
tegens alle wetten misprees, en gaf het van hem en nog 14 andere onderteekent aen
de representanten over, die nae lecture en toejeuging van alle de aenhoorders, zoo 't
een als 't ander in 't commite van police ter examinatie hebben geleijt(11). Desen avont
en is hierop buijten verwagtinge nogtans geenen Club gehouden geworden.

(3 januarij 1793)
- fol. 6 - Op den 3 januarij verscheen in ‘'t Vaderlandts Nieuwsblad N.3’, welke
versaemeling N. kon gesien worden. Om 5 uren van desen avond wiert
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er Club gehouden, uijt welke wegens den voorval van den makelaer Maes van den
2 deser(12), men de grootste ongelucken tegemoet saeg. De vergaederinge van de Club,
zoo men in 't algemeen zegt was tot des zelfs verdeding voorsien van schietgewier
en canon om in cas van nood gewelt door gewelt te keeren. De vergaedering geopent
zijnde, wiert door den borger Genotte(13) het gedrag 't hunnen opsigt, met menige
schimagtige woorden ten laste van Maes aen het menig vergaedert volk afgekondigt,
tot zoo verre dat eenige van 't volk, die niet dan voor plondering en bloetstorting uijt,
geropen om hem te mogen haelen. Het gedruijs wiert heviger en den borger Van
Severen(14), representant (die nu meer dan 10 daegen tot Gend geweest heeft en heden
afgekomen was) nam het woort op en zeijde onder meer ander schimpige redens:
‘borgers wat zal het baeten eenen die niet dan voor dwaes en sot mag gehouden
worden uijt zijn huijs te haelen, zulks zal een disorder in de stadt veroorsaeken en
eenider ontstellen, peijst dan liever dan den makelaer Maes sot en dwaes is, ende en
siet hem voor 't toekomende voor niet anders aen’. Dese en meer schimpige
redenvoeringen ten laste van Maes uitgegalmt - fol. 7 - hebbende, wiert zulks
toegejeugt en door 't volk geropen: ‘bravo’. Daernaer dede den borger Van Severen
eenen heelen uijtleg van zijne werkingen geduerende zijn verblijf tot Gend, en
verkondigde maeren die haest alles zullen overhoop werpen. Geduerende zijne lesing
meende men dat het met de Club gedaen was, eenen in 't midden van 't volk staende
riep geduerig: ‘leest luijder, ik verstaen u niet, wete niet of gij Frans of Vlaemsch
spreekt’ en diergelijcke termen, totdat hij met stooten en schuppen uijt het volk
gejaegt wiert en geluckig was van meer langs de trappen der Halle vallende dan
gaende het gevaer te ontkomen, want terstont waeren alle de gedeputeerde der Club
op de tribune en taefels, alles was in verwerring en men riep: ‘hout hem vast, hout
hem vast’. Zulks gestut zijnde, vervolgde Van Severen zijne redenvoeringen en om
6' uren wiert de Club gesloten naerdat er nog eenige redenvoeringen door den borger
Michot(15) gedaen waeren. Nauwelijks was den Club geeijndigt of men saeg groote
attroppementen boosaerdige voor 't huijs van den makelaer Maes, wonende bij zijn
vader in de Coorenblomstraete(16); eenige glaesevensters wierden met gewelt
ingeslaegen, en den totalen ondergang van dit huijs, waer ten minsten voor 80000
guldens koopmanschappen berusten, zoud zeker geweest hebben, zoo de gedeputeerde
van de Club zelve en de police daerin niet zeffens voorsien hadt. Dus ziet men voor
wel te doen aen wat men in desen ongeluckigen tijden kan blootgestelt worden. (I
gaset van den 3 januarij 1793).

(4 januarij 1793)
- fol. 8 - Op den 4 januarij in den morgen met het aenkomen van den post uijt [...],
was ider alhier in Brugge als door eenen blixemslag getroffen op [...]ooren van de
onaengenaeme tijdingen dat aldaer in de stadt Gend naer d'afkondinge van het decreet
van de Nationeele Conventie van Parijs van den 15 en 17 november 1792, siet de
gasette van dan etc., alle de mans- en vrouwecloosters en abdijen en zelfs de kercken
der beggijnhoven toegesloten zijn door commissarissen aldaer uijt Parijs aengekomen
en dat er van alle de meubele en immuebele goederen eenen inventaris gemakt
wordt(17). Nu is men alhier in 't grootste verlangen welken uitslag die gewichtige
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gebuertenis zal teweegbrengen en of alle de cloosters, abdijen en conventen hier ook
binnen Brugge zullen gesloten worden.
Heden verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.4’, welke versaemeling
N. kan gesien worden.

(6 januarij 1793)
Op den 6 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.5’, versaemeling
sub N. te zien, en uijt welke men siet dat den 3 deser tot Gend alle de cloosters
gesloten zijn van welke men tot nog toe geene voordere
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tijdinge met sekerheijd ontfangen heeft. Om 9 uren van desen morgen is bij
hallegebode, trommelinge en affixie, niettegenstaende den sondag en het feest der
H. Drijkoningen, eene proclamatie bij orders der municipaliteijt aen het volk van
Brugge afgekondigt, behelsende(18): - fol. 9 - dat alle degone die hun op morgen in
het Vrije willen aenbieden van 9 tot 11 uren voor de commessie van oorloog tot
levering van hoogblouw, hooggroen en zwart laeken, knopen, hoeden, cousen,
schoenen, wit en grouw linwaet, matrassen en verscheijde andere artikelen noodig
tot forniture van de te lichten troupen voor de provencie van Vlaenderen, zullen tot
die leveringen geadmitteert worden, mits opgevende de minste prijsen ende staelen
van de goederen die ider in 't besonder zal konnen leveren. Verders dat alle degone
voorsien zijnde van schietgeweeren versogt worden dezelve aldaer over te brengen
voor ider van welke contant een croonstuk zal gegeven worden en voor de te
overbrengen sabels en cibernen(19) zal gegeven worden, volgens der zelve te schatten
weerde. Ontrent den avond van desen naermiddag zijn binnen Brugge van Doornijk
aengekomen ontrent 900 mannen Fransche troupen in blouwe monture die in de
casernen op de Lange Reije(20) zijn geinkwartiert geworden, en zoo men zegt door
nog meer andere zullen gevolgt worden.

(7 januarij 1793)
Op den 7 januarij verneemt men uijt Gend dat de cloosters aldaer geopent zijn, dog
dat dezelve door de Fransche troupen bewaert worden, en dat geene van die cloosters
mogen uitgaen zonder van eenige mannen troupen verselt te zijn. Heden ontrent den
avond is binnen Brugge aengekomen eenen Franschen generael(21), die zijn verblijf
in het bisschopplijk [paleis] zal houden en uijt welken men hetzelve als in Gend niet
zonder hertzeer insonderheden verwagt. Ook is heden alhier in Brugge aengekomen
den borger Galiard(22) nu aen de Fransche legionen die wegens de revolutie tot nog
toe als vlugling geweest heeft. (II gaset van 7 januarij, etc.).

(9 januarij 1793)
- fol. 10 - Op den 9 januarij verscheen in 't licht liedeken stemme: ‘Je ne suis qu'une
berger’. Ook een bericht van de representanten van de stadt Kortrijk beginnende:
‘Weerde medeborgers ter voldoeninge etc.’, beijde sub N. te zien, en uijt welke laeste
stuk men siet dat den invloet die de Fransche in de Belgissche regeering(23) nemen,
aldaer niet zeer wel aensien wordt. Ondertusschen dunkt men uijt de stilte die er
alhier nu in Brugge heerscht het decreet van den 15 december nog zoo haest niet zal
afgekondigt worden(24). Bij orders van de municipaliteijt zijn heden bij hallegebode
en trommelinge aen 't volk twee proclamatien gedaen, behelsende d'eerste op 't rapport
gedaen door 't committe van finance dat het tappersregt op de bieren ten voordeele
van 't gemeente van nu af zal komen te cesseeren(25), de tweede behelst dat de
municipaleijt ondervint dat er nog zulkdaenige kwalijkpeijsende gevonden worden
die bestaen van de troupen van den depot van Brugge af te koopen de noodige
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krijgstuijgen als geweiren, cibernen, saebels, etc., waerom door dese eenider verwittigt
wordt, dat de afkoopers van diere als stoorders van 't algemeen welvaeren ende als
medepligtige in de begaene dieften zullen vervolgt en gestraft worden(26).

(10 januarij 1793)
Op den 10 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.6’, versaemeling
N. te zien. Heden is de hooftwagt van de volontaire Nationale Gardes van Brugge
vertrokken op den Burg onder d'Heijlig Bloetcapelle(27) die nu reets 200 mannen sterk
zijn en in dese wagt, nu alles daertoe met groote kost bereijt gemakt zijnde, op heden
daer eerst hunne wagt geformeert hebben en op stadts veijligheijd zullen waeken.
Nu siet men ook in blouw en groen monture reets menige van geingaseerde troupen
voor de provencie van Vlaenderen die in de caserne der Poermolen(28) geinkwartiert
zijn en reets met
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degene die nog niet gemontteert maer in hunne gewone kleederen zijn ontrent 300
mannen in Brugge sterk zijn. (III gaset van 10 januarij, etc.).

(12 januarij 1793)
- fol. 11 - Op den 12 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.7’,
versaemeling N. te zien, uijt welke men siet de geesdrijverije welke in Brussel is
heerschende, nopende het bekent Fransch decreet van den 15 en 17 december 1792,
welke men nu voor seker weet noijt in Brabant te zullen aengenomen worden en dat
die manaftige volkeren hunne constitutien en zoo geestelijcke als weijreltlijcke
preveligien met de vergietinge van hun bloedt zullen blijven vooren staen. Men weet
ondertusschen dat in alle de steden van Brabant en veele in Vlaenderen de grootste
wanorders heersschen uijt welke men alderschrikelijkste maeren te verwagten heeft.
Men weet voorseker dat het hospitael militaire der Fransche tot Antwerpen afgebrant
is en twee daegen gebrant heeft. Men zegt hetzelve in brant gestookt te zijn en dat
er 20 zieken onder de puijnhoven begraven zijn. Onder meer andere ongeluckige
tijdingen die men uijt Brabant ontfangt, weet men ook dat er tot Antwerpen eenen
officier der Fransche door vergif omgebragt is. Ondertusschen is de clique der
kwalijkpeijsende zoo onder geestelijk als weijrelijk nog altijdt even groot, siet hier
van een ongeluckkig voorbeelt van een monink uijt Gend op 't eijnde van 't zelve
Nieuwsblad aengemelt. Alle welke voorspelt wat al rampen en ongelukken men in
onse nog bloeijende Nederlanden te verwagten heeft die niet dan een volkomen
ondergang voorspellende zijn.

(13 januarij 1793)
- fol. 12 - Op den 13 januarij wiert aen alle zilversmeden winkeliers en andere
persoonen dies aengaende binnen de stadt Brugge ter hand gestelt eene lijste van
gestolen goederen met braeke tot Middelburg in Zeeland in den nagt tusschen den 7
en 8 januarij 1793 welke van groote weerdije is, zoo breeder uijt dezelve lijste in de
versaemeling N. sub N. kan gesien worden(29). Tot heden in den naermiddag hadde
alles binnen de stadt Brugge tamelijk stil geweest wanneer een truerspel geopent
wiert dat mogelijks, dat den hemel behoeden mag, het heele Neerland in bloet zal
doen swemmen en onheijlen zonder voorbeelt veroorsaeken zal. Om 12 uren waeren
alle de representanten ten bijwesen van een overgroote menigte volk op de
collegiekamer vergaedert wanneer voor dezelve representanten verscheen den borger
generael alhier in besetting en in 't bischdom gelogeert zijnde. Den zelven stelde
voor d'orders hem toegesonden uijt de Nationeele Conventie van Parijs tot d'afkonding
van de bekende decreten van de 15, 17 en 22 december lestleden. Naerdat den borger
generael hier van zijnen heelen voorstel gedaen hadde, stelde hij naer debat van meer
dan eene ure aen de vergaedering voor, dat die voor de Fransche constitutie genegen
waeren zouden blijven sitten en dat alle die tegens die afkondinge contrarie waeren
zouden opstaen. Zulks nauwelijks uijtgesproken zijnde stonden alle de representanten
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en supplianten op behalvens twee te weten Breijdel(30) en Muelaere(31) die de
uijtvoeringe der zelve begeerden, alle het vergaedert volk schreeuwde: ‘bas, bas, wij
willen onse religie en constitutie behouden’ en de twee tegenstreevers wierden
uitgejouwt en moesten om aen den haet van 't volk niet onderhevig te zijn seffens
vertrekken. Middelertijdt was den borger generael - fol. 13 - niet zonder schaemte
en in een groote rasernij van 't collegie afgekomen, wanneer hij een batalion Fransche
troupen gelijk ook de volontaire van Brugge op den Burg in slagorder staende, zig
vertrok in 't bisschoppelijk paleijs en in den balcon van 't Proossche verschenen
zijnde, deed hij de decreten vermelt aen 't volk afkondigen, die door niemant dan
door de troupen en eenige quaedwillige toegejuegt wierden. De pligtigheijd volbragt
zijnde, vertrokken hun een gedeelte der troupen op de Mart onder den boom van
vrijheijd wanneer andermael, dog zonder toejeuging de decreten aen 't volk,
afgekondigt
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wierden. Hiermede vertrokken de troupen en zonder, dan groote troppelingen des
volks iets ander merksweerdig voor te vallen is den nagt gerust doorgeloopen schoon
men voor onheijlen bevreest was.

(14 januarij 1793)
Op den 14 januarij om 11 uren 's morgens tusschen een hevig regenende weder
vermengt met sneeuw stont andermael op den Burg een detachement Fransche troupen
met hun vaendel in slagorder gelijk ook onse volontaire met een nieuw vaendel en
vier stukken canon in slagorder stonden, wanneer den borger generael te peert met
eenige andere Fransche van den etat major ook te peert in 't midden van zijne troupen
verscheen en andermael de vermelde decreten pligtig deed afkondigen, waerschijnelijk
denkende zulks op gisteren met geene pligtigheijd genoeg gedaen te zijn. Zulks wiert
andermael toegejeugt door de troupen alleen, maer door weijnige borgers en de vier
stukken canon wierden verscheijde mael - fol. 14 - gelosbrant. Seffens waeren de
representanten als souvereijn van 't volk vergaedert en eer het 12 uren was wiert er
een protest van 't stadtshuijs afgekondigt, bekragtigt door de municipaliteijt die alle
het verrichte van den generael als voor nul en onwettig verklaerden en overzulks van
niemant te moeten geëerbiedigt worden welke door het menig vergaedert volk door
het gejeug van ‘bravo, bravo’, toegejugt wiert eenider hierdoor betoonende met wat
afschrik den ondergang van religie en staet tegemoet gesien wiert voor welke meest
alle het volk bereijt is den laesten drueppel bloet te vergieten. Niettegenstaende het
gedaen protest van de representanten des volks ging men in den naermiddag voort
met de decreten op alle hoeken der straeten af te kondigen en met de militaire orders
van daerover desen avond de heele stadt te illumineeren. Men ging reets zoo verre
van meest naer alle dese cloosters en abdijen om door een militaire order hierover
de klokken te doen luijden dog tot nog toe heeft men geen begin durven maeken van
eenige kerken of cloosters te sluijten, waerschijnelijk uijt vrees dat waert dat er eens
alarm geklipt wiert, seffens duijsenden welpeijsende zoo buijten als binnen de stadt
zouden op de been zijn die de Franschen die alles willen onder den voet brengen tot
den lesten man zouden konnen vernielen, van welke schrikkelijkheden ons Godt
behoeden mag, want men dan als in Parijs gebleken een alderongeluckigste bloetbad
zoude zien. Men saeg den heele naermiddag de Mart en Burg vol menschen die alle
de bewegingen der Fransche naspueren. Om - fol. 15 - vijf uren wiert de
verderffelijcke en haetelijcke vergaederinge der Club gehouden, in welke wederom
aen 't gepuepel veel verwaende beloften gedaen wierden en de goddeloose insichten
der Fransche natie toegejugt wierden die niet dan den ondergang voorspellen van de
heele religie en staet. De illuminatie die de Fransche uijtgeropen hadden wierd ook
toegejeugt, van welk het gevolg was dat dese avond menige van dese clicque, verselt
door eenige compagnien Fransche troupen van den 7 uren van desen avond van huijs
tot huijs gingen klinken en ider met gewelt deden hunne huijsen illumineeren, zelfs
die niet seffens opendeden de glaese vensters en dueren insloegen en van minst tot
meest ider met gewelt deden licht ontsteken, het welk overzulks door 't gewelt gedaen
wiert naerdat verscheijde beschaedigt en groote alteratien aengedaen waeren. Om 9
uren deden de Fransche ook tot 10 uren met gewelt het carilion spelen en geduerende
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den nagt pleegden zij veele baldadigheden, zijnde dese dus de vrijheijd en gelijkheijd
die [zij] ons tot ons ongeluk overgebragt hebben.

(15 januarij 1793)
Op den 15 januarij saeg men alom aengeplakt eenen hoop Fransche decreten en
ordonantien ende protesten van onse representanten en municipaliteijt daertegens
als aengemelt contrarie zijnde, zoodat men nu ongeluckig leeft en niet weet aen welke
men zig moet gedraegen. Om 11 uren is van 't stadthuijs afgekondigt en bij
trommelinge aen 't volk bekent gemakt eene proclamatie
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supprimeerende eenige rechten, welke proclamatie versaemelinge N. kan gesien
worden, en hoeveel de stadt daerdoor jaerelijks verliest(32). Voorts is den dag en nagt
gerust doorgeloopen zonder dat er eenige buijtengewone ruststooringen voorgevallen
zijn. (IV gaset van den 15 januarij, etc.).

(17 januarij 1793)
- fol. 16 - Op den 17 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.8’,
ook: ‘Saemenspraeke tusschen eenen boer en een greffier’ en: ‘Toeschrift van de
provisioneele representan[ten] van het vrij volk der stad Loven aen de Nationeele
Conventie van Vranrijk’(33). Siet nu uijt dese stukken, versaemeling sub N. te zien,
hoe degone der Club door alle soorten van verbloemingen het volk ophitsen en tot
de ongeluckige Fransche regeerring aenmoedigen en uijt het laeste stuk met wat
drofheijd en hertzeer zulks in Brabant en alom in Vlaender aensien wordt.
Ondertusschen beleven wij nu zeer ongeluckige daegen en alles kondigt eene
vernietinge van alle geestelijcke en borgerrechten aen. Geduerende desen avond is
binnen Brugge eenen commissaris uijt de Nationeele Conventie van Parijs
aengekomen(34), die zijnen intrek in d'abdije van den Duijne genomen heeft en op
wiens bevel eerstdaegs zooals nu in Westvlaender(35) plaetse heeft, alle de cloosters,
abdijen en capellen zullen gesloten worden. (V gaset van 17 januarij, etc.).

(18 januarij 1793)
Op den 18 januarij wierden op bevel van den generael Fleers(36) andermael alle de
Fransche edicten aengeplakt, ook een verderffelijk protest tegens de representanten
van Brugge beginnende met de woorden: ‘De borgers van Brugge, etc.’ sub N. te
zien(37). Tusschen 12 en 1 uren zijn er uijt Westvlaenderen binnen Brugge aengekomen
600 mannen Fransche troupen in blouw monture omset met root met schoon
krijgsmusik, vliegende vaendels en eenige canons welke in de casernen geinkwartiert
zijn. Morgen zegt men zullen er nog andere troupen aenkomen die zoo de spraeke
algemeen is wederom in d'huijsen der borgers zullen beleijt worden.

(19 januarij 1793)
- fol. 17 - Op den 19 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.9’ ook
‘Projet van provisioneele organisatie van den generaele administratie, etc.’, welke
versaemeling sub N. konnen gesien worden. Ontrent den noen wiert het truertonneel
geopend waeraen dat men met reden vreest dat de stadt van Brugge zal gaen
blootgestelt worden. Wegens d'aenkomst langs de Smedepoorte uijt Vranrijk van
verscheijde batalions Fransche troupen die daegelijks zoo men zegt zullen aenkomen
tot den 26 deser tot het getal van 15000 mannen. Seffens is er een begin gemakt van
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alle de ingesetene deser stadt, behalvens de dischgenoten(38), met twee mannen te
beleggen(39); wordende begonst met het sesdendeel geteekent A., welke vervolgens
op de 6 sesdendeelen tot de letter F. daegelijks zou vervolgt worden. Niettegenstaende
men als nu door desen overlast uijt het gelaet van eenider het truergemoed van ider
kan afmeten is elk op heden wat verlicht geworden op eene aengekomen maere uijt
Parijs dat het bekent decreet van den 15, 17 en 22 december in opschortinge gehouden
wordt, dat de provencien hunne constitutien zullen behouden en dat er geen cloosters
of gemeenten zullen afgeschaft worden, met ongedult verwagt men de tijding
hoedaenig zulks nu zal geformeert worden.

(20 en 21 januarij 1793)
Op den 20 en 21 januarij was d'aenkomst der Fransche troupen in verscheijde stonden,
hoe langer hoe meerder met menige bagasewaegens en krijgstuig die ten meerderen
deele in de cloosters gelijk ook veele manschap geplaest worden. Nu zijn er reets
drij sesdendeelen der stadt beleijt en alle de casernen zijn vol. De sleutels van alle
leegstaende huijsen zijn heden ook naer de municipaliteijt moeten overgebragt worden.
(VI gaset van den 21 januarij, etc.).

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

15

(22 januarij 1793)
- fol. 18 - Op den 22 januarij om 12 uren is van 't stadthuijs afgekondigt en geaffixeert
eene proclamatie(40) bij orders van de municipaliteijt behelsende dat alle degone eenige
stoven te leveren hebben ten behoeve der Fransche troupen versogt worden die op
morgen te brengen in het stadthuijs waer hun naer examinatie van eenen experten
door de municipaliteijt de weerde contant zal betaelt worden om dus zoo veel mogelijk
den geringen borger van het logement der Fransche troupen te konnen ontlasten;
behelsende de proclamatie verders dat degone nog voorsien zijn van matrassen hun
door het magistraet gegeven op de aenkomst der laest aengekomen Fransche troupen
etrangère(41), en die dezelve tot nog toe niet hebben overgebragt, dezelve seffens te
bewegen op den aula van de gewesen jesuiten(42), op pene dat degone hierin in gebreke
blijvende arbitrarelijk zullen gestraft en vervolgt worden. Nu wordt al dat wolle en
sargen is door de gecommitteerde voor de stadt opgekogt en met zoo veel vlijt
mogelijk zijnde worden de matrassen verveerdigt, gelijk ook de heele Halle bereijt
gemakt wordt tot het logement der troupen, alle de kraemen ten dien eijnde van de
foire die daer doorgaens het heel jaer door staen, afgebroken wordende.
Heden zijn er wederom verscheijde batalions Fransche troupen toegekomen, dog
in zoo geen groote menigte als gister en eergister, dog op morgen zegt men eene
groote menigte te zullen toekomen.
Desen morgen is er een batalion Fransche troupen naer 't Haesegras(43) vertrokken
en de rensen langs Holant zullen eerstdaegs door eene menigte troupen van alle zijden
beleijt worden.

(23 januarij 1793)
- fol. 19 - Op den 23 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlands Nieuwsblad N.10’,
ook: ‘Copije van den brief geschreven aen de provisioneele representanten van
Vlaenderen door hunne gedeputeerde tot Parijs’, versaemeling sub N. te zien(44). Door
dit egt stuk wordt men eenigsints gerust gestelt van onse constitutien te blijven
behouden en dat het decreet van den 15 december in opschortinge zal gehouden
worden. Ondertusschen is d'aenkomst der Fransche troupen binnen Brugge nog
gedeurig aenhoudende. Tegens den noen zijn aengekomen een batalion ruterije,
schoon gemonteert en met schoone peerden, verselt door eenige bagasewaegens. In
den naermiddag zijn er toegekomen eenige verdeelingen voetgangers die nog geduerig
bij de borgers geplaest worden. Nu ziet men het daegelijks langs de straeten van
troupen krielen(45), alle soorten van gelt en assignaten circuleeren, menige herbergen
en coffijhuijsen trekken hunne toogbordels(46) in om de overgroote disorders die aldaer
gedeurig voorvallen. Alle eetwaren worden overdur gelijk ook alle brandstoffen, in
de heele stad zijn er geen vuurstoven te bekomen en nu beginnen de Fransche en
patriotische gesinde eerst te zien aen wat al rampen de schoonste provencien van
Europa blootgestelt zijn, die nu eerst van alle zijden de ongeluckige voorvallen van
oorloog beginnen te zien en aen wat al rampen men blootgestelt is.
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(24 januarij 1793)
- fol. 20 - Op den 24 januarij was elk in den morgen zeer verschrikt op ontfangen en
hooren van onaengenaeme tijdingen gister naermiddag en geduerende den nagt door
de Fransche troupen veroorsakt. In 't convent der eerw. paters Carmeliten(47), waer
een grooten nomber troupen licht, is bij onvoorsigtigheijd der zelve het vuur gerakt
in meer als 3000 cardoucen die men besig was met maeken, waerdoor het heele
pavement der voute van de kamer en glaese vensters in stukken is gesprongen en
verscheijde van de troupen zeer gewont zijn geworden. In 't verwesen clooster van
de Apostolinnen op de Ganseplaetse(48) is er 's avons ontrent 10 uren een hevig gevegt
ontstaen tusschen de gewerfde troupen deser provencie en de Fransche aldaer zijnde,
waerdoor door eenen Franschman met eene fusikschoot is doodtgeschoten
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eenen onser troupen, zijnde den soon uijt eene herberge bij den Augustinen(49), desen
welken seffens is vastgenomen en in het prison beweegt is. D'ongelucken zouden
daer nog meerder geweest hebben waert dat de beijde partijen van cardoucen hadden
voorsien geweest en den obstant niet was belet geworden door eene menigte borgers
die aldaer op 't hooren der fusikschooten waeren toegekomen.
In 't clooster van Spremalie(50) heeft ontrent dezelve ure eene andere ongeluckige
tragedie plaetse gehadt: een compagnie gewapende Fransche aldaer gebelt hebbende
heeft de poortierige de duere een weijnig geopent, en siende dat het Fransche
gewaepende waeren heeft zij - fol. 21 - de deure in den keten geslaegen en is seffens
weggelopen, wanaer de gewaepende de duere met gewelt hebben geopent en het
convent zijn binnengelopen roepende dat sij moesten bij de nonnen slaepen. Hierop
was het heele clooster in disorder en alle de relieguesen vlugteden naer den thoren
en klipten alarm. Hierop kwam het heele gebuert toegelopen en liepen om eene sterke
wagt naer d'abdije van den Duijnen, die toegekomen zijnde veele van d'overweldigers
gevlugt waeren en eenige bij den kop gevat wierden, naerdat sij aldaer veel drank
gedronken, baldaedigheden gepleegt en zelfs dieften van serveetten en linwaeten
gedaen hadden die tot meerder prueve heden morgen in eenige herbergen te verkoopen
gedraegen zijn, opgehouden geworden. Uijt alle dies zal het lief naegeslagt en den
onpartidigen leser voor de laetere tijden door dese en menige andere baldaedigheden
die er alom voorvallen - te lang om te melden - genoegsaem konnen sien aen wat al
ongeluckige rampen de geluckigste provencien van Europa blootgestelt zijn en wat
al andere ongelucken wegens kerk en staet wij door dees ongeluckige tijden wij nu
nog voorder te verwagten hebben, terwijl er d'aenkomst der troupen nog altijdt
continueert en er heden wederom eenige batalions binnengekomen zijn, die geduerig
volgens rang der wijken bij de borgers belijt worden. (VII gaset van 24 januarij, etc.).

(25 januarij 1793)
- fol. 22 - Op den 25 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlands Nieuwsblad N.11’,
uijt welke met alle omstandigheden men siet tot hoe verre de verwaentheijd van het
woest Vranrijk gekomen is en hoe aldaer op den 21 deser den aldercristelijksten
koning Louis XVI als door buelshanden vermoort is. Hierop verscheijde bemerckingen
te maeken, etc.
Heden morgen is d'herberge den Engel bij het Vleeschhuijs, gesloten geworden
zoo men zegt voor een jaer en ses weken ter oorsaek aldaer eenen Franschen officier
gedoodt is(51). D'herberg voor en d'andere naer gelijk ook de coffehuijsen sluijten van
zelfs hunne dueren om te voorkomen de baldaedigheden die er door d'ongebonden
Fransche troupen begaen worden, terwijl verscheijde naer hun drank te hebben
gedronken wegloopen zonder te betaelen en door andere in de zelve ongehoorde
baldaedigheden gepleegt worden.
Om 1 uren van desen naermiddag zijn er 900 mannen Fransche troupen aengekomen
en in den avond nog 500 andere, zijnde ook om 2 uren van desen naermiddag uijt
dese stadt naer Mechelen vertrokken een batalion ruterije om in het Fransche leger
aldaer versterkt te worden. Van de troupen heden naermiddag aengekomen zijn aen
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mij toegesonden om te logeren twee mannen het volgende bescheet van de
municipaliteijt medebrengende: ‘Mart D21 No17 de municipaleijt der stadt Brugge
versoekt aen Joseph Van Waeleghem te logeeren 2 hommes, den brenger ofte de
brengsters deser(52). Actum in kamer den 25 januarij 1793 O.J. Roels’(53). Hieruijt siet
men tot hoe verre men als nu rond de stadt geadvanceert is volgens de letters A B C
D E F om weer de borgers met twee mannen troupen te beleggen.
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(26 januarij 1793)
- fol. 23 - Op den 26 januarij was elk andermael in de grootste verslaegentheijd
gedompelt op aengeplakt te zien eene ordonantie van Vranrijk nopende het
overbrengen der gestelijcke en andere goederen(54). Ziet het zelve versaemeling sub
N. beginnende met de woorden: ‘Liberté Egalité. In den naem der Fransche republik’,
onderteekent Sta. Men is hierover zoo veel te meer verwondert omdat men meijnde
tot nog toe dat het bekent Fransch decreet dat het heele land in beroerte brengt in
opschortinge ging gehouden worden.
Heden is een Franschen dragonder als dul te peerde rijdende in de St.-Jacobsstraet
van zijn peert gevallen en door de val eenige uren daernaer overleden. Ontrent den
noen is er nog een batalion van ontrent 200 mannen Fransche canoniers aengekomen.
Zijnde verders den dag wegens den martdag, uijt welke men troubels door de menigte
troupen verwagt hadde, gerust afgelopen. Bij orders van de municipaliteijt is er om
12 uren van 't stadthuijs afgekondigt en aen het volk bij affixie en trommelinge bekent
gemakt(55) dat om te voorkomen alle ongemakken der Fransche troupen die er zouden
konnen ontstaen uijt de verscheijdentheijd der taelen, eenider versogt wordt langs
de schilwagthuijsen passerende in den avond in 't midden of langs den anderen kant
der straete te gaen en de schilwagten roepende: ‘qui vive’ te antwoorden: ‘borger’
of ‘citoijen’, en verder de schilwagten niet te insulteren of eenige smaed aen te doen
op pene van rigorueselijk behandelt te worden en dat sij aen hun zelven zullen te
wijten hebben de gevolgen die er zouden konnen uijt resulteeren. Wordende ook
eenider verders gewaerschouwt van aen de Fransche troupen geen gelt te avanceren
of leeningen te doen mits hun het zelve door niemant zal vergoet ofte gerustitueert
worden.

(27 januarij 1793)
- fol. 24 - Op den 27 januarij was men 's morgens in de grootste ontslaegentheijd
gedompelt op het gemeen gespreek dat desen avond alle de kercken der stadt gingen
gesloten worden, welke nogtans van geene uijtwerkinge was en men nu voor vast
verneemt dat er binnen de bepaelde agt daegen inventaris van alle de goederen aen
den geestelijcken staet toebehoorende moet overgegeven worden, faute van welcke
dat alles zal gesloten worden.
Heden saeg men, mits den sondag, welke religie menige van de Fransche alhier
in besettinge zijnde besitten, en wat al aenstooten onse geheijligde religie te verwagten
heeft. In verscheijde kercken saeg men door menige deser troupen geene de minste
eerbiedigheijd plegen en de zelve als zwijns rond de kerken loopen alom den
godtsdienst stoorende hoewel er nogtans eenige onder de menigte religie betoonden
en godtvrugtig misse hoorden en den godtsdienst bijwoonden. Want alle de menigte
aengekomen troupen, welkers aenkomst sedert gister gecesseert is, meest alle
volontaire zijn bestaende boven de 6000 mannen veele boeren en borgerskinderen
zijnde, veele zeer jong en niet gedresseert in de waepens, en om de grensen te
bewaeren voor de gewaende vrijheijd en gelijkheijd van 3 à 400 uren verre geprest
en tot alhier mogelijks ten slagoffer gebragt zijn. Onder verscheijde baldaedigheden
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door dese alhier heden in de kerken gepleegt zal ik tot exempel van ander alleen een
staljen ophaelen. In den morgen - fol. 25 - wiert in de collegiale kerke(56) geduerende
de diensten door eenen moetwilligen eene pistoolschuete geschoten welke menige
persoonen aldaer tegenwoordig zijnde zeer verschrikte en uijt de kercke deed loopen.
In den naermiddag ses van de zelve moetwillige aldaer in de zelve kercke
tegenwoordig zijnde begonden zoodaenig onder elkander in de zelve kerkce met
hunne sabels te vegten dat er verscheijde gewont wierden. Het volk daer tegenwoordig
om het sermoen te hooren, gelijk de pater capucijn daer toe bereijt, vlugte dan alle
uijt de kercke zoo dat er geen sermoen gedaen wiert en maer naerdat alles gestilt en
er wagt toegekomen was laet in den avond het lof gedaen wiert. Dit is de religie,
vrijheijd en gelijcheijd die ons door de baldaedige Fransche troupen toegebragt wordt.
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Op den 28 januarij om 9 uren 's morgens kwaemen op de Mart met trommel en
vliegende vaendels ontrent 700 mannen Fransche troupen welke in slagorder gestelt
zijnde vertrokken naer 't clooster der gewesen Chartruesen in de Langestraet waer
tevooren de kinderen der K. en K. Krijgsschool geweest heeft(57) en die nu ten koste
van de stadt tot een carserne met de noodige slaeping bereijt gemakt is. Tusschen 1
en 2 uren gebuerde eene beklaegelijcke badinage tusschen twee Fransche soldaeten,
't huijs liggende ten huijse van den borger Snel agter St.-Salvators en kerkbaliui der
zelve kercke(58). Dese in den hof onder hun beijde met hunne fusicken badineerende
en mogelijks niet wetende dat d'eene derzelve gelaeden was schoot den eenen den
anderen op eene jammerlijcke wijse doodt zonder dat aen den zelven eenige hulpe
konde toegebragt worden. (VIII van den 28 januarij, etc.).

(29 januarij 1793)
- fol. 26 - Op den 29 januarij verscheen in 't licht: ‘Derden brief van den borger
Chartreij krijgscommissarisch, aen de representanten van de provencie van Mechelen’,
versaemeling sub N. te zien, en uijt welke men siet het gewelt der krijgsmagt dat
aldaer gebruijkt is nopende het sluijten der kercken en religieusche huijsen.
Heden morgen verneemt men dat er gister laet in den avond ontrent het
gouvernement in d'Hoogstraet(59) tusschen vier dronke Fransche soldaeten een hevig
gevegt is ontstaen, dat er drij zeer gewont zijn geworden en dat den vierden zoo goed
als doodt gekapt naer d'hoofdwagt is gedraegen en korts daernae aen zijne wonden
gestorven is. Tot voorkoming van dese en menige andere baldaedige voorvallen is
er heden van 't stadthuijs bij orders van de municipaliteijt afgekondigt eene
proclamatie(60), behelsende dat het aen geene borgers geoorloft is behalvens degone
op wagt zijnde van de volontaire, zig met eenige hoegenaemde wapens langs de
straeten te vertoonen, op pene van als stoorders van 't gemeen welvaeren behandelt
te worden. Voorders dat aen alle herbergiers, coffehuijsen en alle andere zig
geneerende met drank te schenken, verboden wordt naer den 10 uren 's avons aen
iemant wie het mag wesen drank te geven, op den boete van 25 guldens voor d'eerste
en op pene van de tweede reijse hunne huijsen gesloten te worden. Eene andere
proclamatie(61), behelst dat aen de grootbierbrouwers hunne bieren, op de boete van
100 guldens van ider tonne, niet hooger als tot den ouden prijs van L. 1-8: en 1-12
voor d'herbergers mogen uijtleveren, omdat de zelve nu sedert eenige daegen tot
groote murmuratie van 't gemeente op hun eijgen chef hadden bestaen te augumenteren
tot 4 schellingen par tonne welke in plaets van afslag meerder dierte toebrengende
voor 't gemeente was.

(30 januarij 1793)
- fol. 27 - Op den 30 januarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.12’,
uijt welke men siet alle de omstandigheden die de ongeluckige doodt des konings
van Vranrijk verselt hebben. Bij dit Nieuwsblad is ook geannexeert het merkweerdig
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testament door wijlent zijne aldercristelijkste majesteijt naergelaeten en op 't lesen
van welke het versteenste gemoed tot meedogen beweegt wordt wanneer men
aenmerkt de moordaedige wijse op welcke den besten der koningen, den eenigsten
gesalvene des weijrelt, vermoort en onpligtig ter doodt gebragt is. Ondertusschen
vermeemt men dat die moordaedigheijd door heel Vranrijk de grootste wanorders
veroorsakt, dat er in verscheijde steden de witte of koningskocarde opgesteken wordt,
dat de moordenaers des konings die over zijne doodt gevoijst hebben, den eenen naer
den anderen binnen Parijs omgebragt en doorsteken wordt. Desen morgen verneemt
men ook dat de representanten van Brugge gister van in den avond tot den 12 uren
vergaedert geweest hebben op den gewigtigen voorstel door den borger generael
Fleers en aengekomen Fransche commissarissen gedaen tot het sluijten van alle
kercken en cloosters deser stad, naer veele debatten en
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het geduerig geroep van 't menig vergaedert volk: ‘bas, bas’ is de vergaeringe
onverrichter saeken gescheijden, schoon men nogtans aen ider representant in
besonder verdreijgt heeft van de zelve, zoo sij niet zullen consenteeren, naer Parijs
als pligtige aen gekweste Natie te vervoeren(62); waerop besloten is te benoemen 9
gecommitteerde uijt de representanten en 9 uijt de municipaliteijt om op heden de
saeke met - fol. 28 - den generael en commissarissen te beslissen. Den uijtvoer van
welke voor zoo veel men verneemt, men op heden zegt te zijn, dat er geene kercken
of cloosters tot nog toe zullen gesloten worden, maer dat er zoo haest doenelijk door
alle de zelve een pertinenten inventaris van goed moet overgegeven worden. Uijt dit
alles siet men genoegsaem dat de Fransche koningsmoorders ook haest de roovers
en plonderaers van alle de rijkdommen onser kercken zullen gaen worden, dat sij
met overmagt alles ontweert hebbende, mogelijks de geestelijke persoonen van alles
zullen berooven en die den verderffelijcken civiquen eedt niet zullen doen, zullen
zonder iet te geven wegjaegen en in balingschap laeten loopen, de vreese van welk
zoo veel te meer gegrond is omdat men daer van nu sedert meer dan ses maenden
d'ongeluckigste voorbeelden door heel Vranrijk tot ons leetwesen gesien heeft en nu
de priesters alom als verdoolde schaepen siet swerven, uijt alle welke men ook als
in dat verwoest koningrijk den ongeluckigen ondergang van de heele heijlige religie
in de Nederlanden tegemoet siet. Sedert eenige daegen nogtans houd den heelen
geestelijcken staet van Brugge daegelijks hunne vergaederingen in d'abdije van den
Duijnen en versaemelen tot hunne behoudenis zoo veele sommen in contant gelt als
't mogelijk is, elk naer zijne gestaetheijd. Onsen eerw. heer bisschop(63) daer op heden
tot 25000 guldens in specie gesonden hebbende, dog dit alles zegt men niet te zullen
konnen helpen en dat den Franschen gelt- en baetsugt niet zal versoet worden tenzij
dat alle kercken ontrooft zijn. (IX gaset van den 30 januarij, etc.).

(31 januarij 1793)
- fol. 29 - Op den 31 januarij om 11 uren 's morgens vertrokken van de Mart een
batalion Fransche en een batalion volontaire deser stadt Brugge uijtgelesen peerdevolk
langs den colsijdeweg leijdende naer Oostende ter onthaeling van den borger generael
Dumourier(64), die tot hiertoe den vrijvegter der Nederlanden mag genaemt om de
vroome(65) krijgse daeden die desen generael in 't begin onser tweede revolutie met
zoo veele manmoedigheijd betoont en uijtgewerkt heeft en wiens afbeelsel of portrait
nu bij veele als in d'eerste revolutie degone van Van der Meersch en Van der Noot(66)
in de cabinetten tot gedenkbeelden opgehangen worden, zooals het zelve hier ook
in 't begin van dit boekdeel uijtgebeelt staet, mits desen generael weerdig is om zijne
vroome daeden, hadden die het geluk der Nederlanders uijtgemakt, van het naegeslagt
vereeuwigt en gelaudeert te worden. Korts naer een uren is den generael met de
cavalerije voorop en eenige blaesende trompetten sittende in zijn reijsrijtuijg op de
Mart aengekomen en is seffens langs de plaetse Maelenberg langs den Burg het
Bisschoppelijk Paleijs ingereden onder het geroep van eenige dog weijnige: ‘vivat
de Fransche Natie’, uijt welke men genoegsaem siet dat de gewaende vrijheijd en
gelijckheijd, die niet dan onsen ondergang voorspelt, de meerderheijd van 't volk
niet zeer ter herten gaet. Seffens wierden op de Mart twee groote stukken canon

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

staende - fol. 30 - voor d'Haelle gelosbrant en ses andere stukken staende op den
Burg voor d'hooftwagt van de volontaire deser stadt. Het carilion begonde te speelen
en alle de klokken der stadt geduerende een ure te luijden alle welke zoodaenig een
gedommel veroorsakte dat men op de Mart nauwelijks malkaer verstaen konde. Den
borger generael een weijnig in 't bisdom vertoeft hebbende, is te voet met den generael
Fleers aldaer nog t'huijs zijnde en met den heelen etat major op den Burg gekomen
en heeft met groote nauwkuerigheijd besigtigt de uijtgelesen batalions Fransche
troupen
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die op den Burg geparadeert stonden, gelijk ook de volontaire onser nationeele garde
die alle met hun vaendels geparadeert stonden, over welke hij groote voldoening
betoonde waernaer hij zijnen intrek in 't bisdom genomen heeft en het pragtig
middagmael dat er bereijt was met den etat major genomen heeft. In den naermiddag
wiert bij orders van de municipaliteijt afgekondigt dat eenider geduerende den avond
wegens d'aenkomst van den borger generael van 8 tot 10 uren zijn huijs zal moeten
illumineeren(67). Om 6 uren verscheen den borger generael met den etat major in de
vergaederinge der Club, waer hij zijne dankbaerheijd betoonde over d'eere aen hem
door de Bruggelingen aengedaen en voor de vrijheijd en gelijkheijd alle bescherminge
offerende, zig daernaer naer het bal begevende, wiert hem ook vele eere aengedaen
door die welke den Nederlanschen ondergang behertigen en om agt uren - fol. 31 's avons tot 9 uren begonde het carilion op den thoren te spelen, alle de klokken te
luijden en het gedommel der canons wiert verscheijde mael herhaelt. Alle de huijsen
der stadt wierden verlicht dog veele alleen maer uijt bedwang en om te zeggen dat
er licht was met twee of vier waschligten geillumineert zijnde, zulks andermael eene
gedwongen illuminatie zijnde door de patrouillien der Fransche troupen die de stadt
doorkruijsten, wanneer alle die naer den agt uren gene iluminatien ontsteken daertoe
gedwongen wierden.

Eindnoten:
(1) Het stadsbestuur bestond nu uit de wetgevende macht: de op december 1792 gekozen
representanten, en de uitvoerende macht: de door de representanten op 16 december 1792
aangestelde municipaliteit (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties
van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1794), Brussel, 1972, (2 dln.), I, p. 298-301).
(2) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 266v.
(3) Bedoeld is hier de Brabantse Omwenteling (1789-1790) waarvan de gebeurtenissen te Brugge
uitvoerig door Van Walleghem werden beschreven.
(4) Politiecontroles en aanhoudingen behoorden traditioneel tot de opdrachten van de burgemeester
van de commune. Wanneer deze zelf de schadebeletters niet kon aanvoeren, werd hij vervangen
door een raadslid. Cfr. MV. 1791-1792, p. 118, f. 32-33. Op 16 december 1792 was nog een
nieuwe magistraat verkozen, waarin zoals voorheen schepenen, raden en twee burgemeesters:
zie MV. 1791-1792, p. 168, f. 161 en p. 183, n. 183.
(5) De samenstelling en lotgevallen van de Brugse Jacobijnse Club ‘Het Genootschap der Vrienden
van Eendracht, Vrijheid en Gelijkheid’ zijn uitvoering bestudeerd in VANDEN BERGHE, o.c.,
I, p. 306-346, II, p. 180-203.
(6) Van Walleghem verwijst hier naar de gebeurtenissen van 30 december 1792. Toen werden op
aanstoken van de Jacobijnse Club de stadhuisbeelden vernietigd en de galg en allerlei andere
foltertuigen van de stad Brugge verbrand. (Zie MV. 1791-1792, p. 173-175).
(7) Met het woord ‘gebrant’ is hier ongetwijfeld bedoeld: door het hoofd geschoten.
(8) ‘Barre’: rechtbank. Barre du tribunal: balie.
(9) Zie MV. 1787, p. 96-102, f. 217-240 en p. 173, n. 90.
(10) Betreft Karel-Jozef van Overloope d'Anthin, zie MV. 1790, p. 210-211, n. 460.
(11) De representanten hadden enige gespecialiseerde werkgroepen opgericht waaronder het ‘Commité
van police’.
(12) Op de voorgaande bladzijde situeert Van Walleghem dit ‘voorval’ op 2 januari.
(13) Betreft Goderis J. Genotte, koopman, die een van de trouwste medewerkers was van de Franse
Commissaris Sibuet. Hij was lid van de Société Littéraire en enige tijd voorzitter van de
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(17)
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(24)
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(28)

(29)
(30)
(31)
(32)
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Jacobijnse club. In 1793 vluchtte hij naar Frankrijk. Ook zijn vrouw speelde een rol in de
Jacobijnse Club. (VANDEN BERGHE, o.c., II, p. 188-189).
Betreft Jan Baptiste van Severen, zie MV. 1791-1792, p. 182, n. 113.
Betreft apotheker Frans Xaverius Michot, zie MV. 1790, p. 210, n. 459.
Niet meer bestaande straat waarin het hotel de Korenbloem gelegen was, verdwenen in 1886
bij de bouw van de schouwburg en de herschikking van het ‘theaterkwartier’, zie DG. 1791, p.
103, n. 9.
Van Walleghem alludeert hier blijkbaar op het decreet van de Franse Nationale Conventie van
15 december 1792, op basis waarvan alle kerkelijke bezittingen door de burgerlijke overheid
moesten geïnventariseerd worden, zie VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 366, en 367-368.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 267v.-268r.
‘Ciberne’: van het Frans giberne, patroontas.
Waarschijnlijk in het gewezen klooster Sarepta, zie MV. 1791, p. 55, f. 117, p. 81, n. 153.
Het betreft hier Charles de (la Mothe) Flers. Hij was een adellijk officier die om ideologische
redenen het kamp van de revolutionairen had gekozen. In 1791 had Dumouriez hem maréchal
de camp benoemd en hij had zich onderscheiden in de campagnes tegen Oostenrijk. Na een
kort commando over het leger van de Pyreneeën werd hij door de terreur gevat en als verdacht
oud-edelman op 22 juli 1794 te Parijs geguillotineerd. (E. CRUYPLANTS, Dumouriez dans
les ci-devant Pays-Bas autrichiens, Brussel, 1912 dl. II, p. 720).
Betreft bakker Joannes Gailliard, zie MV. 1787, p. 180, n. 139, MV. 1789, p. 163, n. 324, MV.
1790, p. 197, n. 327 en MV. 1791, p. 67, f. 145.
Over het algemeen noemt Van Walleghem zijn land het ‘Nederlandt’. Hij had dus normaal
‘Nederlandsche’ regering moeten schrijven. Het gebruik van ‘Belgische’ gebeurt onder invloed
van het Frans. Onze landen werden in het Frans ook wel les Pays-Bas genoemd. Er bestaat
evenwel geen adjectief van Pays-Bas. Daarom werd in het Frans het van het Latijn afgeleide
Belgique of Belge gebruikt. Vanaf het eind van de 18de eeuw vonden dan ook geleidelijk aan
in het Nederlands de woorden Belgisch en Belg ingang. Zie ook J. SMEYERS, Achttiende-eeuwse
benamingen voor taal, volk en land in Zuidnederlandse bronnen, in: Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XLI
(1987), p. 181-193 en J. HUYGHEBAERT, Patriottische plechtigheid in Oostrozebeke 1790,
in: Biekorf, LXXXIX (1989), p. 154-155.
Zie noot 17.
Betreft een belasting op het bier dat in de stad gebrouwen en er getapt werd, zie SAB., reeks
120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 267v.
Zie ibid., f. 269r.
Zie supra, fol. 2. Vertrokken betekent hier: zijn intrek genomen. Ook vroeger werd het portaal
van de H. Bloedkapel als onderkomen voor wachtposten gebruikt, zie MV. 1791, p. 8, f. 2, p.
72, n. 5 en MV. 1790, p. 94, f. 415.
In de Vuldersstraat, zie MV. 1791, p. 74, n. 27 en MV. 1790, p. 166, n. 126. L. BOLS, De
poermolen bij de Kazernevest, in: Brugge die Scone, jg. 8, 1987, nr. 4, p. 14, toont evenwel aan
dat deze benaming geen verband houdt met een huis dat een gelijkaardige naam droeg, maar
met een echte ‘poer’- of kruitmolen die op de Kazernevest tegenover de Vuldersstraat op het
einde van de 17de eeuw en in de 18de eeuw stond.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 36, nr. 169.
Betreft Frans Breijdel, vleeshouwer, aktief lid van de Jacobijnse Club, zie MV. 1792, p. 181,
n. 96.
Vermoedelijk betreft het hier F. de Meulenaere, koopman, ook lid van de Jacobijnse Club, zie
MV. 1790, p. 186, n. 239.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 269v.-271v.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 38, nr. 72.
George Sibuet had zijn standplaats te Brugge. Het was een jonge jurist, redacteur van ‘L'ami
des lois’ die als verwoed aanhanger van de revolutionaire idealen te Brugge al te veel
revolutionaire ijver aan de dag legde. De leider van de Brugse Jacobijnen J.A. Gaesbeke legde
klacht tegen hem neer omwille van schending van het briefgeheim. (S. TASSIER, Histoire de
la Belgique sous l'occupation française en 1792 et 1793, Brussel, 1934, p. 330-331 en VANDEN
BERGHE, Jacobijnen, passim). Zie ook noot 68.
West-Vlaenderen bestond uit de kasselrijen en steden Ieper, Veurne en Waasten, de stad en de
roede van Menen, Lo, Poperinge, Diksmuide, Wervik en Komen (zie ook MV. 1791, p. 73, n.
15).

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

(36) Zie noot 21.
(37) Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 11.
(38) ‘Dischgenoten’ zijn de door de parochiaal georganiseerde publieke armenzorg ondersteunde
armen.
(39) ‘Beleggen’ wordt gebruikt in de betekenis van inkwartieren.
(40) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 5.
(41) Bedoeld zijn de buitenlandse vrijwilligerskorpsen die met de Fransen meevochten. Te Brugge
was reeds een Hollands vrijwilligerskorps gelegerd geweest. (MV. 1791-1792, p. 181, n. 104).
(42) Zie MV. 1791-1792, p. 183, n. 127.
(43) Over het fort Hazegras te Knokke zie M. COORNAERT, Knokke en het Zwin. De Geschiedenis,
de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta, I, Knokke-Heist,
1974, p. 275-277.
(44) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 38, nr 79 en ibid., Proclamations
Républicaines, nr. 6.
(45) ‘Krielen’: krioelen, zich in grote menigte door elkaar bewegen, wemelen.
(46) ‘Tooghbordels’: samengesteld woord van toog en bordel, d.i. toonplank aan een venster waarop
waren uitgestald werden (L.-L. DE BO, Westvlaamsch idioticon, Brugge, 1873,,p. 169 en 1167).
(47) Op de hoek van de Potterierei en Carmersstraat.
(48) Zie MV. 1791-1792, p. 183, n. 131.
(49) Het betreft ene Amandus van de Walle, luidens zijn overlijdensakte op 22-jarige leeftijd op 23
januari 1793 om halftwaalf gedood door een ‘bombarda bellica’ (SAB., Doop-, trouw- en
begraafboeken van de stad Brugge, nr. 69: Algemeen overlijdensregister, O.-L.-V.-parochie,
3de portie, s.d.).
(50) Op deze gebeurtenissen in Spermalie (Snaggaardstraat) werd al gealludeerd door N.
GEIRNAERT en L. VANDAMME, 600 jaar abdij. De historische wortels van Spermalie in
Brugge, in: Tentoonstellingscatalogus 800 jaar Spermalie, Brugge, 1986, p. 61, waar het
gebeurde verkeerdelijk in het voorjaar van 1793 is gesitueerd.
(51) Ongetwijfeld wordt hier bedoeld de herberg ‘Den Engel’ op de noord-westhoek van het Simon
Stevinplein en de Loppemstraat, afgebroken omstreeks 1880. Het Westvleeshuis stond op het
huidige Simon Stevinplein. Cfr. K. DE FLOU, Woordenboek der toponymie van Westelijk
Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne
en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, dl. 3, Brugge, 1923, kol. 1059; C. VERSCHELDE,
Etude sur les noms des rues et des maisons de la ville de Bruges, in: ASEB., XXVII (1875), p.
402. Zie ook DG. 1791,p. 103, n. 4.
(52) Over de woning van Van Walleghem zie de biografische nota's bij MV. 1787, p. 15 en MV.
1790, p. 90, f. 405.
(53) O. Roels, advokaat, was in 1792 schepen en secretaris. In 1793 werd hij als vervangende
commissaris aangesteld; was ook substituut van de wijkmeesters, zie VANDEN BERGHE,
o.c., II, p. 72.
(54) Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 59.
(55) Zie ibid., 1793 I, nr. 60.
(56) Bedoeld is de O.-L.-V.-kerk.
(57) Zie MV. 1790, p. 25, f. 183 en p. 166, n. 122; MV. 1791-1792, p. 60, f. 128 en p. 82, n. 162.
(58) SAB., Bevolkingsregisters, 1792-1812, C2, nr. 58.
(59) Het huis dat ook al ter sprake kwam in DG. 1792, p. 188, maar toen niet werd gelokaliseerd,
kan met zekerheid worden geïdentificeerd als het bekende huis ‘De Zeven Torens’, nu nr. 8 in
de Hoogstraat, zie SAB., reeksnr. 104: Oorkonden van private aangelegenheden, 2de reeks,
nrs. 1212-1214. Betr. het huis zie L. DEVLIEGHER, De huizen te Brugge, Tielt-Amsterdam,
(60)
(61)
(62)

(63)
(64)
(65)

19752, p. 126-129.
Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 67.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 273v.-274r.; SBB., Van Huerne, 1793 I,
nr. 68, zie ook MV. 1792, p. 143, f. 91.
Bedoeld is in feite dat diegenen die het decreet van de Nationale Conventie van 15 december
niet willen toepassen als contra-revolutionairen in Parijs zouden gestraft worden (VANDEN
BERGHE, o.c., I, p. 296-297 en MV. 1791-1792, p. 183, n. 134).
Betreft bisschop Felix Guilielmus Brenart (1720-1794), zie MV. 1790, p. 152, n. 13.
Betreft Charles François Dumouriez du Perier, zie MV. 1792, p. 181, n. 98.
‘Vroome’: kloek, dapper.
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(66) Betreft generaal Jan A. van der Mersch en Hendrik vander Noot, de kopstukken van de Brabantse
Omwenteling, zie MV. 1790, p. 154, n. 25 en MV. 1789, p. 158, n. 293.
(67) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 275r.

(Februari)
(1 februarij 1793)
Op den 1 februarij zijnde vrijdag en martdag, mits op morgen is den feestdag van
O.L.V. Lichtmis, was er van 's morgens in de Mart een overgroot disorder op het
gegeven order dat de kraemen de Mart moesten ontruijmen mits de remonteering
der Fransche troupen door den borger generael. Dog om 10 uren kwam er een ander
order dat de kraemen die gestelt waeren mogten blijven staen, en alleen verscheenen
maer op d'hooftwagt en op de Mart de verdobbelde wagt die alle daegen naer de
stadtspoorten optrekt, zoodat den dag van heden verliep in groote murmuratie van
de menige die daerdoor hunne broodwinning ontnomen waeren. In den naermiddag
tuschen twee en 3 uren waeren op den Burg geplaest verscheijde detachementen
Fransche troupen alsook de groote canons voor 't stadthuijs uijt welke gelijk ook uijt
degone van voor de volontaire wagt verscheijde losbrandingen gedaen wierden
waerdoor de glaese vensters van 't stadthuijs, van 't Vrije en andere gebouwen
merckelijk beschaedigt wierden. Tusschen dese losbrandingen heeft den borger
generael Dumourier - fol. 32 - de stadt Brugge verlaeten en is langs Eecloo naer Gend
vertrokken met eene somme van 36000 guldens die aen hem door stadt, Vrije en
geestelijcken staet zijn overgegeven tot onderstant van het Fransch leger, laetende
in de gemoederen van alle welpeijsende den grootsten schrik en onruste om de
gevolgen die wij te verwagten hebben, te meer omdat den borger generael alleen
maer de Club en bal bijgewoont heeft en nog naer representanten of municipateijten
omgesien heeft hoewel dezelve den generael afgewagt hadden zonder dat hij hun
met zijne presentie vereert heeft. Ook ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.13’.
Op den 1 februarij saeg men seffens de gevolgen waervan den general voormelt
nog het een nog het ander aengetrokken heeft. Bij orders van den generael Fleers en
Fransche commissarissen waeren om 11 uren de representanten van de stadt Brugge
en Lande van de Vrijen vergaedert, wanneer op 12 uren eenige batalions Fransche
troupen op den Burg verscheenen en naer dese den generael en commissarissen, die
in de vergaederingen der representanten gekomen zijnde de zelve aenzeijden dat
hunne bedieningen geeijndigt waeren en hun afschaffingsdecreet bekent makten; het
zelve ook seffens tusschen de batalions troupen doende afkondigen, gelijk de nieuwe
verkosen representanten zoo voor de stadt als voor 't Vrije, zooals het zelve
versaemeling N. sub N. wijtlooppig kan gesien worden en alle de omstandigheden
- fol. 33 - welke onsen teweeg zijnden ondergang wijtloopig aenkondigen(68). Seffens
wierden
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ook de twee groote stukken canon gelosbrant welke onder den boom van vrijheijd
gestelt waeren, waerdoor veele vensters van de gebouwen op de Mart merkelijk
beschadigt wierden. Alles verricht zijnde was de stadt Brugge hiermede verklaert
onder het bewind van de Fransche Natie om tot ons ongeluk naer hun goetvinden te
gaen regeeren, teenemal tegenstrijdig aen de beloften van den generael Dumourier
bij zijne aenkomst in dese landen; welke zoo de Fransche decreten uijtgewerkt werden
door die representanten, die nu ten meerderen deel van de Club zijn den heelen
ondergang van kerk en staet aenkondigen en niet dan ongehoorde kerk- en
borgerroverijen voorspellen die men nu in 't algemeen zegt seffens te zullen
uijtgewerkt worden.

(2 februarij 1793)
Op den 2 februarij om 11 uren 's morgens verscheenen op de collegiekamer in 't
stadthuijs drij Fransche commissarissen uijt de Nationale Conventie van Parijs met
eenige presentanten van de stadt Brugge en Brugsche Vrije, alle van de Club,
bestaende in 11 persoonen in plaets van 50, zooals men uijt de voormelde proclamatie
sien kan, men wagte naer d'andere dog geene andere omdat sij beter peijsende zijn
en geen kerkroovers willen worden, kwaemen meer te voorschijn zoodat de werkingen
met het weijnige getal - fol. 34 - in groote verwerring begonst wierden en onder hun
ten bijwesen van de drij Fransche commissarissen eenen president en twee
secretarissen gekosen wierden zullende d'andere zoo men zegt met gewelt gedwongen
worden de vergaederinge bij te woonen. In den naermiddag was een groot disorder
onder meer als 500 Fransche soldaeten welke alle gewaepent naer de Vrijdagmart
gingen tot het opsoeken van hun commandant die met meer als 600 kroonen die hij
t'hunner betaeling hadde, weggevlugt is, meest alle dees soldaeten wilden hunne
waepens afleggen en riepen: ‘vive le roi’ dog door andere officieren content gestelt
zijnde dat morgen eer negen uren hunne pré zullen ontfangen, is den troubel geeijndigt
uijt welke men d'ergste gevolgen verwagt hadde.

(4 februarij 1793)
Op den 4 februarij verneemt men dat tot Oostende alle de Engelsche, Holantsche en
andere coopvaerdijescheepen door de Fransche commissarissen in arrest of beslag
genomen en op hunne orders in den bassin vervoert zijn terwijl men zegt dat de
Fransche Natie tegens alle de hoven van Europa den oorloog gedeclareert heeft of
staet te declareeren en wilt vrij zijn of geene koningen meer in Europa wilt zien. Dus
is er besonder voor het ongeluckig Nederland niet anders meer te verwagten als de
alderbeklaegelijckste gevolgen van de oorloogsrampen en schrikkelijcke plonderingen
en revauten. De vergaederingen der aengestelde representanten zijn nog altijdt even
verwert en worden niettegenstaende alle de toegesonden orders aen die niet willen
tot de vergaedering komen, gedeurig zonder voortgang door 13 à 14 persoonen van
de Club verselt. (X gaset van den 4 februarij, etc.).
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(5 februarij 1793)
- fol. 35 - Op den 5 februarij was er zoo men verneemt gisteren in een huijs in de
Oude Gentpoortstraet(69) begaen eene zeer merckelijcke diefte met braeke door twee
matsenaers die aldaer hadden gevroegt(70) en die eene kasse opengebroken hebben,
uijt dezelve hebben ontweert eene zomme van 500 ponden grooten wisselgelt. Op
de suspicie die men op dees twee matsers hadde zijn dezelve geapparendeert geworden
en het hof waer zij woonen doorsogt zijnde, heeft men het gelt daer sij het zelve in
d'aerde gedolven hadden, gevonden. Dog gelijk nu alles van regt ontbloot is en zelfs
de municipaliteijt als van de representanten aengestelt niet wettig meer is, twijffelt
men of er over dees diefte gelijk over menige andere baldaedigheden die er daegelijks
begaen worden, eenig regt zal gedaen worden, temeer ook omdat men zegt dat ook
eerstdaegs de municipaleijt van hun bediening zullen afgestelt worden.
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(6 februarij 1793)
Op den 6 februarij 's morgens om 12 uren zijn uijt de casernen deser stadt Brugge
ontrent 700 mannen troupen alhier ten dienste van 't vaderland gewerft, waervan
maer eenige gekleet en voorsien van wapens naer d'abdije van St.-Andries buijten
Brugge vertrokken om aldaer de noodigheden bereijt zijnde in besetting te blijven,
zijnde de monikken deser abdije ten desen eijnde in hunne refugie in de Zilverstraet
komen woonen(71). De besonderste oorsaek van de verplaetsing deser troupen naer
buijten zegt men te zijn om de oneenigheden te vermijden die er tusschen de
vaderlandsche en Fransche troupen geduerig hebben plaetse gehad; andere zeggen
zulks oogmerken voor te spellen die mogelijk haest tot ongeluk binnen Brugge [en]
tot des zelfs ondergang zullen gesien worden.

(7 februarij 1793)
- fol. 36 - Op den 7 februarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.14’
alsook eene wijtloopige proclamatie voerende voor tijtel: ‘In den naem van de
Fransche republicke Sibuet borgerlijcken commissaris van de uijtvoerende magt van
Vranrijk aen de provisioneele administrateurs der stadt Brugge’. Hieruijt siet men
welke volmagten aen de Fransche commissarissen voor de stadt Brugge gegeven
zijn, de uijtvoerende magt die aen de tegenwoordige representanten gegeven is en
hoe de voorige representanten des volks die niet dan met waere insigten gevrogt
hebben openbaerelijk ten spot gestelt en gedefameert worden. Hieruijt siet men
genoegsaem tot wat al beklaegelijcke insigten alle dees veranderingen ons zullen
geleijden en alle tot geen ander voorwerp dienen dan om den heelen bouw van kerk
en staet omverre te werpen, uijt alle dees verwagt men zooveel te meer ongeluckige
gevolgen om de groote en menige troubels die er reets daegelijks tusschen de Fransche
troupen plaetse hebben, de gevegten die daegelijks in herbergen en op straet plaetse
hebben worden algemeen, en de gewonde worden meest alle daeg dronken naer
d'hooftwagt aengebragt door de Fransche patrouillien. De Fransche soldaeten beginnen
ook alom de borgers aen te randen en perssen hun langs de straete gelt af en alles
voorspelt eene beklaegelijcke revoute. Diergelijcke troubelen vallen ook op St.-Andris
voor, waer de nationeele troupen geplaest zijn, zoo verre dat heden aldaer eenen der
zelve door eenen boer die hij wilde aenranden zoo goet als doodt met een fusik
geschoten is geworden. (XI gaset van 7 februarij, etc.).

(8 februarij 1793)
- fol. 37 - Op den 8 februarij wiert bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode,
trommelinge en affixie bekent gemakt eene proclamatie(72), behelsende dat wegens
de tijdtsomstandigheden de municipaliteijt van wegens de militaire overheijd is gelast
geworden op de toekomende vastenavonddaegen te verbieden alle gemasqueerde
ballen en het loopen van masquers langs de straeten, of alle andere welkdaenige
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kleedingen zulks zoud mogen wesen, op pene dat degone die hier tegen contrarie
zouden bestaen te doen, zullen als stoorders der police en algemeen welvaeren gestraft
worden. Eene andere proclamatie(73) behelst dat er valsche Fransche kroonen
circuleeren van 't slag van 't jaer 1792, in 't ontfangen van welke eenider
gewaerschouwt wordt mits dezelve genoegsaem konnen gekent worden, mits die
alleen op eene croone afgedrukt en van louter loot zijn, ongerant en alle teekens
kenbaer door de duijstere afdrukking, en vervolgens van geene waerde zoodat eenider
in 't ontfangen der zelve verwittigt wordt op zijn hoede te zijn om niet bedrogen te
worden.

(9 februarij 1793)
Op den 9 februarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.15’, uijt welke
men siet de grouweldaeden die tot Roomen wegens de Fransche revolutie begaen
zijn. Om 11 uren van desen morgen verscheenen op den Burg verscheijde batalions
Fransche troupen, - fol. 38 - welke met vliegende vaendels
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in 't midden van den Burg geposteert staende, benevens den generael Flers en den
etat major te peert, is tusschen hun op een hoog verheeven tribune, daertoe geplaest
door eenen der dienende representanten welke daegelijks nog niet meer dan met 12
à 14 vergaederen, pligtig afgelesen en aen 't volk afgekondigt eene wijtloopige
ploclamatie, behelsende d'afkonding van de Fransche decreten van den 15, 17 en 22
december 1792(74), gelijk ook eene andere proclamatie van den generael Flers,
behelsende dat alle de Fransche priesters of zoogenaemde emigranten met den 10
deser, dat is op morgen, uijt de stadt Brugge en uijt de paelen van diere moeten
ruijmen, op pene van faitelijk aengehouden te worden. Alle breeders zooals men uijt
de beijde proclamatien versaemeling sub N. zien kan en d'uijtvoering van welke nu
zoo voor de stadt Brugge als voor de provencie van Vlaenderen niet dan
d'alderongelukkigste gevolgen voorspelt, als men aenmerkt wat al protestatien tegens
d'uijtvoering van die decreten gedaen zijn en die nu op eenmael door de militaire
magt zijn afgekondigt geworden. Van nu af zijn alle de statsregten zoo op de bieren,
wijnen en branderen(75) en alle andere afgeslaegen en seffens zegt men zal het decreet
in alle deelen ter uijtvoer zoo voor geestelijk als werlijk gebragt worden.

(11 februarij 1793)
- fol. 39 - Op den 11 februarij was men 's morgens in de grootste verslaegentheijd
gedompelt door een onverwagten voorval welke in de cathedraele kercke van
St.-Donaes plaetse hadde. De misse in den choor, die aldaer pligtig wegens het gebed
van 40 uren gehouden op de drij vastenavondaegen gedaen wiert(76), ontrent de
consacratie gevoordert zijnde, is op 't onverwagst in de kercke verschenen in de
wapens een batalion Fransche troupen met slaende trommels tot voor den predikstoel
en begonden daer hunne exercitie te leeren. Meest alle de menige godtvrugtige die
in de kerk waeren liepen in de grootste verslaegentheijd weg en de choordueren
wierden van alle zijden gesloten, en ondertusschen de begonnen misse voltrokken.
Wanneer eenige geestelijcke aen de Fransche overheijd afvraegden de reden van
hunne komste in de kercke, welke zeijden zulks te zijn om aen de soldaeten d'exercitie
te leeren en dat sij daer door eenen borger der stadt ingeleijt waeren in plaets van in
den ommegang waer sij reets verscheijde mael de exercitie geleert hadden(77). Men
weet dat den borger die hun daerin in plaets van in den ommegang geleijt heeft eenen
der voorstaenders van de haettelijcke Club is. De soldaeten hierop zonder voorder
troubel te veroorsaeken, vanuijt de kercke in den ommegang gegaen zijnde is alles
zonder andere onteeringen der kerk afgelopen. Tot nog toe zijn hier geene kercken
gesloten, maer door alle dezelve moet eenen inventaris overgelevert worden. Nu ziet
men nog in de cathedraele kercke nog in andere meer eenig zilver gebruijken maer
anders niet dan koper, meest al het zilver uijt voorsorge geborgen zijnde. Tot Gend
- fol. 40 - zijn, zoo men verneemt, verscheijde van de grootste kercken met braeke
bestolen en alle de affecten ontweert, de glaesevensters en kassen met gewelt gebroken
zijnde, alle welke men genoegsaem voorsiet met voordagt begaen te zijn. Den prelaet
van d'abdije van St.-Pieters en verscheijde andere zijn met alle de effecten en
origineele brieven gevlugt en niets van waerde is er meer te bevinden, en dit alles
spelt genoegsaem voort dat er in de kerken meest alle de effecten geborgen zijn en
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dat de Fransche, indien sij de Nederlandersche kercken van Vlaenderen gelijk in vele
in Brabant gedaen is, met gewelt overrompelen seer weijnig zilvere effecten zullen
vinden omdat er voorsien wordt dat de Fransche niet als vrienden van de vrijheijd
en gelijkheijd maer alleen als kerkroovers van onsen geheijligde kercken binnen de
Nederlansche provencien gekomen zijn.
Op heden waeren alle de manspersoonen der stadt Brugge, berijkt hebbende den
ouderdom van 21 jaeren, bij orders van de municipaliteijt in alle de
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cloosters deser stadt saemengeropen volgens het biliet mij toegekomen, sub N. te
zien, tot het kiesen van een nieuwen wijkmeester en substitut om daernae de primaire
vergaederingen te konnen bijeenversaemelen, zijnde bij meerderheijd van stemmen
voor onse wijk D.21 den borger Petit, zilversmit, en Van de Casteele, mercenier,
verkosen geworden(78). (XII gaset van den 11 februarij, etc.).

(12 februarij 1793)
- fol. 41 - Op den 12 februarij, zijnde vastenavondag, saeg men volgens de gedaene
proclamatie, als hiervooren fol. 37 aengemelt, geene masquers langs de straeten
loopen maer baldaedigheden op andere wijsen plegen waeraf, waer 't dat alle de
omstandigheden konden aengemelt worden, het naegeslagt dezelve zonder
verontweerdinge voor de verwoeste Fransche natie niet zoud konnen lesen. Meest
alle de Fransche troupen die op morgen orders ontfangen hebben om naer Gend te
vertrekken, waeren heden als verwoeste beesten en het meerderendeel dronke
loopende, begingen alle soorten van baldaedigheden: zoo in 't publik aenranden van
't vrouwvolk als in alle soorten van gevegten en moetwilligheijden, waerdoor menige
gekwest en zelfs gedoodt wierden, wanof onder andere twee, dronke zijnde, malkaer
tot een tweegevegt op de veste aen de Vlamingdam beropen hebbende, den eenen
doodtgesteken wiert en den anderen toterdoodt gekwest was, zijnde dese maer eenen
schets van de ongeluckige gevolgen die heden en op meest alle daegen sedert
d'aenkomst der Fransche troupen binnen Brugge begaen zijn. Hiermede geduerende
desen avond niet tevreden zijnde, hebben zij moetwillig veele glaesevensters
ingeslaegen in particuliere huijsen binnen de stadt en in meest alle - fol. 42 - de
huijsen in de Vulderstraet en casernen der Poermolen, waer uijt meest alle de huijsen
de goederen geborgen waeren en aen welke huijsen moetwillig veele schaede
toegebragt is, immers alles voorspelt van welke ons den hemel behoeden mag, een
volkomen revoute en plondering, te meer ook omdat de priesters zoo weijreltlijcke
als alle de cloosterlingen niet gerust meer konnen langs de straeten gaen en niet alleen
in hunne huijsen en cloosters meer gerust zijn, en zoo door de soldaeten als
moetwillige van de Club langs de straeten naegeropen, geinsulteert en van menige
met schande bejegent worden. Desen nagt is bij uijtnementheijd ongerust
doorgeloopen door de menige baldaedigheden die zoo door de Fransche soldaeten
als door de moetwillige in alle de kanten van de stadt begaen zijn, om dit alles zoo
veel mogelijk nogtans te voorkomen was er hedenmorgen bij orders van den generael
Fleers eene acclamatie geaffixeert(79), behelsende dat alle de militaire, op geene wagt
zijnde, en alle de borgers deser stadt die naer den 9 uren 's avons met de waepens in
d'hant zullen bevonden worden, seffens zullen aengehouden en nae de Citadeele van
Rijssel overgevoert worden, aen alle ingesetene ook geboden wordende van naer den
9 uren niet zonder licht langs de straeten te gaen op pene van seffens als stoorders
van 't algemeen welvaeren aengehouden en gecoloqueert te worden.

(13 februarij 1793)
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- fol. 43 - Op den 13 februarij, zijnde aschdag, is rond de stadt door de armmeesters(80)
gedaen eene generaele collectie voor dese gemeenen armen wegens den praemenden
noodt in dees droeve tijdtsomstandigheden, wanof een recomandatie is uijtgegeven
tot iders onderrichting, als versaemeling sub N. te zien(81). Ook verscheen in 't licht:
‘Vaderlandts Nieuwsblad N.16’ en ‘Saemenspraek tusschen een clubist, eenen boer
en eenen pater’, versaemeling sub N. te zien(82).
Heden saeg men de heele stadt in beweging op d'aengenaeme tijding dat het
meesten deel der Fransche besetting, met welke ongewillige de borgers tot nu toe
sedert hunne aenkomst hebben belast geweest, en menige baldaedige moetwillige
overlasten hebben aengedaen geweest, de stadt Brugge gingen
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verlaeten en naer het leger tot Antwerpen moeten optrekken, terwijl het geen raetsel
meer is dat de Keijserlijcke en Pruijssissche en andere legers tot onser verlossing
zeer naebij zijn. Zijnde dus desen avond in meer dan 30 billanderschepen naer Gend
vertrokken tusschen 3 à 4000 mannen troupen onder welke zijn circa 600 mannen
zoogenaemde Belgissche troupen geinkwaertiert geweest hebbende, gelijk degone
die er nog overgebleven zijn in d'abdije van St.-Andries. Het vertrek der Fransche
troupen zal morgen door nog andere batalions gevolgt worden.
- fol. 44 - Heden verneemt men met verwondering dat het valsch gerugt,
gisterennaermiddag verbreijt, teenemael valsche en besijden de waerheijd is: door
de heele stadt was er verbreijt en zelfs gisteren naer het sermoen in de cathedraele
kercke van St.-Donaes afgelesen dat d'heer Reniers(83), pastor tot Middelkercke,
vermoort was door eenige Fransche soldaeten en dat hem het alderheijligste
afgenomen was, wanneer hij afkwam om naer de kercke te gaen van eenen sieken
die hij geadministeert hadde. Dit alles is valsch en onwaertig bevonden door eenen
expressen naer desen heer pastor gesonden, die hem in volle gesontheijd gevonden
heeft en die door niemant is aengesproken verre van vermoort is geworden. Hieruijt
siet men hoe weijnig staet dat er te maeken is op den duijsenden ongerijmde tijdingen,
die er nu daegelijks in dees ongeluckige tijdtsomstandigheden alom verbreijt worden.

(14 februarij 1793)
Op den 14 februarij verscheen in 't licht de naemlijst van de nieuw verkosen
wijkmeester en substituten benevens den eed die door dezelve gedaen is, versaemeling
sub N. te zien(84).
Heden hebben dezelve wijkmeesters en substituten hunne wijken saemengeropen
en ider manspersoon der zelve versogt te teekenen eene protestatie tegens de met
gewelt ingedrongen representanten des volks en geformeerde door dezelve nieuwe
municipaliteijt, om vervolgens met meerderheijd van stemmen d'eerste wettige
gekosen representanten, als fol. 163 (1792) in O.L.V.-kercke gekosen, weder aen te
stellen en de laest ingedrongen te rejecteeren(85). Meest alle de inteekeningen zijn
voor d'eerste representanten, zommige hebben niet geteekent en eenige kwaedwillige
hebben - fol. 45 - voor d'ingedrongen geteekent, zoodat men hieruijt voorsiet dat er
door de verdeeltheijd van gemoederen groote borgerstroubelen konnen veroorsakt
worden en oneenigheden voortbrengen die alle welpeijsende doen sidderen en beven,
te meer omdat bij orders van de ingedrongen representanten en den commandant der
Fransche troupen desen naermiddag bij affixie en trommelinge is bekent gemakt dat
alle borgervergaederingen verboden worden(86), op pene van arbitrarelijk te zullen
vervolgt worden waerdoor zelfs eenige wijkmeesters hebben gestaekt of niet gehouden
zoodat d'inteekeningen in alle de wijken niet zijn konnen ter uijtvoer gebragt worden.
Desen naermiddag zijn nog eenige schepen met Fransche troupen naer Gend
vertrokken, zoodat dat de besetting van Brugge maer in 6 à 700 mannen Fransche
troupen meer is bestaende, zoodat nu alle borgers ontlast zijn. (XIII gaset van 14
februarij, etc.).
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(15 februarij 1793)
Op den 15 februarij verscheen in 't licht: ‘Redenvoeringe gedaen door G. Sibuet,
borgerlijcken commissaris, etc.’, sub N. te zien, en waeruijt men siet wat moeijte dat
er aengewent wordt om Vlaenderen onder de Fransche te vereenigen en ons voor
altijdt ongeluckig en slaven te maeken. Om 2 uren van desen middag kwaemen op
de Mart de circa 600 mannen, alhier in besetting gebleven, in de waepens en ontfangen
elk eenige cardouchen. Niemant wist wat zulks ging beduijden en men was in de
grootste benouthijd wanneer onder den vrjheijdtsboom gebragt wiert zekeren wilde
deserteur der Keijserlijcke, die men meijnde te onthoofden of door den kop te schieten
omdat hij eenige
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Fransche soldaeten geslaegen en geinsulteert heeft, maer op zijne bijgebragte
verdeding is de sententie des doodts uijtgestelt totertijdt dat zijne bijgebragte redenen
met klaere prueven zullen konnen bewesen worden.

(16 februarij 1793)
- fol. 46 - Op den 16 februarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwblad N.17’,
ook: ‘Redenvoering gedaen door den borger Michot bij de Vrienden van Vrijheijd,
etc.’, ook: ‘Peti[ti]e aen de Nationeele Conventie van Vranrijk door het Genootschap
der Vrienden van Eendragt(87), etc.’, beijde versaemeling sub N. te zien, en uijt welke
men van dit goddeloos en verderffelijk genootschap ziet den wensch om met Vranrijk
ongelukkig te worden.
Heden heeft men een begin gemakt met het uijtkappen van de waepens geplakt
op den voorgevel van 't Vrije(88), waerin andere verbeeldingen zullen geschildert
worden. Men heeft ook van boven de schouwe van 't stadthuijs afgedaen de goude
kroon, die in de voorgaende eeuwen den roem en luijster van dit beroemde stadthuijs
bij alle volkeren van Europa tentoongestelt heeft(89). Dus den Club, nog niet versaedigt
van alle de konstgewerkte posturen in stukken te hebben doen slaen, breijt zijnen
nijt uijt tot op die simpele kroone en om de gekroonde hoofden nog meerder tot
schimp te stellen is in plaets van de gemelde kroone eene groote ronde mutse geplaest
geworden(90).

(18 februarij 1793)
Op den 18 februarij was de vergaederinge der representanten zeer ontrustig, wegens
de protestatien die tegens hun door meest alle de wijken gedaen zijn, waerom in den
naem der Fransche republijke, onderteekent Sibuet, aen het volk van Brugge bekent
gemakt en geaffixeert wiert als dezelve sub N. te zien(91), en in welke bekentmaekinge
het volk als ruststoorders gehekelt worden en meer versogt - fol. 47 - dan geboden
worden hunne protestatien in te trekken, welke van geen uijtwerking zal konnen zijn
omdat de lijsten geteekent door de verscheijde wijken bijnae van geene wijkmeesters
zijn overgegeven geworden. Ziet in die proclamatie en bewondert voor 't toekomende
met wat al verbloemingen de goeden wil van 't volk omverregeworpen wordt en hoe
den priester- en edelstaet, door de Fransche natie geassisteert door den Club, op eene
onbetamelijcke wijse gelastert en geblameert wordt. Om 2 uren van desen naermiddag
zijn binnen Brugge aengekomen drij Fransche commissarissen(92) tot uijtwerkinge
van het afgekondigt decreet van den 15 december, welke hun seffens, onder het
spelen van 't calirion tot den vier uren en het losbranden van de stukkens canon
staende voor d'hooftwagt, naer de collegiekamer van 't stadthuijs begeven hebben in
vergaedering der ingedrongen representanten, die nog gedeurig niet meer dan met
12 à 14 vergaederen en die vervolgens, geassisteert met die commissarissen, zooveel
mogelijk het kwaed dat het decreet of bevel medebrengt zullen uijtwerken.
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Desen morgen zijn van de Coupure naer Gend vertrokken sevenhondert mannen
Fransche troupen die gisterennaermiddag alhier aengekomen waeren. Men verwagt
met ongedult welken den uijtslag zal wesen van de spoedige verplaetsing van dees
menige Fransche troupen, en op welken vaert den veltogt die seker groot van belang
zal wesen zal geopent worden. (XIV Baset van den 18 februarij, etc.).

(19 februarij 1793)
- fol. 48 - Op den 19 februarij was het water binnen dese stadt meer dan 2 voeten
hooger als naer gewoonte gesteken, tot het doorvaeren van vier fregatten of kleene
oorloogschepen, langs Oostende aengekomen, en die heden hier met groote moeijte
doorgevaeren zijn en bestemt voor de Schelde om dezelve te dekken wegens de
oorloogsverklaeringe van Vrankrijk tegens de Engelsche en Holanders, die heden
ook alom binnen dese stadt en aen den vrijheijdtsboom geaffixeert is.
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Heden is bij orders der Fransche natie gesegelt alle het goet van d'heer Triest de Gist
in d'Hoogstraet(93), die reets gevlugt is en alles dat hun generalijk toebehoort is door
de Fransche natie in beslag genomen, en dit omdat hij in de gehouden vergaedering
der wijkmeesters zig gestelt heeft als president en meest alle d'andere aengewekt
heeft om de vergaederingen tot welstant van idereen voort te setten. Geduerende
desen nagt zijn er ter deser oorsaek ten huijse van Gillon Wielmaeker en Fransois
Moentak(94), die als secretarissen ten zelven effecte waeren aengestelt, in ider der
zelve huijsen twintig gewaepende mannen gekomen en commissarissen - fol. 49 uijt de verderffelijcke Club om na te sien de comptoiren der gemelde heeren en alle
hunne papieren om, waer 't dat sij in dezelve zouden vinden eenige bescheeden
contrairie aen de verderffelijcke Fransche regeering, sij insgelijks ook alle hunne
goederen in profijte der Fransche natie zouden hebben aengeslaegen, dog daer niets
contrarie bevonden geworden zijnde, zijn geluckig hunne goederen niet versegelt of
aengeslaegen geworden.

(21 februarij 1793)
Op den 21 februarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.18’. Nu siet
men geaffixeert eene wijtloopige proclamatie van de generael Dumourier(95), waerbij
eenider aensogt wordt de waepens op te nemen om de Nederlanden te verdedigen
tegens het Huijs van Oostenrijk terwijl den generael zoo hij zegt met 150000 mannen
zal over den Rijn trekken om ons verder van alle vijantlijcke aenvallen te beschermen.
Zulks vreest men bij loting te zullen gebueren om ider met gewelt tot den dienst te
praemen. Nu zijn op den Burg aen 't Vrije de waepens verandert in een drijcaluerige
strip gelijk de cocarde boven welke een roode mutse is afgeschildert geworden. (XV
gaset van den 21 februarij, etc.).

(22 februarij 1793)
- fol. 50 - Op den 22 februarij, gelijk gisteren begonst was, wiert het truertonneel
geopent aen welke men zig niet zonder redens van over eenige daegen verwagt hadt.
In alle de kerken deser stadt van de minste tot de meeste geene uijtgenomen, zijn de
Fransche commissarissen verselt, door eenige van de Club, faitelijk gegaen en hebben
aldaer met den segel van de natie van Vranrijk versegelt alle de kostbaere effecten
en alle het zilverwerk tot de remonstrancen en reliquiecassen inclus, met zoodaenig
eene faitelijkheijd, dat men op 't aensien van die moetwillige kerkroovers men moest
sidderen en beven want in de kerken komende vraegen sij naer niemant dan naer den
koster en zoo den zelven weijgert seffens de kerkkassen te openen om alles te oversien
dreegen dezelve met den blooten sable te doorkappen, zoo heden in de kerk van
St.-Donaes gebleken is, waer zij den koster alleen vindende alles hebben doen openen,
en in verscheijde kerken met den Franschen segel versegelt hebben zonder dat sij
hem den tijdt gegeven hebben van eenige van die aen de kerk te zeggen hebben te
ontbieden. De versegeling van die kostbaere effecten zeggen zij alleen te zijn omdat
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dezelve in bewaering zouden gestelt en niet aen den keijser overgedraegen worden.
Dese is de vrijheijd en gelijkheijd die de Fransche ons aenbrengen en uijt welke men
niet zonder redens de alderschrikkelijkste gevolgen te verwagten heeft.

(23 februarij 1793)
- fol. 51 - Op den 23 februarij verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.19’.
Desen morgen vroeg zijn 700 mannen Fransche troupen naer Kortrijk vertrokken tot
stutten van eenen opstant van 't volk, aldaer veroorsakt tusschen de Fransche troupen
en de borgers om de wegneming van de kerkeffecten, waer men zegt reets eenige
doodtgebleven te zijn zoo van de troupen als van de borgers en welke gevolgen men
voor oogen siet hier ook nabij te zijn. Want desen morgen, zijnde saterdag en martdag,
was alles taemelijk gerust tot den 12 uren wanneer op minder dan een kwartier eurs
de
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heele stadt overhoop liep. De Fransche commissarissen voor de tweede mael in de
kerk van O.L.V. komende om inventaris te nemen van de zilvere en ander kostbaere
effecten, die aldaer gelijk in meest alle de kerken versteken zijn, vonden andermael
niet dan 4 zilver kandelaers en eenige kleene zilvere effecten en willende d'heeren
der zelve kerk bedwingen om te weten waer die effecten verborgen zijn, was zulks
oorsaek van de schrikkelijcke gevolgen die men hier heden heeft sien plaetse
hebben(96). Dese heeren, eenige uijtgekogte bij der hant hebbende, deden seffens de
klokke alarm klippen en liepen verwert in de kercke. Hiermede was de heele stadt
overhoop en duijsenden borgers liepen naer de kerk, de commissarissen aldaer eenige
slaegen en stooten toebrengende. Maer al haest veranderde den iver der borgers,
verleijt door de priesters in een bloedig truerspel. Want seffens - fol. 52 - kwaemen
naer de gemelde kercke meer dan 500 gewaepende mannen met eenige stukken
canon, die voor de kercke geplaest wierden, en de minigte borgers maer gewaepent
met pijcken, bijlen en stokken wierden uijt de kercke verdreven wanneer het
bloettonneel begonst. De militaire eerst met loos poer op de borgers schietende,
vermeerde zulks den haet der zelve zoo verre dat er twee mannen militaire door de
borgers doodtgeslaegen wierden, waerop er seffens, naerdat er eenig hondert
calsijdesteenen uijtgetrokken en naer de militaire gesmeten wierden, vuur met kogels
en schroot op de borgers geschoten wierden waerdoor er drij ter plaetse doodt bleeven
en eenige andere doodelijk gekwest waeren. Welke oorsaeke was dat de borgers
ziende aen de magt der militaire waepens niet te konnen wederstaen zonder een
algemeen bloetbad te veroorsaeken, elk zoo spoedig mogelijk naer hunne huijsen
vlugteden en vervolgens de militaire alleen lieten, waerdoor de opstant wat gestilt
wiert. Ondertusschen was in minder dan eene halve ure tijdts alles van de Mart
ontruijmt en de kraemen die niet haestig genoeg konden van de Mart genomen
worden, wierden omverregeworpen opdat alles op de Mart zoude plat zijn. Alle het
graen wiert ook weggevlugt en niemant konde meer van hetzelve bedient worden.
Seffens wierden ook alle huijsen en winkels gesloten en onbegrijpelijk is het wat
disorder zulks heden ten allen kant van de stadt veroorsakt heeft. Seffens wiert de
Mart van alle zijden met militaire beset en niemant vermogt daer meer over te gaen.
Rondt alle straeten gingen sterke patrouillien en al die troupwijs stonden - fol. 53 wierden alom verdreven, zoodat men met reden zeggen mag geduerende den heelen
loop der revolutie geen schrikkelijcker dag gesien te hebben, welke te meerder was
omdat het martdag zijnde menige menschen in stadt waeren die alle zoo haest mogelijk
de stadt uijtvlugteden, en dus de priesters van O.L.V.-kercke, hadde den opstant
voortgegaen, gemakkelijk honderden menschen zouden hebben geslagoffert.
Wordende desen naermiddag eenige deser priesters met wagten vergeleijt naer het
bischdom om rekening te geven hoe den troubel veroorsakt was. Het gemoet der
militaire wiert nog meer verbittert wegens het inbrengen ontrent 6 ½ uren van twee
Fransche soldaeten om hals gebragt ontrent St.-Andries, welke reets in d'aerde
gedolven waeren, en die in eene chaise(97) ingebragt wierden met twee boeren daerop
gebonden, die verdagt zijn van de soldaeten te helpen ombrengen.
Korts naer twee uren van desen naermiddag begonde het carilion, niettegenstaende
alle de ongeluckige voorvallen, tot den 4 uren te spelen op d'aengekomen tijding dat
de stadt Breda op d'Holanders door de Fransche waepens verovert is, en dat de
Fransche troupen die stadt in besit genomen hebben. Ondertusschen wierden
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geduerende den heelen naermiddag en volgenden nagt, die zeer gerust doorgeloopen
is, langs alle zijden der stadt sterke patrouillien gehouden, zoodat men tusschen alle
de ongelucken nog geluckig mag [zijn] dat men geen voordere ruinen, moorden en
plonderingen door de begonste troubelen heeft zien voorvallen.
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(24 februarij 1793)
- fol. 54 - Op den 24 februarij was er van 's morgens geaffixeert eene proclamatie
hebbende voor tijtel: ‘Vrijheijd en gelijkheijd verslag aen het volk van Brugge, etc.’(98),
sub N. te zien, en uijt welke het naegeslagt met verwonderinge zal zien door welken
toeval den troubel gisterennaermiddag in O.L.V.-kercke veroorsakt is, hoe de priesters
daerin geblaemt worden en hoe de versteking van de effecten deser kerk aldaer het
bloetbad veroorsakt heeft. Bij trommelinge en affixie wiert bij orders van de
municipateijt eene andere proclamatie(99) gedaen, en aen alle ingesetene deser stadt
geordoneert geduerende desen avont van 8 tot 10 hunne huijsen te verligten wegens
de verovering door de Fransche waepens van de stadt Breda, en wegens de vereening
met de Fransche republicke van Luijk, Bergen in Henegau en de stadt Gend.
Geduerende heel desen dag wierden door de Fransche soldaeten sterke patrouillen
gedaen om het goede order dat herstelt is te blijven onderhouden.
Om 3 uren van desen naermiddag kwamen op de Mart in slagorder met vliegende
vaendels een batalion Fransche troupen onder het spelen van 't carilion, tot het zien
verbranden van het afbeelsel van een houten keijser die op een huijs sedert eenige
eeuwen in de Beenhouwersstraete(100) gestaen heeft en die van hetzelve op
vastenavonddag afgehaelt was. Dit houte beelt stont op een hoog verheven pijramijde,
vierkant afgespannen met lijnwaet. Ront hetzelve stonden eenige schilderijen ook
afbeelsels des keijsers en eenige schimpschriften tot vernieting van alle - fol. 55 keijsers en koningen. Onder de pijramijde waeren geleijt meer dan 100 busschen en
veel schaeveling, alle welke geduerende den gepasseerden [nacht] aldus bij orders
van de Club opgemakt was. Om 4 ½ uren wiert den brant in dit schimptonneel
gesteken door den borger generael Carel Canolle(101), en seffens weergalmde de locht
door het geroep ‘vivat de natie’ door de militaire die alle hunne hoeden boven op
hun fusik hadden gesteken, en die de rontstaende borgers verpligteden ook hunne
hoeden op te steken, en die zulks niet deden, wierden hunne hoeden van hun hooft
afgeslaegen. Dit truertonneel in volle brant zijnde was niet ongelijk aen een vuurwerk
en door de soldaeten en eenige borgers, uijtgekogt door degone der Club, is in eene
ronde rond het vuur gedanst geworden. Om 5 uren was den yfer(102) op welke het
houte beelt gestelt was doorgebrant en den verbeelden keijser viel te midden in de
brandende busschen, wanneer het geroep door de militaire en eenige borgers vernieuwt
wiert. Men saeg genoegsaem dat alle die bedrijven maer alleen door het uijtgekogt
volk van de Club is toegejeugt geworden en dat alle welpeijsende zulks niet dan met
hertzeer aensien. Zijnde om de aenhangers der Club nog meer op hun zijde te hebben
aen dezelve desen avond eenige tonnen bier gegeven geworden. Om 8 tot 10 uren
van desen avond speelde het carilion andermael op den thoren, wanneer ingevolgen
de proclamatie hedenmorgen gedaen alle de huijsen deser stadt, meer uijt dwang dan
uijt liefde, verlicht waeren.

(25 februarij 1793)
- fol. 56 - Op den 25 februarij was den dag gekomen op welke men sedert gisteren
bij proclamatie versogt was allen ingesetenen deser stadt, boven de 21 jaeren oudt,
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zig te begeven in de kercke van O.L.V. om dese stadt voor of tegen de Fransche
regeering te verklaeren(103). Ten desen eijnde was in die kercke het alderheijligste
geborgen en alle autaeren waeren ontbloot alsof het geen kercke en zoude zijn. Voor
den predikstoel in 't midden der kerk en voor [de] kruijskapelle waeren twee theaters
van planken afgeslaegen om de proclamatie van de unie met Vranrijk te doen. Om
agt uren was er rond de kercke geplaest een batalion Fransche troupen, hunne fusicken
rond de kercke liggende, middelertijdt de troupen in de kercke etende en drinkende
en ander baldaedigheden doende alsof zij in een swijnsstal zouden geweest hebben,
alle welke genoegssaem den heelen ondergang van kerk en religie voorspelt. Om 9
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uren wiert er Club gehouden waer alle de leden der zelve tegenwoordig waeren en
hunne aenhangers, waer sij aen het volk voorenhielden wat er in O.L.V.-kerk ging
verricht worden, het welk onder het gejuig van bravo toegejeugt wiert. Hunne
voorstellen dus geeijndigt zijnde, is de heele vergaedering met hunne aenhangers
met gespel en violen gegaen naer O.L.V.-kerke waer sij t'hun'er verwondering weijnig
of geen brave borgers vonden maer wel veel vrouwvolk, mits er gisteren - fol. 57 afgekondigt was dat alle de panden beleent tot ses guldens voor niet gingen
gerembourceert worden [aan] alle die hunne behoeftigheijd zullen doen consteeren(104).
Dog die menige hoorende dat sij over de panden te ontfangen moeten teekenen en
dat hunne mans hierdoor zullen moeten soldaet zijn, zijn ook meest alle van de kercke
afgekeert, zooals sij gekomen waeren. Ondertusschen den schelen Gasbeke voor
president gekosen zijnde(105), wiert door degone der Club en hunne aenhangers de
proclamatie gedaen in de kercke van O.L.V. dat het volk de vereening met de Fransche
republike aenneemt, zooals men breeder zien kan door twee proclamatien onder
menige andere desen naermiddag geaffixeert(106), en hoe in dese den wille van alle
het volk van Brugge besloten wordt, tot welke den leser oversiende en voerende voor
tijtel: ‘Den leger generael makt kenbaer aen het volk op welkers grondgebiedt, etc.’
ook: ‘Vrijheijd en gelijkheijd den vijfentwintigsten dag van februarius 1793, het
eerste jaer der Nederlandsche vrijheijd, etc.’, sub N. te zien, en welke men wel mag
noemen het eerste jaer der Nederlandtsche tijranije, als men aenmerkt hoe verblomt
aldaer den heelen wille van 't volk te kennen gegeven wordt. Nauwelijks was de
proclamatie van d'unie met Vranrijk gedaen of het carilion begonst te speelen en alle
de klokken der stadt geduerende eene ure te luijden. Bij proclamatie en trommeling
wiert er wederom geboden desen avond een algemeene verlichting der huijsen welke
desen avond, hoewel van meest alle het volk tegen dank plaetse hadde(107).
In den naermiddag is van Oostende een batalion Fransche troupen aengekomen
die in de casernen geinkwartiert wierden en 's avons om 10 uren kwam nog een ander
batalion van Gend, wegens de troubels van saterdag, welke voor een nagt wederom
tegen dank bij de borgers, niettegenstaende het laet in den avond was, beleijt wierden.
(XVI gaset van 25 februarij, etc.).

(26 februarij 1793)
- fol. 58 - Op den 26 februarij was den dag bepaelt op welken de buijtelieden van 't
Brugsche Vrije geropen waeren, boven den ouderdom van 21 jaeren, in de kercke
van O.L.V. om op de forme als gisteren zig te verklaeren voor of tegen de Fransche
republicke. Dog de boeren genoegsaem verwittigt zijnde zulks alleen maer bij
oogverblending en uijt dwang te geschieden en onder het beleijt van de Club zijn
weijnige tot de executie gekomen en alleen maer die waer een Club existeert, als
degone van Dudzeele en eenige andere parochien waer er Club gehouden wordt(108),
die met verscheijde waegens 's morgens binnen Brugge aenkwaemen dog onverrichter
saeken moesten weerkeeren, terwijl alle d'andere parochien daer tegen zijn en niet
hebben willen komen. Zelfs heerscht ter deser oorsaek, en nog meer om de Fransche
dwijngelandije in welke het heele Nederlandt gebragt is, op verscheijde parochien
groote oneenigheden en saemenrottingen der boeren, tot zoo verre dat gisteren tot
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Oostcamp den vrijheijdts[boom] met smaet afgekapt is en er de cocardes afgetrokken
werden, om welke reden geduerende desen avond een batalion Fransche troupen met
twee stukken kanon naer Oostcamp vertrokken zijn en aldaer de boeren op de militaire
eerst vuur gegeven hebbende, zijn er op de beantwoordinge van het vuur der troupen
verscheijde boeren en vrouwspersoonen gedoodt en gewont geworden en eenige
huijsen geplondert, alleenelijk twee soldaeten licht gekwest zijnde; eenige ook desen
nagt als den balieu en greffier en eenige boeren gebonden naer de stadt Brugge
gebragt
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wordende. Door de tusschenspraek nogtans van den heer pastor en capelaen van de
parochie is den obstant gestilt en de ruste voor eenige tijdt herstelt geworden.
Heden zijn bekent gemakt twee proclamatien met trommelinge en affixie, d'eerste
behelsende dat het kuer- - fol. 59 - vorstendom van Twee Bruggen(109) door de Fransche
troupen verovert is en dat de troupen langs die kanten nog andere voordeelen behaelt
hebben, ook dat de stadt Brussel gelijk Gend en Brugge met de republicke van
Vranrijk is vereenigt geworden. Eene tweede proclamatie, behelst dat er oneenigheden
zouden rijsen tusschen de Fransche troupen alhier in garnisoen en tusschen de
schaedebeletters deser stadt, door het draegen van distincte teekenen en wel
naemenlijk de zilvere kraege, ordoneert de municipaliteijt dat voortaen de
schaedebeletters op hun arm alleen zullen draegen een drijcaleurig lint als de cocardes
en dat dese zonder ander teekenen hierdoor allen zullen konnen onderscheijden
worden(110). Zulks is besonderlijk omdat de gewone zilvere kraege die de
schaedebeletters draegen de Fransche in d'oogen spettert, die niet anders hun laeten
voorstaen als dat alle het zilver dat in Brugge bevonden wordt hun is toebehoorende;
uijt welke reets verscheijde oneenigheden tusschen de troupen en Fransche in 't
commediehuijs geresen waeren, waer de commedie niettegenstaende den H. tijdt van
den vasten meest alle daege gehouden wordt. Ter deser oorsaek siet men nu ook
daegelijks meest alle de winkels en besonder degone der zilversmeden gesloten,
omdat men in 't algemeen voor eene totale plondering en ruine bevreest is. Alle
vrouwlieden ziet men zonder juweelen en de mans de linten in de schoenen draegen(111).
Van d'ander zijde is den heelen koophandel opgeschort, zoo te land als ter zee. Alle
eetwaeren en besonder den visch die niet meer mag uijt Holant komen zijn even dier,
zoodat uijt alle dies niet anders als de grootste rampen te verwagten zijn.

(27 en 28 februarij 1793)
- fol. 60 - Op den 27 en 28 februarij verscheen in ‘'t Vaderlandts Nieuwsblad N.20’,
ook ‘Liberteijt egaliteijt, aen de vrienden van onse Belgissche Nederlanden etc.’,
welke versaemlinge sub N. kan gesien worden. Geduerende dees twee daegen heeft
men binnen de stadt Brugge als op een oorloogsveldt gewoont, door het onophoudelijk
zien weg- en weerkomen van Fransche troupen uijt het suijden met stukken canon,
bagagie- en voorraedwaegens ende dit wegens de alderongelukkigste troubels die
op verscheijde parochien ontrent Thourhout aldaer geduerende dees daegen hebben
plaetse gehadt. Want bij duijsenden boeren, zig in de bosschen verspreijt hebbende
en op de vlakten, hebben langs de verscheijde wegen een merkelijk getal Fransche
troupen doodtgeschoten, geslaegen en gesteken tot zoo verre dat menige kerken der
parochien alarm hebben geklipt waerdoor de saemenrottingen nog veele grooter
geworden zijn en den alarm algemeen geworden is. Dog de Fransche troupen met
hunne stukken canon hebben, al haest meer gedresseert dan de boeren, de
attrapperingen verspreijt, naerdat er veele boeren zoo mans, vrouwen als kinders en
eenige geestelijcke doodtgeschoten ofter nedergesaebelt waeren, en langs alle wegen
en op d'openbaere plaetsen der parochien veele huijsen en hofsteden verbrant en
geplondert en veel koeijbeestens, swijns, schaepen en andere beesten moetwillig in
stukken gekapt waeren. Uijt alle welke den leser kan oordeelen met wat schrik en
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schroom dees twee daegen - fol. 61 - op de verscheijde parochien van het zuijden
doorgebragt zijn en met welk denkbeelt den leser zig kan vergenoegen, want het
onmogelijk is afzonderlijk te verhaelen alle de schrikkelijcke gebuertenissen die
aldaer geduerende dees twee daegen plaetse gehadt hebben. In den naermiddag van
den 28 februarij kwaemen meest alle de troupen te retour naer Brugge met verscheijde
gevangen boeren en zoo menigte voorraedwaegens, van welke verscheijde op de
boeren verovert zijn, dat de
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heele Mart vol stont. Zijnde zoo men verneemt ten deele de rust op de parochien
herstelt geworden, behalvens dat er nog een menigte gewaepende boeren in de
bosschen swerven.
Desen naermiddag stont den borger Martinus van Groenenrode, wonende op de Mart
nevens mijn huijs bekent voor eene oude keijserlijcke fijge of aristocrat(112), tegens
eenige militaire op de Mart spreekende, hij zeijde zimpelijk dat het ongeluckig zoude
zijn dat om eenige kwalijk peijsende een heele stadt en land zoud moeten geplondert
en dat zulks niet de vrijheijd en gelijkheijd is. Hierop is hij door de militaire voor
een aristocrat uijtgemakt en naer zijn huijs vlugtende is hij uijt den kelder van zijn
huijs getrokken en in den blooten hoofde door twee mannen naer 't stadthuijs gesluert.
Zijnde maer des anderdaegs 's middags, naer al dien tijdt in de wagt der
schaedebeletters te hebben geseten, geslakt geworden als onpligtig zijnde. (XVII
gaset van den 28 februarij, etc.).

Eindnoten:
(68) Frankrijk zond twee soorten commissarissen om het decreet van 15 december 1792 te laten
uitvoeren en de Zuidelijke Nederlanden op de annexatie voor te bereiden. Het waren vooreerst
zeven leden van de Nationale Conventie zelf: Camus, Merlin de Douai, Treillard, Gossuin,
Robert, Danton en Delacroix. Camus en Treillard controleerden de operaties in Henegouwen
en Vlaanderen. Daarnaast waren er nog dertig lagere commissarissen van de uitvoerende macht.
Pierre Gadolle, George Sibuet en hun adjunct luitenant Amandry waren aangeduid voor ‘la
Flandre littorale’ (Brugge, Oostende en het Brugse Vrije). Van Walleghem heeft het over deze
laatste commissarissen in zijn nota's van 1 en 2 februari. (TASSIER, o.c., p. 267-310 en
VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 301).
Omdat de op 1 december 1792 verkozen vertegenwoordigers het decreet van de Nationale
Conventie van 15 december 1792 niet wilden afkondigen noch toepassen, werden ze door de
te Brugge verblijvende Franse commissarissen Sibuet en Gadolle afgezet. Ze werden vervangen
door twintig door Sibuet en Gadolle aangestelde commissarissen. Dit gebeurde in overleg met
het bestuur van de Jacobijnse Club. De politieke omstandigheden waren evenwel zo wisselvallig
dat de meeste commissarissen niet durfden opdagen. (VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 301-302,
en II, p. 70-73).
(69) Deze straatnaam komt niet voor in de bevolkingsregisters vanaf 1796, en evenmin in de
19de-eeuwse staatnamenboekjes (SAB.). Op het stadsplan van Marcus Gerards, waarop de
straatnamen werden ingevuld rond 1762, zijn de Oude Gentweg en de Nieuwe Gentweg vermeld,
waarbij deze laatste naam ook geldt voor de huidige Gentpoortstraat. Waarschijnlijk bedoelt
Van Walleghem met de Oude Gentpoortstraat de Oude Gentweg (loopt ook naar de Gentpoort).
(70) ‘Gevroegt’: hier wordt bedoeld gewrocht, d.i. gewerkt. (DE BO, o.c., p. 1411).
(71) Van Walleghem is hier blijkbaar niet goed ingelicht. In de Zilverstraat bevond zich het refugehuis
van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Het refugehuis van de Sint-Andriesabdij was in de
Boeveriestraat gesitueerd (J.L. MEULEMEESTER, Het refugehuis van de Oudenburgse
Sint-Pietersabdij te Brugge, in: Tentoonstellingscatalogus Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij
te Oudenburg 1084-1984, Oudenburg, 1984, p. 88-98).
(72) Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 80.
(73) Zie ibid., nr. 81.
(74) Zie ibid., nr. 85.
(75) Hier is bedoeld brandewijn.
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(76) Het veertigurengebed, oorspronkelijk een Italiaanse devotie uit de 16de eeuw, bestond te Brugge
pas sinds 1790 in deze vorm (MV. 1791-1792, p. 21, f. 38; p. 76, n. 61; p. 37, f. 77 en p. 79, n.
106).
(77) Uit deze tekst en uit andere bronnen blijkt dat het niet de bedoeling van de Fransen was om de
eredienst te verstoren maar om voor hun exercitie de beschutte ommegang buiten het kerkgebouw
op te zoeken, aangezien het erg regende. Aanstichter van het incident was de Jacobijn J.O. van
Heule (A. DEWITTE, Het Journal van Jan van Hese, jan.-febr. 1793, in: Biekorf, LXXXI
(1981), p. 382-383).
(78) Zie over deze nieuwe wijkmeesters VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 301 en II, p. 126-143.
(79) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f.f. 275r.
(80) Afgevaardigden van de parochiale dissen die zetelden in de Algemene Armenkamer. Zie MV.
1788, p. 121, n. 248.
(81) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 35, nr. 66.
(82) Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 104.
(83) Zie MV. 1791, p. 79, n. 120.
(84) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 38, nr. 69.
(85) De op 2 februari 1793 aangestelde Fransgezinde commissarissen hadden inderdaad op 13
februari een nieuwe municipaliteit aangesteld. Dit nieuw bestuurscollege zou zich vooral moeten
wijden aan het toepassen van het decreet van de Nationale Conventie van 12-XII-1792. Alléén
de echt overtuigde leden van deze nieuwe municipaliteit kwamen opdagen. Zie VANDEN
BERGHE, o.c., I, p. 302-303 en II, p. 74-79.
(86) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 275v.; SBB., Van Huerne, 1793 I, nr.
103.
(87) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, reg. 38, nr. 90. Met Vrienden van Eendragt, Vrijheid en
Gelijkheid wordt de Jacobijnse Club bedoeld. Zie MV. 1792, p. 162, f. 141 en p. 182, n. 106.
(88) Voor zover bekend prijkte slechts één wapen, nl. dit van het Brugse Vrije zelf op de 18de-eeuwse
voorgevel. Zie het schilderij van P. Ledoulx, de Burg, 1751, waarvan detail in L. DEVLIEGHER,
De Keizer-Karelschouw van het Brugse Vrije, (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 10),
Tielt, 1987, foto nr. 21; in dit boek op p. 30-31 wordt gewag gemaakt van het wegkappen van
de schuinbalk uit het wapen van het Brugse Vrije in het fronton uitgevend op de Burg tijdens
de Franse bezetting, en het volledig verwijderen van dit wapenschild in 1873.
(89) Op de torentjes en boven de schoorstenen van het stadhuis waren in de jaren 1420 gouden
kronen als versiering aangebracht: A. VANDEWALLE, Het Brugs stadhuis: 600 jaar
geschiedenis, in: 600 jaar Brugs stadhuis 1376-1976, tentoonstellingscatalogus, Brugge, 1976,
p. 10 en n. 22.
(90) Bedoeld is hier de Frygische muts. Het is een rode kegelvormige muts met naar voren omgebogen
spits. Deze muts was reeds bij de Romeinen het zinnebeeld van de vrijheid en werd door de
Franse revolutionairen of Jacobijnen als dusdanig gedragen.
(91) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, Proclamations Républicaines, nr. 11.
(92) Vermoedelijk betreft het hier niet de gewone commissarissen van de uitvoerende macht Sibuet
en Gadolle maar commissarissen van de Nationale Conventie, waaronder [...] Treillard, die
belast waren met de toepassing van het decreet van 15 december [17]92 in Vlaanderen en
Henegouwen (zie noot 68).
(93) Betreft Charles-J.L. Triest, zie MV. 1790, p. 189, n. 256.
(94) Betreft Pieter Gillon Wielmaeker, textielfabrikant. Hij was lid van de Brugse Kamer van
Koophandel alsook van een soort schaduwkamer van koophandel, de ‘Chambre ardente’. In
1790 was hij wijkmeester. Onder het Oostenrijks bewind (1793) was Gillon Wielmaeker schepen
en tijdens de eerste Franse overheersing (1792) voorlopige vertegenwoordiger. (VANDEN
BERGHE, o.c., II, p. 82 e.v.) Betr. Frans Moentack, zie MV. 1790, p. 195, n. 305.
(95) Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nrs. 90-91.
(96) Dit incident wordt uitvoerig besproken in VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 367-368. Hieruit
blijkt dat Van Walleghem wel enigszins overdrijft.
(97) Hier wordt een draagstoel bedoeld.
(98) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, Proclamations Républicaines, nr. 12.
(99) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1786-1793, f. 278r.
(100) In deze straat, in het stuk tussen de Bollaardstraat en de Pater Damiaanstraat (vóór de fusie van
Groot-Brugge de Sint-Trudostraat) bevond zich een huis met de naam ‘Den Keyser’: wellicht
stond daar een beeld van een keizer in of op de gevel. Cfr. L. GILLIODTS-VAN SEVEREN,
Les registers des ‘Zestendeelen’ ou le cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580, Brugge,
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(101)

(102)
(103)
(104)

(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)

(111)
(112)

1894, p. 225. Het bewuste straatstuk wordt er nog tot de Wulfhagestraat gerekend. Zie ook
SAB., reeksnr. 198: Klerken van de Vierschaar, nr. 97, f. 53r.-55r., akte dd. 6 aug. 1777.
Vermoedelijk gaat het hier om de commissaris van de uitvoerende macht Pierre Gadolle die in
Oostende resideerde (TASSIER, o.c., p. 330. Zie ook noot 68). Zie over deze plechtigheid
VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 336.
‘Yfer’: iefer = houten balk, vnl. zolderbalk (DE BO, o.c., kol. 452).
Aanvullende informatie over deze volksraadpleging in VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 304-305
en 321-323.
Het betreft hier een beschrijving van de onder het volk circulerende geruchten. De Club wou
inderdaad panden van minder dan 6 gulden die bij de Berg van Barmhartigheid geplaatst waren
gratis en zonder vorm van intrest terugbetalen. Omwille van de te grote kosten ging dit plan
niet door. (VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 325-327).
Betr. deze figuur, zie MV. 1790,p. 157, n. 46.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, Proclamations Républicaines, nr. 14.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 3v.
De Brugse Club had inderdaad in een aantal dorpen van het Brugse Vrije een Jacobijnse Club
gesticht. Zie VANDEN BERGHE, o.c., I, p. 339-341.
Twee Bruggen is de letterlijke vertaling van Zweibrücken, voormalig Duits hertogdom gelegen
in de huidige deelstaat Beieren. Betr. de verovering, zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 125.
De schadebeletters droegen als teken van hun ambt een zilveren ‘halsband’ of ‘hals-krage, oft
zilver bladt, omtrent de breette van eene palme of halven voet...’. Zie resp. L. GILLIODTS-VAN
SEVEREN, Mémoriaux de Bruges, dl. II, Brugge, 1920, p. 64, nr. 484; J. DE DAMHOUDER,
Van de grootdadigheyt der breedtvermaerde Regeringhe van de Stadt Brugge, Amsterdam,
1684, p. 518. Betreft de onenigheid tussen schadebeletters en Franse troepen, zie SAB., reeksnr.
120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 3v. Zie ook infra, MV. 1794, fol. 72.
In plaats van zilveren gespen die zouden kunnen opgeëist worden.
Martinus van Groenenrode (1758-1829) woonde tot 1 febr. 1807 op de Eiermarkt (E2, nr. 77)
(SAB., Bevolkingsregisters 1792-1812 (wijkregisters), reg. XXIV, p. 186; Registers van de
Burgerlijke Stand, overlijdensregister 1829, nr. 209).

(Maart)
(1 maerte 1793)
Op den 1 maerte stonden 's morgens om 9 uren een heel batalion Fransche troupen
op de Mart die men meijnde te moeten vertrekken, dog in plaets van vertrekken zijn
alle dezelve gesonden naer de weijreltlijke priesters deser stadt, sommige met 10,
12, 16, 20 en zelfs als den proost van O.L.V. met 25 mannen beleijt wordende. Zulks
voorspelt genoegsaem wat er van desen overleg der priesters zal geworden. Heden
schijnt de rust zoo binnen dese stadt als te lande herstelt te zijn, en naerdat er desen
morgen over alle de Fransche deser stadt op de Mart door de generaels revue die tot
een uren duerde gehouden was, zijn nog eenige detachementen troupen naer de
buijteparochien versonden geworden.

(2 maerte 1793)
- fol. 62 - Op den 2 maerte verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.21’.
Heden zijnde martdag was alles binnen Brugge tamelijk gerust, zoo nogtans dat zoo
men verneemt de troubelen te lande nog niet teenemael gestut zijn, welke oorsaeke
is dat op heden zijnde martdag weijnig buijtelieden in stadt zijn en hierdoor alle
eetwaeren zeer dier zijn. In den morgen wierden tot voorkoming van alle revouten
twee proclamatien gedaen welke eene getijtelt: ‘Proclamatie den generael Charles
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Fleers’(113), versaemeling sub N. kan gesien worden, en d'ander behelsende dat alle
de Belgissche troupen binnen de agt daegen hun bij hunne vaendels moeten vervoegen
op pene van swaere straffen, want meest alle degone der zelve troupen of gedeserteert
zijn of hunne vaendels verlaeten hebben. Ten 3 uren 's middaegs moesten alle de
kraemen op de Mart opgekraemt zijn terwijl er Fransche troupen verwagt wierden,
dog welke ergens een contre ordere weergekeert en hier heden niet aengekomen zijn.

(4 maerte 1793)
Op den 4 maerte van 's morgens ten 6 uren vertrokken uijt dese stadt ontrent 2000
mannen troupen naer het groot leger, wanneer heden 's middags ontrent even gelijk
getal Fransche troupen zijn toegekomen om ook seer haest te vertrekken, want men
verneemt dat de Keijserlijcke legers naederen en de Fransche groote neerlaegen
toebrengen, dog van niets verneemt men tot nog toe egte tijdingen. Geduerende desen
nagt zijn faitelijk uijt hun huijs gehaelt de heeren Van Caloen, Oudenhove, Paerter,
Oudevaere(114) en eenige andere, verdagt aen 's landts verraedt - en vele ander zijn
gevlugt - die naer de citadelle van Rijssel zijn vervoert geworden. (XVIII gaset van
4 maerte, etc.).

(5 maerte 1793)
- fol. 63 - Op den 5 maerte zijn in den morgen wederom verscheijde billanderscheepen
met Fransche troupen van de Coupure naer 't groot leger vertrokken, wanneer in den
naermiddag wederom eenige ander hondert zijn
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toegekomen van Rijssel met agt groote metaele stukken canons en affuten, die door
meer dan 100 peerden getrokken wierden en geduerende den nagt met groote wagt
daer rondom geplaest zijn geworden. Uijt den grooten ommeweg die de Fransche
zoo wegens de manschap als canons van Rijssel naer Gend moetende doen, dat meer
dan 10 uren langs den calsijdeweg naerder is, kan men niet anders besluijten dan dat
de Fransche alle dees vrugteloose bewegingen en ommewegen doen om het volk te
verschrikken en te doen zien dat sij veel volk en canons hebben. Dog door toekomende
maeren begint men eenigsints versekert te worden dat alle hunne bewegingen haest
zullen vrugteloos zijn.

(6 maerte 1793)
Op den 6 maerte verscheen in 't licht: ‘Vaderlands Nieuwsblad N.22’. Van desen
morgen om 6 uren was alles binnen Brugge in beweging. Terwijl er drij batalions
Fransche troupen op 18 billanderschepen van de Coupure afvaerden en een vierde
batalion langs de Cruijspoorte vertrok tot bewaering van de aengekomen veldtstukken
van gisteravond en van alle het kanon dat er binnen Brugge is, tot zelfs de drij stukken
die sedert d'aenkomst der Fransche binnen dese stadt voor d'hooftwagt gestaen
hebben, zoodat wij hier nu van alle het Fransch canons en meest alle de manschap
ontbloot zijn. Niettegenstaende men genoegsaem voor oogen siet dat de Fransche
buijtenspoorigheden - fol. 64 - in hunne goddeloose ondernemingen tot het verpletten
van alle keijsers en koningen van Europa gaen verhindert en dat aen die vreede
koningsmoorders eene paele gaet gestelt worden, heeft men nogtans hedennaermiddag
nog eene belaechelijcke daedt in de kercke van O.L.V. ondernomen, waer wederom
voor den predikstoel eenen theater van planken afgeslegen was(115). Aldaer waeren,
door den zoogenaemden president en commissarissen van de haetelijcke Club
ontboden de boeren van den parochien een ure rond Brugge gelegen om hun wensch
te uijten om een departement van Vranrijk te worden, welke inderdaedt bij acclamatie
en toejueging gedaen wiert. Naerdat er onder de boeren eenen president en
secretarissen gekosen waeren, daer weijnig of geen ander boeren zijnde dan van op
de parochie waer ook een Club of volksvergaering is, als wel besonderlijk van
Dudzeele waer eenige boeren uijtsteken en als dul en sot willen Fransch zijn en
blijven, maer korte daegen zullen hun ook anders gaen leeren. Zoo haest die
manhaftige daedt in O.L.V.-kercke geeijndigt was, ordoneerde den president van de
Club dat het carilion een ure moest spelen, nog geluckig hierover geen verlichting
der huijsen om die daedt te vereeuwigen geordoneert wordende.

(7 maerte 1793)
Op den 7 maerte is 's morgens nog een batalion Fransche troupen uijt Brugge naer
het groot leger vertrokken, zoodat er hier nu maer ontrent 100 mannen meer in
besetting gebleven zijn en nu de casernen, de Haelle, d'huijsen der edele, priesters
en borgers alle ontruijmt zijn geworden, waerom de municipateijt voorsiende dat de
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heele stadt par eersten zal ontruijmt zijn, aen de wijkmeesters en substituten heden
geordoneert heeft ider zijne wijk rond te gaen tot het formeeren van eene naemlijst,
opdat op d'ontruijming der Fransche troupen de wagten zouden konnen geformeert
en de poorten beset worden. (XIX gaset van den 7 maerte, etc.).

(8 maerte 1793)
- fol. 65 - Op den 8 maerte wierden alom binnen Brugge aen de hoeken der straeten
geaffixeert twee proclamatien, hebbende voor tijtel: ‘Vrijheijd en gelijkheijd’ beijde
van dato den 6 maerte 1793, welke versaemeling sub N. konnen gesien worden(116),
en betrekkelijk zijn op welke wijse de buijtelieden zoo binnen de kercke van O.L.V.
binnen Brugge en in degone van Damme met eenige rond en omliggende parochien
voor een departement voor de Fransche republijcke verklaert hebben, dog welke met
veele vercieringen die niets tot de
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saek maeken, opgeheldert zijn en die haest alle als rook zullen vergaen. Om 3 uren
van desen middag is binnen Brugge aengekomen en voor d'hoofdwagt geplaest een
grooten treijn grof geschut, swaere en lichte canons en mortieren, verscheijde wagens
met canonballen en verscheijde cuissons met buspoeder, door de meer dan 100
peerden getrokken en door een groot geleijde Fransch voetvolk vergeleijt zijnde.
Niettegenstaende alle die voorbereijtselen der Fransche om hun te verdedigen tegens
de Vereenigde Mogentheden, verneemt men nu met sekerheijd dat Luijk, Naemen
en een gedeelte van Brabant door de Vereenigde Legers der Mogentheden verovert
zijn, en dat de Fransche behalvens meer dan 50 stukken canon en menigen anderen
kreijgsvoorraed meer dan 18000 mannen verloren hebben. Uijt welke men eer korte
daegen de verovering van Brussel en van geheel Vlaenderen is verwagtende. Naer
d'aengenaeme tijding van welke eenider is verlangende, om dus haest van de
barbaersche Fransche regeering ontslaegen te konnen worden.

(9 maerte 1793)
- fol. 66 - Op den 9 maerte 's morgens om 7 uren is van de Mart langs den calsijdeweg
naer Gend vertrokken den treijn grof geschut, bomben en cuissons hier
gisterennaermiddag aengekomen, om indien 't mogelijk is naer het Fransch leger 't
welk men van alle zijden verneemt de neerlaeg te bekomen, vervoert te worden. De
vervoering van welke alhier heden een groot disorder in de Mart veroorsakte, omdat
er verscheijde aengekomen boerepeerden met gewelt medegenomen wierden om het
kanon, etc. te vervoeren en hierdoor menige waegens die naer de Mart teweeg waeren,
terugkeerden en binnen Brugge niet durfden aenkomen, welke een overgroot disorder
wegens den martdag verwekte, temeer omdat er om 1 uren nog twee batalions
Fransche troupen aenkwamen. Heden verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad
N.23’. Ook wiert in den naermiddag alom geaffixeert een proclamatie, behelsende
vrijheijd en gelijckheijd, vrijdag den 8 maerte, etc. Zijnde de vereening van Thorhout
met de Fransche, welke sub N. kan gesien worden.

(11 maerte 1793)
Op den 11 maerte verneemt men met het grootste hertzeer dat de barbaersche Fransche
tot Brussel het zilverwerk en kostbaere effecten met gewelt hebben ontrooft, gestolen
en geplondert en dat sij aldaer hoe naeder den keijser de Brabansche paelen nadert,
hoe meerder ongehoorde grouweldaeden plegen. Tot hier toe is alles binnen Brugge
gerust, terwijl er zeer weijnig troupen zijn en elk verwagt met 't grootste verlangen
de wederkomst van Z.M. den keijser, van welken reets een manifest voor de
Nederlanders circuleert, de copije van welkers gunstige artikelen voor de Nederlanders
mij heden door een goede vrient gegeven zijn en welke versaemeling sub N. konnen
gesien worden. (XX gaset van 11 maerte, etc.).
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(13 maerte 1793)
- fol. 67 - Op den 13 maerte verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.24’.
Heden siet men sedert eenige weken verscheijde kercken, als degone van St.-Donaes,
langs alle zijden open, die nouwelijks langs eene zijde daegelijks hebben open
geweest, om te voorkomen de goddeloosheden die de Fransche aldaer geduerende
hun verblijf binnen Brugge aldaer hebben begaen. Onder andere dieverijen zijn er
in de kercke der eerw. paters Predikheeren de drij groote choorboeken, die ider tot
40 pond wiss. kosten, gestolen en opdat er zijnde van weijnig waerde, zijn de wapens
en batavier(117) zijn met gewelt door de fusikken van de Fransche onteerende kerkrovers
geschonden. En onder meer ander kerkstoorenissen heeft men de moetwillige Fransche
soldaeten sien in de bichstoelen den eenen aen den andere bichte hooren en meer
andere goddeloosheden sien plegen. Door weijnige troupen die hier nu in besetting
zijn is alles wat geruster geworden, tot zoo verre zelfs dat 's morgens om 6 uren in
verscheijde kercken eene novene van 9 daegen met het celebreren van
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eene misse in 't stilte ter eeren van verscheijde Heijige is ingestelt geworden, om een
gewenschte rust over de Nederlanden te mogen verwerven. Ondertusschen, voorsiende
dat de heele baldaedige regeering der Fransche gaet eijndigen, weet men seker dat
er verscheijde aensienelijcke persoonen, zoo geestelijcke als weijreltlijcke waeronder
zelfs onsen eerw. heer bisschop voor eeniger tijdt zijn gevlugt om op 't eijnde aen
de woede der kerkroovers niet blootgestelt te worden. Desen naermiddag zijn er met
2 stukken canon en 2 cuissons langs Eecloo van 't leger van Ruremonde(118)
weergekeert circa 400 mannen Fransche troupen welkers corps in 1500 bestaen heeft
en alle gesnevelt zijn, welke d'hope der keijserlijcke, Pruijssissche en Engelsche
aenkomst vermeerdert, te meer omdat de toegekomen maeren willen bevestigen, dog
nog zonder sekerheijd, dat de steden Loven en Mechelen en bijnae heel Brabant door
K. en K. troupen beset en verovert geworden.

(14 maerte 1793)
- fol. 68 - Op den 14 maerte van 's morgens om 7 uren vertrokken uijt de stadt Brugge
langs Thourhout naer Rijssel, het corps van 400 mannen Fransch voetvolk met de
twee stukken canon en 2 cuissons, hier gisterennaermiddag aengekomen, benevens
nog eenige andere stukken canons, cuissons, voorraeden bagasewaegens van 't groot
leger hier binnen Brugge gisteravond laet aengekomen. Verscheijde andere van de
besettinge onser troupen zijn heden ook met de barge van Nieuport naer Duijnkercke
weggetrokken, zoodat hier nu maer zeer weijnig troupen binnen Brugge meer
overgebleven zijn die men verwagt ook zeer haest te zullen keeren naer hun verwoest
vaderland om hetzelve, is 't mogelijk, voor de Vereenigde Legers te beschermen.
Sedert dat men nu binnen Brugge begint seker te worden dat de keijserlijcke legers
verre in Brabant gedrongen zijn en dat Vlaenderen haest hetzelve geluckig lot zal
bekomen en van de Fransche tijranije verlost worden, siet men ider moedt scheppen
en een blij gelaet toonen op hope van uijt de ongehoorde verdrukking te geraeken,
die men nu sedert meer dan 4 maenden onderstaen heeft. Alles nogtans is tot heden
binnen Brugge zeer gerust en niemant durft nog in 't openbaer zijne blijdschap laeten
blijken, uijt vreese voor de Fransche dwijngelandije die nog hedennaermiddag sekeren
Van Hove, wonende in de Geltmuntstraete, uijt zijn huijs gehaelt en naer d'hoofdwagt
geleijt hebben omdat hij in 't openbaer van de aenkomst des keijsers te wijtloopig
gesproken heeft, dog nu verhoopt men voor seker dat in korte daegen alle vrije
meijningen zullen mogen geuijt worden. (XXI gaset van 14 maerte, etc.).

(15 maerte 1793)
- fol. 69 - Op den 15 maerte verneemt men 's morgens de waere oorsaeken welke
den voorigen avond en gepasseerden nagt zeer ontrustig gemakt hebben. Gisteravond
was er Club gehouden dog onder het gelag en gejouw van het vergaedert volk, die
aen dezelve zelfs menige regtveerdige verwijtselen verweeten en die dus in groote
verwerring eijndigde om 7 uren, de menigte volk op de Mart van de Club weergekeert
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zijnde wilden den vrijheijdtsboom afkappen, waerom de Fransche soldaeten seffens
twee stukkens canon van op de wagt volontaire op de Burg gehaelt hebbende de
menigte al haest met de waepens verdreeven. Zij bleeven den heelen nagt onder de
waepens, deden sterke patrouillien en losten om het volk meer te vervaeren
geduerende den nagt eenige fusikschooten af, het welk den nagt voor alle inwoonders
zeer ongerustig makte. Tegen alle dees wiert er desen morgen vanwegens den
commandant deser stadt eene belaccelijcke proclamatie alom geaffixeert alsof
d'overwinningen der Fransche koningsmoorders nog seker waeren, beginnende met
dese woorden: ‘Den commandant der stad aen het volk van Brugge’, welke tot
verwondering van den leser versaemeling sub N. kan gesien worden(119). Den heelen
morgen stonden de Fransche troupen op den Burg onder de wapens en het peerdevolk
deed rond de stadt patrouillien en naemen
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eenige boeren met gewelt die zonder cocarde waeren, welke naer d'hooftwagt
opgebragt wierden. Dog het volk van Brugge ziende den aenleg der Fransche om
een bloedbad te veroorsaeken hielden hun gerust in hun huijsen waerom ook de
Fransche onverrichter saeken naer hunne casernen moesten wederkeeren. Bij orders
van de municipaliteijt wiert bij affixie en trommelinge 's middags geordononeert dat
het aen niemant meer geoorloft is naer het sluijten of voor 't openen der stadtspoorten
uijt of in de stadt te gaen(120). Door welke proclamatie sij zeker peijsen dat alle
keijserlijcke en Engelsche troupen voor altijdt uijt de stadt zullen gesloten worden.

(16 maerte 1793)
- fol. 70 - Op den 16 maerte verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.25’,
in welke men siet de open brieven van den regent van Vranrijk, broeder des konings,
en drij voordeelige proclamatien van den generael Dumourier, van welke breeder te
handelen, etc. Heden wiert 's morgens met aenkomen van den dag aen den boom van
vrijheijd aengeplakt gesien eene pasquille inhoudende in groote letters ontrent dese
woorden: ‘Dees boom en zal niet bloeijen nog minder zal se groeijen, want heel de
Club zal haest zijn g'hangen op, Mulet en Sibuet(121) zijn haest in 't net, want all'het
Fransch gespuijs gaet haest naer huijs’. Zoo haest dees pasquille gesien en door
eenige gelesen was is dezelve door de militaire seffens afgetrokken geworden. Om
alle buijtenspoorigheden te voorkomen sag men heden alom geaffixeert eene
alderstrengste poclamatie beginnende met de woorden: ‘Vrijheijd, evenheijd,
waerheijd, Brugsche borgers’, welke voor 't toekomende versaemeling sub N. kan
gesien en bewondert worden, op wat eene ontmenschte wijse de borgers van Brugge
daer in verdreegt worden(122).

(18 maerte 1793)
Op den 18 maerte saeg men 's morgens voor d'hooftwagt geplaest twee groote stukken
canon, die geduerende desen nagt met ontrent 100 volontaire van Rijssel waeren
aengekomen. Eene proclamatie heden vanwegens de municipaliteijt afgekondigt,
behelst dat allen borger zig te wagten heeft van de swarte cocarde of eenige andere
oproerige teekens te draegen, mits dat de militaire gelast is vuur op diegone daer aen
contrarie zullen bestaen te doen(123). Nu siet men ook faitelijk opligten alle degone
die maer in 't minste verdagt zijn van eenige verraed of gespreek tegens de Fransche
natie. Nu worden alle daeg, als voortijds geplogen, [sleutels van] de poorten der stad
's morgens tusschen twee gewaepende mannen naer 't stadthuijs gedregen en s'avons
daer afgehaelt, zoodat niemant meer uijt of in de poorten gelaeten wordt(124). (XXII
gaset van 18 maerte, etc.).

(20 maerte 1793)
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- fol. 71 - Op den 20 maerte verscheen in 't licht: ‘Vaderlands Nieuwsblad N.26’.
Indien men op d'uijtgaeve van dit nieuwsblad moest staet maeken zoude de neerlaeg
der K. en K. Vereenigde Legers als seker zijn zooals verkeerdelijk in dit nieuwsbladt
wordt opgegeven. Ondertusschen heerscht alsnu hier eene uijtnemende stilte en
wegens de strenge uijtgegeven placaeten hoort men weijnig van d'ongeluckige
tijdtsomstandigheden spreeken. Men weet voorseker dat de legers agteruijtgeweken
zijn, maer zulks zegt men voor oogmerk te hebben omstandigheden die haest aen
eender de grootste voldoening zullen geven.

(21 maerte 1793)
Op den 21 maerte verscheen 's morgens in 't licht een voorafgaende bijvoegsel tot
het ‘Vaderlandts Nieuwsblad’ van den 22 maerte, zijnde eenen brief van den generael
Dumourier aen de Conventie van Parijs geschreven, in welke de dwijngelandije ten
tijde van d'ontaerde Fransche regeering in 't Nederland begaen, klaerlijk wordt
aengetoont en de Conventie wordt genoot om het quad aen 't Nederlandts volk
aengedaen te herstellen(125). Op 't eijnde deser wordt
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de neerlaege van de vereenigde K. en K. legers nog bevestigt. Alle welke
niettegenstaende men in 't algemeen verwagt dat alles haest zal gaen eijndigen en
dat haest alle het overlast, door de Fransche in 't Nederlandt begaen een anderen keer
gaet nemen, terwijl men desen brief als eene herroeping van alle het aengedaen
kwaedt als een goedt voorteeken aensiet.
Heden zijn orders van de municipateijt - fol. 72 - bij hallegebode, trommeling en
affixie bekent gemakt twee proclamatien, de eerste behelsende dat aen eenider die
het zoude mogen wesen, geordoneert wordt op de boete van 10 pond parasijse de in
swang zijnde Fransche geltspecien te ontfangen, op pene van degone hier aen contrarie
doende en de boete niet willende betaelen bij parate executie verhaelt te worden(126).
Bij eene tweede proclamatie is er strengelijk verboden op de publicke marten of
straeten te staen met eenige tuijschberdels, teerlingspelen of andere van welkdaenige
van dien aerd (welke spelen sedert d'aenkomst der Fransche zoo op marten als straeten
daegelijks zeer gemeen geworden waeren); om in welke te konnen spelen de jongers
hunne ouders en meesters bestelen en de militaire hunne kleederen en effecten
verkoopen; op verbuerte van degone hieraen contrarie doende van de tuijschof
teerlingberdels, van het geit waerom er gespeelt wordt en eenige boete van 25 pond
parasijse, zullende degone die hieraen niet konnen voldoen in egte van vangenis
beweegt worden, op gelijcke boete van 25 pond parasijse aen eenider verboden
wordende eenige kleederen of effecten van de militaire alhier in besetting zijnde af
te koopen(127). (XXXIII gaset van 21 maerte.).

(22 maerte 1793)
Op den 22 maerte kwamen in den morgen de aengenaeme tijdingen aen dat de K. en
K. legers naer verscheijde aenvallen Thienen overwonnen hebben en aldaer in
besetting zijn, dat sij voortgetrokken zijn tot aen Loven en dat die stadt ingesloten
licht, dat den generael Dumourier gekwest is, dat er ontrent 5000 mannen keijserlijcke
en ontrent 15000 mannen Fransche troupen in de verscheijde aenvallen gesnevelt
zijn zonder van weersijden te rekenen een overgroot getal gekweste(128). Met ongedult
verwagt men d'egtheijd deser tijdinge, aen het welke men zooveel te meer geloof
geeft omdat er desen naermiddag eenen transport troupen met eenige stukken canon,
die voor d'hoofdwagt geplaest zijn, van Gend alhier aengekomen zijn.

(23 maerte 1793)
- fol. 73 - Op den 23 maerte verscheen in 't licht: ‘Vaderlandts Nieuwsblad N.27’.
Ziet hierin nog een belachelijk schrift van den clubist Ligtvoet(129) en hoe de
overwinninge der Fransche legers nog als seker opgegeven wordt, daer men nogtans
integendeel verneemt dat de K. en K. legers tot ontrent Brussel zijn voortgedreven
en dat de veroveringe van heel Brabant al haest seker is. Ondertusschen mag men
van alle dies alhier nog niets in 't openbaer spreeken of men wordt nog voor 't zeggen
van 't minste woordt, contrarie aen de gewaende vrijheijd en gelijkheijd, opgelicht
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en in vangenisse beweegt, zooals nog desen morgen is gebleken aen eenen
liedekenssanger staende op d'Eijermart die of gesproken of gesongen hebbende tot
's keijsers voordeel en naedeel der Fransche door eene wagt van meer dan 20 mannen
met zijn maet, schilderije en liedekens in egte van vangenis beweegt wiert. Wegens
orders van de municipaliteijt is heden bij hallegebode, affixie en trommelinge
afgekondigt eene wijtloopige proclamatie, hoofdsaekelijk behelsende dat door alle
de persoonen deser stadt voor elks veijligheijd de wagten daegelijks zullen moeten
worden geobserveert zoo door geestelijcke als weijreltlijcken, geene gesondert nog
gereseveert dan de werklieden en dischgenoten. Welke zullen beginnen met de wijk
A telkens 's avons ten 8 uren voor 24 uren, elke wagt zal bestaen in 35 persoonen
die zullen moeten kiesen in 't stadthuijs eenen chef, 2 cerganten en 2 corporaels.
Zullende dus van wijk tot wijk vervolgt worden, en uijt welke men voorsiet hier haest
van Fransche troupen te zullen ontslaegen zijn.
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(24 maerte 1793)
- fol. 74 - Op den 24 maerte verscheen in 't licht een voorafgaende bijvoegsel tot het
‘Vaderlandts Nieuwsblad’ van den 26 maerte, in het welke men genoegsaem de
neerlaeg van het Fransch leger begint aen klaer daglicht te brengen, dog van welke
nog geene besondere omstandigheden worden gemelt, schoon men nogtans door
sekere brieven verneemt dat gisternaermiddag de stadt Brussel door de K. en K.
legers is verovert en dat haest g'heel Brabant zal onder het bewind des keijsers zijn,
dat de neerlaeg die de Fransche voor Thienen hebben bekomen bestaet in meer dan
25000 mannen zonder de gekweste, dat de ongeluckige stadt Thienen teenemael aen
de woede der Fransche is overgelaeten door het uijttrekken van alle de inwoonders
van die stadt, die men nu zegt teenemael eenen puijnhoop van alle de huijsen
geworden te zijn. Met ongedult verwagt men welke den uijtslag zal gaen wesen voor
die gewigtige ondernemingen voor het heele Nederland, welkers plaetsen zullen
geluckig zijn zonder revoute of plondering der Fransche barbaeren ontslaegen te
worden. Ondertusschen is buijten alle verwagtinge hier binnen Brugge desen
naermiddag de Palmzondagprocessie langs den gewonen toer, als sedert de suppressie
geplogen omgedregen, nogtans zonder zilver lanteerens of andere effecten, die nog
alle door de Fransche barbaeren gesegelt liggen in alle kerken. Zulks ziet men als
een goed voorteeken aen en dat onse geheijligde religie reets teenemael door de
Fransche, zonder wet of religie zijnde, zal behouden worden.

(25 maerte 1793)
- fol. 75 - Op den 25 maerte saeg men den gewenschten dag verscheijnen naer welke
alle vredelievende en rustbeminders des vaderlandts niet zonder redens onder de
verdrukkelijcke slavernije der Fransche zoo vuurig gewenscht hebben. Den nagt was
bij uijtnementheijd ongerust doorgeloopen door het aenkomen van eenen transport
canons, cuissons en bagasewaegens van het beswijkende Fransch leger die desen
morgen in alle haeste naer Rijssel teruggevoert zijn. Gelijkelijk was hier geduerende
den nagt aengekomen de krijgskasse van het leger, waeragter heden eenige postilions
zijn aengekomen omdat men niet [weet] waer die vervoert is. Alle de zig noemende
Fransche commissarissen zijn heden gevlugt, gelijk ook meest alle degone van de
verderffelijcke Club, wiens ondergang, indien zij in de stadt blijven, om hunne
bedreven grouweldaeden bijnaer als seker is. Allen den voorraed der magasijnen van
welke de voorleden weke reets publijcke verkoopingen gedaen zijn, wordt met alle
haeste in schepen ingescheept: als het graen, meel, haver, hoij en stroij en alle andere
effecten en wordt seffens met eenen transport troupen naer Gend of naedere streeken
beweegt, om is 't mogelijk te bergen en niet door de K. en K. legers afgenomen te
worden, die men nu verneemt tot Aelst en mogelijks desen avond tot Gend te - fol.
76 - zullen aenkomen. Waeruijt men in 't algemeen vermoed dat de stadt Brugge
geduerende den toekomenden nagt van alle de Fransche barbaersche troupen en van
al hun oorloogtuijg tot elks genoegen zal ontruijmt worden. (XXIV gaset 25 maerte.).
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(26 maerte 1793)
Op den 26 maerte was men 's morgens in de verwagtinge van gisteravond wegens
het wegtrekken der Fransche troupen niet bedrogen, ter oorsaeke van welke den
heelen gepasseerden nagt bij uijtnementheijd ongerust doorgeloopen is. Meer dan
60 waegens waeren door de Fransche van alle de naestgelegen buijteplaetsen geprest,
met welke zij zooveel mogelijk de sieke aengebragte gekweste uijt het leger en den
voorraed der magasijnen hebben medegenomen en met welke zij om 4 uren 's morgens
in alle haeste uijt de stadt Brugge naer Rijssel getrokken zijn, met nog eenige andere
troupen voeten peerdevolk, die geduerende desen nagt van Gend uijt het leger
toegekomen zijn. Dus heeft men geluckig zonder plonderingen, moorderijen of
stroopingen te veroorsaeken de Fransche barbaersche soldaeten de stadt Brugge zien
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verlaeten, uijt vreese van door de K. en K. legers overrast te worden. Op welkers
vertrek seffens de casernen en d'hooftwagt op de Mart gesloten wierden.
Nauwelijks was den dag geresen of men saeg den publicken haet en vernedering
uijtscheijnen die het volk van Brugge tegens de verfoijlijcke Fransche regeering niet
zonder redens opgevat heeft. Ten ses uren 's morgens waeren er reets bij duijsenden
persoonen rondt den vrijheijdtsboom vergaedert. De persse geplant - fol. 77 - door
Frans Breijdel(130) met zijnen hoedt daerop als fol. 126 (1792) was reets weggenomen,
waerschijnelijk door den zelven Breijdel uijt voorsorge gedaen omdat er reets
verscheijde dreijgementen gedaen zijn dat men hem die op eene bespottelijcke wijse
zoude thuijs gebragt hebben. Seffens saeg men niemant meer met nationeele cocarden
verschijnen. Die op de Mart kwaemen en zulks niet wisten, moesten seffens dezelve
afleggen of die wierden met gewelt door het volk afgetrokken en aen den
vrijheijdtsboom genaegelt. Om 7 uren wiert de vrijeheijdtsmutse staende op den top
van den boom afgeworpen en eene menigte ging met dezelve rond op eene persse
gesteken naer alle degone van de Club en andere verdagte Franschgesinde, alle welke
die thuijs gevonden wierden en niet gevlugt waeren, de mutse voor amende moesten
kussen en eenige Fransche kroonen en drank geven, welke rondlooping en andere
faitelijkheden geduerende den heele morgen continueerden. Dan met gewelt den
boom uijt den grondt gerukt zijnde, wiert dezelve in stukken gesaegt en seffens een
voer busschen genomen hebbende van eenen boer die betaelt wiert, wiert heele den
boom in brant gestoken. En seffens van d'Halle gehaelt alle de materialen zoo
houtwerk, tribune, schilderijen, tapijten en generaelijk alles dat tot gebruijk van de
verderffelijcke Club gedient [heeft], welke een vervaerelijk vuur uijtmakte dat tot in
den avond brandede. Met gewelt wiert den carilionuer door 't volk uijt zijn huijs
gehaelt, die [hem] dwongen geduerende eene ure op 't carilion de marche des keijsers
te speelen, wanneer rond het vuur gedeurig de locht weergalmde onder het opsteken
der hoeden en geroep: ‘vivat den keijser’, eenige reets de swarte cocarde draegende
en andere op hunne hoeden de afbeelsels van Franciscus den II(131) gesteken hebbende.
De mutse boven het stadthuijs wiert ook seffens afgedaen en aldaer de croone geplaest
die er gestaen heeft en in d'herberge Den Arend, in de Steenstraete is boven de duere
ook seffens den keijserlijcken aernd geplaest geworden. - fol. 78 - Het volk, niet
vergenoegt met den vrijheijdtsboom hoe groen die was te branden en met te
vernietigen door het vuur alle de effecten van de Club, heeft ook naer 't stadthuijs
en 't Vrije afgehaelt de patrioticque vaendels, boven welke eene roode mutse geplaest
was die sedert eenigen tijdt in de vergaederingen van d'ingedrongen representanten
zijn gebruijkt geweest, welke ook met eene overgroote woede op het vuur zijn
gesmeten geworden. Want men met recht zeggen mag noijt grootere woede van 't
volk te hebben gesien en waeruijt blijkt hoe groot de woede van 't volk is wanneer
het ontslaegen wordt van de boeijen van tijranije en slavernije waerin het gedompelt
gelegen heeft. Want men met waerheijdt zeggen mag noijt meerdere vreugt als heden
op 't gelaet van eenider te hebben zien uijtschijnen.
Ondertusschen om te voorkomen de plonderingen en moordaedigheden en
geltafpressingen waerin de woede van 't volk, dronke zijnde, hun zoude konnen
vervoeren, zijn om 11 uren alle de wijkmeesters op 't collegie geropen, die aen de
municipaliteijt versogt hebben seffens eene proclamatie af te kondigen om alle
wanorders te voorkomen, welke om 12 uren bij hallegebode en trommelinge van 't

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

stadthuijs afgekondigt wiert(132) behelsende dat op 't versoek der wijkmeesters en
substituten de municipaliteijt aensogt wordt zijne bedieningen te continueeren, dat
alle ouders versogt worden hunne kinderen geduerende den avond thuijs te houden,
dat alle geltperssingen en
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attrouperingen volgens de strengigheijd der wetten verboden worden, en dat
eijndelinge alle persoonen deser stadt versogt worden de bevelen huner wijkmeesters
en substituten te gehoorsaemen. In den naermiddag wierden alle de inwoonders der
wijken bij hunnen wijkmeester en substitut op besondere plaetsen versaemelt, en
gingen dus op hun versoek tot laete in den nagt, d'eene voor en d'ander naer sterke
patrouillen rond de stadt, waerdoor de woede van 't grouw betuegelt en alle
geltafperssingen gelijk ook de plonderingen der schepen met graen liggende in de
Langereije ophielden, en zoodat geluckig den avond en nagt gerust doorgeloopen is.

(27 maerte 1793)
- fol. 79 - Het ‘Brugs Nieuwsblad, N.28’(133). Op den 27 maerte 's morgens zijn hier
aengekomen in de Coupure twee billanderschepen gelaeden vol canon voor de
Fransche natie, waerschijnelijk om langs zee naer Duijnkercke vervoert te worden,
die tot naerdere orders door de municipaliteijt deser stadt in den Com in bewaering
beweegt zijn, gelijk er gisterenmorgen ook gedaen was met twee groote kotterschepen
vol canon en poeder, welkers victalie(134), naerdat de equipage naer Duijnkercke
weggesonden was bestaende in vele manschap, door het grouw ten deele is geplondert
geworden, en dus door de municipaliteijt naer het dat het grouw daeraf verdreven
was, in den Com in de ketens is geleijt en tot naeder orders aldaer in veijligheijd
geborgen is geworden, te meer omdat men heden, naerdat men gisteren in eene
overgroote blijdschap geweest heeft, wederom mogelijks door verkeerde maeren der
Franschgesinde in eene groote vreese is gedompelt geworden. Daer wordt opentlijk
geseijt dat den vrijheijdtsboom al te haestig is uijtgedaen geworden en dat de
Bruggelingen die spoedigheijd en den schimp aen de Fransche natie aengedaen zullen
beklaegen, dat er eer het avond zijnde er vijf batalions Fransche troupen zullen
aenkoomen die twee uren tijdt zullen hebben om de heele stadt Brugge te plonderen
en renueeren, die alhaest den boom zullen erplanten, dat de stadt Gend nog vol
Fransche troupen licht en zelfs dat het keijserlijk leger meer dan 8 uren agteruijt
geslaegen is en veele andere verdigselen, te lang om te melden, die eenider niet
zonder redens om hetgoon hier gisteren begaen is in de grootste ongerustheijd brengt
om d'onheijlen die daeruijt zouden konnen voortkomen. Den schrik was reets zoo
groot dat den keijserlijcken aerend, geplaest boven d'herberg in de Steenstraet, daer
weder seffens afgedaen wiert. Dog den nagt aengekomen zijnde is er van alle dies
niet het minste voorgevallen, behalvens dat er in groote stilte 4 à 500 mannen Fransche
troupen naer Rijssel doorgetrokken zijn, zoodat alle gemoederen geduerende den
nagt wat geruster gestelt waeren.

(28 maerte 1793)
- fol. 80 - Op den 28 maerte wiert men 's morgens eenigsints gerust gestelt op de
maeren die alhier wierden verbreijt dat de stadt Gend door de Fransche troupen
ontruijmt is en dat er eerstdaegs de K. en K. troupen zullen aenkomen. In dese hope
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wiert men te meer gegrond siende heden onsen eerw. heer bisschop, die gevlugt was,
weergekeert en de goddelijcke diensten wegens den Witten Donderdag verrichten,
alsook omdat de sotte Fransche waepens staende voor 't Vrije uijtgeschildert wierden.
Dog alle hope verdween in den naermiddag wanneer met de barge van Gend aenkwam
eenen aide camp van eenen generael, die nogtans door eene menigte volk naer de
municipaliteijt gebragt wiert naerdat het volk hem zijne cocarde hadde doen afleggen.
Desen bij de municipaliteijt gekomen zijnde heeft zijne commissie van den generael
getoont om op morgen 3000 mannen troupen door Brugge te mogen doortrekken,
het welk is moeten geconsenteert worden en ider vervolgens in de grootste
verslaegentheijd gedompelt heeft. (XXV gaset van den 28 maerte, etc.).

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

41

(29 maerte 1793)
Op den 29 maerte met het aenbreken van den dag was elk niet zonder redens in
d'uijterste vreese en verslaegentheijd, wanneer men eenider wederom met de
nationeele cocarden saeg verschijnen en de schaedebeletters met hunne drij caleurige
linten in plaets van hunne zilvere kraegen en mantels die zij reets sedert het ontplanten
van den vrijheijdtsboom gedraegen hebben. Korts voor 8 uren zijn de voormelde
3000 mannen Fransche troupen langs de Cruijspoorte op de Mart verschenen met
veele stukken canon en bagasewaegens, alle welke in 't midden der Mart geplaest,
en op de veste zijn seffens alle de poorten der stadt gesloten geworden en rond de
stadt gingen seffens patrouillien voet- en peerdevolk, die eenider hunne deuren deden
sluijten. - fol. 81 - Zulks vermeerderde de vreese van eenider en in 't algemeen is
men voor Fransche roverijen en plonderingen bedugt, te meer om de faitelijckheden
die alhier begaen zijn zoo in 't branden van den vrijheijdsboom en effecten van de
Club, misagting aen veele persoonen aengedaen, als wegens de plondering en
aenslaeging der Fransche schepen en magasijnen en veele andere faitelijkheden welke
aen verscheijde der Fransche troupen aengedaen zijn, om alle welke oorsaeken nu
ook seffens alle kerken gesloten wierden te meer omdat veele Fransche segels aldaer
afgebroken en nu veele van 't zilverwerk wegens de graeven Christi is op d'autaeren
uijtgestelt geworden(135).
Naerdat de Fransche troupen een langen tijdt op de Mart gestaen hadden, hebben
zij hunne vaendels in d'aubergen bij hunne commandanten gedraegen en het
meestendeel der troupen zijn in de casernen geinkwartiert geworden, wanneer ook
's middags de gesloten hooftwagt op de Mart geopent en met Fransche troupen beleijt
is geworden. Alle het welk geen teeken is dat de troupen gelijk men zegt seffens met
de gearresteerde 14 Fransche schepen met voorraed en canons en de twee kotters
zullen vertrekken. Ondertusschen waeren om 11 uren alle de wijkmeesters en
substituten deser stadt bij de municipaliteijt geropen tot het beraemen de noodige
maetteregelen om alle plonderinge te voorkomen, want er door den generael bedregt
wordt of de stadt te plonteren of seffens eene schaedeloosstellinge voor de begaene
faitelijkheden en plondering der Fransche goederen te geven van 2 millionen guldens
ten langsten desen naermiddag, daer eene overgroote somme zoo door de stadt als
het Vrije elk d'helft moetende gegeven worden, op pene van het dobbel te moeten
betaelen en - fol. 82 - het resteerende zoo haest mogelijk, waervoor 20 à 30 persoonen
deser stadt in gijseling naer Vranrijk zullen medegenomen worden. In den naermiddag
bespuerde men niet zonder de grootste vreese dat den aftogt der aengekomen Fransche
troupen zeer aenstaende was, doordien tusschen eene verdobbelde wagt langs alle
straeten gaende alle manspersoonen die langs de straete gevonden wierden, geprest
wierden om te gaen naer de magasijnen en op schepen te laeden alle den voorraed
die er gevonden wiert. Den nagt was vervolgens bij uijtnementheijd ongerustig
doordien verscheijde van de troupen die hier en daer liepen en veele bij de borgers
beleijt waeren, zoo uijt winckels als andere huijsen effecten en winkelwaeren als
dieven ontweerden, 't welk hoe langer het in den nagt wiert en men in 't algemeen
voor eene totale ruine bedugt was. Den aftogt om 12 uren 's nagts bepaelt zijnde,
wiert de dieverije nog meerder, terwijl op d'Halle waer zij ten deele logeerden twee
koffers coopmansgoeden reets voor de foire aengekomen en bestaende in
quinqualereije(136), teenemael geplondert wierden gelijk ook de sargen en laekens op
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welke zij geslaepen hadden in 't magasijn van d'Halle, meer dan voor 3000 guldens
schaede gedaen wordende. Met dees gestolen effecten klonken sij veele persoonen
op en gaeven voor een schelling dat 6 guldens weert was. Ondertusschen 20 persoonen
deser stadt, welkers naemlijst te melden, als gijselaers medegenomen hebbende(137),
is den aftogt om 12 ½ uren begonst en ontrent den 2 uren met voet-, peerdevolk,
canons, cuissons en bagasewaegens geeijndigt. Dus is nu onse
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stadt Brugge gelukkig voor de tweede mael van het Fransch barbaersch gespuijs
ontruijmt en Godt geve daet men zoo geluckig zijn mag van die hier noijt meer te
zien aenkomen.

(30 maerte 1793)
- fol. 83 - Op den 30 maerte verscheen in 't licht: ‘Het Brugsch Nieuwsblad, N.29’
in welke men reets behalvens veele nederlaegen van het Fransch leger siet het manifest
van Franciscus den II voor de Nederlanden, 't welk alle benouwde herten een weijnig
geruster begint te stellen. En nog meer door eenen brief uijt Gend, draegende de date
van 29 maerte 1793, die de ontruijminge der Fransche troupen van die stadt
aenkondigt, dat er den vrijheijdtsboom is vernielt, de cocarden afgetrokken en dat
er 3000 soldaeten ingekomen zijn, versaemeling sub N. te zien. Desen morgen saeg
men hier binnen Brugge wederom alle de cocarden gisteren opgesteken, door eenider
aflaeten en wegens de gegronde vreese waerin men gisteren geweest heeft, saeg men
heden zijnde martdag, geene kraemen op de Mart gestelt en zeer weijnig buijtelieden
met eetwaeren naer de Mart komen, op gerugt dat er verbreijt was dat de heele stadt
Brugge den buijt en roof der woedende Fransche soldaeten ging worden, en om de
reets begaene schrikkelijcken dieften en plonderingen die de Fransche geduerende
desen nagt langs de wegen van hunnen aftogt gedaen hebben. Nu weet men ook in
welk perijkel de stadt Brugge gisteren geweest heeft terwijl de Fransche hier als
vijand waeren ingekomen en de bloetvlagge(138) op de vesten geplant hadden, en zoo
er den middel niet geweest hadde van gijselaers mede te senden de heele stadt
gemakkelijk hunnen woedende roof zoud konnen geweest hebben. De barge van
Gend is heden met de keijserlijcke vlagge en arend aengekomen, en dese brengt de
blijde tijting dat er hier op morgen keijserlijcke troupen binnen Brugge zullen
aenkomen. Buijtengewone gasette van 30 maerte.

(31 maerte 1793)
- fol. 84 - Op den 31 maerte was den blijdsten dag, zijnde den eersten Paeschdag
voor alle vredelievende keijsersgesinde en tegelijk den alderschrikkelijcksten dag
aengekomen, die men zoo wegens het een als het ander sedert het begin van de heele
revolutie ontmoet heeft. Om 8 ½ uren van desen morgen begonde het carilion op den
thoren te speelen en om 9 uren alle de klokken der stadt te luijden, wanneer men om
9 ½ uren tot elks genoegen langs de Cruijspoorte saeg aenkomen thien keijserlijcke
husaren(139) te peert met eene groote menigte peerdevolk deser stadt, die dees voorgarde
tot op Maldeghem waeren tegengegaen met een vliegende vaendel met den
keijserlijcken aernd. Ongeloovelijk was de vruegt en het geroep: ‘vive l'empereur’
die men langs alle zijden onder het opsteken der hoeden hoorde, en men mag zeggen
noijt meerder blijdeschap der gemoederen binnen Brugge gesien te hebben, elk zig
nu meijnende voor goedt verlost te zien van de ontaerde Fransche verdrukkers.
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Naerdat d'overgaeve van de stadt Brugge aen de municipaliteijt bekent gemakt, was
zijn de husaeren naer meer als een ure onder een oneijndig vruegdegeroep voor 't
stadthuijs gestaen te hebben, naer de casernen vertrokken, wanneer seffens bij orders
des keijsers het collegie aengestelt wiert zooveel als er in stadt zijn die voor de
Fransche regeering in bediening geweest hebben(140). Alles was hiermede bij
uijtnementheijd gerust tot den 12 ½ uren 's middags, wanneer er op 't onvoorsiens
eene estafette aenkwam dat eenige batalions - fol. 85 - Fransche troupen langs
Thourhout de stadt waeren naerende. 't Is ongeloovelijk naer zoo eene korte
blijdeschap wat schrik zulks niet zonder redens in alle herten veroorsakte, insiende
de gevolgen zoo sij andermael in stadt zouden komen die daeruijt zouden spruijten.
Seffens was ider in beweging en meer dan 3000 liepen de troupen met gewieren,
pistolen, stokken en staeken tegemoed om hun te verdrijven, welke van die
uijtwerkinge
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was dat de troupen desen naermiddag niet naederden maer agterweeken. Zoo de
borgers als de menige boeren vreesende die ook alle gewaepent waeren toegekomen,
seffens wiert er op de veste aen de Smedepoorte eene batarije geformeert door meer
dan 20 stukken groot en kleen canon die van den Com uijt de kotter en ander schepen,
die de Fransche in hun haestigen aftogt hebben laeten liggen, gehaelt wierden, tot
welke ook geen poer en loot en ontbrak. Met dees canons wiert den heelen naermiddag
op de veste onophoudelijk geschoten om de Fransche te bevreesen en hunnen aftogt
te verhaesten. De husaeren 's morgens aengekomen waeren de troupen ook tegemoed
getrokken en den moed verdobbelde wanneer er in den naermiddag ontrent 4 uren
200 keijserlijcke jaegers met billanderscheepen op Steenbrugge aenkwaemen, die
verselt met meer dan 1000 boeren van St.-Michiels en andere parochien ook seffens
optrokken. - fol. 86 - Wegens de menige tegemoed getrokken wiert men wat geruster
te meer omdat de estafetten die tijdingen bragten versekerden dat de troupen waeren
afsakkende. Tegens den avond wiert op eene karre eenen Franschman naer 't hospitael
gebragt die door zijn schouwder, op Jabbeke, geschoten was. Om 7 uren begonde
het carilion onophoudelijk tot laet in den nagt te speelen en om 8 tot 9 uren alle de
klokken te luijden, wanneer om 8 tot 11 uren wegens de geluckige wederkomst des
keijsers alle de huijsen der stadt, thoorens en kerken op eene uijtmuntende wijse
verlicht wierden.
De vruegt was algemeen tot korts voor 11 uren, wanneer alle de vruegdeteekens
veranderden in eenen schrik en droefheijd die veele Bruggelingen als aen 't hert
geslaegen is en lang zullen gedenken. Eene toegekomen estafette versekerde dat de
Fransche troupen andermael afsakken en maer 3 uren van Brugge meer waeren. Zulks
makte den alarm algemeen, de klokke op den Hallentooren en alle de andere deser
stadt makten seffens door een afgrijselijk klippen den alarm algemeen, zoodaenig
dat niemant binnen Brugge geheugt in zijn leven schrikkelijcker nagt geweten te
hebben, te meer omdat alle de klokken der buijteplaetsen ook seffens alarm klipten.
Ziet hier nu den iver voor het vaderland wanneer het volk tegen reden verdrukt wordt,
geen ander geroep was er als: ‘in de waepens, in de waepens’ en meer dan 5000 fol. 87 - deser stadt, waeronder veele geestelijcke geaccompagneert met een overgroot
getal boeren, trokken tot op Varssenaere de Fransche troupen tegemoet. Door ider
het krijgstuijg, poeder, loot en cardoucen medegenomen wordende, waer de menigte
op Varssenaere hantgemeen geworden zijnde, de Fransche tot den aftogt dwongen
en tot op Sevecote verjaegden, naerdat er eenen Franschman, een keijserlijcken jaeger
en twee Bruggelingen, genaemt Friese en Verleije(141), doodtgeschoten en eenige van
beijde zijden gekwest waeren. 't Vernemen van welke maeren de stormklokken nog
afgrijselijcker den heelen nagt deden klippen en opdat er niemant binnen Brugge
zoude geslaepen hebben, wiert den trommel geslaegen en ider wiert geordoneert licht
aen zijn voorhuijs te houden zoodat ider tot op den 1 april in den grooten angst, schrik
en vreese zoo voor zijn goedt en leven was en veele deser stadt met het aenkomen
van den dag vlugteden en hunne effecten en winkelgoederen zooveel mogelijk
bergden. Tot den 11 uren van desen morgen wiert nog onophoudelijk de stormklok
op den Hallenthoren getrokken, totdat men eijndeling voor vast gerustgestelt wiert
dat de Fransche troupen langs Rousbrugge afsakken en dat men den toekomenden
nagt gerust zal mogen slaepen. Zulks stelde eenider wat geruster en om stadts

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

veijligheijd zijn er tusschen dag en nagt sterke borgerlijcke patrouillien langs alle
zijden der stadt en vesten gedaen geworden. (XXVI gaset van 1 april, etc.).

Eindnoten:
(113) Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 128.
(114) Betreft Joseph van Caloen (zie MV. 1791-92, p. 176, n. 7); met Oudenhove bedoelt Van
Walleghem Jean-Robert O'Donnoghue, raadspensionaris van Brugge vanaf 1750. De twee
andere personen hebben we niet kunnen identificeren. In het dagboek van Robert Coppieters
en dat van Robert O'Donnoghue worden deze personen niet vermeld bij de gegijzelden (L.
KERVYN DE LETTENHOVE, Les otages de la ville de Bruges en 1793, in: ASEB., IV (1880),
p. 1-17, en P. VERHAEGEN, Journal d'évènements divers et remarquable (1767-1797) rédigé
par Robert Coppieters, Brugge, 1907, p. 245 en VANDEN BERGHE, Jacobijnen, II, p. 54).
(115) Voor meer details over deze niet zonder moeite verlopen volksraadpleging van de bevolking
van de Brugse randgemeenten zie Y. VANDEN BERGHE, Sint-Andries stemt voor de
aanhechting bij Frankrijk (6 maart 1793), in: Het Brugs Ommeland, IX (1969), p. 153-166 en
ID., Jacobijnen, I, p. 305.
(116) Zie SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 7 en 9.
(117) Wapens en batavier: waarschijnlijk wapenschilden op glasramen.
(118) Roermond in Nederlands Limburg. Als hoofdplaats van Opper-Gelder of het Overkwartier van
het hertogdom Gelre maakte Roermond steeds deel uit van de Zuidelijke Nederlanden.
(119) Zie SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 17.
(120) Zie ibid., nr. 19.
(121) Het betreft hier niet Mulet maar Millet, de Franse bevelhebber (L. GHYS, Brugsche gijzelaars
naar Duinkerke, in: ASEB, LVIII (1908), p. 157).
Betr. Sibuet, zie noot 34.
(122) Zie SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 20.
(123) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 5v. De zwarte cocarde was het kenteken
van de Oostenrijksgezinden of de ‘vijgen’.
(124) De mogelijkheid om 's nachts door de stadspoorten binnen of buiten gelaten te worden was ook
al opgeschort op 19 juni 1792, toen de Fransen de eerste keer op komst waren: zie MV. 1792,
p. 139, fol. 82. Dezelfde maatregel was genomen tijdens de Brabantse Omwenteling, op 29 okt.
1789, zie MV. 1789, p. 89, 14de dl., fol. 477.
(125) Dumouriez, terugkerend van een mislukte campagne in de Republiek der Nederlanden, vond
de Zuidelijke Nederlanden in een toestand van quasi-opstand. Terecht weet hij de toestand aan
de Franse commissarissen van de Nationale Conventie die met geweld het decreet van 15
december wilden toepassen. In een vlammende brief aan de Nationale Conventie van 12 maart
1793 verweet hij de commissarissen en de Nationale Conventie verantwoordelijk te zijn voor
de revolutionaire toestand in de Zuidelijke Nederlanden. Deze brief lekte uit en werd door de
kranten gepubliceerd. (TASSIER, o.c., p. 321-322).
(126) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 5v.-6r.; SBB., Van Huerne, 1793 II, nr.
25.
(127) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 7v.; SSB., Van Huerne, 1793 II, nr. 24.
‘Tuijschbordels’: samenstelling van tuijsch en bordels; tuischen: om geld spelen; bordels,
bardels, berdels, dit zijn borden of planken. Hier wordt dus bedoeld: speelbord (DE BO, o.c.,
pp. 106 en 1195).
(128) Generaal Dumouriez had inderdaad op 18 maart de veldslag van Neerwinden verloren. Hij trok
zich in goede orde terug en evacueerde op 23 maart Brussel. Hij wou nu een akkoord met de
Oostenrijkers negociëren waarin zou worden afgesproken dat de Oostenrijkers de Zuidelijke
Nederlanden zouden bezetten terwijl hij naar Parijs zou oprukken om er zich van de macht
meester te maken. Deze plannen zouden mislukken en Dumouriez liep over naar de Oostenrijkers.
(CRUYPLANTS, o.c., II, p. 588-683).
(129) Betreft Jean Baptist Lichtvoet, koopman, die een leidende rol speelde in de Jacobijnse Club;
in 1793 was hij secretaris (VANDEN BERGHE, o.c., II, p. 198).
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(130) Zie noot 30.
(131) Betreft Frans I (1768-1835) zoon van keizer Leopold II en Marie-Louise van Spanje. Hij was
aartshertog van Oostenrijk van 1792 tot 1804, en keizer van Oostenrijk tot 1835. Als Frans II
was hij Duits keizer van 1792 tot 1806.
(132) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 9r.; SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 152.
(133) Om begrijpelijke redenen veranderde uitgever J. Bogaert de titel van zijn Vaderlands Nieuwsblad
op 26 maart in Brugsch Nieuwsblad. Er verschenen nog 2 nummers op 29 maart en 2 april. (Y.
VANDEN BERGHE, De eerste schakel van een lange ketting te Brugge: Het Vaderlands
Nieuwsblad (1792-1793), in: Biekorf, LXV (1964), p. 311-314 en ID., Brugge in de Revolutietijd
1770-1794, Brugge, 1978, p. 15-19).
(134) ‘Victalie’: victualie, levensmiddelen, mondvoorraad om op een tocht, inzonderheid een
scheepstocht, mee te nemen.
(135) Van Walleghem verwijst hier naar de eredienst van Witte Donderdag, waarin het H. Sacrament,
meestal in een prachtige monstrans van edelsmeedwerk, voor de aanbidding op een rijk versierd
altaar werd uitgestald. Dergelijk altaar werd een H. Graf of een graf Christi genoemd (M.
ENGLISH, Dagklapper, I, Brugge, 1985, p. 104-105).
(136) ‘Quinqualereije’: Fr. quincaillerie, betekent: ijzerwaren, blikslagerij, ijzerwinkel. In de context
is bedoeld een winkel van potten, pannen en aanverwante zaken.
(137) We beschikken over een relaas van de gijzeling. De Franse bevelhebber Dehaye wou op 29
maart 1793 met zijn troepen Brugge verlaten. Hij gebood alle leden van de magistraat van de
stad en het Vrije hem te vergezellen. Ook de gekende anti-Franse pastoor van Sint-Gillis,
Melchior J. Gailliard moest mee. Slechts volgende stadsmagistraten daagden op: A. Weemaer,
A. Sel, J.B. van Ockerhout-Willaeys, J. van de Walle, P.J.F. van der Plancke-de Meulenaere,
J. Kinds, L.F. Graeve, J. van Iseghem. Van het Vrije kwamen Jacoby (zoon), J. van Zuylen de
Gasbeke, J. Goddyn, B. van Severen, Verrote, Gossaert (?), Danniau (?), Ch. de Tilly en F. van
Praet. De gijzelaars werden goed behandeld maar slecht bewaakt. Het transport vertrok naar
Duinkerke. Reeds na een paar uren ontsnapte pastoor Gailliard en L.F. Graeve en 's anderendaags
J. van de Walle. Op 13 april ontsnapten de Brugse leden van het stadsbestuur uit Duinkerke en
arriveerden op 15 april in Brugge. (L. GHYS, Brugsche gijzelaars naar Duinkerke in 1793, in:
ASEB., LVIII (1908), p. 156-163 en VANDEN BERGHE, Jacobijnen, II, p. 74-79 en 168).
(138) ‘Bloetvlagge’: bloedvlag. Is een rode vlag, oudtijds gehesen door de admiraal van een vloot
ten teken van de aanval; eveneens te oudtijds in forten en vestingen.
(139) Soldaten uit het Oostenrijkse legioen: zie de omslagillustratie van MV. 1791-1792. In het
Stedelijk Museum voor Volkskunde is een houten beeldje van een huzaar bewaard, daterende
uit de Oostenrijkse tijd en afkomstig van de tabakswinkel Duvivier in de Vlamingstraat, waar
het als uithangteken diende. Zie H. DEMAREST, Uit 't Brugse buurschap van Bertje en Huzaar,
Brugge, 1976, p. 5-37; M. RYCKAERT, Twee foto's van het verdwenen theaterkwartier te
Brugge uit 1865 of 1866, in: Het Brugs Ommeland, XVII (1977), p. 400-401.
(140) Zie voor de lijst van deze op 14 januari 1792 aangestelde wet, VANDEN BERGHE, Jacobijnen,
II, p. 42-47.
(141) Het gaat om de 26-jarige vrijgezel Jan Baptist Verleye, parochiaan van O.-L.-V. (3de portie),
drie soldaten, die begraven werden in het Sint-Janshospitaal, een ‘imperialis’ en twee ‘nationales’,
en de 25-jarige vrijgezel Guilielmus Verriest, gedoopt in de Sint-Annaparochie maar begraven
in het Sint-Janshospitaal. Behalve in de akte van Verriest, wordt telkens gewag gemaakt van
de omstandigheden van het overlijden. (SAB., Algmene doop-, trouw- en begraafboeken, nr.
69).

(April)
(2 april 1793)
- fol. 88 - Op den 2 april verscheen in 't licht: ‘Proclamatie Zijne Majesteijt den keijser
ende koning over tugt, etc.’, versaemeling sub N. te zien, en uijt welke
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men siet hoe den boosen aenhang der Fransche verworpen en het geluk des
Nederlandts staet gevestigtigt te worden. Heden is bij orders van de members van 't
nieuw aengestelt collegie bij hallegebode, trommelinge en affixie de eerste
waerschouwinge gedaen, behelsende dat aen eenider strengelijk verboden wordt
langs de straeten ofte vesten deser stadt met eenige hoegenaemde schietgeweiren,
canons ofte andere krijgsgetuijgen te schieten op pene van als stoorders der algemeene
rust aengehouden te worden, ten waere zulks andermael zoud toegelaeten worden
en den vijand de stadt zoude naederen. Zulks kan niet stiptelijk genoeg belet worden
om de gevolgen die hieruijt te verwagten zijn, want om zoo te zeggen de jongers en
kwaetwillige in den schrik van sondagnaermiddag zooveel fusikken, poer, cardouchen
en kogels bijnae als sij begeerden ontweert, hebben veele die zelfs buijten voor een
geringen prijs verkogt hebbende en uijt welke men de slegste gevolgen zoud konnen
zien spruijten, gelijk een staljen hedenmorgen ten huijse van mijnen vader Joseph
Van Walleghem aen de Nieuwjaerbrugge daeraf gebleken heeft(142). Eenen jongen
aldaer op zijn werk zittende met circa twee onsen buspoeder, gewonden in een sakje,
is hetzelve gevallen in zijnen vuurpot en hetzelve vuur gerakt hebbende heeft eenen
overgrooten slag gegeven en de kleederen van veele deelen van - fol. 89 - zijn lichaem
zoodaenig gebrant en gewont dat hij zeffens, lijdende groote pijnen, naer het hospital
is moeten vertransporteert worden. Het springen van dese weijnige massepoeder
veroorsakte zoodaenig eenen rook dat er honderden persoonen ter hulp kwaemen
met de police in meijning dat het heele huijs was in brant staende.
In den naermiddag kwaem alhier eenen boer te peerde aen die wederom de heele
stadt tragte te ontstellen, brengende de maere voor welke hij van eenen Fransch- of
Clubgesinden eene croone hadde ontfangen dat de Fransche andermael tot ontrent
Gistel waeren genaedert. Dog zulks teenemael besijden de waerheijd bevonden zijnde
is hij als een stoorder der gemeene ruste in egte van vangenis geapparendeert
geworden. En om elk nog geruster te stellen is er 's avons door alle de hoeken der
stadt met de trompette afgekondigt dat elk gerust mag slaepen, en dat er wegens den
inval der Fransche in Brugge geen perijkelen meer zijn.

(3 april 1793)
Op den 3 april verscheen in 't licht: ‘Het Brugs Nieuwsblad N.30’, zijn er door de
borgerlijcke patrouillien en gewaepende van de borgerlijcke wagt op den Burg uijt
hun huijs gehaelt en in vangenis beweegt verscheijde verdagt aen 's landts verraed,
en die door valsche maeren die zij nog gedeurig verbreijden elk ongerust maeken en
zelfs niet dan plonderingen en moorderijen voor oogmerk hebben. Bij orders van de
members van 't magistraet is heden bij hallegebode, trommelinge en affixie bekent
gemakt dat de stadtsrechten, welkers heffinge sedert eenigen tijdt was belet, zeffens
en voor 't toekomende zullen ontfangen worden op den zelven voet zooals voor den
inval der Fransche in dese provencie in gewoonte waeren van ontfangen te worden(143).

(4 april 1793)
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- fol. 90 - Op den 4 april is bij orders van 't magistraet deser stadt bij hallegebode,
trommelinge en affixie bekent gemakt dat de ruste binnen de stadt Brugge
volkomentlijk herstelt is en dat men voor geene vijantlijcke aenvallen meer moet
bevreest zijn, dat hierom aen eenider geordoneert wordt op de boete van 25 pond
parasijse die hier aen zullen contrarie doen, van aen hunnen respectiven wijkmeester
over te brengen de fusieken, sabers, pistolen, poeder, cardouchen, loot, bommen die
hun op sondag lest gegeven zijn, of die door andere in de troubelen ontweert zijn
geworden, op pene verders die men naederhand hiermede zal bevinden strengelijk
volgens de wetten zullen

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

45
gestraft worden(144). En om stadts veijligheijd meer te versekeren tegens alle
kwadwillige die er nog gevonden worden zullen de borgerlijcke wagten aen de
poorten en patrouillien tot naeders orders blijven continueeren op den zelven voet
als bij de proclamatie van de municipaliteijt van den 22 maerte lestleden geordoneert,
met dit verschil dat de wagten in plaets van 24 uren maer 12 uren zullen deuren en
dat elken ingesetenen deser stadt, zijne wagt in persoons niet willende doen, zal
ontslaegen zijn met contant aen zijnen wijkmeester tot twee schellingen wisselgelt
te betaelen. 't Is bijnae ongeloovelijk met wat iver, die den besten uijtval voorspelt,
de borgerlijcke wagten door alle de persoonen deser stadt daegelijks gedaen worden.
(XXVII gaset van den 4 april, etc.).

(5 april 1793)
- fol. 91 - Op den 5 april saeg men met het grootste genoegen uijt den Com deser
stadt afvaeren naer het Vereenigt Keijserlijk en Koninglijk leger de twee kotterschepen
en de andere schepen gelaeden door de Fransche met voorraed uijt de magasijnen,
als prijs voor den keijser, wordende hetgone door Zijne Majesteijt den keijser ende
koning op de Franschen binnen dese stadt verovert, geschat op meer dan een millioen
guldens. Zulks voorspelt dat men nog niet zeer haest K. en K. troupen binnen dese
stadt in garnisoen zal hebben, waerom het gemeijn gevoelen is dat de Vereenigde
Legers seffens eenen [aanval] op het heele verwoest Vranrijk gaen waegen, om door
dien middel zoo haest mogelijk de rust in Europa te herstellen. Ondertusschen is het
hier binnen Brugge als een ander leven geworden; eenider begint zijne winckels te
openen en de goederen die menigvuldige geborgen hadden daerin te plaetsen. De
geformeerde batterije van canons aen de Smedepoorte wordt weggenomen, de boomen
die in de wegen geleijt waeren worden op hunne gewone plaetsen geplaest, alle de
menige calsijdesteenen die uijtgetrokken waeren worden in den grondt geleijt, en de
geformeerde loopgragten worden opgedolven. Dat elk nog geruster begint te stellen
is omdat men nu seker weet dat er reets drij van de gijselaers, over agt daegen door
de Fransche uijt Brugge medegenomen, teruggekeert zijn te weten, den heer pastor
van St.-Gillis, Van de Walle en Houckerout, welke op eene zeer behoudige wijse
ontsnapt en langs den aftogt de handen van het woedende Fransche leger zeer listig
ontvlugt zijn(145).

(6 april 1793)
- fol. 92 - Op den 6 april verscheen in 't licht: ‘Aensprak gedaen aen Zijne Excellentie
den minister, etc.’, ook: ‘Briefwisselinge tusschen eenen borger van Parijs en eenen,
etc.’, welke beijde stukken konnen gesien worden in het vervolg van 't Vaderlandts
Nieuwsblad, indien dezelve voortgang hebben, mits d'uijtgave van dit Nieuwsblad
door den Gasetten van Gend is verboden binnen Brugge uijtgegeven te worden(146).
Heden zijn op d'Halle op den thoren uijtgeschildert de belachelijcke Fransche fijguren,
aldaer geplaest als hiervooren fol. 156 (1792) kan gesien worden. Nu siet men alom
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binnen dese stadt geplaest de keijserlijcke en koninglijcke waepens, zoo schandelijk
veragt in 't begin der aenkomst van de Fransche in dese landen tot spot van alle
keijsers en koningen. Nu siet men ook dezelve waepens geplaest boven de nombers
van de K. en K. lotterije, opgeschort den 10 november lestleden, welke nombers als
dan de laeste treckinge getrokken, nu andermael uijtgesteken worden tot op den 13
deser, wanneer de 760ste treckinge van die loterije die als nu moest getrokken zijn,
en wanof alle de origineele biljetten waeren afgelevert, nu maer zal getrokken worden.
Tusschen 3 en 4 uren van desen naermiddag zijn binnen Brugge met billanderschepen
aengekomen 3 batalions K. en K. troupen met veele canons, cuissons, voorraet,
bagasewaegens, etc., onder het spelen van 't carilion en den etat major op den Burg
door 't actueel magistraet in corpora gecomplimenteert wordende.
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(7 april 1793)
- fol. 93 - Op den 7 april vertrokken 's morgens om 6 uren naer West-Vlaenderen,
waer men verneemt de Fransche troupen nog veele wanorders te veroorsaeken, de
drij batalions K. en K. troupen gisternaermiddag aengekomen met de canons, cuissons,
etc. om aldaer de Fransche te verdrijven en ook de ruste te herstellen. Een batalion
van Kinskij van 8 à 900 mannen op Schipsdaele met schepen moetende afvaeren,
waeren die schepen bij negligentie van het commando deser stadt gisteravond door
het sas niet afgevaeren, welke oorsaeke was dat dit batalion naer Brugge weerkeerde
en niet voor de troupen in de caserne gereet zijnde, wierden dezelve tot den 1 uren,
wanneer die vertrokken, beleijt bij de borgers met 2 en 4 mannen besonder in de
huijsen op en omstreeks de Mart, aen welke troupen als onse waere verlosssers zijnde
met liefde eten en drinken gegeven wiert. Heden heeft men met overgroot genoegen
in meest alle kerken zien misse lesen menige Fransche priesters, die of gevlugt of
versteken geweest hebben geweest en nu op vrije voeten tot alhier met groote
blijdschap wederom toegekomen zijn. Om 9 uren is er brand ontstaen in een huijs
van den Waterhalle op de Mart(147) in een der schouwen, welke naer een ½ uren gebrant
te hebben geluckkig geblust is.

(8 april 1793)
Op den 8 april verscheenen in 't licht twee liedekens getijtelt: ‘Rouwklagt van de
vrijheijd aen de gelijkheijd’ en gesang stemme ‘Broek af’, welke versaemeling sub
N. konnen gesien worden. Geduerende desen nagt is uijt zijn huijs opgelicht Carel
Stassijn, schilder en vermaerden Clubist(148), omdat hij den verbranden houten keijser
uijt de Beenhouwerstraet heeft afgehaelt en aen ander diergelijcke daeden ten hoogsten
pligtig is. Men weet voor vast dat er tot d'oplichting eene lijste geformeert is van
verscheijde deser stadt die de K. en K. weerdigheijd zou opentlijk geblaemt hebben.
(XXVIII gaset van den 8 april, etc.).

(10 april 1793)
- fol. 94 - Op den 10 april verscheen in 't licht: ‘Gedenkweerdig proces verbael van
de mondelinge onderhandelinge tusschen den generael Dumourier, etc.’, welke in 't
vervolg van 't Vaderlandts Nieuwsblad sub N. kan gesien worden en uijt welke men
nu opentlijk siet dat den generael Dumourier met de troupen der Verreenigde
Mogentheden de rust in Vranrijk gaet herstellen, de dwijngelanden aldaer uijtroijen
en niet zal rusten voordat in dit beroemt koningrijk eenen nieuwen koning zal
uijtgeropen zijn. Met ongedult verwagt men wat er van dit gewichtig stuk zal
geworden en welke de belangen van heel Europa ingemengelt zijn en zonder welkers
uijtvoering men noijt geene waere rust te verwagten heeft. Bij orders van 't collegie
en van den K. en K. commandant deser stadt Brugge is heden bij hallegebode,
trommelinge en affixie bekent gemakt dat alle degone, besittende eenige goederen
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uijt de Fransche magasijnen of eenig hoegenaemt krijgstuijg of schietgeweir, poeder,
cardouchen ofte andere krijgsbehoeften, gehouden zijn dezelve seffens binnen de
twee mael 24 uren over te brengen aen de police deser stadt, op pene van als
ontweerders der zelve aengehouden en volgens de strengheijd der wetten gestraft te
worden(149). Op dezelve penen ook aen eenider geene militaire of in den dienst der
zelve zijnde, strengelijk verboden wordende de swarte cocarde te draegen ofte eenige
andere hoegenaemde verschillende teekens van oproer waeruijt het goede order of
de gemeene rust in eenige deelen zoude - fol. 95 - konnen gestoort worden. Desen
naermiddag zijn hier binnen Brugge met billanderschepen van Gend aengekomen
twee batalions Prusissche troupen, niet ongelijk gekleet aen de verdreven Fransche
in blouwe monture. Dese troupen hebben wederom seffens besit genomen van
d'hooftwagt op de Mart die sedert gister tegens den avond door de K. en K. troupen
ontruijmt was, die den weg naer Rijssel genomen hebben zonder dat er geduerende
desen nagt eenen man in de stadt was. Alle welke spoedige bewegingen aen de
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lichtgelovige alhier binnen Brugge nog ongerustheijd baeren dat de Fransche nog de
kans zullen waegen van weer te komen, te meer omdat hier desen morgen brieven
langs de straete gevonden zijn seker door den Clubisten aenhang verbreijt, waerin
onder ander gemelt wordt dat zoo de Fransche andermael eenen inval zullen doen,
door hun, de stadt Brugge en Oostende in vuur en vlamme zal vernielt worden.

(11 april 1793)
Op den 11 april verscheen in 't licht: ‘Gedenkweerdige omstandigheden van het leven
en den doodt van drij vermoorde koningen, etc.’, ook liedeken stemme van ‘Pierlala’,
beijde versaemeling sub N. te zien, en uijt welk eerste gedenkweerdig stuk men veele
waerheden ontdekt die tot nog toe een geheijm waeren. Hedenmorgen zijn de
resteerende Pruijssische troupen, gisteren toegekomen, wederom uijt Brugge
vertrokken zoodat wederom de hooftwagt gesloten en de stadt zonder eenen man is.
Men zegt dat morgen of overmorgen nog eenige duijsent mannen Pruijsschische
troupen binnen Brugge zullen aenkomen, welke ook bij het Vereenigt Leger voor
Rijssel zullen vervoegt worden. (XXIX gaset van den 11 april, etc.).

(13 april 1793)
- fol. 96 - Op den 13 april verscheen in 't licht: ‘Den generael Dumourier aen de
Fransche natie met de antwoorden van den marechal, prins van Saxencoburg’, in
welke gedenkweerdige stukken nu geenen twijffel meer overblijft of den generael
Dumourier met de K. en K. legers vereenigt is, welkers spoedige en geluckige
verandering aen 't naegeslagt tot verwonderinge zal strekken, vervolg Vaderlandts
Nieuwsblad sub N. te zien. Bij orders van 't magistraet is heden bij hallegebode,
trommelinge en affixie aengekondigt dat het op de boete van 10 patacons aen ider
verboden is langs eenige straeten of publicke wegen af te schieten eenige canons,
pistolen, fusieken, kamers, mortieren, fuseijen, cruijperkens(150) ofte eenige
welkdaenige andere schietgetuijgen, dat op gelijcke boete alle attropperingen langs
straeten en wegen verboden worden en dat de ouders voor de controventien van
hunne minderjaerige kinders zullen moeten instaen op pene van aengehouden en
volgens d'extinctie van 't cas gestraft te worden(151). Ook is er verboden wegens de
tijdtsomstandigheden van iemant, wie het zal mogen wesen, van voor en naer het
sluijten van de stadtspoorten uijt en in dezelve te gaen tenzij de posteljons, publicke
fouturen, vischcaretten, de vischnagtvente(152), docteurs, vroedvrouwen, chirurgins
of ander persoonen die om dringende redens zouden moeten uijt of in de stadt zijn,
aen welke de noodige certificaten zullen verleent worden(153).

(14 april 1793)
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- fol. 97 - Op den 14 april was aen de kerken geaffixeert en wiert van de predikstoelen
afgelesen eenen herderlijcken brief van zijne doorlugtigste hoogweerdigheijd Felix
Guillialmus Brenart, versaemeling sub N. te zien, en naer den wonderen inhout deser
herderlijcken brief wegens de wederkomste van Z.M. den keijser ende koning in de
Oostenrijksche Nederlanden, de openbaere gebeden die er door heel het bischdom
ingestelt zijn, die zullen voortdueren totdat den vrede met Vranrijk zal herstelt zijn.
Om 10 uren van desen morgen zijn volgens dezelve beveelen naer de capelle van
O.L.V. ter Poorterije gegaen de heeren van het kapittel van St.-Donaes agtervolgt
wordende door onsen eerw. heer bisschop en de heeren der agtbaere collegien, met
eenen zoodaenigen toeloop van volk dat er meer als 1000 menschen voor de kerke
moesten staen(154). Heden zijnde 8 daegen naer Beloken Paesschen is maer de Paestfeest
geeijndigt zooals er op de predikstoelen afgeropen was, want menigvuldige wegens
de ongeluckige gebuertenissen in 't houden van hunne paeschfeest geduerende den
gewonen tijdt hebben verhindert geweest.
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(15 april 1793)
's Anderdaegs op den 15 april wiert met gelijkken toeloop van volk naer de capelle
van O.L.V. ter Poorterije vervolgt de publicke gebeden door het capittel van
St.-Salvators en eerw. paters Capucinen, welke vervolgens alle de daegen deser weke
door alle de kercken deser stadt zal vervolgt worden. 't Is ongelovelijk met wat iver
men de godvrugtige deser openbaere processien siet bijwoonen om den almogenden
Godt over onse verlossing te bedanken, etc. (XXX gaset van den 15 april, etc.).

(16 april 1793)
- fol. 98 - Op den 16 april wiert 's morgens bij orders van d'heeren van 't collegie bij
hallegebode en trommelinge geordoneert en aen ider versogt geduerende den avond
van 8 tot 10 uren zijne huijsen te verlichten(155). Om 2 uren begonde het carilion op
den thoren te spelen en om 3 uren vertrokken de drij gildens deser stadt(156), in volle
uniforme met slaende trommels en vliegende vaendels, van de Mart ter onthaeling
van den hertog van IJork, tweeden soon van den koning van Engeland, wiens naemlijst
te melden(157). Z.K. Hoogheijd kwam ontrent den 6 uren met een jagtschuijte van
Gend aen met eenen grooten etat major, welke voorgereden door trommels en
timbaelen agter welke de gildens elk met eenen degen in den hant volgden en dan
Z.K.H., geseten in de voorste carossen agter welke eenige ander volgden. Aldus
onder een oneijndig vruegdegeroep: ‘Lang leve Z.K.H., lang leve Franciscus, lang
leve het huijs van Oostenrijk’ langs de besonderste straeten der stadt het bischdom
inrijdende en aldaer hunnen intrek nemende onder het spelen van 't carilion en het
luijden van alle de klokken der stadt, wanneer seffens Z.K.H. door de beijde agtbaere
collegien gecomplimenteert wiert. Korts daernaer verdobbelde het vruegdegeroep
door het planten van een hooge staek op den Burg, op welke men seffens de vlagge
waerin den keijserlijcken aernd geschildert is, saeg waeijen. Het welke met zoodaenige
teekens van vruegt geschiede dat men mag zeggen noijt blijder dag gesien te hebben,
ons nu seker van - fol. 99 - de Fransche slavernij verlost ziende. Om agt uren begonde
het carilion andermael den heelen avond te speelen en alle de huijsen van de stadt
waeren op eene verrukkende maniere verlicht. Dog de vruegt veranderde bij menige
haest in drofheijd wanneer er tusschen negen en thien uren meer als 2000 mannen
uijtgelesen manschap van de lijfgarde van Z.K.H. aenkwaemen, die alle seffens op
de borgers beleijt wierden d'eene met twee en andere met vier mannen Engelsche
troupen beleijt wordende, zijnde nog het ergste dat behalvens de onbekwaeme uren
niemant die kan verstaen en dat veele van hoogen rang zijnde aen menige borgers
tot een overgroot overlast zijn dienende.

(17 april 1793)
Op den 17 april wierden de gemelde troupen gevolgt door nog ontrent 4000 mannen
die alle met de voorige tot 54 billanderschepen in getal op de Coupure aengekomen
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zijn en wederom alle seffens bij de borgers beleijt wierden. Om 12 uren van desen
morgen en 6 uren van desen avond was het groote parade op de Mart van alle de
troupen hier hun nu in stadt bevindende ter presentie van Z.K.H. en den heelen
uijtgelesen etat major over welke uijtgelesen manschap, nettigheijd en overschoone
roode en blouwe monture eenider in 't algemeen verwondert is, terwijl niemant
geheugt hier oijt diergelijcke troupen gesien te hebben. In den naermiddag kwamen
er alhier 14 stukken grof geschut aen en een zoo groote menigte cuissons,
bagasewagens en overschoone artilrerije dat men vreest in d'herbergen plaetse te
zullen te kort zijn.

(18 april 1793)
- fol. 100 - Op den 18 april verscheen in 't licht: ‘Openbaere afkondinge van den
generael Dumourier aen de Fransche natie, met eene andere verklaeringe van den
Prins van Saxecoburg aen de Fransche’, welke in 't vervolg van ‘'t Vaderlandts
[Nieuwsblad]’ versaemeling sub N. kan gesien worden, en uijt
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welke men nu klaer afgeschest ziet op welken voet de Vereenigde Legers in Vranrijk
zullen dringen om er de rust langs alle zijden te herstellen. Ook verscheen in 't licht:
‘Rijk van Christus eeuwig deursaem, etc.’, sub N. te zien en welke in 't heel tot
Fransche saeken betrekkelijk is. Heden om 7 uren 's morgens zijn van de Mart
vertrokken ontrent 1000 mannen Engelsche troupen naer Schipsdaele om van daer
naer Nieuport en verders naer West-Vlaenderen af te vaeren met veele waegens,
bagasewaegens en oorloogtuijg, eenider zig verwonderende over den goeden regeltugt
deser overschoone troupen die van alles overvloedig voorsien zijn. Zoo men in 't
algemeen versekert zullen d'Engelsche en Holantsche troupen langs den kant van
West-Vlaenderen een cordon trekken, terwijl de Vereenigde Legers in den schoot
van Vrankrijk zullen indringen om er eenen koning te kroonen en er de rust te
herstellen. De hope die men hieruijt opvat van geen inval der Fransche barbaeren
meer te ontmoeten doet veele in 't algemeen vergeten de moeijte en onkost die men
heeft in 't logeren der Engelsche troupen, die zonder tegenseg voor onse verdedigers
en verlossers voor alle aenvallen mogen aensien worden. (XXXI gaset van den 18
april, etc.).

(19 april 1793)
- fol. 101 - Op den 19 april 's morgens om 11 uren is Z.K.H. den hertog van IJork te
voet uijt het bisschoppelijk paleijs gekomen, verselt door onsen eerw. heer bisschop
en met den zelven gegaen naer het Hof van Commercie(158), agter hun den etat major
en een groot gevolg gaende waer den Z.K.H. naer een teerder afscheijt genomen te
hebben, getreden is in zijn rijtuijg en regt naer Kortrijk afgereden is. Om 12 uren is
hem van de Mart gevolgt zijnen uijtgelesen lijfgarde en tusschen 2 à 3000 ander
mannen Engelsche troupen met een groot gesleep canons, cuissons en bagase en
voorraetwaegens, ten welken eijnde desen morgen seffens 80 waegens van de naeste
parochien rond dese stadt gelicht zijn om de menigte vrouwen, kinders, koffers en
kisten te vervoeren, want d'Engelsche troupen bij uijtnementheijd van alles voorsien
zijn. Desen spoedigen aftogt is heden zeer onverwagt overgekomen welke doet
vermoeden dat de Fransche troupen langs Doornijk andermael eenen inval in de
Nederlanden te doen, waeraf ons den hemel behoeden mag terwijl wij nu naer zoo
veele miserien nog het begin nog niet zouden gesien hebbben en nu zoo geluckig
van die koningsmoorders niet zouden ontslegen worden.

(20 april 1793)
- fol. 102 - Op den 20 april verscheen in 't licht: ‘Laeste verklaeringe van den generael
Dumourier aen de Fransche natie’, ook: ‘Bulletin officieel van het Oostenrijks leger
van den 10 tot den 12 april’, welke in 't vervolg van ‘'t Vaderlandts Nieuwsblad’ sub
N. konnen gesien worden. Heden zijn in den morgen nog ontrent 1000 mannen
Engelsche troupen van den Burg met veele bagasewaegens naer het leger boven
Meenen en Kortrijk vertrokken zoodat er van alle de aengekomen troupen nu maer
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ontrent 500 mannen uijtgelesen manschap Engelsche troupen binnen Brugge gebleven
zijn, die men zegt voor eenigen tijdt alhier in besetting te zullen blijven. Heden was
er een overgroot disorder op de graenmart wegens eene gedaene publicatie op gisteren
bij orders van 't collegie behelsende veele artikelen tot voorkominge van alle processen
tusschen de molenaers en bakkers en bij welke aen ider geboden wordt graen ter
mart koopende, ten comptoire op de Mart een biliet af te haelen, opdat den pagt van
het malderijeregt(159) dat nu gelijk alle andere pagten en regten teenemael als voor
den inval der Fransche herstelt is, zonder fraude zoud konnen ontfangen worden. De
molenaers deser stadt, die genoegsaem voorsien nu zooveel niet meer voor desen te
zullen konnen fraudeeren zijn als naer gewoonte met hunne waegens tot het vervoeren
der graenen ter mart niet gekomen, uijt welk een groot disorder veroorsakt is omdat
elk nu zelve zijne bakte moet naer den molen draegen of doen draegen,
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wilt hij die gemaelen hebben, in welken opstant der molenaers nootsaekelijk door 't
collegie zal moeten in voorzien worden.

(21 april 1793)
- fol. 103 - Op den 21 april wiert 's morgens om 11 uren door den eerw. heer prelaet
van St.-Andries(160), welkers abdije ten tijde van de goddeloose Fransche regeeringe
zeer verwoest, begint herstelt te worden en er de religeusen wederom gehuijsvest
zijn en welke zooals hiervooren verhaelt is met alle de besonderste schatten gevlugt
was, in de capelle van 't Landtshuijs van den Vrijen gedaen eene solemnele misse
gevolgt door den Te Deum Laudamus en ter presentie van d'agtbaere heeren van 't
magistraet 's Landts van den Vrijen om den almogenden Godt te bedanken over onse
spoedige verlossinge en om den verderen segen over de waepens der Vereenigde
Mogentheden te mogen verwerven. Desen naermiddag hadde onder het spelen van
't carilion en menige overschoone musicale instrumenten, besonder der Engelsche
troupen, eene groote pligtigheijd plaetse. De staek met de vlagge, op welke den
keijserlijcken arend afgebeelt is, geplant als hiervooren fol. 98, is in de plaets der
zelve eenen hoogverheven geschilderden staek geplant, op den top op de spille
draeijende eenen konstigen van beijde zijden geschilderden aernd met de K. en K.
waepens, gemakt van blek, welken staek onder eene onbeschrijvelijcke toejueging
en vruegdegeroep: ‘vivat Franciscus, vivat het huijs van Oostenrijk’, door duijsenden
menschen op den Burg vergaedert in de locht regt voor 't stadthuijs verheven wiert.
Het onderste van den staek verbeelt een vierkant pedestal konstig geschildert, rondt
welke - fol. 104 - in konst geschilderde letters afgebeelt staen dees vier wondere
jaerschriften: neeMt nU VoorWaer franCIsCUs keIJser graeVe Van VLaenDeren /
Waer zIJt gIJ VerDWenen gIJ sChanDeLIJke LIefhebbers Van De geLIJkheIJt /
goD Lof WIJ zIJn VoorWaer aL ontsLaegen Van De fransChe VrIJheIJD / WILCoM
Waeren VerLosser Van 's WettenLoosheIJD. Over welkers vruegdefeest zig ider
heden zoo veel te meer verheugt omdat men nu vast en voorgoed begint te zien dat
wij voor altijdt van de Fransche verdrukkers zullen ontslaegen worden.

(22 april 1793)
Op den 22 april verscheen in 't licht: ‘Omstandig verhael van alle het voorgevallene
binnen de stede en port van Oostende sedert den 4 april tot den 14 dito, etc.’, met
eenen brief uijt Rijssel door eenen bekeerden Clubist, versaemeling sub N. te zien,
en uijt welke men wegens de ongeluckigge gepasseerde tijdtsomstandigheden veele
waerheden ontdekt die voor 't naegeslagt, naesiende de rampen die wij geleden
hebben, eenen spoorslag zullen geven om altijdt hun wettig opperhooft getrouw en
onderdaenig te blijven, om in zoo veele rampen en ellenden niet gedompelt te worden.
Nu siet men in den choor der cathedraele kercke van St.-Donaes geplaest de K. en
K. waepens gelijk ook alom de met gewelt afgetrokken waepens door de moetwillige
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Fransche, zoo in kerken als publicke plaetsen tot elks genoegen erplaest en in meerdere
luijster herstelt worden. (XXXII gaset van 22 april, etc.).

(23 april 1793)
- fol. 105 - Op den 23 april verscheen in 't licht: ‘Klagt en smeekschrift der
Nederlanders aen Zijne K. en Koninglijcke Majesteijt Franciscus den II, etc.’,
versaemeling sub N. te zien. Heden is om 10 uren in de kercke der eerw. paters
Predikheeren gedaen eene zeer pligtige misse met expositie van 't Alderheijligste en
't beelt van Maria de Victoria in 't midden der kercke, ten bijwesen van menige
godvrugtige alle gelijk den almogenden Godt bedankende over onse bekomen victorie,
en van den hemel den verderen segen over de waepens der Vereenigde Mogentheden
afsmeekende(161). Bijnae daegelijks ziet men ten eijnde voormelt diergelijcke missen
van dankbaerheijd nu in d'een
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dan in d'andere kercke doen, zoodat de godtvrugtigheijd die ten tijde van de rebelle
Fransche regeering als uijt het land gebannen was tot onser aller vrugt zijn voorigen
luijster begint op te vatten.

(25 april 1793)
Op den 25 april verscheen in 't licht twee liedekens stemme van ‘Pierlala’, betrekkelijk
tot de Fransche revolutie, versaemeling sub N. te zien. Heden om 12 uren zijn langs
de Cruijspoorte van Gend aengekomen ontrent 2000 mannen Holantsche troupen,
schoone manschap en in blouw monture, niet ongelijk aen de Fransche rebellen die
wij in zoo groote menigte gesien hebben. Ontrent 300 mannen peerdevolk reeden
dees troupen voorop en vier stukken canon en menige bagasewaegens volgden
dezelve. Meest alle dese troupen zijn in de casernen en maer een kleen gedeelte bij
de borgers beleijt geworden. (XXXIII gaset van den 25 april, etc.).

(27 april 1793)
- fol. 106 - Op den 27 april verscheen in 't licht: ‘Bericht van den generael Custine
aen de presedent van de Nationeele Convententie’, vervolg ‘Vaderlandts Nieuws’
sub N. te zien, waerin men ook behalvens veele merkweerdigheden siet eene
verklaering van Z.M. den Keijser ende Koning wegens de laest voorgevallen
beroerten. Om 5 uren van desen morgen zijn op de Mart gekomen ontrent 2000
Holantsche soldaeten zoo peerde- als voetvolk, welke naer geparadeert te hebben
langs de Smedepoorte naer West-Vlaender vertrokken zijn, om aldaer met de
vereenigde K. en K. en Engelsche troupen een cordon tegens den inval der Fransche
te trekken, wanneer het Vereenigt Leger langs Valencijn en Condé den inval in het
ongeluckig Vranrijk zal doen om er eenen koning te kroonen en er de rust te herstellen.
Heden zijn de molenaers met hunne waegens op de Mart verschenen die saterdag
lest hadden geweijgert naer dezelve te komen, zoodat men nu gemakkelijk zijne
bakte kan te maelen geven mits van 't comptoir afhaelende eene schriftelijcke
declaratie en de regten betaelende, welk comptoir is opgeregt op de Mart in het
gebouw der Waterhalle waerboven de deur in groote letters stadt: ‘Stadtsmalderije
comptoir’, waerdoor de mart geruster als gepasseerden saterdag geweest heeft en het
volk zulks metertijdt zal gewoon worden hoewel zulks groote moeijte veroorsaekende
is.

(28 april 1793)
- fol. 107 - Op den 28 april is om den almogenden Godt voor zijne weldaeden te
bedanken en om den voorderen segen over de waepens der Vereenigde Mogentheden
van den hemel af te smeeken, in de kercke van O.L.V. ter Poorterije 's morgens om
agt uren afgesongen eene zeer pligtige misse, welke onder eenen grooten toeloop
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van godtvrugtige geduerende agt daegen zal gecontinueert worden. Ter gelijcke
intentie is in de capelle van O.L.V. van Blendekens gasthuijs 's morgens om 10 uren
afgesongen eene zeer pligtige misse in volle musik, waernaer volgde eene solemnele
processie met het Alderheijligste, het beelt van Maria en alle de confrerien van O.L.V.
van de heele stadt met waschlicht langs den gewonenen toer als op Maria
Hemelvaertdag gedaen wordt. Langs den weg waeren verscheijde autaeren opgeregt
gelijk ook de huijsen en straeten met waschligten en groen verciert waeren, den
toeloop van godtvrugtige voor 's landts geluk overgroot zijnde.

(29 april 1793)
Op den 29 april verscheen in 't licht: ‘Prophetie ofte voorsegging van 't gone desen
jaere 1793 in Vranrijk zal geschieden, etc.’, versaemeling sub N. te zien.
Hedenmorgen zijn binnen Brugge aengekomen 10 transportschepen met Engelsche
troupen, op ider circa 50 mannen en veele bagasie en voorraed voor het Engelsch
leger, welke schepen langs de Coupure naer Gend afgevaeren en van daer naer
Doornijk bestemt zijn. (XXXIV gaset van 29 april, etc.).

Eindnoten:
(142) Jozef van Walleghem senior (24.11.1758-25.8.1815) was aanvankelijk meester in het
wolweversambacht. Hij zetelde een tijdlang in het bestuur van dit ambacht. Daarnaast
produceerde hij ook saaien. Later zag hij meer brood in de merceniershandel. (MV. 1787, p.
9-17).
(143) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 35, nr. 36; SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden,
1793-1795, f. 9v.
(144) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 9v.-10r.; SBB., Van Huerne, 1793 I, nr.
155.
(145) Het betreft hier pastoor Melchior J. Gailliard, wethouder J. van de Walle en wethouder J.B. van
Ockerhout-Willaeys (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, II, p. 7479). Vgl. n. 137.
(146) De uitgevers van de Gazette van Gendt hadden van de Oostenrijkse regering het monopolie
weten te verwerven van het enige nieuwsblad in het graafschap Vlaanderen.
(147) Bedoeld is uiteraard het gebouw dat in de plaats gekomen was van de vroegere Waterhalle,
afgebroken in 1787-89, zie MV. 1791, n. 3. Dit neo-classicistisch gebouwencomplex omvatte
verschillende handelszaken en woningen, en pas in 1850 zou het middengedeelte als raadszaal
voor de Bestendige Deputatie bestemd worden. Cfr. Het Provinciaal Hof te Brugge, Brugge,
1976 en Beeldig Brugge. Foto's en prentbriefkaarten, 1875-1900. Tentoonstellingscatalogus,
Brugge, 1987, p. 7-8.
(148) Was vinder in de eed van de ‘beeldenmaeckers’ in 1789 (SAB., reeksnr. 114: Wetsvernieuwingen,
1762-1795, f. 18v.).
(149) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 10v.; SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 34.
(150) ‘Cruijperkens’: ongetwijfeld afgeleid van het werkwoord kruipen. In deze context wordt dus
hoogstwaarschijnlijk bedoeld een soort vuurwerk dat zich laag bij de grond (kruipen)
voortbeweegt, iets in de aard van een voetzoeker.
(151) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 11r.; SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 43.
(152) Vanaf de losplaats op de wijk Scheepsdale werd de vis met karretjes (‘caretten’) de stad
binnengevoerd door de Ezelpoort. Om de versheid te waarborgen schreef het reglement van de
beurdenaars (d.i. visdragers) voor dat de vis niet langer dan één nacht mocht gevangen zijn, en
de keure van de visverkopers dat de aangevoerde vis tijdens de eerstvolgende ‘vente’ te koop
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(153)
(154)

(155)
(156)
(157)
(158)
(159)

(160)
(161)

moest aangeboden worden. Onder ‘vente’ wordt verstaan een verkoopperiode, nl. een voormiddag
of namiddag. Zie A. VANHOUTRYVE, De vishandel en het visambacht te Brugge tot op het
einde van het oud regiem, Brugge, 1975, p. 31, 45-50, 100.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 10v.; SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 42.
De devotie tot O.-L.-Vrouw van de Potterie is vanouds verbonden met het afsmeken van militaire
successen en bescherming tegen de (militaire) vijand en oorlogsgevaar, zie de herdruk van het
17de-eeuws devotieboekje van P.F. TAISNE, Onse Lieve Vrauwe van Potterye, toevlucht der
sondaeren en van alle behoeftighe menschen, het oudste mirakuleus beeldt van ons Nederlant,
door veel jonsten vermaert, ende te Brugghe besonderlyck vereert, in: Van Blindekens naar de
Potterie. Een eeuwenoude Brugse belofte, Brugge, 1980, p. 173-174, 179 en 187.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 11v.
Zie MV. 1791, p. 13, fol. 13 en p. 74, n. 32.
Hier is bedoeld prins Frederik, hertog van York, zoon van koning George III, aanvoerder van
het leger van het Verenigd Koninkrijk in de oorlog tegen Frankrijk.
Zie MV. 1791, p. 55, fol. 116 en p. 81, n. 152.
Zie voor een beschrijving van de gang van zaken op de wekelijkse graanmarkt en het systeem
van belastingen op het malen van graan en het broodbakken Y. VANDEN BERGHE, Prijzen
van tarwe en rogge te Brugge (1758-1798), in: Brugge in de Revolutietijd (1770-1794), Brugge,
1978, p. 103-112.
Abt Maur Helewaut, zie MV. 1787, p. 180, n. 135.
Betreft de verering tot Maria de Victoria, zie MV. 1790, p. 24-25, f. 182-183 en p. 165-166, n.
121 aan te vullen met ENGLISH, o.c., V, 1986, p. 90-95.
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(Mei)
(1 meij 1793)
- fol. 108 - Op den 1 meij verscheen in 't licht liedeken getijtelt: ‘Den alzienden
pierlala wederkeerende nog een keer uijt zijn oud graf, etc.’, versaemeling sub N. te
zien. Om 6 uren van desen morgen is in de parochiale kercke van St.-Anne om den
almogenden Godt over zijne weldaeden te bedanken en om den voorderen hemelschen
segen over de waepens der Vereenigde Mogentheden te mogen verwerven, ter eeren
van de H. Moeder Anna afgesongen eene zeer pligtige misse, waer om den hemelschen
segen te mogen verwerven zoodaenig veel menschen tegenwoordig waeren dat de
kercke te kleen was en er een groot getal voor dezelve moest staen. In meest alle de
kercken deser stadt worden bijnae daegelijks diergelijcke pligtige missen gedaen,
waer den toeloop van godtvrugtige telkens overgroot is.

(2 meij 1793)
Op den 2 meij verscheen in 't licht: ‘De notable prophetie van den smet van Huijsse
mitsgaders die van Abacuch, etc.’, versaemeling sub N. te zien. Nu verneemt men
voorseker dat er tot Oostende aengekomen zijn 32 schepen met schoone Ingelsche
cavalerije, ider schip 40 peerden met de manschap inhoudende alle de peerden zijn
uijt de schepen gewonden geworden en daegelijks wordt aldaer nog een veel grooter
getal van Engelant verwagt. Alle dees magten der Vereenigde Mogentheden
versaemelen hun op de grensen van Vranrijk. Daegelijks vallen er schermutselingen
voor zoodat men eerstdaegs de grootste gebuertenissen te verwagten heeft. (XXXV
gaset van 2 meij, etc.).

(4 meij 1793)
- fol. 109 - Op den 4 meij verscheen in 't licht: ‘Manifest of oorloogsverklaeringe
van Zijne Catolijcke Majesteit den Koning van Spagnien, etc.’, in 't vervolg van ‘'t
Vaderlandts Nieuwsblad’ sub N. te zien(162). Heden is in gebannen vierschaere van 't
collegie der stadt Brugge voor den tijdt van 99 jaeren tot het Generael Correctiehuijs
der stadt Gend(163) verwesen steenmatser, voor het begaen der diefte hiervooren fol.
35 vermelt, gelijk zijne complice voor een korteren tijdt van jaeren, dese naer hun
bekomen sententie weder naer de vangenis geleijt zijnde, zijn geduerende den nagt
het dak uijtgebroken met nog eenen derden ende en worden nergens ontdekt,
niettegenstaende alle reserverven (sic) die er ten allen kant naer hun gedaen worden.

(5 meij 1793)
Op den 5 meij is 's morgens om 7 uren het restant van de Engelsche troupen alhier
in besetting liggende, bestaende in ontrent 500 mannen, langs de Smedepoorte naer
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het Vereenigt Leger vertrokken, zoodat de stadt Brugge wederom zonder eenen man
troupen is en de hooftwagt is gesloten geworden. Heden geviert worden het H.
Bloetfeest, is agter de gewone processie gegaen in 't beste order met krijgsmusik in
de waepens. Als iet seltsaems bemerkt men dat tot nog toe in de cathedraele kercke
van St.-Donaes geen zilver op d'autaeren maer alleen koper gestelt wordt. Sedert het
vertrek van de troupen worden wederom door alle de wijken de wagten gedaen, zoo
aen de poorten als magasijnen, zijnde mijne wagt op den 6 meij volgens een
toegesonden biliet. Welke te melden zoodat zulks andermael, tot groot overlast der
borgers indien er geen troupen aenkomen, door ider wijke ten minsten alle twintig
daegen door elken borger zal moeten gedaen worden. (XXXVI gaset van 6 meij,
etc.).

(9 meij 1793)
- fol. 110 - Op den 9 meij verscheen in 't licht: ‘Redenvoering van Zijne Exellentie
den graeve Merternich Winnebourg Beilsten, ridder, etc.’(164), ook een gedicht op den
verhaesten aftogt der Fransche uijt het Nederland, etc., beijde versaemeling sub N.
te zien. Heden siet men in den choor der cathedraele kercke van St.-Donaes de
goddelijcke diensten bijwoonen zijne
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hoogweerdigheijd den bisschop van Iper, die sedert gisteren alhier is komen gevlugt
ter oorsaeke dat de Fransche op de grensen van West-Vlaenderen verscheijde
uijtvallen doen(165), deser daegen met meer als 1000 mannen tot Poperinge geweest
hebbende, waer zij omstreeks alle het vee en andere levensmiddelen die zij hebben
konnen bekomen als dieven hebben medegenomen, en andere plonderingen en
verwoestingen hebben aengeregt; voor welke men alom zooveel te meer bevreest is
omdat den hongersnoot in Vranrijk alom zoo groot wordt dat sij de peerden slagten
en bij de ponde verkoopen, en er het broot reets eene kroone te ponde verkogt wordt.
Dus is men niet zonder redens nog alom voor invallen bevreest, welke den hemel
behoeden mag, om de groote plonderingen en verwoestingen die wij van die
haetelijcke koningsmoorders te verwagten hebben, welcke genoegsaem voorsien dat
zij door het regtveerdig sweert alle zullen omgebragt worden en hierom niets ontsien
van alles te durven waegen dat noijt in geen gereguleerde legers geplogen is. Op de
vesten deser stadt en nog meer te lande hoort men sedert twee daegen schrikkelijcke
donderslaegen van kanons welke doet vermoeden dat Condé en Valencijn belegert
wordt en par eersten door de Vereenigde Legers zal verovert zijn. (XXXVII gaset
van 9 meij, etc.).

(12 meij 1793)
- fol. 111 - Op den 12 meij verscheen in 't licht: ‘Bulletin officieel van de werkingen
van het leger sedert den 15 tot 18 april, ook uijt het kwartier generael van den 1 meij’,
vervolg ‘Vaderlandts Nieuwsblad’ sub nummer is te zien. Wegens de geluckige
bevallinge van Haere Majesteijt de Keijserinne van eenen ardtshertog(166), als gasette
N. aengewesen, heeft heden binnen de stadt Brugge eene groote pligtigheijd plaetse
gehadt. Om 10 uren begonde het carilion op den thoren te speelen, wanneer om 11
in de cathedraele kercke van St.-Donaes in volle musik eene misse afgesongen wiert
gevolgt door den Te Deum Laudamus, onder het luijden van alle de klokken de
heeren der agtbaere magistraten hun geduerende de pligtigheijd in forme in den
zelven choor begeven hebbende. Des avons om 9 uren speelde het carilion andermael
tot in den middernagt, wanneer als bij voorgaende publicatie de heele stadt zeer
schoon verlicht was.

(13 meij 1793)
Op den 13 meij verscheen in 't licht: ‘Saemenspraeke over de nieuwe vrijheijd en
gelijkheid ons aengeboden, etc.’, sub N. te zien. Heden om 11 uren wiert in de kercke
der eerw. paters Discalsen ter eeren van den H. Joseph afgesongen eene pligtige
misse, ten bijwesen van menige godtvrugtige om den hemel over de bekomen
weldaeden te bedanken en verderen segen over de waepens der Vereenigde
Mogentheden nu tegen Vranrijk in volle werksaemheijd af te smeeken(167). (XXXVIII
gaset van den 13 meij, etc.).
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(16 meij 1793)
- fol. 112 - Op den 16 meij verscheen in 't licht: ‘Kort begrijp der Fransche vreedheijd
... hoofdstoffe, etc.’, versaemeling sub N. te zien, in versen en in welke men Fransche
grouweldaeden ontdekt die tot nog toe onbekent waeren. Om 6 uren van desen morgen
is wederom in parochiale kercke van St.-Anne afgesongen eene zeer pligtige misse
ter eeren van de H. Moeder Anna, om den almogenden Godt voor de bekomen
weldaeden te bedanken en den segen des hemels over de Vereenigde Waepens af te
smeeken, waer wederom zoo veele godtvrugtige waeren dat de kercke te kleen was,
want gelijk nu de legers tegens de Fransche in volle waksaemheijd zijn, worden er
van weerzijden menige gesnevelt maer meest van den kant der Fransche die groote
nederlaegen ondergaen, dog tot nog toe zoo verre niet dat er steden konnen verovert
ofte beschoten worden. (XXXIX gaset van 16 meij, etc.).
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(20 meij 1793)
Op den 20 meij verscheen in 't licht: ‘Aenspraek gedaen door zijne uijtmuntheijd
den, etc.’, versaemeling sub N. te zien. Ter intentie als vooren gemelt is desen morgen
om 11 uren in de kercke der eerw. paters Discalsen gedaen een solemnele misse ter
eeren van den H. Naem Jesus, gevolgt door den Te Deum Laudamus waer vele
godvrugtige tegenwoordig waeren(168). Ter zelver intentie wiert heden het H. Bloetfeest
pligtig gesloten door alle de kinders der arme sondaegsche scholen, die verselt door
hunne meesters alle godtvrugtig 's middaegs den ommegang gingen, door welkers
menigvuldigheijd zulks een zeer lange reek van kinderen van beijde geslagten
uijtmaekende was(169). (XL gaset van 16 meij, etc.).

(21 meij 1793)
- fol. 113 - Op den 21 meij verscheen in 't licht: ‘Aenspraek der goddinne van den
vrede aen Zijne Koninglijcke Hoogheijd, etc.’, sub N. te zien. Heden siet men alom
binnen dese stadt Brugge geaffixeert eene verklaeringe van zijne excellentie den
generael Latour, waerbij de welgemakte jonkheijd deser provencie van Vlaenderen
aengemoedigt wordt om hunne onder de vaendels van hetzelve schoon regiment te
begeven, onder veele uijtdrukkingen behelsende dat de Vlamingen noijt grooteren
dienst aen het vaderland zullen hebben bewesen als hun nu onder de waepens des
keijsers te begeven, om de koningsmoordende Fransche teenemael uijt te roijen.
Boven een schoone monture en peert zal aen de jonge recruten gegeven worden vijf
stuijvers daegs en alle de nootsaekelijckheden. Dese bekentmaekinge bevestigt
genoegsaem dat dit schoon regement vele van de Fransche in de aenvallen geleden
heeft.

(22 meij 1793)
Op den 22 meij verscheen in 't licht: ‘Verklaeringe van den keijser ende koning van
den 17 meij 1793’, versaemeling sub N. te zien, waerbij een generaele amnistie voor
Brabant vergunt wordt voor alle de crimen van de jaeren 1789 en 1790. Men verneemt
uijt Gend dat aldaer met de trompette afgekondigt is dat elk zig moet wagten van te
drinken uijt de revieren om de ongevallen die daeruijt zouden konnen spruijten, want
men voorseker zegt dat men de waeters vermengelt siet met bloet door de menigte
doode die in de verscheijde aenvallen onlangs in de waters geworpen zijn. (XLI gaset
van den 22 meij, etc.).

(24 meij 1793)
- fol. 114 - Op den 24 meij wierden in den morgen van eene parochie gelegen in 't
noorden, door eene compagnie Holantsche soldaeten op eenen waegen gebonden
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ingebragt en in vangenisse beweegt eenige boeren, welke aldaer hadden bestaen in
't openbaer club te houden om de Fransche barbaersche regeering nog te blijven
voorenstaen. Nog daegelijks weet men voor vast, worden binnen dese stadt Brugge
diergelijcke geheijme vergaederingen door moetwillige Franschgesinde gehouden,
waeruijt blijkt dat de goedertierentheijd des keijsers niettegenstaende de genietinge
aller voorrechten en constitutien, zoo geestelijcke als weereltlijcke, en de gewenschte
rust die men nu begint te genieten sedert het vertrek der Fransche, nog door dese die
alles soeken omverre te werpen schandelijk misbruijkt wordt.

(25 meij 1793)
Op den 25 meij wierden van 't stadthuijs bij hallegebode en trommelinge aen 't volk
afgekondigt twee K. en K. edicten, in de gasetten sub N. is te zien, d'eerste behelsende
de generaele amnistie voor alle degone gedient hebben onder de legers van de
zoogenaemde bethunisten(170), en de tweede behelsende dat elk gehouden is binnen
de agt daegen over te brengen ten collegie de naemen en toenaemen hunne actueele
en laeste woonste, van alle vremdelingen die hun tegenwoordig in de stadt bevinden,
op pene van te vervallen in eene boete van drij guldens van ider die zij zullen
verswegen hebben(171).
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(26 meij 1793)
- fol. 115 - Op den 26 meij verneemt eene zeer onaengenaeme tijdinge, begaen door
de moordaedige Fransche. Een corps Holantsche soldaeten van circa 1000 mannen,
bericht ontfangen hebbende dat de stadt Tourcouing door de Fransche ontruijmt was,
zijn op dat bericht in de stadt gegaen om dezelve in besetting te nemen, wanneer sij
nouwelijks te midden in dezelve gemarceert waeren, viel op hun van alle zijden een
haegelvlaeg van loot uijt de vensters, goten en van de daeken der huijsen door meer
dan 1000 verraederlijcke Fransche die door de borgers voorsien van alles verborgen
waeren. Door dit verraed zijn er tusschen 5 à 600 Holanders zonder hun te konnen
verdedigen ongeluckig ter plaetse gebleven en het overig deel heeft zig door de vlugt
gered. Men twijffelt niet of dit ongehoort verraed zal door de Vereenigde Legers
haest gevroken worden.

(27 meij 1793)
Op den 27 meij om 10 uren 's morgens begonde het carilion op den thoren te speelen,
wanneer om 11 uren bij orders van 't gouvernement generael het magistraet vernieuwt
moest worden, en in handen van den heer hoogbalieu deser stadt in de voorsaele van
't stadthuijs, als oudts geplogen, den eedt moest ontloken worden, waerop reets de
kussens geleijt waeren. Zulks nogtans konde op heden geen plaetse hebben ter
oorsaeke dat 17 van de nieuw verkosen magistraetpersoonen of bedankt of hun
verexcuseert hadden van te komen den eedt afleggen, welke weijgering niemant weet
waeraen toeschrijven nog welke redens de verkosen heeren hebben beweegt van aen
den wille van 't gouvernement tegen te kanten, te meer omdat alle de nieuw verkosen
- fol. 116 - heeren collegianten, behalvens drij à vier, dezelve heeren zijn die in 't
begin der revolutie ten jaere 1789 door het volk zelve gekosen zijn, als t'zijnen tijde
aengemelt kan gesien worden, zoodat Z.M. den Keijser ende Koning, gelijk in meest
alle andere steden van Vlaenderen en Brabant ook gedaen is, nu voorseker niets
gedagt heeft beter te konnen doen om de gemeene ruste te behouden als
magistraetspersoonen aenstellen waerin het volk zijn vertrouwen gestelt heeft, en
die hetzelve in dien tijdt met liberen wille verkosen heeft(172). Uijt welke genoegsaem
blijkt dat er nog altijdt tusschen den souvereijn en het volk oneenigheden heerschen,
waerschijnelijk omdat hier in de oude constitutie, die nu teenemael herstelt is, niet
gevolgt wordt, welke medebragt dat t'elke verandering van 't magistraet hetzelve
door d'ambagten en neeringen moest verkosen worden(173). Voor borgmeester van
schepenen was, als ten jaere 1789, verkosen d'heer Van Kaprijke(174) en voor
borgmeester van den commune d'heer Van Overlope(175). Nu zal het gevolg gaen
leeren of de verkosen heeren zullen gedwongen worden te dienen of of er ander in
hunne plaetse zullen gestelt worden. Met de verandering van 't magistraet 's Landts
van den Vrijen is het heden naermiddag geruster afgeloopen, waer zonder tegenseg
den eedt van trouwe hebben afgeleijt alle de verkosen heeren collegianten volgens
de in 't licht verschenen lijste, welke versaemeling sub N. kan gesien worden, en ter
welke gelegentheijd verscheijde wijken der stadt waer de heeren collegianten waeren
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wonende, desen avond pragtig geillumineert waeren(176). (XLII gaset van 27 meij,
etc.).

(30 meij 1793)
- fol. 117 - Op den 30 meij verscheen in 't licht: ‘Memorie gepresenteert den 14 meij
1793 aen Zijne K.H. den prins Karel, etc.’, versaemeling sub N. te zien. Heden feest
van het H. Sacrament des autaers wiert de gewone processie met alle pligtigheijd
rond den gewonen toer omgedraegen en geduerende de groote misse stonden op den
Burg een uijtgelesen batalion volontaire jongelingen deser stadt in de waepens, die
geduerende dezelve een drijvaudige salvo uijt de musquetterije gaeven. Dese volgden
ook de processie en gaeven eene salvo wanneer de benedictie op d'autaeren gegeven
was. Dezelve op de Mart gekomen zijnde formeerden een vierkant batalion wanneer
de benedictie op
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een zeer schoon vaendel dat zij bij hun hadden, gegeven wiert op welk vaendel
behalvens menige vercieringen geprent is de maegt van Brugge, in haere handt de
verbeelding van 't Alderheijligste houdende, en nevens haer de K. en K. waepens(177).
Naerdat de benedictie gegeven was wiert andermael eene salvo in 't beste order
gegeven. De oude bediende heeren van 't magistraet volgden ook de processie, uijt
welke men siet dat sij hunne bedieninge continueeren totdat diesaengaende nader
zal gedisponeert zijn. Als iets zeltsaems bemerkt men dat er tot nog toe in St.-Donaes
niet dan koper kandelaers en ander koperwerk in de kercke, niettegenstaende dees
groote feest, gebruijkt wordt. (XLIII gaset van 30 meij, etc.).

Eindnoten:
(162) Het Vaderlandsch Nieuwsblad verschijnt niet meer. Hier is bedoeld dat het Manifest in de
verzameling van Van Walleghem zal geklasseerd worden na de collectie van het Vaderlandsch
Nieuwsblad.
(163) Het woord ‘generael’ is hier voor de eerste maal gebruikt, er is elders meestal sprake van
‘Provinciael Correctiehuijs van Gend’. Het betreft hier ongetwijfeld een verschrijving van Van
Walleghem. Zie echter ook fol. 130 en 180. Over het Provinciaal Correctiehuis, zie MV. 1788,
p. 94, n. 40.
(164) Betreft Franz Georg Karl Metternich, graaf en later prins Winneburg (1746-1818). Deze
Oostenrijkse staatsman was gedurende de jaren 1791-1794 aangesteld als minister voor de
Zuidelijke Nederlanden. Hij was de vader van de befaamde Klemens Metternich (1773-1859),
minister van buitenlandse zaken (1809-1848) en voorzitter van het Congres van Wenen (1815),
die een rote rol speelde in de Europese politiek van het begin van de 19de eeuw. (Nijhoffs
geschiedenislexicon. Nederland en België, 's-Gravenhage-Antwerpen, 1981, p. 371).
(165) Bisschop Charles Alexandre van Arberg, laatste bisschop van Ieper (1786-1802) was al sinds
eind april 1792 afwezig uit zijn bisdom. In april 1793 was hij er teruggekeerd. Zijn afwezigheid
waarvan hier sprake is, lijkt nog niet door zijn biografen te zijn opgemerkt, vlg. N.
HUYGHEBAERT, De raadselachtige afwezigheid van mgr. Charles Alexandre van Arberg,
laatste bisschop van Ieper, uit zijn bisschopsstad, in: Biekorf, LXXX (1980), p. 153-158.
(166) Frans II was voor de tweede maal gehuwd met Maria-Theresia van Bourbon-Sicilië. Zij schonk
hem een zoon Ferdinand I (12.4.1793-29.6.1875), die keizer van Oostenrijk werd van 1835 tot
1848.
(167) In het Ongeschoeide-Karmelietenklooster (Discalsen) werd vanouds grote aandacht besteed
aan de Sint-Jozefsverering, zie J. VAN DEN HEUVEL, Historiek van de Sint-Jozefsverering
te Brugge, Brugge, 1981, p. 39 en 59-61 en J. ROTSAERT, De broederschap van de Heilige
Jozef in de Discalsenkerk te Brugge, in: Het Brugs Ommeland, XXVIII (1988), p. 65-81.
(168) De devotie tot de Zoete Naam Jezus, met confrerie, bestond in de Discalsenkerk sinds 1659 en
bloeide nog volop, zeker van 1768 tot in 1794 (ENGLISH, o.c., I, 1985, p. 85 en II, 1985, p.
262).
(169) Zie MV. 1790, p. 56, f. 299 en p. 187, n. 245.
(170) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 17r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 35, nr. 43.
Zie over A. de Béthune-Charost en zijn aanhangers MV. 1791-1792, p. 177-178, n. 41.
(171) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 15v.-16r.
(172) Vele Bruggelingen namen het zekere voor het onzekere en wilden in deze troebele tijden geen
bestuursverantwoordelijkheden opnemen (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 376-378 en
lijst van het college, ibidem, II, p. 80-87).
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(173) De ambachten waren niet tevreden want nog steeds bestond het schepencollege grotendeels uit
ambtsedellieden. Ze wilden, zoals het privilege van 1477 het voorschreef, over 9 schepenplaatsen
kunnen beschikken. (Ibidem, I, p. 170-172 en 376-378).
(174) Zie MV. 1790, p. 166, n. 128.
(175) Zie noot 10.
(176) Lijst van het college van het Vrije bij VANDEN BERGHE, Jacobijnen,II, p. 169.
(177) Betreffende de Sacramentsprocessie, zie MV. 1788, p. 38-39, f. 69 en p. 97-98, n. 64. Zie het
vaandel afgebeeld op de omslag van dit boek en het bijhorend onderschrift. Dit vaandel werd
op 20 april 1920, op verzoek van de ‘Société archéologique de Bruges’, door de stadsarchivaris
R. Parmentier in bruikleen aan deze vereniging overgemaakt, samen met andere voorwerpen
die tot dan toe in het Stadsarchief berustten. Zie SAB., map m.b.t. stukken overgebracht naar
andere bewaarplaatsen, 1867-1920.

(Juni)
(1 junij 1793)
- fol. 118 - Op den 1 junij was elk binnen dese stadt Brugge als door eenen blixemslag
getroffen op 't vernemen der onaengenaeme tijdinge dat de Fransche barbaersche
soldaeten de stadt Veurne zijn ingedrongen met 6000 mannen en 20 stukken canon,
en dat de troupen der Vereenigde Mogentheden door d'overmagt zijn agtergeweken.
Den schrik is binnen dese stadt nog vermeerdert op 't vernemen door menige die van
die kanten gevlugt komen, dat dezelve aldaer alle soorten van grouweldaeden
bedrijven en groote roverijen en brantstigtingen aenrechten. Door dese onverwagte
tijdinge is men alhier uijt vreese voor die barbaeren in de grootste verslaegentheijd,
te meer opdat men de menige Franschgesinde die er nog gevonden worden den kop
opsteken en willen als doen gelooven dat de Fransche in 't kort wederom binnen
Brugge sullen komen. Dog op den 3 junij wiert men wederom wat geruster gestelt
op 't vernemen dat de stadt Vuerne op d'aenkomst van eene menige troupen der
Verbondene Mogentheden is ontruijmt en dat sij wederom op hunne grensen getrokken
zijn. Dog met het grootste hertzeer verneemt men dat de Fransche barbaeren aldaer
menige winkels en huijsen hebben geplondert en ongehoorde vreetheden hebben
begaen, waerdoor ongeluckig veele ingesetene teenemael zijn gerenueert geworden.
(XLIV gaset van den 3 junij, etc.).

(6 junij 1793)
- fol. 119 - Op den 6 junij verscheen in 't licht: ‘Lofsang over de verlossing der
Nederlanden uijt de dwijngelandije der Fransche natie’, versaemeling sub N. te zien,
en waerin Fransche grouweldaeden opgehaelt worden die tot nog toe aen veele
onbekent zijn. Om 11 uren van desen morgen wiert in de parochiale kercke van
St.-Jacobs met expositie van 't Alderheijligste en het singen van den Te Deum
Laudamus t'eijnden de pligtigheijd onder het luijden der klokken afgesongen eene
zeer pligtige misse om den almogenden Godt over de bekomen weldaeden te bedanken
en om den verderen segen over de waepens der Vereenigde Mogentheden af te
smeeken. Geduerende de H. Sacramentfeest, die heden gesloten wordt en die zoo
door het oprichten van autaeren en verciering van huijsen en straeten zeer plichtig
is geviert, zijn er ter zelve intentie in meest alle de kercken der stadt pligtige missen
op den zelven voet afgesongen geworden. (XLV gaset van 6 junij, etc.).
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(7 junij 1793)
Op den 7 junij 's morgens bij het intreden van de parochiale kercke van St.-Gillis
wiert den koster gewaer dat de kerkduere open was en groot was zijne verwondering
als hij in het intreden van dezelve kercke saeg dat er eene groote zilvere lampe en
alle de juweelen en verciercelen van het beelt van O.L. Vrouwe van Remedie en
kindeken Jesus(178) en eenige andere effecten gestolen waeren. Zulks wiert seffens
rugbaer, dog het soeken van den dief zal een geheijm blijven en seffens zijn er
imformatien beleed wie dat er gisteravond lest in de kercke geweest en die
opengelaeten heeft.
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(7 junij 1793)
- fol. 120 - Op den 7 junij wiert ook 's morgens tusschen 12 en 1 uren de huijsvrouw
van sr. Constenoble, mercenier, wonende in d'Hoogstraet, bij orders van 't magistraet
naer de vangenisse geleet om de volgende faitelijckheden geduerende dese weke
door haer begaen. Dese gelijk haere dogters bij uijtnementheijd Franschgesint zijnde,
heeft tusschen verscheijde van haere gebuers groote woorden gemakt en onder ander
oproerige verwijtingen verweten dat de Fransche maer vier weken meer zullen weg
zijn en dat sij zal maeken, zoo die in Brugge keeren, dat verscheijde van haere gebuers
teenemael zullen geplondert worden, dat sij hun zoude doen vergiffenis vraegen en
dan in 't gat van hunne deure doen ophangen. Immers onder meer andere diergelijcke
redens dat sij van dese weke af zouden sien hoe sij gesint was, welke van 's anderdaegs
bleek dat sij publijk Fransche patrioticque linten in haeren winckel uijthing. Hierop
deden de gebuers klagten aen eenige heeren die in haeren winckel gekomen zijnde
haer die met fatsoen wilden doen afdoen, welke sij tot vier mael weijgerde te doen,
waerover sij die zelfs afnaemen en naer het collegie overbragten. Waerom sij als
vermelt op 't collegie met de gebuers geropen zijnde, naer het hooren van partijen,
voor eenige daegen op penitentie in egte van vangenis is beweegt geworden.
Diergelijcke Franschgesinde, die er in menigte binnen dese stadt zijn, veroorsaeken
dus den eenen troubel voor en den anderen naer en doen menige alteratien aen door
de valsche maeren die sij alom verbreijden. Dat veele voor eenen inval der Fransche
barbaeren nog ongeruster makt, is omdat er daegelijks van de kanten van Vuerne en
Nieuport binnen dese stadt gevlugt komen heele waegens met bedden, muebelen en
effecten in veijligheijd bergende en medebrengen.

(10 junij 1793)
- fol. 121 - Op den 10 junij was er 's avons in d'herberge Den Helm in de
Pottemaekersstraete(179), een groot disorder tusschen eene compagnie zoogenaemde
Clubbisten die aldaer verkeeren en tusschen eenige keijsersgesinde. Zulks ging zoo
verre dat aldaer eenige keijserlijcke soldaeten van de invalides of wervers(180), die nu
ontrent de 100 in stadt zijn, gehaelt wierden die het disorder zooveel mogelijk slisten;
den herbergier en zijn vrouw die ook zeer Franschgesint zijn in een ander huijs
vlugtende. Uijt alle dees ziet men genoegsaem wat ramspoedige gesintheden nog ten
allen kant zoo buijten als binnen dese stadt zijn heerschende. (XLVI gaset 10 junij,
etc.).

(11 junij 1793)
Op den 11 junij om 11 uren 's morgens wiert de vrouw van Constenoble, hiervoor
vermelt, vanuijt de vangenis naer 't collegie overgeleet, onder het gejouw van
honderden menschen, waer gekomen zijnde dezelve voor amende voor haere
buijtenspoorigheden moest excuse vraegen aen de verscheijde gebuers die zij heeft
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beledigt, waernaer zij onder geen minder uijtgejouw als vooren door de menigte
versaemelde persoonen geslaekt wiert.

(13 junij 1793)
Op den 13 junij wiert aen alle de dekens deser stadt en aen menige particuliere ter
hant gestelt: ‘Een berigt aen het publijk vanwegens de tresoriers, etc.’, versaemeling
sub N. te zien, tot het ontfangen van patrioticque giften tot onderstant van den
kostbaeren oorloog van Z.M. den K. en K., welkers naemlijst in de gasette zal bekent
gemakt of verswegen worden en uijt [welke] men inderdaed zal zien welke al voor
den besten des keijsers en 's landts welvaeren genegen zijn. (XLVII gaset van 13
junij, etc.).

(16 junij 1793)
- fol. 122 - Op den 16 junij wiert zoo binnen dese stadt Brugge, als op alle de
parochien 's Landts van den Vrijen, op de predikstoelen afgelesen en aen 't volk
voorgehouden eenen herderlijcken brief van zijne doorlugtigste hoogweerdigheijd,
etc., opsigtelijk tot de volmakte eendragtigheijd, etc.,
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versaemeling sub N. te zien, en door welke aen eenider aensogt wordt zooveel
mogelijk de K. en K. waepenen te onderstuenen. Ten eijnde den hemel de waepenen
der Vereenigde Mogentheden zoude gelieven te onderstuenen, is heden opnieuws in
de cathedraele kercke van St.-Donaes hernomen de aenbiddinge van 't Alderheijligste,
ingevolgen den herderlijcken brief diesaengaende voorgaendelijk uijtgegeven, en
zal vervolgens onder den toeloop van menige godtvrugtige alle donderdaegen en
sondaegen in alle de kercken deser stadt en te lande vervolgt worden.

(17 junij 1793)
Op den 17 junij wiert 's morgens om 6 uren ten eijnde voorschreven in de kercke
van St.-Anna afgesongen eene misse ter eeren van de H. Moeder Anna, waer zoo
menige godtvrugtige tegenwoordig waeren dat de kercke te kleen was. Weijnig
daegen passeeren der zonder dat [er] ter zelve intentie in alle de kercken gedaen
worden. Desen naermiddag zijn binnen Brugge aengekomen 700 mannen Holantsche
troupen die des anderdaegs vroeg naer het groot leger vertrokken zijn, waer men nu
zegt de groote werkingen te zullen beginnen. Heden zijn meest alle de ambagten en
neeringen deser stadt vergaedert geweest om zoo veel als 't mogelijk is patrioticque
giften ten dienste des keijsers te geven, alle welke door de Gendtsche gasette zullen
gekent gemakt worden. (XLVIII gaset van 17 junij, etc.).

(20 junij 1793)
- fol. 123 - Op den 20 junij verscheen in 't licht: ‘Schets der vreedheden begaen tot
Parijs, etc.’, versaemeling sub N. te zien. Alleenelijk moet men dese verfoeijlijcke
en afgrijselijcke gebuertenissen lesen om met afschrik te verfoeijen de grouweldaeden
die tot nog op den dag van heden op eene alderongeluckigste wijse heel dit tevooren
bloeijende koningsijk verschueren. Heden is bij hallegebode en trommelinge binnen
de stadt Brugge bekent gemakt dat alle degone hun vrijwillig willen begeven naer
het Vereenigt Leger bij Valencijn en Condé tot het opdelven van de batterijen en
loopgragten, zullen bekomen van den dag dat sij hun laeten opschrijven 21 stuivers
daegs en twee pond broot, welke ook op alle buijteparochien gedaen wordt, reets een
groot getal boeren daer naertoe getrokken zijnde. (L gaset van 20 junij.).

(24 junij 1793)
Op den 24 junij LI gasette dito, nopende criminele sententie van 't hof, etc.

(25 junij 1793)
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Op den 25 junij is 's morgens om 12 uren den eedt van trouwe door het nieuw
magistraet der stadt Brugge afgeleijt in handen van den heer hoogbalieu(181), onder
het spelen van 't carilion. Zijnde het heel oudt magistraet afgedankt en alle verkosen
heeren door het volk bemint, welke in 't doen van den eedt onder het geroep van:
‘bravo’ in 't stadthuijs genoeg betoont wiert; welke in 't begin van 't patrioticq in
1789 door het volk gekosen zijn zijnde: d'heer Van Caprijke, borgmeester van schepen
en d'heer Van Overloope, borgmeester van den commune. Op de gewesten waer de
nieuwe collegianten woonen zaeg men heden veel wimpels en vlaggen gespannen,
wanneer ook 's avons de huijsen op 't schoonste geillumineert waeren.

(27 junij 1793)
- fol. 124 - Op den 27 junij wiert 's morgens gebonden binnen dese stadt ingebragt
en in egte van vangenis beweegt eenen vremdeling, den welken op eene parochie in
't noorden hadde bestaen te ontweeren een peert met het welke hij nog geen drij uren
verre gereden zijnde, door de souverains(182) is aengehouden geworden. Heden hebben
twee heeren schepenen van 't magistraet deser stadt, dewelke om besondere redens
met de heeren collegianten den eedt niet hadden konnen ontluijken ten daege als
hiervooren vermelt, hunnen eedt ontloken, zijnde dees heeren d'heer Canneel,
vischkooper en d'heer. Imbert, welke ook in d'opkomste van 't patrioticq in 1789
door het
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volk gekosen zijn(183). In de straeten waer dees heeren collegianten zijn woonende
saeg men heden veel wimpels en vlaggen gespannen en eenige huijsen verciert gelijk
dezelve ook 's avons schoon geillumineert waeren. (LII gaset 27 junij, etc.).

(30 junij 1793)
Op den 30 junij wiert in den morgen bij denomatie van Zijne Majesteijt den Keijser
ende Koning door zijne edele doorlugtigste hoogweerdigheijd Felix Guillialmus
Brenart, bisschop van Brugge, als prelaet van Den Duijne geinstalleert, wegens het
overlijden van d'heer Van Severen, den eerweerden heer Mourus de Mol, tevooren
lector deser abdije geweest hebbende(184). t'Eijnde welke pligtigheijd een overgroot
tractament in dezelve abdije gegeven wiert, waer 106 persoonen ter - fol. 125 - taefel,
die zeer kostbaer opgerecht was, genoot waeren. 't Is bijnaer onseggelijk welke al
vruegde bedrijven dat men wegens de verheffinge van desen heer, die van elk bemint
is, saeg plegen. Langs beijde zijden van de Lange Reije en in d'omliggende straeten
saeg men nauwelijks een huijs dat niet pragtig verciert was langs alle zijden en op
de schepen menige wimpels en vlaggen gespannen zijnde. Wanneer des avons op de
gemelde plaetsen de vercieringen door illuminatien overtreften, den heer prelaet met
heel zijn gevolg zig langs de wandeling begeven hebbende tussche een overgroot
getal menschen, wierden er langs den weg tusschen het afschieten van duijsenden
vuurpijlen, canon- en fusikschooten nog afgeschooten drij schoone vuurwerken;
welke vruegdebedrijven maer 's nagts om 1 uren zonder ongemakken te veroorsaeken
geeijndigt wierden.

Eindnoten:
(178) Het met zilver- en goudbrokaat beklede beeld van O.-L.-V. van Remedie bevond zich vanouds
in de Sint-Gilliskerk, zie ENGLISH, o.c., I, 1985, p. 137.
(179) Het huis ‘Den Helm’, gelegen aan de noordzijde van de Pottenmakersstraat wordt nog vermeld
in een akte dd. 3 aug. 1770, zie SAB., reeksnr. 198: Klerken van de vierschaar, reg. nr. 149, f.
175v.
(180) ‘Invalides’ waren oud-soldaten en niet noodzakelijk invaliede oud-soldaten. Deze oud-soldaten
konden inderdaad optreden als wervers of ronselaars. Het is natuurlijk de vraag of er honderd
ronselaars op dat ogenblik in Brugge aanwezig waren.
(181) De nieuwe wet van 25 juni 1793 was een ware innovatie: er zetelden meer burgers en
ambachtslieden in het schepencollege dan ambtsedellieden. De Oostenrijkers hadden geprobeerd
een populair college aan te stellen. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 378-379 en lijst van
het college ibidem, II, p. 88-93).
(182) ‘Souverains’: ordehandhavers, zie MV. 1789, p. 51, 14de dl., fol. 356 en p. 148, n. 183; MV.
1790, p. 62, fol. 321 en p. 190, n. 264; en MV. 1791, p. 14, fol. 18 en p. 74, n. 39.
(183) Betreft Bartholomeus Canneel, zie MV. 1789, p. 173, n. 414. Charles Imbert de Mottelettes,
een traditionalistisch edelman die in de opeenvolgende regimewisselingen tot dan toe steeds
aan de kant van de machthebbers van het moment had gestaan (zie VANDEN BERGHE,
Jacobijnen, I, p. 225, 246, 266, 278, 300, 377 en II, p. 84-85).
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(184) Maurus de Mol (1750-1799) was al benoemd op 9 november 1792, maar kon door de politieke
gebeurtenissen pas eind juni 1793 worden geïnstalleerd als abt van de Duinenabdij en opvolger
van Robert van Severen (over deze figuur, zie MV. 1788, p. 115, n. 206). In 1794 vluchtte hij
naar Duitsland, waar hij op 24 september 1799 overleed. Volgens de bronnen van de abdij werd
hij op 29 juni 1793 geïnstalleerd (N. HUYGHEBAERT & A. DUBOIS, Abbaye des Dunes à
Koksijde et à Bruges, in: Monasticon belge, III, vol. 2, Luik, 1966, p. 442-443).

(Juli)
(1 julij 1793)
Op den 1 julij verscheen in 't licht: ‘Het leven ende marteldood van Ludovicus den
XVI, koning van Vranrijk, 1 deel, etc.’, versaemeling sub N. te zien, etc. te melden
en tijtelplaet. Heden is vanwegens het magistraet 's Landts van den Vrijen geaffixeert
eene waerschouwinge over twee circuleerende oproerige schriften voerende, voor
tijtel: ‘Antwoort op den herderlijcken brief van Felix Guillialmus Brenart van den
20 junij’, en ‘Aenspraek van Fransche vrije natie aen de Belgen, Vranrijk 1793 tweede
jaer der republik’, de verbreijdinge van welke schriften volgens de edicten van den
keijser op pene van de galge en verbeurte van goederen zeer streng is verboden
geworden(185). (LIII gaset van den 1 julij, etc.).

(4 julij 1793)
- fol. 126 Op den 4 julij is bij hallegebode en trommelinge bij orders van 't magistraet
afgekondigt en vernieuwt de voorgaende politique ordonantie, waerbij aen alle
ingesetene deser stadt strengelijk verboden wordt zonder voorafgaende permissie
van 't magistraet te ontsteken eenige illuminatien of af te schieten eenige canons,
fusieken, mortieren, geweeren, kruijperkens, logtfuseijen, vuurwerken ofte eenige
andere hoegenaemde schietgetuijgen(186). Dese ordonantie is nu wegens de
tijdtsomstandigheden zooveel te nootsaekelijcker, omdat er voor de minste
vruegdefeest alom binnen dese stadt schietgetuijgen worden afgeschoten waeruijt
groote onheijlen zouden konnen veroorsakt worden, welke nog gisterennaermiddag
plaetse hadden op 't doortrekken deser stadt van den nieuwen verkosen heer pastor
van Damme genaemt Van den Bulcke, die heden binnen dezelve stadt Damme met
grooten luijster possessie is nemende, ten welken eijnde alles aldaer pragtig verciert
is en een kostelijcke taefel opgeregt is, waer meer als 125 persoonen, zoo vreemden
als bekende, zullen tegenwoordig zijn, die alle hier gisterennaermiddag geseten op
meer dan 50 vercierde overtrokken boerewaegens daer naertoe gereden zijn, in 't
passeeren van welke hier binnen Brugge wederom eenige canons en fusikschooten
afgelost wierden. (LIV gaset van 4 julij, etc.).
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(5 julij 1793)
- fol. 127 - Op den 5 julij om 11 uren 's morgens waeren bij orders van 't magistraet
in 't stadthuijs saemengeropen alle de wijkmeesters en substituten, geduerende de
Fransche regeering door alle de wijken deser stadt gekosen. Aen alle welke
wijkmeesters en substituten hunne demissie bekent gemakt wiert, met versoek nogtans
dat sij tot naerdere orders in hunne respective wijken zouden willen den gewoonen
toesicht draegen opdat het goedt order onderhouden wordt. Tot nog toe weet niemant
of er in plaetse van dese nieuwe wijkmeesters en substituten zullen gekosen worden,
te meer omdat men nu seker weet dat de dekens deser stadt, besonder de swaerdekens,
hun beklaegen hierdoor hunne voorrechten ontnomen te zijn die aen hun volgens de
oude erstelde constitutie niet ontnomen konnen worden, zoodat voorseker dese haest
in hunne voorige previlegien zullen herstelt worden(187).

(8 julij 1793)
Op den 8 julij is alhier binnen Brugge andermael verbreijt dat de Fransche troupen
tot een ure voor Vuerne en Nieuport genaedert zijn en aldaer een camp formeeren,
niettegenstaende het cordon dat door de Vereenigde Mogentheden langs alle zijden
geplaest is. Het verbreijden van alle zulke tijdingen houd door de Franschgesinde
nog daegelijks aen, waerdoor de lichtgelovige nog altijdt door een ongegronde vreese
voor de Franschen inval bevangen worden. (LV gaset van den 8 julij, etc.).

(10 julij 1793)
- fol. 128 - Op den 10 julij is bij orders van 't magistraet bij hallegebode en affixie
bekent gemakt de volgende advertentie: dat het magistraet niet zoo zeer ter herten
heeft volgens den wensch van de Staeten van Vlaenderen, als dat alle de schulden
zoo van gemakte werken als welkdaenige leveringen het zouden mogen wesen,
veroorsakt geduerende de laeste Fransche beroerten, zouden voldaen worden, zoo
worden mits dese aen eenigelijk gewaerschouwt binnen den tijdt van agt daegen naer
d'afkondinge deser ter ferie van de kamer(188) over te brengen hunne deugdelijcke
pretensien behoorlijk gereverieert, welke naer behoorlijk goedvinden gecolationeert
aen elk zullen voldaen worden. Uijt d'afkondinge deser voorsiet men dat ook de
menige matrassen en wolle, door de particuliere deser stadt gelevert voor de Fransche
troupen, als fol. 132 en 134 (1792) te zien, zullen voldaen worden, van welke men
nogtans in 't algemeen verwagte dat niemant daeraf iets zoud ontfangen hebben.

(11 julij 1793)
Op den 11 julij waeren op d'ambagtskamer van het ambagt van de kleeremaekers(189)
om 9 uren 's morgens saemengeropen alle de dekens der ambagten en neeringen
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deser stadt, alwaer aen dezelve ter presentie van den heer borgmeester van den
commune en eenen heer raedt en hooftman voorgelesen wiert de rekening van ontfang
en betaeling van de jaeren 1790 en 1791, nog baetelijk zijnde tot L.18 courant, welke
geresolveert wiert tot naerdere te doen onkosten bewaert te worden, mits nu volgens
oude constitutie de vergaederingen en voorrechten der dekens wederom zullen
toegelaeten worden(190). (LVI gaset van den 11 julij, etc.).

(12 julij 1793)
- fol. 129 - Op den 12 julij om 11 uren 's morgens wiert het magistraet deser stadt
Brugge door eene estafette verwittigt van de zeer aengenaeme tijdinge, dat de stadt
Condé door de Vereenigde Legers op de Fransche bij capitulatie verovert is, dog van
welkers inhout men nog geen seker bescheet hoort. Seffens wiert die aengenaeme
maere aen 't volk afgekondigt door het spelen van 't carilion geduerende eene ure,
over welke tijdinge als d'eerste sterkte zijnde door de Vereenigde Legers verovert,
alle vredelievende vaderlanders ten hoogsten verheugt zijn, terwijl men nu eerstdaegs
de veroveringe van Valencijn te verwagten heeft. Hierover nogtans zijn binnen dese
stadt geen voordere
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vruegdebedrijven gepleegt. Door sekere tijdingen nogtans uijt Doornijk verneemt
men dat er op d'aenkondinge van die aengenaeme tijdinge, aldaer des avons de heele
stadt verlicht geweest heeft en dat er veele glaesevensters der Clubbisten, die aldaer
zoowel als alhier nog d'oneenigheden tragten te verbreijden, zijn ingeslaegen
geworden.

(13 julij 1793)
Op den 13 julij wiert door een buijtengewoon bijvoegsel tot de ‘Gasette van Gend’
heden alhier toegesonden de bovengemelde aengenaeme tijdinge van de veroveringe
van Condé voor seker aengemelt, uijt welke men siet in welken nood die ongeluckige
stadt geweest heeft en hoe veele sieke van de besettinge die er gevonden zijn. Uijt
berichten uijt Parijs siet men ook tot hoe verre de beroerten door heele dat ongeluckig
koningrijk gevoordert worden.

(15 julij 1793)
- fol. 130 - Op den 15 julij verscheen in 't licht een liedeken getijtelt: ‘De roode
Fransche clubsmuts’, op de wijse: ‘Liefste lieze, etc.’, versaemeling sub N. te zien.
Heden van 's morgens van 7 uren tot 's avons ten 8 uren waeren in de cloosters deser
stadt van ½ tot ½ ure saemengeropen alle de ingesetene van de 94 wijken deser stadt,
waerdoor ider wijk bij meerderheijd van voijsen, volgens het gedrukt biliet aen elk
toegesonden, en welke te melden, verkosen wierden vier persoonen, van welke vier
door het magistraet twee zullen gekosen worden, te weten eenen wijkmeester en
substitut, door alle welke par eersten zonder tegenseg den eedt naer behoorlijcke
vermaeninge zal ontloken worden(191). (LVII gaset van den 15 julij, etc.).

(18 julij 1793)
Op den 18 julij, LVIII volgende gasette dito.

(20 julij 1793)
Op den 20 julij is bij sententie crimineel van 't magistraet 's Landts van den Vrijen,
voor hetzelve landtshuijs, op een schavot met roeden gegeselt eenen jongman, oudt
circa 24 jaeren, geboortig van St-Cruijs en hengsteknegt van stijle, ontfangende 102
slaegen, ende voor den tijdt van 10 jaeren tot het Generael Correctiehuijs der stadt
Gend verwesen zijnde. Omdieswille den zelven wettelijk is overtuijgt geworden van
geduerende eenige der gepasseerde maenden te hebben begaen meer dan 16 distincte
dieften, zoo binnen dese stadt Brugge als op verscheijde parochien 's Landts van den
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Vrijen in 't doen van welke nogtans geene gedaene braeken maer groote
argelistigheden bevonden waeren.

(22 julij 1793)
- fol. 131 - Op den 22 julij verscheen in 't licht: ‘Pierlala protesteert tegen de
zoogenaemde administratie generael van Vlaenderen, etc.’, versaemeling sub N. te
zien. Heden om 10 uren waeren de wijkmeesters en substituten van de 94 wijken
deser stadt verkosen volgens het order, hiervooren fol. 126 vermelt, op het stadthuijs
vergaedert, door alle welke aldaer den gewonen eedt is afgeleijt geworden om seffens
hunne bedieningen te konnen ernemen; want sedert de cassasie der wijkmeesters,
onwettig sedert de Fransche regeering gemakt, heescht er geen order in het
observeeren der wagten meer, zooverre dat nu de poorten en d'hooftwagt op den
Burg zonder volk staet waerin nu een ander order staet ingevoert te worden, te weten:
dat degone der ambagten en neeringen onder hunne deken zullen moeten de wagten
observeeren, en degone van geen ambagt of neering zijnde zullen de wagten onder
hun wijkmeesters gedaen worden. (LVIX gaset van 22 julij, etc.).

(25 julij 1793)
Op den 25 julij waeren de dekens der ambagten ter generaele vergaederinge om 10
uren 's morgens op het collegie ontboden, wegens de vraege van de Staeten van
Vlaenderen om tot onderstant der K. en K. waepens te lichten 1600000 guldens,
waerbij de Staeten van Vlaenderen voor den patriotique
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bijgevoegt hebben tot 400000 guld., dus saemen twee millionen. Zullende het segelregt
verdobbelt en de beestialen in 't algemeen belast worden, welke vraege door de dekens
is geconsenteert, mits dat er geene voordere lasten op de geringe classe der borgers
meer zullen geheven worden(192). (LX gaset van den 25 julij, etc.).

(27 julij 1793)
- fol. 132 - Op den 27 julij wiert andermael bij hallegebode en trommelinge aen het
volk deser stadt Brugge bekent gemakt dat alle degone deser stadt (welke te lande
op alle parochien bij lotinge gebuert), hun vrijwillig naer het leger willen begeven
om te spanneeren(193), zullen bekomen van den dag hunner reijse totdat sij afgedankt
worden tot 21 stuijvers daegs en twee pond broot, tot welken dienst voor 't vaderland
eenider zooveel zijnen staet toelaet genoot word. Sedert gisteren zijn de berichten
algemeen dat de stadt Mentz(194) en de besettinge bij capitulatie in de magt der
Vereenigde Legers is, en een buijtengewoon bijvoegsel tot de Gasette van Gend,
desen avond toegekomen, geeft aen ider diesaengaende tot elks volkomen genoegen
de sekere bevestinge, naerdat die stadt negen maenden onder het bewelt der Fransche
barbaeren en goddeloose Clubisten verdrukt geweest heeft.

(29 julij 1793)
Op den 29 julij verscheen in 't licht het tweede deel van het leven ende marteldoodt
van Ludovicus den XVI, uijt welke men niet als met het grootste hertzeer alle de
schrikkelijcke gevolgen siet die dese ongeluckige marteldoodt verselt hebben,
versaemeling sub N. te zien. Heden is door heel dese stadt een zeer aengenaeme
tijdinge dog misschien nog te voorbaerig verbreijt dat saterdagavond de stadt
Valencijn bij capitulatie in de magt der Vereenigde Legers is. Verscheijde brieven
heden toegekomen geven hiervan gelijcke berichten, dog alzoo zulks nog niet
officieelijk aen 't collegie is bekent gemakt, kan daer op nog geene sekerheijd genomen
worden. (LXI gaset van 29 julij, etc.).

(30 julij 1793)
- fol. 133 - Op den 30 julij is in den morgen alhier eene estafette aengekomen die het
magistraet officieelijk bericht heeft dat de stadt Valencijn in de magt der Vereenigde
Legers gevallen is, dog van welkers inneming men alhier tot nog toe niets met
sekerheijd weet hoe zulks vergaen is. Nauwelijks was dese zoo aengenaeme tijdinge,
die nu het heele lot der Fransche zal gaen beslissen, alhier aengebragt of zulks wiert
door het spelen van 't carilion geduerende twee uren aen het volk aengekondigt,
eenider van minst tot meest behalvens de Franschgesinde en Clubbisten, die nu
gedeurig d'eene voor en d'andere naer binnen dese stadt weerkeeren, hierover ten
hoogsten verheugt zijnde.
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Eindnoten:
(185) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 38, nr. 94.
(186) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 20.
(187) Tijdens het gezagsvacuüm van de periode 1792-1793 waren de gekozen wijkmeesters de morele
en ook werkelijke gezagsdragers in de stad geworden. Ze kwamen natuurlijk in botsing met het
college van zwaardekens en de ambachtsdekens in het algemeen die vonden dat zij de natuurlijke
machthebbers waren. (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 383-386).
(188) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 36, nr. 180.
Ferie is de rol van de te behandelen zaken; met kamer wordt schepenkamer bedoeld, gewoonlijk
als rechtsprekend lichaam in burgerlijke geschillen met een kleine inzet, zie A. VANDEWALLE,
Beknopte Inventaris van het Stadsarchief van Brugge, dl. I: Oud Archief, Brugge, 1979, p. 84.
(189) Aan de Steenhouwersdijk. Zie A. JANSSENS DE BISTHOVEN, Catalogus van de Brugse
stadsgezichten, Brugge, 1977, p. 39-40, nr. S. 23.
(190) Het is niet duidelijk om welke rekening het hier gaat. Door het Hallegebod van 16 juli 1789
was het aan de zwaardekens verboden om nog zonder toestemming van de burgemeester van
de commune te vergaderen. Nu zou deze maatregel ongedaan worden gemaakt. Zie VANDEN
BERGHE, o.c., I, p. 183-184.
(191) Zie voor de lijst van deze nieuwe wijkmeesters VANDEN BERGHE, Jacobijnen, II, p. 144-163.
(192) Zegelrecht en beestiaalgeld (= belasting op grazend vee) waren provinciale belastingen, zie
VANDEWALLE, o.c., p. 52-53, nrs. 49-56.
Er wordt voortaan ernstig met de ambachten rekening gehouden en de dekens kunnen mee
beslissen over de stedelijke begroting en de keizerlijke beden (VANDEN BERGHE, Jacobijnen,
I, p. 383).
(193) Zie ook infra, fol. 138 en 1794, fol. 79. Uit deze vermeldingen kan afgeleid worden dat het gaat
om het werken met spaden, om versterkingen of verschansingen aan te leggen voor het leger.
(194) In de Gazette van Gend van 25/06/1793 is sprake van een beschieting van ‘Mentz’ dor de
Duitsers, gelegerd aan de overzijde van de Rijn. Hier wordt dus ongetwijfeld de stad Mainz
bedoeld.

(Augustus)
(1 augusti 1793)
Op den 1 augusti waeren alle de nieuwe wijkmeesters deser stadt in de ledekamer in
't stadthuijs vergaedert, uijt alle welke uijt ider sesdendeel ses bij meerderheijd van
stemmen verkosen wierden om te zitten in 't committé van fijnance tot het observeeren
van de wagten, welke zal bestaen uijt 12 persoonen, te weten 3 uijt het collegie, drij
uijt de dekens der ambagten, over eenige daegen bij meerderheijd van stemmen ook
verkosen, en ses uijt de wijkmeesters. Door welk committé de heele observatie van
de wagten zal beschikt worden. Van desen morgen zijn vanuijt het Landthuijs van
den Vrijen naer de Vereenigde Legers vertrokken meer dan 300 persoonen, zoo
boeren als ingesetene deser stadt, om te spanneren, alle welke met eene spaede en
voordere gereetschappen tot die werkingen noodig voorsien waeren. (LXII gaset van
1 augusti, etc.).

(4 augusti 1793)
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- fol. 134 - Op den 4 augusti begon 's morgens om 10 uren het carilion op den thoren
te spelen, wanneer om 11 uren in de cathedraele kercke van St.-Donaes
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door onsen eerweerden heer bisschop afgesongen wiert eene solemnele misse gevolgt
door den Te Deum Laudamus en het luijden van alle de klokken. In welke misse de
agtbaere heeren der collegie in corpora in den choor tegewoordig waeren, alle welke
geschiede bij orders van 't Gouvernement Generael om den almogenden Godt over
de geluckige verovering van de stadt Valencijn te bedanken, zijnde zulks desen
morgen bij trommelinge alom door de stadt bekent gemakt, met versoek dat eenider
desen avond van 9 tot 11 uren zijne huijsen zoude verlichten(195), welcke vervolgens
desen avond ter bestemde ure aen alle huijsen en op alle publicke plaetsen met den
grootsten iver in 't beste order gedaen wiert.

(5 augusti 1793)
Op den 5 augusti is er van 't stadthuijs afgekondigt en bij trommelinge bij orders van
't magistraet aen eenider bekent gemakt, dat de mesthoopen die er langs de straeten
en op publicke plaetsen geleijt worden niet alleen groote ongemakken maer stank
veroorsaeken, waerom er verscheijde plaetsen ten uijtkante de stadt zijn aengewesen
geworden waer het mest op verbuerte van 't zelve zal moeten geleijt worden(196). Ook
zijn er twee plaetsen aengewesen waer de kalkschepen, om de schaede aen muebels
en winkels die er veroorsakt wordt, t'eijnden de Langereije en op geene andere
plaetsen in 't toekomende zullen moeten gelost worden(197). (LXIII gaset van 5 augusti,
etc.).

(6 augusti 1793)
- fol. 135 - Op den 6 augusti verscheen in 't licht de voorwaerden van capitulatie en
overgave van de stadt Valencijn aen de Vereenigde Legers, zijnde van inhout als
gisteren in de Gendsche Gasette bekent gemakt en voerende voor tijtel: ‘Het jaer
1793 't tweede jaer van het Fransch gemeene best den 27 julij, etc.’, versaemeling
sub N. te zien. Heden is bij orders van 't magistraet van 't stadthuijs bij hallegebode
afgekondigt en geaffixeert eene wijtloopige ordonantie, nopende de nieuwe invoeringe
tot het observeeren van de wagten aen de poorten, welke nu in plaets van 12 voor
24 uren zal zijn en in plaets van 14 stuijvers zal men tot 20 stuijvers moeten betaelen
die hunne wagt niet zelfs zullen doen, zijnde ook in dees ordonantie geaffixeert de
naemen van de 12 persoonen als voorgaendelijk aengemelt, door welke het committé
der jointe tot het formeeren der wagten daegelijks zal moeten geobserveert worden(198).

(8 augusti 1793)
Op den 8 augusti verscheen in 't licht: ‘Brief aen alle Fransche uitgewekene of
verballinge, behelsende de verblintheijd der Fransche natie, etc.’, versaemeling sub
N. te zien. Dit bericht zoo waer als leersaem moet alle Fransche uijtgewekene priesters
den moet versterken van haest bij hunne verdolde schaepen te zullen konnen
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weerkeeren, te meer omdat men met genoegen verneemt dat den godtsdienst als
voorheen herstelt wordt in alle de plaetsen die door de Vereenigde op de Fransche
verovert worden. (LXIV gaset van 8 augusti, etc.).

(12 augusti 1793)
- fol. 136 - Op den 12 augusti is alhier binnen Brugge van Oostende uijt Engelant
direct aengekomen het eerste schip gelaeden met haver en andere vivres voor de
Engelsche troupen, hetwelk in d'abdije van den Duijnen is afgelost geworden, welke
eerstdaegs door veele andere schepen zal gevolgt worden om alhier uijtgelost te
worden. Omdat het nu voorseker vastgestelt is dat het magasijn generael van de
Engelsche troupen binnen Brugge uijt Oostende, als die stadt niet bekwaem en van
genoegsaeme plaetsen onvoorsien zijnde, zal opgeregt worden waertoe zoo reets de
cloosters als alle andere bequaeme plaetsen gereet gemakt worden en uijt welke men
voor de stadt Brugge groote voordeelen te verwagten heeft. Nu zijn alhier ook
aengekomen eenige schepen van Condé en Valencijn met smedekoolen, die sedert
lang niet en hebben konnen aenkomen, waerdoor den prijs van die waere ook reets
merkelijk is vermindert geworden. (LXV gaset van 12 augusti, etc.).
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(13 augusti 1793)
Op den 13 augusti is er binnen dese stadt Brugge een algemeen gerugt verbreijt dat
de koninginne van Vranrijk Marie Entonette, weduwe van den alderongeluckigsten
der koningen ook reets het noodtlot van haeren vermoorden gemael ondergaen heeft
en de guillottinne gepasseert is(199). Dog dese tijdinge waervan de voorgaende gasette
reets gewaeg makt vereijscht naedere bevesting, omdat vele twijffelen of die
grouweldaed in de volkomen neerlaag der Fransche koningsmoorders nog zoud
durven begaen worden.

(15 augusti 1793)
- fol. 137 - Op den 15 augusti, feestdag van Maria Hemelvaert, is 's morgens om 11
uren vanuijt de capelle van O.L.V. van Blendekens gasthuijs de pligtige processie
langs den grooten toer omgedregen, langs den weg verscheijde autaeren gestelt en
de huijsen en straeten schoon verciert zijnde. Hoewel nu alle processien als voor de
veranderingen op den ouden voet herstelt zijn, siet men nogtans op heden de
processien als van oude tijden geplogen niet omdraegen, want jaerelijks op desen
feestdag 's morgens om 6 uren eene processie langs den grooten toer omgedregen
wiert, in welke op verscheijde plaetsen eenen lofdicht ter eere van Maria uijtgesproken
wiert. Om 10 uren hadde gewonelijk eene tweede processie plaetse naer de capelle
van O.L.V. ter Poorterije alwaer twee keersen van wasch wegende 36 pond jaerelijks
opgeoffert wierden onder het singen aldaer van eene solemneele misse, waernaer de
processie naer Blendekenscapelle weerkeerde, welke pligtigheden sedert de
veranderinge der processien onderbleven zijnde nu voorseker niet meer staen
hernomen te worden(200). In de capelle van Blendekens is heden om 5 ½ uren, gelijk
alle daege gedeurende de agt daegen der octave zal gedaen worden, met grooten
toeloop van menschen gelesen eene lesende misse om den Almogenden te bedanken
over de bekomen weldaeden over ons vaderlandt en om haest eenen volkomen
segenprael over de Fransche te mogen verwerven. (LXVI gaset van den 15 augusti,
etc.).

(19 augusti 1793)
- fol. 138 - Op den 19 augusti heeft men beginnen op de Halle af te breken alle de
kraemen der foire die gewonelijk aldaer het heele jaer door geplaest staen zonder
afgebroken te worden, welke Halle vervolgens ook tot een magasijn zal gebruijkt
worden voor het menig Engels haver, hoeij, stroij en andere noodigheden die er
eerstdaegs worden verwagt, en van welke reets eenige schepen in den Com
aengekomen zijn. Heden zijn vanuijt het Landthuijs van den Vrijen naer aldaer
aengeteekent te zijn, vertrokken naer den kant van Duijnkercke eenen grooten nomber
persoonen alle voorsien van spaeden om aldaer voor spanneers gebruijkt te worden,
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uijt welke men voorsiet dat de stadt Duijnkercke ook eerstdaegs door de Vereenigde
Legers zal belegert worden. (LXVII gaset 19 augusti, etc.).
Heden heeft ook zeer pligtig zijnen jubilé geviert van den tijdt van 50 jaeren met
zijne vrouw te zijn getrouwt sr. Tavernier, meester-cleermaeker, wonende bij
St.-Walburge, ten welken eijnde in den dag in de omliggende straeten verscheijde
huijsen verciert en wimpels en vlaggen gespannen waeren, op dezelve plaetsen ook
's avons de huijsen schoon geillumineert wordende. (Gasette dito.).

(22 augusti 1793)
Op den 22 augusti zijn met de gewonelijcke jaerelijksche ceremonie in 't collegie
der eerw. paters Augustinen aen de studerende jongelingen de prijsen uijtgegeven
geworden en de primi met groote toejeugingen boeken geschonken, de eere- - fol.
139 - madalien omhangen geworden onder het musicael gespel en 't spelen van 't
carilion zijnde de primi der vijf scholen zoo volgt: den soon van d'heer Defossé op
't comtoir van Zijne Majesteijt, den soon van d'heer Nobes in St.-Jacobsstraete,
apoteker, den soon van d'heer
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Vander Hooftstad, notaris in de Predikheersstraete, den soon van d'heer Charles
Moentak in de Kuijpersstraete, ook primus van 't generael collegie, den soon van
d'heer Van Crombrugge bij St.-Salvators, en den soon van d'heer Vlamink van
Ruddervoorde(201). De primi wierden met groote eere thuijs vergeleijt, vooroprijdende
een cavelcade te peert in groene uniforme, dan een rijtuijg met de musicaele
instrumenten en dan de primi met hunne professors geseten in coetsen. In alle de
wijken en straeten waer de primi zijn wonende saeg men heden groote
vruegdebedrijven, menige huijsen in den dag schoon verciert en de straeten met
menige wimpels en vlaggen behangen zijnde, des avons gelijkkelijk op alle dezelve
plaetsen menige vruegdevieren en pektonnen ontsteken en de huijsen met alle
bedenkelijcke illuminatien schoon geillumineert wordende. (LXVIII gaset van 22
augt., etc.).

(25 augusti 1793)
- fol. 140 - Op den 25 augusti is 's morgens om 6 uren naer de stadt Gend vertrokken
eene buijtengewone barge op welke hun bevonden een groot getal persoonen deser
stadt om heden aldaer te zien den solemnelen intre in die stadt van den zeer geleerden
heer Joannes Baptista Hellebaut(202), den 20 deser uijtgeropen zijnde tot primus der
philosophie van Loven, in de pedagogie de Lelie. Zoo men verneemt zal den intre
van desen gekroonden jongelink zeer luijsterlijk zijn, gelijk ook de cavelcade waertoe
met groote kost alle bedenkelijcke toebereijtselen zijn gemakt geworden.

(26 augusti 1793)
Op den 26 augusti wierden 's morgens voor het vertrekken der Oostensche barge op
Schipsdaele geapparendeert en binnen dese stadt in egte van vangenis beweegt twee
joden dewelke hebben bestaen op de parochie van Uijtkercke te stelen uijt eenen bilk
twee peerden die zij tot Sluijs hebben verkogt voor 100 kroonen en met welk gelt
weergekeert zijnde, zij meenden te vlugten langs Oostende, maer van officiewege
vervolgt zijnde zijn sij met de ontfangen specie bij hun bevonden geworden, zoodat
alle de prueven klaer zijnde hun proces al haest zal opgemakt worden. Desen
naermiddag zijn twee verscheijde expresse bargen van Gend aengekomen op welke
hun veele persoonen bevonden van welke men verneemt dat de voormelde onthaelinge
van den heer primus van Loven in die stadt zeer luijsterlijk geweest heeft zooals
breeder in de LXIX gaset van 26 deser kan gesien worden, etc.

(27 augusti 1793)
- fol. 141 - Op den 27 augusti zijn naer tweejaersche gewoonte op de keijserlijcke
en koninglijcke academie der schilder-, teeken- ende bouwkunde deser stadt aen de
leersugtige jongelingen uijtgegeven de prijsen onder het onophoudelijk spelen van
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't carilion, welke pligtigheijd nogtans gewonelijk ontrent Sinxen plagt plaetse te
hebben en nu tot heden wegens den ongeluckigen inval der Fransche veragtert is.
Naerdat de primi, welkers naemlijst in de gasette zal konnen gesien worden, met de
goude en zilvere keijserlijcke en koninglijcke eeremadalien omhangen waeren, zijn
de dezelve alle geseten in carossen met hunne leermeesters en de aensienelijkste
persoonen deser stadt zeer pragtig naer hunne huijsen vergeleijt geworden, voorop
rijdende te peert eene schoone cavelcade van jongelingen in blouw uniforme, gevolgt
door eene fouture met musicaele instrumenten. Op alle de wijken der stadt waer de
primi zijn wonende, waeren geduerende den dag de huijsen en straeten met alle
vercieringen, wimpels en vlaggen verciert, gelijk ook dezelve des avons op alle
dezelve plaetsen schoon geillumineert waeren.

(29 augusti 1793)
Op den 29 augusti zijn uijt dese stadt Brugge vertrokken 200 mannen Keijserlijcke
en Koninglijcke jaegers naer Schipsdaele om verder met billanderschepen naer
Duijnkerke, welke stadt nu ingesloten ligt, vervoert te worden. Nu zijn hier ook
binnen Brugge aengekomen een merkelijk getal
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Holantsche en Engelsche schepen gelaeden met kooren, haver, hoeij en stroij alle
welke door menige werklieden in d'aengewesen magasijnen verplaest worden, de
gewesen bleekerije bij St.-Anna ook voor een pagt van 100 pond cour. 's jaers
teenemael volgeleijt wordende(203). (LXX gaset 29 augusti, etc.).

(30 augusti 1793)
- fol. 142 - Op den 30 augusti is binnen dese stadt bij orders van 't collegie bij
hallegebode en affixie bekent gemakt dat er voor de legers der Vereenigde
Mogentheden eene groote menigte pluk(204) ontbreekt voor de gekweste troupen die
in verscheijde plaetsen en besonder tot Veurne aengekomen zijn, welke stadt door
d'ongeluckige geleden plonderinge der Fransche hetzelve niet kan leveren. Wordende
vervolgens eenider op het spoedigste versogt te besorgen zooveel pluk als het mogelijk
is en hetzelve te bewegen binnen dese stadt in de wagt der schaedebeletters op den
Burg, om door dien middel het nootlijdende menschdom, voor ons geluk geslagoffert,
zooveel mogelijk te onderstuenen. Nu is men hier weder sedert gister in de grootste
verslaegentheijd gedompelt op 't vernemen dat 12 à 14000 mannen Fransche langs
Rijssel wederom de stadt Doornijk en Kortrijk zijn genaedert en dat door dezelve
groote plonderingen, moorden en ander grouweldaeden veroorsakt worden. Tusschen
6 en 7 uren van desen avond saeg men binnen dese stadt Brugge langs de Smedepoorte
van den kant van Duijnkercke uijt het Vereenigt Leger aenkomen 21 waegens gelaeden
vol gekweste Engelsche soldaeten, bestaende ten getalle van 180 mannen en twee
doode die langs den weg aen hunne wonden overleden zijn. Alle dese in
d'aennaederinge van het beleg van Duijnkercke meer of min door het schroot gekwest
zijnde wierden van elk met recht met medelijden aensien en door dese stadt gevoert
naer het hospitael in 't gewesen clooster der Carmeliterssen bij de Vlamingdam om
aldaer gecureert te worden.

Eindnoten:
(195) Zie SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 108.
(196) Zie SAB.; reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 20v.-21r.
Er werden acht plaatsen aangeduid waar de mest diende gestort te worden, en vier plaatsen
waar deze kon geladen worden op schepen. Zie ook MV. 1791, p. 20, f. 33 en p. 76, n. 56.
(197) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 21; SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 106.
De schade werd veroorzaakt door het lossen van de kalk en het wegwaaien van liggend kalk.
(198) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 22; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 38, nr. 97.
(199) Zie MV. 1790, p. 160, n. 69.
(200) Zie MV. 1791-1792, p. 47, f. 98-99; p. 80, n. 130 en p. 146, f. 99.
(201) Betreft Carolus du Fossé, primus in de eloquentia-klas, Joseph Nobus, primus in humanitas-klas,
Carolus van der Hofstadt, primus in de gramatistae-klas, Charles Moentack, primus in de
syntaxiani-klas (zie MV. 1791-1792, p. 80, n. 133), Ludovicus de Crombrugge, primus van de
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figuristae minores en tenslotte Carolus Vlaming, primus van de figuristae majores. (SAB.,
reeksnr. 464: Augustijnen, leerlingenlijsten).
(202) Jean-Baptiste Hellebaut was ingeschreven in de pedagogie de Lelie aan de universiteit van
Leuven op 31 dec. 1791 (A. SCHILLINGS, Matricule de l'Université de Louvain, dl. X, janvier
1790-janvier 1797, Brussel, 1967, p. 22, nr. 87).
(203) Bedoeld is hier de blekerij ‘Sint-Anne’, gelegen aan de zuidzijde van de Sint-Annakerkstraat,
eigendom van de kerkfabriek van Sint-Anna. Een gedeelte van het erf werd op 14 februari 1620
verkocht aan Remy Rommel. (SAB., reeksnr. 138: Zestendelen, St. Jan, f. 508).
(204) ‘Pluk’: geplukt of gepluisd lijnwaad (DE BO, o.c., p. 875). In deze context bedoeld als vulsel
tussen verband.

(September)
(2 september 1793)
- fol. 143 - Op den 2 september zijn 's morgens om 6 uren van Schipsdaele vertrokken,
gelijk ook gistermorgen ter zelver ure, verscheijde billanderschepen gelaeden met
manschap van het Brugsche Vrije bestaende van alle des zelfs parochien ten getalle
van meer dan 3000 mannen, alle welke bij lotinge zijn gedwongen geworden langs
Vuerne te vertrekken naer de Vereenigde Legers voor Duijnkercke om aldaer eenige
bosschen af te kappen, te spanneeren en batterijen op te werpen. Sedert gisteravond
waeren alle dees buijtelieden gelaeden met spaeden, kapmessen, bijlen en andere
gereetschappen alhier aengekomen en hebben gelogeert alle in bestelde herbergen.
Van den dag van hunne aenteekening totdat zij zullen weergekomen zijn bekomt elk
man 21 stuijvers daegs en twee pond broot. Heden is bij hallegebode en trommelinge
aengekondigt bij orders van 't collegie deser stadt dat alle degone hun op dezelve
condisien naer het Vereenigt Leger willen begeven hetzelve ook zullen bekomen en
op dezelve voorwaerden ontfangen worden. (LXXI gaset 2 september, etc.).

(3 september 1793)
Op den 3 september 's avons ontrent den 7 uren zijn in d'Oostensche vaert aengekomen
5 billanderschepen met 391 mannen Fransche krijgsgevangene, alle ontwaepent.
Dese zijn langs Vassenaere tusschen een geleijde troupen der Vereenigde Legers
vergeleijt in de nog ontruijmde abdije van St.-Andries door monikken, sedert dat de
Fransche daerin gelegen hebben, om aldaer opgesloten en bewaert te worden totertijdt
dat er door de Vereenigde Legers over hun nootlot naeder maetregelen zullen genomen
worden.

(5 september 1793)
- fol. 144 - Op den 5 september zijn 's morgens om 6 uren wederom van Schipsdaele
verscheijde schepen vertrokken op welke hun bevonden een groot getal buijtelieden
's Landts van den Vrijen om hun te vervoegen bij de reets menige vertrokkene om
voor Duijnkerke tot het spanneeren, afkappen der
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bosschen en andere nootsaekelijkheden gebruijkt te worden, zoodat men nu voorseker
segt dat het bombardement van die stadt eerstdaegs zal plaetse hebben. Daegelijks
komen binnen de stadt Brugge menige gelaeden en ijdle waegens aen tot het vervoeren
van de vivers voor de Vereenigde Legers. Ook passeeren der geene daegen zonder
dat er eenige schepen aenkomen gelaeden met graenen, haver, hoeij, stroij en andere
nootsaekelijkheden voor de legers, alle het welke door menige werklieden die een
schoonen dagheurloon trekken in de verscheijde magasijnen opgesaemelt wordt.
Hedenmorgen heeft zig op eene ongeluckige wijse verhangen en om het leven gebragt
eenen molenaer, wonende in de Rolstraete genaemt Walleghem, zijnde weduwaer
met eenige kinderen. Desen op heden nog misse gehoort hebbende en met zijn knegt
een glas genever gedronken hebbende, heeft desen knegt hem een halve ure daernaer
aen eene coorde vinden hangen boven op zijn solder, die hij seffens afsneed dog
vrugteloos, want desen reets ongeluckig overleden was zoodat niemant den regten
grond weet wat desen mag beweegt hebben om zig zelven dus ongeluckig het leven
te benemen. (LXXII gaset van 5 september, etc.).

(9 september 1793)
- fol. 145 - Op den 9 september vernam men 's morgens dat er geduerende den
gepasseerden nagt nog een groot getal Fransche krijgsgevangene zijn aengekomen
en bij de voormelde in de gewesen abdije van St.-Andries zijn beweegt om aldaer
bewaert te worden. Ook dat er geduerende desen veele gequeste van de Vereenigde
Legers dese stadt zijn binnengebragt. Maer meer verwondert was men wanneer er
ontrent den noen binnen dese stadt een ander groot geleijde van waegens met gekweste
aenkwaemen en in den naermiddag tot seve schepen in den Com, van welke eenige
naer Gend doortrokken en de menige andere alom binnen dese stadt Brugge in
d'hospitaelen die reets vol zijn, in d'aubergen en particuliere huijsen vertransporteert
wierden. Alles vermeerderde de verwonderinge en de sekere tijdinge dat het Vereenigt
Leger, besonder van Hannoversche(205) en Hessensische troupen, maekende den slinken
vluegel, bijnae teenemael door de Fransche voor Bergen geslaegen zijn, die langs
seven kanten op hetzelve gevallen zijn het slagvelt behouden en van 100 mannen
meer dan 90 gedoodt en gekwest hebben. Hieraen bleef aen dees ongeluckige tijdinge
geen twijffel meer over wanneer men in den naermiddag tot 's avons saeg aenkomen
tot meer dan 500 krijgsvoorraed en bagasewaegens met veele manschap die ten deele
op de Mart wierden geplaest, op den Burg en langs de straeten en het meeste getal
tot buijten de Cruijspoorte reeden. Geduerende den nagt zijn er nog waegens en
bagase angekomen zoodat dezelve zeer ongerust doorgeloopen is. (LXXIII gaset van
9 september, etc.).

(10 september 1793)
- fol. 146 - Op den 10 september was er om de voormelde neerlaeg geenen twijffel
meer, wanneer men van 's morgens om 6 uren tot den naermiddag nog saeg aenkomen
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meer dan 1500 krijgs- en bagasewaegens met eene overgroote menigte manschap
zoo voet- als peerdevolk, benevens menige koeijbeesten, ossen, kalvers en schaepen,
die alle tusschen de waegens vergeleijt wierden en voorseker door de Vereenigde
Troupen in hunnen aftogt op de Fransche grensen ontweert zijn, benevens menige
mubelaire effecten, kleederen en lijnwaet, koper, tin, bedden, sargien, laekens en
alles wat men kan bedenken, veele van alle het welke gelijk ook veele beesten alhier
aen het volk van Brugge aen een geringen prijs verkogt wiert. Alle de voormelde
menigte reed tot buijten de Cruijspoorte op de verscheijde vlakke velden en op
verscheijde andere waer de vrugten afgemaeijt zijn, op welke seffens de tenten
opgeslaegen en heele campvelden geformeert wierden. Daer ook seffens de
verrichtingen als in de oorloogsvelden zoo door de smede, saedelmaekers en andere
ambagtslieden verricht wierden. Door alle desen vermogt van desen naermiddag af
eenider te wandelen en men saeg er koken en braeden,
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wasschen, slaepen, eten en drinken en alle verrichtingen doen als in een opgeregt
campvelt verricht wordt. Alle het ontrent zijnde hout en de te landt staende vrugten
wort reets door de troupen geweert en afgeplukt en men siet genoegsaem tegemoet
wat ruinen door d'aenkomst deser menigte troupen langs alle zijden zal veroorsakt
worden.

(11 en 12 september 1793)
- fol. 147 - Op den 11 en 12 september was de beweginge van troupen, zoo voet- als
peerdevolk, en het vervoeren van voorraed- en krijgswaegens binnen dese stadt zoo
ongemeen groot dat men als tusschen een slagvelt schijnt te woonen, te meer omdat
wegens eenige disorders op de velden buijten de Cruijspoorte voorgevallen, tusschen
de verscheijde troupen, geduerende dees twee daegen een groot gedeelte van
d'aengekomen troupen en waegens buijten de Smedepoorte op een ander velt
vertransporteert zijn, waer ook een camp geformeert wordt en waer de velden hout
en landtvrugten ook veel zullen beschaedigt worden. De ses aengebragte spions, die
meer als 10000 mannen Vereenigde Troupen het leven hebben gekost, zonder te
rekenen een meerder getal gekweste die nu nog geduerig op waegens en schepen
worden toegebragt, worden op het velt buijten de Cruijspoorte zeer nauw in de boeijen
bewaert en dese zullen haest hunne regt verdiende straffe ontfangen. Om welke
zooveel mogelijk te voorkomen nu alle degone op welke men als spions het minste
verdagt is, aengehouden worden.

(12 september 1793)
Heden den 12 september is bij orders van 't magistraet bij hallegebode en trommelinge
afgekondigt (om zooveel mogelijk de dieften der militaire te voorkomen), dat het
aen niemant, wie het zij, voortaen meer geoorloft is op de boete van 50 pond parasijse
en verbuerte der goederen eenige hoegenaemde goederen van de militaire af te
koopen, ten waere met consent van 't magistraet en dat aen de coopers een brief van
borgblijving verleent wordt(206). (LXXIV gaset van 12 september, etc.).

(13 september 1793)
- fol. 148 - Op den 13 september was het in den morgen binnen de stadt Brugge
tamelijk gerust, dog korts naer den noen wiert men met eene zoodaenige
verslaegentheijd, angst en vreese getroffen dat niemant nauwelijks meer wist wat hij
dede. Op 't ontfangen van de sekere tijdinge dat de Fransche troupen in Meenen
gevallen zijn, en heel het Holandts leger met agterlaetinge van veel kanon en
bagasewaegens in wanorder geslaegen zijn en een grooten nomber manschap verloren
en nog een meerder getal gekwest zijn, aen dit zoo schrikkelijk truertonneel en was
er in den naermiddag geen twijffel meer, wanneer men heel in disorder de
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overgebleven kanons, krijgs- en bagasewaegens met de manschap, zoo gekweste als
ongekweste, met een zoodaenigen spoet alhier saeg aenkomen en seffens door de
stadt trekken, dat het door het gedommel als aerdbevinge scheen te zijn, welke
geduerende den nagt nog verdobbelde. Ontrent 700 waegens, menige canons,
mortieren en ander oorloogtuijg regt door dese stadt trekkende. Door dese zoo
spoedige vlugt en verhaesten aftogt, die als onmogelijk schijnt, meijnde men in 't
generael binnen dese stadt dat het Fransch leger d'Holanders tot binnen onse mueren
agtervolgde, welke oorsaek was dat alle winkels gesloten wierden en dat veele met
hunne winkelgoederen en effecten gelaeden op waegens gelijk ook veele persoonen
de stadt - fol. 149 - verlieten. Menige zoo verschrikt zijnde dat zij nauwelijks [wisten]
wat sij deden, welke vreese zooveel te grooter was omdat men meijnde dat het heele
leger schuerde of in disorder was, te meer omdat de Holanders naer hun grondgebied
vlugteden en men in 't generael meijnde dat de legers door de Fransche agtervolgt
wierden. Nu kan desen leser oordeelen in welke vreese, angst en schrik eenider den
nagt doorgebragt heeft, geduerende dezelve niet anders hoorende als een spoedigen
aftogt die
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het gedommel geduerende den nagt nog veel schrikkelijker makte. Elk meijnende
verloren te zijn. Dog op den 14 september zijnde martdag wiert men in den morgen
wat vertroost op 't vernemen dat de Fransche door d'Oostenrijksche troupen uijt
Meenen geslegen zijn tot tegen Rijssel, naer aldaer alle bedenkelijcke grouweldaeden
bedreven te hebben, en dat de stadt Meenen wederom door de keijserlijcke troupen
beset is.
Op de Mart saeg men heden niet één kraem staen en meest alle winckels bleeven
gesloten. Door d'overgroote troubels waeren ook weijnig buijtelieden ter mart
gekomen waerdoor d'aengebragte levensmiddelen zeer nier zijn, welke men vreest
nog door de menigte troupen die er alom zijn nog te zullen vergrooten. Van desen
morgen tot den avond heeft men niet anders dan voeten peerdevolk van 't Holandts
leger sien aenkomen - fol. 150 - en een groot getal waegens met gekweste, die alom
binnen dese stadt zoo in de militaire als andere hospitaelen en in alle de cloosters
beweegt worden om gecureert te worden, zoodat alle plaetsen nu vol gekweste liggen,
waer er daegelijks veele van hunne wonden sterven en men alhier het pluk en de
bandagien niet meer weet saemen te krijgen. Het magistraet deser stadt, heden geenen
middel wetende om het broot spoedig genoeg voor zoo eene menigte troupen te
besorgen, heeft in raede gevonden van verscheijde wagens te laeten rondrijden met
bij ider een heer raedt en schaedebeletters, van ider borger een of meer brooden
versoekende, welke door dien middel seffens in menigte versaemelt wierden.

(15 september 1793)
Op den 15 september is men nog meer getroost geworden op 't vernemen dat de
Holantsche troupen die alle meijnden te retour te keeren agter hunnen prins die licht
gewond en tot Sluijs vertransporteert was, alle seffens orders hebben bekomen om
door Gend te trekken en buijten de Bruijsselsche poorte een camp te betrekken om
verder hunne posten te hernemen. Welke doet vervallen alle de gerugten en de vreese
dat de Holanders het land gingen verlaeten en alleen hun eijgen landen gingen
beveijligen. Den transport van waegens die men nu door de stadt siet rijden is bijnae
ongeloovelijk, zoo in 't opbreken der camps buijten de Cruijspoorte, als transport der
levensmiddelen, zoodat men nu binnen Brugge in 't alderongeluckigste
oorloogstonneel in alle bedenkelijcke manieren gedompelt is.

(16 september 1793)
- fol. 151 - Op den 16 september heeft alhier binnen Brugge de sekere tijdinge
ontfangen van een groote neerlaeg die het Fransch leger onder de bevelen van
dapperen generael Beaulieu op den Meenenschensteenweg een halve ure boven
Kortrijk ondergaen heeft, waer de Fransche op de vlugt gedreven zijn, menige gedoodt
en gekwest en door d'Oostenrijksche troupen de brugge van de Leije afgeschoten
zijnde, meer dan 5000 verdronken zijn en veel canon en bagasewaegens hebben
moeten agterlaeten. Welke aengenaeme tijding geduerende den dag nog meer is
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geconfirmeert geworden. Het aenkomen en doortrekken van troupen en
bagasewaegens binnen dese stadt is nog altijdt even groot en heden zijn alhier langs
den Com aengekomen vijf schepen met gekweste die naer Gend zijn vervoert
geworden. (LXXV gaset van 16 september, etc.).

(17 september 1793)
Op den 17 september was men in den morgen andermael in eene verslaegentheijd
gedompelt op 't vernemen dat de Fransche troupen in Vuerne gevallen zijn, dog in
den middag verneemt men dat dezelve daeruijt verdreven zijn. Geduerende desen
nagt is het huijs van sr. Verbeke op Schipsdaele bestolen geworden, waer ook
verscheijde goederen van de Nieuportsche barge van welke hij bargeman is, zijn
ontweert geworden. Desen niermiddag kwam binnen dese stadt tusschen een sterk
geleijde Engelsche dragonders eenen
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Franschen verblinden trompetter(207), aen welkers commissie, van welke verscheijde
gerugten verbreijt worden, nog een geheijm is. Desen is eerst naer 't stadthuijs
vergeleijt en is van daer tusschen de ruijterije verblint naer de casernen der 24
huijsen(208) vergeleijt geworden.

(18 september 1793)
- fol. 152 - Op den 18 september is den verblinden Franschen trompetter, gisteren
aengebragt tusschen hetzelve geleijde Engelsche ruijterije, door dese stadt vergeleijt
nog altijdt verblint zijnde, naer het Fransch grondgebiet zoo men in 't algemeen zegt,
gelast zijnde met eene commissie om een Holantschen gevangen generael uijt te
wisselen tegens eenen anderen die door d'Holanders genomen is. Heele het Engelsch
camp op de velden ontrent Maele gelegert geweest hebbende, is heden opgebroken
en door dese stadt meer dan 2 uren gereden om weder bij de legers vervoegt te
worden. In den naermiddag zijn van een camp bij Thourhout ontrent 200 Engelsche
dragonders met veele bagasewaegens aengekomen, die men zegt alhier in besetting
te zullen blijven. Door dese was onder andere op hunnen weg een swijn genomen
en in een der waegens gelaeden. Den boer die het ontweert was, heeft de waegens
tot binnen dese stadt agtervolgt en door d'officiers het swijn uijt den waegen
weergekregen waerin het gelaeden was. De dieften alom te lande door de verscheijde
troupen zijn zoo overgroot dat men in 't algemeen vreest dat het ongeluckig en
beklaegelijk Vlaender niet door de Fransche troupen maer genoegsaem door de
troupen der Verbondene Mogentheden zal gerenueert worden.

(19 september 1793)
Op den 19 september verneemt men van goederhant met het grootste genoegen dat
de legers van Z.M. den Keijser ende Koning, gelijk degone der Verbondene
Mogentheden, langs Doornijk en Kortrijk met een overgroote menigte aengekomen
zijn, in West-Vlaenderen om den velttogt met alle gewelt te hernemen en de Fransche
te verdrijven die aldaer op alle parochien de grootste plonderingen en grouweldaeden
aenregten. Om het volk van het Brugsche Vrije zooveel mogelijk gerust te stellen fol. 153 - zijn heden binnen dese stadt Brugge geaffixeert en alom te lande
gepubliceert twee bekentmaekingen, hooftsaekelijk behelsende dat het magistraet 's
Landts van den Vrijen vernomen hebbende dat de ingesetene ten zelven lande door
de troupen der Verbondene Mogentheden en meer door des zelfs agterloopers en
gereij der waegens hunne eijgendommen ontweert worden, ende daerin ten kragtigsten
willende voorsien, hebben om zulks te voorkomen reets gedaen presentatien aen't
gouvernement generael en aen de generaels der troupen, door welke alle maetregelen
zullen genomen worden. Wordende verders door 't magistraet belast alle de
landtslieden van den zelven lande, aldus beschaedigt zijnde, op te maeken eenen
inventaris van hetgone zij ontweert zijn, hetzelve getrouwelijk onder eedt
bevestigende, hetwelk hun ten deele of geheele zal voldaen worden. Strengelijk
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verboden wordende te lande eenige goederen van de militaire af te koopen en alom
te doen aenhouden alle joden of smausen die langs de landen swerven en de gestolen
goederen van de militaire afkoopen. Wordende verders alle getrouwe landtslieden
van den zelven lande aengewakkert van getrouw te blijven aen hunnen weldaedigen
monarch die alle zijne magten zal inspannen totdat den algemeenen vijand voor altijdt
zal verdreven zijn. De tweede bekentmaekinge behelst dat het magistraet 's Landts
van den Vrijen vernomen heeft dat de landtslieden uijt vreese van troubels niet durven
bestaen naer de marten der stadt Brugge met hunne waeren te komen. Wordt mits
desen eenider verwittigt dat elk gerust naer dezelve marten mag komen en dat er
alom te lande zulkdaenige voorsorgen genomen zijn dat elk genoegsaem langs de
wegen in zijne eijgendommen zal beschermt worden. (LXXVI gaset van den 19
september, etc.).
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(20 september 1793)
- fol. 154 - Op den 20 september wiert het eerste broot gebakken voor het Engelsch
leger in de veltbakerije die langs den calsijdeweg van Steenbrugge, regt over het
gewesen kerkhof, met allen spoed opgeregt wordt, en waer alle daeg meer dan 10000
brooden voor het leger zullen gebakken worden. Dese bakkerije zal bestaen in meer
dan 30 veldtovens die aldus toegemakt worden: in den grond worden geplaest voor
ider oven, die langs beijde zijden bakken, drij swaere ijsers op welke planken
geslaegen worden welke dus toegemakt wordt, de voute daer opgemest van steen
zonder eenige moortelkalk maer alleen moortel van leem en aerde toegemakt, ider
oven eenige lichtgaeten van boven hebbende. Naerdat den oven dus toegemakt is
wordt den grond geleijt met tegels van dezelve moortel en boven en langs den oven
wordt een groote menigte aerde geworpen. Voor d'ovens word diep in d'aerde
gegraeven om dus het broot uijt en in te bakken en de werkingen die zeer gemakkelijk
zijn te konnen verrigten. Besijden d'ovens zijn er menige groote tenten opgeslaegen
waerin het broot opgesaemelt en gekneet word, in welke de troggen en alles voor de
bakerijen noodig in 't beste order geplaest staen. Op 't gewesen kerkhof staen ook
menige tenten opgeslaegen in welke de menige bakkersgasten slaepen en alle hunne
noodigheden bekomen. Door dit alles gelijk ook door 't groot Engelsch magasijn dat
binnen Brugge hoe langer hoe meerder opgeregt wordt, is den transport van waegens
daegelijks alhier zoo groot dat de marten en publicke plaetsen bijnaer sommige uren
te kleijn [zijn] totdat den op- of aftogt moet gebueren. Nu en dan zoo op de Mart als
Vrijdagmart ook legertenten tot beschudding der vervoerders opgeslaegen wordende.

(21 september 1793)
- fol. 155 - Op den 21 september was 's morgens, niettegenstaende de menige
bagasewaegens die geduerende den nagt op de Mart hadden gestaen, alle de noodige
voorsorge genomen om heden de mart liber te zijn; dezelve ten deele doorgereden
en ten deele op andere plaetsen vertransporteert zijnde. Ook alle de ander
bagasewaegens heden inkomende langs andere plaetsen gestelt wordende, zulks
hoogst noodig zijnde dat er seffens wegens den martdag alle noodige voorsorgen
genomen worden opdat alle de eetwaeren als ordinaire konnen verkogt worden, te
meer omdat door de schaersheijd en groote dierte der zelve, terwijl alles voor de
legers opgekogt wordt, lichtelijk de grootste troubels zouden konnen veroorsakt
worden.

(23 september 1793)
Op den 23 september vernam men 's morgens dat er geduerende den nagt groote
disorders zijn voorgevallen in verscheijde herbergen deser stad, en wel naementlijk
in d'herberge Den Witten Beer tusschen de keijsers- en Franschgesinde deser stadt,
tot zoo verre dat in de voormelde herberg de dragonders, alhier in garnisoen liggende,
zijn moeten ter hulpe komen. Uijt welke verscheijde gesintheden men vroeg of laet
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de grootste onheijlen tegemoet siet, want er weijnig avonden passeren zonder dat er
tusschen de beijde partijen die zoo d'een als d'ander in groot getal zijn, geene disorders
en gevegten veroorsakt worden. (LXXVII gaset van 23 september, etc.).

(25 september 1793)
- fol. 156 - Op den 25 september was alhier binnen Brugge aengekomen Z.E. den
ambassadeur van den koning van Spagnien, met een gewichtig last om aen het hof
van Engelant in allen spoed over te draegen. Desen heer was verselt door eenige zoo
geestelijcke als weerelijcke heeren van den grootsten rang, welke gesaementlijk met
onsen eerw. heer bisschop en gedeputeerde van 't collegie alle de merkweerdigheden
deser stadt besigtigt hebben, des anderdaegs in allen spoed hunnen weg voortsettende.
Desen avond van 7 tot 9 uren reeden door dese stadt naer Kortrijk meer dan 500
bagasewaegens en veele troupen zoo voet- als peerdevolk van het Hanovers leger,
zijnde de resteerende van degone op de velden buijten de Cruijspoorte ontrent Maele
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gelegen hebben, zoodat nu alle de campementen buijten die poort opgebroken zijn.

(26 september 1793)
Op den 26 september zijn door dese stadt getrokken verscheijde batalions peerdevolk
van de Vereenigde Mogentheden, welke hun langs dese stadt naer het Vereenigt
Leger begeven hebben. De weg- en weerkomst van bagasewaegens om vivres voor
de legers is hier binnen Brugge alle daege overgroot, zoodat men geduerende dag
en nagt bijnae niet anders meer is ziende. Het getal troupen zoo men verneemt dat
langs Doornijk en Kortrijk passeert is overgroot, zoodat men uijt die groote
bewegingen vermoed dat Rijssel of Kassel nog dit saisoen zal belegert worden.
(LXXVIII gaset van 26 september, etc.).

(28 september 1793)
- fol. 157 - Op den 28 september wiert aen alle de dekens deser stadt en aen menige
andere begoede persoonen deser stadt vanwegens de Staeten van Vlaenderen gesonden
een tweede versoekschrift, tot aenwakkeringe opdat eenider zijne schatkisten zoude
openen tot het geven van patrioticque giften tot onderstant van de waepens van Z.M.
den Keijser ende Koning, om desen zoo kostbaeren oorloog te helpen onderstuenen.
Dit bericht, welcke versaemeling sub N. kan gesien worden, toont met alle de
omstandigheden aen in welke zee van ongelucken wij zouden gedompelt worden,
waer't dat de ontaerde Fransche natie nog oijt in dese landen weerkeerde.

(30 september 1793)
Op den 30 september is 's middags binnen Brugge aengekomen Z.E. den
gevolmagtigen minister den grave de Meternich, welken alhier verselt door onsen
eerw. heer bisschop en gedeputeerde van 't magistraet de besonderste
merkweerdigheden deser stadt besigtigt heeft en naer hier een gewigtig last afgeleijt
te hebben, is Z.E. nog desen naermiddag in allen spoet vertrokken. Het weg- en
weerrijden van voorraed- en bagasewaegens is alhier binnen Brugge nog altijdt
overgroot. Men siet daegelijks alle soorten van troupen, tot zelfs Schotsche, aenkomen
waerom in allen spoet de casernen deser stadt gesuijvert en bereijt gemakt worden.
(LXXIX gaset van den 30 september, etc.).

Eindnoten:
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(205) Sinds de hertog van Hannover als George I in 1714 koning van Engeland werd, was er een
personele unie tussen Hannover (uitgebreid met Lüneburg en de hertogdommen Bremen en
Verden) en Engeland. In 1866 werd Hannover door Pruisen geannexeerd.
De Hannoverse regimenten vochten dus onder het bevel van de Engelse koning.
(206) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 23v.-24r.
(207) ‘Verblinden trompetter’: bedoeld is een geblinddoekte trompetter die door de Franse legerleiding
als ‘parlementair’ met een boodschap naar het Engels hoofdkwartier is gestuurd.
(208) Zie MV. 1791, p. 55, fol. 117 en p. 83, n. 153.

(Oktober)
(1 oktober 1793)
- fol. 158 - Op den 1 oktober wiert 's morgens om 11 1/2 uren op den Burg voor den
boom op welke den keijserlijcken aernd geplaest is, eene buijtengewone justitie
gedaen. Eenen der Engelsche soldaeten alhier binnen Brugge eene publicke diefte
begaen hebbende, wiert aldaer op den Burg zijne sententie in d'open locht afgelesen,
waernaer in den grond drij pijcken geplant wierden, tusschen welke hij ontkleet met
beijde zijne handen gebonden wiert en dan op zijnen rugge door vijf tamboers van
elk 100 slaegen ontfing met eene sweep van leer, op 't eijnde van welke verscheijde
knopen gemakt waeren, zoodat t'eijnden de justitie zijnen rugge zeer geschonden
was. Zulks zal dienen tot voorbeelt om te betuegelen de menige dieften die zoo binnen
als buijten de stadt daegelijks gedaen worden. Heden lag het lichaem van eenen
Engelschen generael in de hostelrie De Koornblomme, overleden aen zijne wonden,
voor elk ten toon in volle uniforme en generaels krijgsgewaet en twee eeremadalien
zeer pragtig uijtgedost, geduerende den heelen [dag] aldus voor elk ten toon liggende,
des avons met alle krijgseereteekens op de afgesonderde plaets voor de gereformeerde
op het kerkhof van St.-Salvators begraven wordende(209).

(3 oktober 1793)
Op den 3 oktober is 's middags om 2 uren onder het spelen van 't carilion op
Schipsdaele van Oostende binnen Brugge aengekomen Z.E. den volmagtigen minister
den graeve de Meternich, door een groot geleijde carossen waerin hun de
aensienelijkste persoonen deser stadt bevonden op de Camer van Commercie, op de
Com, Academie en andere besondere plaetsen geleijt
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wordende waernaer Z.E. nog desen naermiddag zijne reijse naer Brussel voortgeset
heeft. (LXXX gaset van den 3 oktober, etc.).

(4 oktober 1793)
- fol. 159 - Op den 4 oktober, feestdag van den H. Franciscus, en gevolgentlijk
naemdag van Z.M. den Keijser ende Koning, onsen genaedigen souvereijn, begonst
om 10 uren het carilion op den thoren te speelen, wanneer om 11 uren in de cathedrale
kercke van St.-Donaes door onsen eerw. heer bisschop een solemnele misse
afgesongen wiert gevolgt door den Te Deum Laudamus en het luijden van alle de
klokken, ter presentie van d'agtbaere heeren onser magistraten, van den etat-major
onser besettinge, alle welke in den choor geduerende den goddelijcken dienst
tegenwoordig waeren. Op den Burg stont voor de kercke een uijtgelesen batalion
Engelsche troupen, welke geduerende de misse een drijvoudige salvo uijt de
musquetterije gaeven. Op de veste bij de Smedepoorte wierden geduerende de misse
ook gelosbrant twee stukken kanon, verovert van de Fransche, die sedert d'openinge
van d'hooftwagt voor dezelve hebben gestaen en heden vervoert zijn, welke
losbrandinge der canons 's avons om 7 uren verscheijde mael herhaelt wiert.

(7 oktober 1793)
Op den 7 oktober wiert in den naermiddag de vrouw van een Engelschen kapijtijn
op de volgende wijse begraeven. Het lijk wiert door vier Engelsche soldaeten
gedraegen en boven de kiste zonder verder ceremonien was geleijt eenen swarten
pelder(210), welke op de vier hoeken door vier Engelsche joffrouwen vastgehouden
wiert. Het lijk vervolgens door den kapijtijn van d'overleden vrouw en door
verscheijde ander Engelsche joffrouwen gevolgt wordende. Menigvuldige persoonen
deser stadt volgden ook het lijk tot op de afgesonderde plaetse van St.-Jacobs, door
alle welke dees buijtengewone maniere van begraeven bewondert wiert(211). (LXXXI
gaset van den 7 oktober, etc.).

(8 oktober 1793)
- fol. 160 - Op den 8 oktober is op de parochie van Dudzeele, op de jurisdictie van
het Proossche(212), eene grouwsaeme moort begaen, welke zoo in 't algemeen geseijt
wordt, op de volgende wijse gebuert te zijn. Den man en vrouw van eene hofstede
aldaer naer Oosttamp te kerremis gegaen zijnde, hadden hunnen soon oudt ontrent
19 jaeren thuijs gelaeten, welkken bevonden is ongeluckig en moordaedig met een
mes de kele afgesteken te zijn, zoo er gepresumeert door eenen of meer moorders
die aen den zelven drinken hebben komen vraegen, terwijl men eenen schotel met
water nevens de duere heeft vinden staen. Behalvens eenige ander effecten die er
gestolen zijn heeft men ook bevonden eene kasse met een spaede opengebroken te
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zijn, uijt welke benevens eenige andere effecten tot 60 pond wiss. in gelt gestolen
is. Tot ontdekking van dees moort en diefte zullen alle bedenkelijcke voorsorgen
genomen worden.

(10 oktober 1793)
Op den 10 oktober in den naermiddag is tot vruegt en genoegen van alle welpeijsende
inwoonders deser stadt alhier in hunne woonsten aengekomen de heeren Van Caloen
en Oudenhove uijt hunne slaevelijcke gevangenisse uijt het Fransche(213), waer sij tot
nog toe sedert hunne barbaersche wegneminge uijt dese stadt als fol. 62 te zien,
terwijl dat de ontaerde Fransche, alhier hun verblijf hadden, hadden opgesloten en
gevangen geweest. Dees twee ongeluckige heeren zijn, zoo men in 't algemeen zegt,
tegens twee Clubbisten uijt Rijssel door de Vereenigde Legers genomen, benevens
het schieten van groote sommen verwisselt geworden. De vruegt om dees verlossing
was heden zoo groot dat in de gebuerten bij de Vischmart en in de Vlamingstraete,
waer dees heeren zijn wonende, desen avond veele illuminatien aen d'huijsen ontsteken
wierden. (LXXXII gaset van 10 oktober, etc.).
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(14 oktober 1793)
- fol. 161 - Op den 14 oktober, feestdag van den H. Donatianus en vervolgens feestdag
der stadt Brugge, was de kercke van St.-Donaes ter deser gelegentheijd als naer
gewoonte niet versiert, niet dan als ses kopere kandelaers op den autaer in den choor
staende ende niet als koper gebruijkt wordende. Ook en was als naer gewoonte de
groote zilvere rijve in den choor niet uijtgestelt maer alleen een kleijn zilver kasken
boven hetzelve het zilvere beelt van den H. Donatianus in dewelke de H. Reliquien
zijn berustende. Uijt alle welke men genoegsaem siet dat alle het zilverwerk deser
kercke sedert de ongeluckige Fransche tijden verborgen ligt en niet zal uijtgestelt
worden totertijdt dat dat men van 's landts behoudenis zal versekert zijn. (LXXXIII
gaset 14 oktober, etc.).

(17 oktober 1793)
Op den 17 oktober heeft men alhier de sekere aengenaeme tijding ontfangen dat de
Fransche legers langs de kanten van Maubeuge op verscheijde zijden door de
Vereenigde Legers geslegen zijn en reets fangs eenen kant tot in Picardien verjaegt.
Zulks doet verhopen dat de gewigtige plaetse van Maubeuge, aen welke zeer veel
gelegen is, haest zal verovert worden. Ondertusschen verneemt men met het grootste
hertzeer dat langs de grensen van West-Vlaenderen, besonder in Vueren Ambagt,
nog daegelijks door d'uijtvallen der Fransche barbaeren menige plonderingen,
brantstigtingen en moorden veroorsakt worden. (LXXXIII gaset 17 oktober, etc.).

(20 oktober 1793)
- fol. 162 - Op den 20 oktober is bij agreatie van Z.D. hoogweerdigheijd den bisschop
van Brugge, met toelaeting van 40 daegen aflaet voor die de goddelijcke diensten
zullen bijwoonen in de kercke van O.L.V. ter Poorterije, ingestelt eene agtdaegsche
devotie om door de voorspraek van Maria den hemelschen segen over de waepens
der Vereenigde Mogentheden in dees ongeluckige tijdtsomstandigheden af te smeeken,
ten welken eijnde heden en den laesten dag, met expositie van 't Alderheijligste, om
11 uren 's morgens eene solemnele singende misse zal gedaen worden, gelijk ook
alle daege geduerende de octave dezelve misse om 6 uren 's morgens zal gedaen
worden. Zullende bovendien ten zelven eijnde alle daege van 's morgens ten agt tot
den 10 uren verscheijde lesende missen gedaen worden, tot alle welke voor 's landts
geluk de neerstigheijd van eenider op 't kragtigste versogt wordt.

(21 oktober 1793)
Op den 21 oktober was er wederom geduerende den avond een groot disorder in
d'herberge Den Beer tusschen de Fransch- en keijsersgesinde deser stadt, tot zooverre
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dat de militaire wagt aldaer moest ter hulpe komen en de Franschgesinde de
stoutmoedigheijd hadden van op de soldaeten te schieten, geluckig geen gekwest
wordende, zijnde verscheijde van dese nog desen avond in egte van vangenis beweegt
geworden. (LXXXIV gaset van den 21 oktober, etc.).

(22 oktober 1793)
- fol. 163 - Op den 22 oktober verscheen in 't licht: ‘Herderlijcken brief van zijne
eminentie den Ardtsbisschop van Mechelen raekende de herstellinge der cloosters’(214),
ook: ‘Officieel bericht van den 19 oktober, etc.’, welke beijde stukken versaemling
sub N. konnen gesien worden en uijt welk leste berigt men met genoegen verneemt
de overgroote reets verbreijde victorien die door de Vereenigde Legers op de Fransche
behaelt zijn. Nu verneemt [men] ook uijt de stadt Parijs alle de merkweerdige
omstandigheden die de doodt of halsgeregt van d'ongeluckigste der koninginnen van
het barbaersch Vrankerlijk hebben verselt, reets in de gasette van gisteren door den
druk bekent gemakt en welkers ongeluckige omstandigheden te lang om te melden
verders in de gasette zullen tot verwondering van het heelal bekent gemakt worden.
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(24 oktober 1793)
Op den 24 oktober 's morgens van vijf tot 6 uren zijn langs de Smedepoorte
aengekomen en door dese stadt op de velden buijten de Cruijspoorte vertrokken, om
aldaer tot naerder orders te legeren, 150 bagase- en voorraedwaegens en eene
verdeelinge manschap van 't Engelsch leger, zijnde het camp dat ontrent Iper gelegert
heeft, en dit ter oorsaek dat het Fransch barbaersch leger andermael langs Meenen
en Vuerne poogingen aenwent om langs twee wegen in Vlaenderen te dringen,
waerdoor wij in de grootse ellende zouden gedompelt worden. (LXXXV gaset 24
oktober, etc.).

(25 oktober 1793)
- fol. 164 - Op den 25 oktober waeren 's morgens om 11 uren de generaele dekens
der ambagten deser stadt op 't collegie vergaedert om te geven advijs deliberatif
nopende de vraegstukken wegens verscheijde belastingen door de Staeten van
Vlaenderen gedaen tot onderstant van den tegenwoordigen kostbaeren oorloog van
welke mij zoo voor dese stadt als degone 's Landts van den Vrijen vier egte stukken
zijn toegekomen, in welke men den uijtleg deser vraegen siet en welke versaemeling
sub N. konnen gesien worden.
Heden zijn door dese stadt naer 't casteel van Antwerpen vertrokken 10 waegens
met sieke en gekweste van de Fransche krijgsgevangene die in d'abdije van St.-Andries
bewaert worden, zijnde alle de krijgsgevangene bestaende in 8 à 900 mannen reets
sedert gisteren en den gepasseerden nagt ook in batalions van 100 à 200 mannen
naer 't casteel van Antwerpen vertransporteert, om den opstant te voorkomen die
men niet zonder redens daeruijt op den roep van de naederinge der Fransche legers
daeruijt te verwagten hadde. Want men nu voorseker weet dat de menige
Franschgesinde die ongeluckig nog binnen Brugge gedoogt worden, reets pogingen
hebben gedaen om dees alle te laeten uijtbreken en ons dus, zoo het in hunne magt
geweest hadde, in de grootste ellenden te dompelen(215).
Ondertusschen zijn de tijdingen die men heden heeft - fol. 165 - ontfangen wederom
gunstiger geworden, terwijl het seker is dat de Fransche langs de kanten van Meenen
en Kortrijk zijn verdreven en dat de stadt Meenen wederom erovert en met troupen
der Vereenigde Mogentheden beset is. Langs de kanten van West-Vlaenderen zijn
ook veele troupen toegekomen, de sluijsen te Nieuport zijn geopent en de landen
onder water geset, zoodat de troupen der Fransche die Nieuport reets hebben beschoten
op de duijnen verschanst liggen, en zoo men desen avond zegt, door de Vereenigde
Legers zijn ingesloten. Wat hier van zijn mag zal men door egte tijdingen haest
vernemen, te meer omdat men heel desen naermiddag ontrent Nieuport de canonnen
zoodaenig heeft hooren donderen alsof men daer ontrent zoude zijn. Het welk eenider
die naer geen Fransche barbaeren langt, geduerig tusschen hoop en vrees in de grootste
onsteltenis dompelt, te meer omdat men binnen dese stadt Brugge ziet aenkomen
met pak en sak en waegens een overgroot getal ongeluckige inwoonders van de
grensen, uijt vreese van door de barbaeren of gedoodt of medegesleept te worden,
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dus hunne huijsen en goederen tot buijt laetende, die voorseker zullen gerunueert en
gebrant worden.

(26, 27 en 28 oktober 1793)
- fol. 166 - Op den 26, 27 en 28 oktober is de ontsteltenis en vreese binnen Brugge
en nog meer in de omliggende buijteplaetsen blijven aenhouden, uijt vreese dat geheel
Vlaenderen en West-Vlaenderen door de verwoede Fransche muijtelingen ging
overrompelt en aen hunne verderffelijcke woede ging blootgestelt worden. De vreese
wiert niet zonder redens vermeerdert op 't onophoudelijk gedonder van 't grof geschut
dat men voor en ontrent Nieuport hoorde, waer men voorseker weet dat er 4 à 5000
mannen Fransche barbaeren op de duijnen gecampeert liggen om die sterkte te
veroveren en van daer langs Oostende in Brugge te vallen, dog geluckig verneemt
men dat die sterkte allen wederstant bied en dat de Fransche uijt zee door eenige
fregatten
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en kotterschepen met het hoog water zullen verdreven worden. Men verneemt ook
dat er 6 à 7000 mannen Vereenigde Troupen zijn toegekomen en dat er hope is dat
de Fransche roovers zullen verdreven worden.

(28 oktober 1793)
Op den 28 oktober in den naermiddag zijn binnen Brugge gebragt, gebonden op
eenen boerewaegen en in egte van vangenis beweegt, 7 Clubisten van Thorhout, als
verdagt van medegeholpen te hebben opdat de gemelde provincien door de Fransche
zouden ten roof gestelt worden. (LXXXVI gaset 28 oktober nopende de fusieken.).

(29 en 30 en 31 oktober 1793)
- fol. 167 - Op den 29 en 30 en 31 oktober saeg men de vruegt op alle de aengesichten
der eerlijcke luijden (maer niet op de verderffelijcke Franschgesinde en Clubisten)
uijtschijnen op 't vernemen van de aengenaeme tijdingen dat de stadt Meenen door
de Fransche verlaeten en door de troupen der Vereenigde Mogentheden andermael
in besit genomen is, dat ook het beleg van Nieuport en het camp Fransche liggende
tot Scharbakke(216) opgebroken en tot in Oostduijnkercke verdreven zijn. Maer hoe
groot dese vruegt hier is, is de drofheijd niet minder op 't vernemen der onaengenaeme
tijdinge dat de Fransche op hunnen af togt, naer alle de woningen ontrooft te hebben,
dezelve nog bovendien in brant steken, van de tempels des Heeren erger als stallen
gemakt hebben, de heijlige vaeten ontheijligt en medegenomen hebben en de H.
Hostien op den grond geworpen en met de voeten getrappelt hebben, de klokken en
belforten tot zelfs het loot der kercken hebben zij door de vensters laeten in stukken
vallen en de stukken zooveel medegenomen als hun den tijdt toeliet, en dat sij de
autaeren, predik- en bichtstoelen hebben in stukken gebroken en in de kercken rond
dezelve de carmanjole(217) gedanst hebben. Hoe geluckig zouden wij dan zijn konden
wij van die godtslasteraes bevrijt worden. (LXXXVII gaset van 31 oktober, etc.).

Eindnoten:
(209) In de Brugse geschiedschrijving is nergens sprake van een afgezonderd gedeelte voor
niet-katholieken op het kerkhof van Sint-Salvators. Het hier vermelde overlijden is ook niet
geregistreerd in het begraafboek voor dat jaar. Wel werd er op 25 september een adjudant van
het derde bataljon grenadiers van Hannover begraven op het Sint-Salvatorskerkhof. Volgens
zijn overlijdensakte ging het echter om een katholiek, geboren en gedoopt in Hildesheim (SAB.,
Doop-, trouwen begraafboeken, Algemene doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge,
nr. 69, overlijdens Sint-Salvators, 1ste portie); zie ook noot 211.
(210) ‘Pelder’: baarkleed. Zwarte doek met kruis in borduursel of paarse kleur die tijdens begrafenissen
over de doodskist en bij zielemissen over de katafalk gelegd werd.
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(211) Dit overlijden met begrafenis is wel vermeld in het begraafboek van 1793, bij de begrafenissen
op de Sint-Jacobsparochie. De alleen met voornaam vermelde vrouw (Zara) was de echtgenote
van ene heer Hart, officier in het Engels leger, en geboren in ‘Elizabethtown in America’. De
pastoor van Sint-Jacobs vermeldt expliciet dat zij begraven werd in ‘caemiterio acatholicorum’,
het kerkhof voor niet-katholieken, bij de kerk. Drie dagen later, op 10 oktober 1793, werd de
twee dagen eerder te Menen overleden Robertus Gould op hetzelfde kerkhof begraven. Deze
adellijke Engelsman diende in het Engels leger als ‘assistens commissarius generalis’. Gaat het
hier om de generaal die door Van Walleghem vermeld wordt op 1 oktober? (SAB., Doop-,
trouw- en begraafboeken, Algemene doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr.
69, overlijdens Sint-Jacobs).
(212) De leengoederen van het Proostse, onder het gezag van de Proost van de Brugse Sint-Donaaskerk,
zijn opgesomd in M. COORNAERT, Dudzele en Sint-Lenaart, de geschiedenis, de topografie
van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartsommegang, Dudzele,
1985, p. 367-368.
(213) Oud-burgemeester Joseph van Caloen en raadspensionaris Jean Robert O' Donnoghue waren
in de nacht van 2 op 3 maart 1793 op bevel van generaal Flers gegijzeld geworden. Na een
verblijf in Rijsel werden ze in de versterking van Doullens gevangen gehouden. Door tussenkomst
van de prins van Oranje, de latere Willem I, werd deze gijzeling beëindigd. Hij ruilde de twee
Bruggelingen voor twee belangrijke inwoners van Roubaix, die hij gevangen hield. (L. KERVYN
DE LETTENHOVE, Les otages de la ville de Bruges en 1793, in: ASEB., XXXI (1880), p.
1-17).
(214) Zie SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 172.
(215) De Brugse Jacobijnen onderhielden inderdaad geheime contacten met deze Franse gevangen
soldaten (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 381-382).
(216) Hier wordt ongetwijfeld Schoorbakke bedoeld, een wijk aan de IJzer tussen Pervijze en Schore
(DE FLOU, o.c., XIV, Brugge, 1933, kol. 347).
(217) ‘Carmanjole’: Carmagnole, lied en dans uit de Franse revolutie.

(November)
(2 november 1793)
- fol. 168 - Op den 2 november is bij orders van het magistraet deser stadt bij
hallegebode en trommelinge aen het volk van Brugge en 's Landts van den Vrijen
bekent gemakt, dat alle degone die hun willen begeven naer Vuerne en Nieuport om
te spanneeren, zullen bekomen tot 16 stuijvers daegs en twee pond broot, naer welke
plaetsen van heden reets verscheijde persoonen die zonder werk zijn, vertrokken
zijn. Zoo men verneemt zijn er tot herstellinge en versterkinge van die verwoeste
plaetsen die in de grootste ellende door de barbaersche Fransche gedompelt zijn,
3000 werklieden bestemt opdat die plaetsen zouden versterkt en voor de woede der
barbaeren behouden worden.

(4 november 1793)
Op den 4 november is op versoek van het schoon regiment Fransche emigreen of
uijtgewekenen, alhier in besettinge liggende, om 10 uren 's morgens onder het luijden
van alle de klokken door onsen eerw. heer bisschop in de cathedraele kercke van
St.-Donaes in truermusik afgesongen eene pligtige misse van requiem voor de ruste
der ziele van de geslagofferde koninginne van Vranrijk, ten welke eijnde menige
godtvrugtige en het heele gemelt regiment met hunne vaendels in de rouw omhangen,
aldaer tegenwoordig waeren. Om 11 uren van desen morgen zijn de bagasewaegens,
alhier als fol. 163 aengekomen en op 't velt buijten de Cruijspoort gecampeert
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hebbende, door dese stadt wederom naer het leger afgesonden geworden. (LXXXVIII
gaset van 4 november, etc.).

(5 november 1793)
- fol. 169 - Op den 5 november is om agt uren 's morgens in de kercke der eerw.
paters Recoletten ter eeren van den H. Antonius afgesongen eene pligtige misse,
welke geduerende de agt volgende daegen zal gecontinueert op dezelve ure om den
almogenden Godt door de voorspraek van den zelven Heijligen te
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bedanken van de tot hiertoe bekomen weldaeden en om den verderen segen van den
hemel af te smeeken, zoo ook voor de rust der zielen die geduerende de troubels
overleden zijn. Geene daegen passeeren der zonder dat er publicke missen van
godtvrugtigheijd nu in d'een dan in d'ander kercke ten zelven eijnde door de
voorspraek der Heijlige gedaen worden.

(7 november 1793)
Op den 7 november verscheen in 't licht: ‘Oorsprongelijk regtsgeding van het
geregtshof van staetsomwenteling beleet tegen Marie-Antoinette, ardtshertoginne
van Oostenrijk, koninginne van Vranrijk, etc.’, sub N. te zien, uijt welk egt stuk men
siet welke beweegredens de barbaersche Fransche natie beweegt hebben om die
ongeluckigge koninginne tot schande van heel Europa op een schavot ter doodt te
brengen. (LXXXIX gaset 7 november, etc.).

(10 november 1793)
- fol. 170 - Op den 10 november in de cathedraele kercke van St.-Donaes op heden
geviert wordende den feestdag van den H. Carolus Borromius en den zelven octave,
is die pligtigheijd aldaer alsnu met veel minderen luijster als naer gewoonte wegens
de troubele tijdtsomstandigheden geviert geworden(218). Wanneer de confrerijen nog
in wesen waeren stelde men alle jaere in die kerk, in de voorkerk, den zilveren autaer
voor de choorduere en menige vercieringen. Nu wordt alleen den dienst gedaen in
d'Heijlig Sacramentcapelle en op den autaer zijn niet dan ses kopere candelaers
geplaest, niet anders dan koper ten dien eijnde gebruijkt wordende.
Desen avond was er een overgroot verschil in d'hostelrije het Hof van Commercie,
waer eenen Engelschman eenige effecten gestolen hebbende en ontdekt wiert waerom
hij zoo verwoed was dat hij tegen alle wilde vegten en alles in stukken slaent, tot
zooverre dat de wagt der emigereen van de Mart gehaelt zijnde, hij nog zoodaenig
verwoed was dat hij geensints konde tot reden gebragt worden of wilde tot in
d'hooftwagt gaen, waerom hij door dezelve wagt tusschen een menige menschen met
groot gewelt en geschreeuw met veel moeijte tot in d'hooftwagt gedregen wiert.

(11 november 1793)
Op den 11 november zijn door de stadt Brugge wederom eene groote menigte
voorraed- en bagasewaegens naer het leger in West-Vlaenderen vertrokken, waer
men zegt dat de Fransche muijtelingen wederom pogingen doen om de stadt Iper te
bombardeeren. Men zegt dat er in 't kort nog menige troupen zullen volgen om die
brandstigsters, plonderaers en moorders van de grensen te verdrijven. (XC gaset van
11 november, etc.).
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(13 november 1793)
- fol. 171 - Op den 13 november is in de kercke der eerw. paters Predikheeren begonst
eene solemnele octave voor alle de overledene van hetzelve order en ruste der zielen
die in den oorloog gestorven zijn, onder de bescherminge en voorspraek van Maria
de Victorie ofte van den H. Roosencrans, op heden om 7 uren het officie der
overledene in dezelve kercke afgesongen wordende(219), om 11 uren wiert aen den
autaer van O.L.V. afgesongen eene pligtige misse van requiem die geduerende de
octave alle daege ten agt uren zal gedaen worden. Op heden en geduerende de agt
daegen zal naer de vespers door diversche predikanten gepredikt worden en 't eijnden
het lof zal de Miserere gesongen worden. Geduerende het heele jaer word daegelijks
ten zelven eijnde om 8 uren eene lesende misse gedaen, alle de keersser die voor de
pligtigheijd zoo op den autaer als rond de kercke gebruijkt worden, zijn omhangen
met schilden op welke doodtshoofden en rond dezelve eenen roosencrans verbeelt
wordt. In 't midden der kercke zijn gestelt vier kopere kandelaers tusschen het midden
van welke het swart laeken op den grond geleijt de doodtsbaer beteekent. In de
revolutie van 't jaer 1789 wiert die pligtigheijd in 't openbaer voor
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d'overleden vaderlanders aldaer geviert en wordt tot heden aldaer onderhouden, dog
nu voor d'eerste mael in 't publiek onder den tijtel van d'ongeluckige die in den
oorloog gesnevelt zijn.

(14 november 1793)
Op den 14 november verneemt men de sekere tijdinge dat de Fransche legers de
grensen van West-Vlaenderen verlaeten en opgebroken, en dat ons eenigsints voor
d'invallen der Fransche geruster stelt is de tijdinge die er verbreijt wordt dat er 40000
mannen ingeropen zijn naer Parijs, waer men zegt groote revouten ontstaen te zijn
en dat de woede van 't volk ten hoogsten geresen is, reets de koningsmoorders om
hals gebragt wordende. (XCI gaset van 14 november, etc.).

(17 november 1793)
- fol. 172 - Op den 17 november in den naermiddag wierden binnen dese stadt Brugge
onder een groot geleijde Engelsche dragonders ingebragt ses Fransche husaeren te
peert die onder een grooten toeloop van volk tot op den Burg vergeleijt wierden. In
't eerste was 't gespreek algemeen dat dese met een gewichtig last vanwegens de
Fransche natie aenkwaemen, zoo zommige Franschgesinde hun lieten voorstaen, om
de stadt Brugge te sommeeren. Maer wanneer dit geleijde in plaets van in 't stadthuijs
aen den Engelschen commandant in 't Vrije voorgestelt wiert, wiert men van alles
geruster en nog meer tegens den avond wanneer de gemelde ses met hun peerden in
d'hooftwagt op de Mart, die door het regiment loijal émigré aldaer gehouden wordt,
beweegt wierden.

(18 november 1793)
Op den 18 november zijn 's morgens de ses Fransche husaeren door het geleijde
Engelsche van hier naer Gend vertrokken, naerdat dezelve teenemael ontwaepent
waeren en dat de nationele cocarde die zij op hun hoeden hadden door de soldaeten
van het regiment loijal émigré publikelijk geschuert en in stukken getrokken waeren.
Nu weet men seker dat dese ses Fransche krijgsgevangene zijn, waerdoor men
wederom geruster gestelt is; te meer omdat men verneemt dat dese langs den kant
van Poperinge gevangen zijn en de Fransche aldaer een groote neerlaeg bekomen
hebben, meer dan 1500 mannen ter plaetse gebleven zijnde. (XCII gaset van 18
november, etc.).

(19 november 1793)
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- fol. 173 - Op den 19 november verneemt men door egte maeren de zeer aengenaeme
tijdinge dat de Fransche barbaeren langs alle zijden op de grensen in hunne voorige
cantonmenten vertrokken zijn en dat alle hunne hope tot het veroveren van de
Nederlanden verdwenen is. 't Is bijnae ongeloovelijk met wat eenen troost alle
vredelievende en eerlijcke persoonen dese aengenaeme tijdingen vernemen, wanneer
men insiet aen wat al rampen men zoud blootgestelt geweest zijn indien die
vervloekelijcke natie die nog Godt, nog vorst, nog paus herkennen, oijt alhier hadden
weergekeert. Prueven zijn hiervan maer al te veel onse ongeluckige naebueren van
bijnae alle de grensen die niet alleen van hunne goederen berooft maer wiens woonsten
teenemael verbrant zijn.

(21 november 1793)
Op den 21 november, daegs naer het eijndigen van de octave in de kercke der eerw.
paters Predikheeren voor degone die in den oorloog gestorven zijn, als hiervooren
fol. 171 vermelt is, in dezelve kercke om 11 uren gedaen eenen solemnelen lijkdienst
voor alle de overleden confraters die overleden zijn sedert dat die godtvrugtigheijd
is ingestelt in jaer 1789 wanneer de patrioticque revolutie in de Nederlanden begonst
is(220), om welke reden zoo men nu seker weet de paters Predikheeren groote moeijte
gehad hebben om die octave publik te mogen houden, die hoewel met goede intentie
onderhouden als een overblijfsel van 't patrioticq zoud konnen aensien worden. (XCIII
gaset van 21 november, etc.).
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(23 november 1793)
- fol. 174 - Op den 23 november is alhier binnen Brugge door eene estafette de sekere
aengenaeme tijdinge aengebragt dat de considerable sterkte genaemt Fort Louis(221)
naer een langen tegenstant door de Vereenigde Legers op de Fransche is verovert,
dat de besettinge bestaende in circa 5000 mannen zig op den glacis(222), naer de
waepens afgeleijt te hebben, als krijgsgevangene heeft overgegeven. Die veroveringe,
vervoegt met andere victorien die daegelijks behaelt worden, begint ons langer hoe
geruster te stellen dat de Nederlanden door de Fransche barbaersche legers niet meer
zullen konnen verovert worden.

(25 november 1793)
Op den 25 november op 't vertrek der Gendsche barge wierden op dezelve twee
vrouwspersoonen herkent en aengehouden, die verselt met twee à drij manspersoonen
geduerende eenige gepasseerde daegen verscheijde winkels deser stadt bestolen
hebben. Eenen sak met verscheijde lappen gestolen goederen liggende onder eenen
bank op de barge wiert gereclameert en in dezelve wierden verscheijde gestolen
goederen herkent, met welke goederen zij saemen in egte van vangenis zijn beweegt
geworden.
Desen morgen wiert op de Vrijdagmart de revue gedaen over degone van de
besettinge deser stadt van het regiment loijal émigré bestaende in voet- en peerdevolk
in ontrent 1000 mannen, welke t'eijnden de revue op de Mart geparadeert hebbende,
in de casernen weergekeert zijn. (XCIV gaset van 25 november, etc.).

(28 november 1793)
Op den 28 november volgende gasette dito.

(29 november 1793)
- fol. 175 - Op den 29 november wiert bij hallegebode en affictie door orders van 't
magistraet bekent gemakt dat alle degone deser stadt die eenige ledige kaemers of
huijsen te verhueren hebben voor de officieren van de te verwagt wordende troupen,
dezelve versogt worden op de bekentmaekinge deser ten stadthuijse te komen
overgeven, opdat in de logementen zoud konnen voorsien worden. Zoo men in 't
algemeen zegt zullen binnen Brugge eerstdaegs 5 à 6000 mannen troupen de
winterkwartieren komen nemen, de noodige plaetsen voor 't logeren van 't peerdevolk
ook reets uijtgesteken wordende. Desen avond zijn hier aengekomen ontrent 150
mannen Fransche troupen die dezelve legers, die bijnae van alles ontbloot zijn, zoo
wegens de kleedinge als eetwaeren [ontvlucht hebben]. Dese zullen hier binnen
Brugge in 't regiment loijal émigré ingelijft worden.
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Eindnoten:
(218) Over de Carolus Borromeus-devotie te Brugge, zie MV. 1791-1792, p. 63, f. 136 en p. 82, n.
168.
(219) Zie noot 160.
(220) Op de oprichting van deze confrerie wordt gealludeerd in MV. 1789, p. 121, f. 90 en p. 124, f.
101, zie ook noot 161.
(221) Een versterking te Coudekerque-Branche, Frankrijk, département du Nord (DE FLOU, o.c.,
IV, Brugge, 1924, kol. 277; VIII, Brugge, 1928, kol. 456. En zie MV. 1794, f. 7).
(222) ‘Glacis’ Frans, d.i. aardglooiing, talud. In deze context de wal rond het fort.

(December)
(2 december 1793)
Op den 2 december heeft men de volle werkinge begonst van de veldtbakovens langs
den calsijdeweg van Steenbrugge, welke nu als hiervooren verhandelt een stuk land
verder verplaest zijn terwijl d'eerste te diep in den grond gemakt waeren. Nu zijn
dezelve 20 ovens gemest boven d'aerde tot veel meerder gemak van de bakkers en
van weerkanten dezelve is er gemest eene groote cabaene, in welke als tevooren in
de tenten het meel gekneet en alle de noodige werkingen gelijk ook het meel en broot
geplaest gedaen worden. (XCVI gaset van 2 december, etc.).

(4 december 1793)
- fol. 176 - Op den 4 december gebuerde binnen dese stadt Brugge eene diefte die
op de volgende wijse ontdekt wiert. Vijf persoonen in den winkel van sr. Maes,
mercenier wonende bij de Craene, een lap zijde neusdoeken gestolen hebbende,
waeren met dezelve reets weg wanneer den gemelden Maes thuijs kwam, welken
zulks vernemende en wetende hoedaenig dezelve gekleet waeren, is alom agter
dezelve geloopen en die bij de Molenbrugge ontmoetende spraek hij hun aen, waerop
vier der zelve seffens vlugteden, dog eenen vasthoude gaf desen hem zijne horlogie
opdat hij hem hebben zoude laeten loopen, welke niettegenstaende den zelven Maes
naer het volk riep:
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‘houd vast dieven, dieven’ waerop eenige toegekomen zijnde zij den zelven hebben
beweegt tot in de wagt der schaedebeletters. Men zegt dat hierdoor de heele complice
van dieven die in de stadt loopen en groot is zoud konnen ontdekt worden.

(5 december 1793)
Op de 5 december wierden 's middags door dese stadt vervoert langs de Smedepoorte
16 stukken canon, welke met eene verdeelinge peerdevolk de noodige cuissons en
bagasewaegens naer het leger vervoert wierden, welke ontrent Iper gecantoneert ligt.
Zoo men nu zegt zullen door de troupen uijt vreese van den inval der Fransche binnen
dese stadt geen winterkwartieren genomen worden. (XCVII gaset van 5 december,
etc.).

(7 december 1793)
- fol. 177 - Op den 7 december wierden 's morgens van den 11 tot den 1 uren voor 't
stadthuijs tentoongestelt de twee vrouwspersoonen aengehouden op de Gensche
barge, als hiervooren fol. 173 vermelt. Nevens dezelve lag op de banken en hing op
eene coorde eenen completen winckel van alle soorten van winkel, bestaende in
zitser, catoenen saimiesen, linwaet, lint en gaeren tot eenen lap rouse inclus(223), alle
welke door dees twee coopvrouwen zonder gelt, geassisteert door eenige
manspersoonen, in verscheijde winckels deser stadt gestolen zijn. D'eene van dees
twee Gensche koopvrouwen stont alle den tijdt met neergeslaegen oogen en d'andere
saeg zeer frank naer het volk en antwoorde zelfs stoutelijk op de beschimpingen die
haer gedaen wierden, welke oorsaeke was dat sij naer de vangenis geleijt wordende
bijnae door 't volk overrompelt wiert.

(9 december 1793)
Op den 9 december zijn langs de Smedepoorte aengekomen ontrent 500 mannen
Engelsch peerdevolk met de noodige bagasewaegens welke op de Mart geparadeert
hebbende, naer verscheijde parochien in 't noorden vertrokken zijn. In den naermiddag
zijn er vertrokken naer Meenen ontrent 300 mannen van onse besettinge van het
regiment loijal émigré, waeruijt men voorsiet dat de winterkwartieren aldus nu alhier
dan aldaer zullen betrokken worden. (XCVIII gaset van 9 december.).

(12 december 1793)
Op den 12 december volgende gaset dito.
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(13 december 1793)
- fol. 178 - Op den 13 december zijn in den morgen uijt de stadt Brugge langs de
Smedepoorte in verscheijde batalions en op verscheijde uren vertrokken de
geingaseerde troupen van het regiment loijal émigré, welke ten meerderen deele
alhier dienst hebben aengenomen tot groot voordeel en consomptie voor de stadt
Brugge. Dese zijn met slaende trommels en vliegende vaendels van hier naer Meenen
en op de grensen van Vranrijk vertrokken, waer men verneemt door de Fransche
muijtelingen groote buijtenspoorigheden en vrugteloose poogingen om in het landt
te vallen, gedaen te worden. Om 12 uren van desen middag ontfing sr. Jan Batiste
Ritsin(224) de H. geregten van Onse Moeder de H. kercke en overleed om 2 uren 's
middags, naer weijnige teekens van siekte overvallen te zijn, terwijl desen ouden
grijsaert sedert eenige maenden als in zijn kintsheijd als onnoosel geleeft heeft.
Wanneer op den 16 december desen ouderling van de heele stadt om 11 uren 's
morgens, naer 't afsingen van een pligtige lijkdienst, op 't kerkhof van St.-Salvators
begraven wiert. 't Nu compleet te verwonderen is dat 102 jaeren dat desen ouderling
binnen Brugge geboren en nu is begraven geworden, zijnde geboren den 16 december
1691 gelijk verders nopende zijn jubilé en levensloop in de CIV gasette van den 29
december 1791 tot verder ondervinding kan naegesien worden. (C gaset van 16
december, etc.).
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(17 december 1793)
- fol. 179 - Op den 17 december zijn in den naermiddag binnen Brugge aengekomen
500 mannen voetvolk Hannoversche troupen met veele bagasewaegens en vier stukken
canon, welke voor d'hooftwagt zijn geplaest geworden. Zijnde ook seffens d'hooftwagt
op de Mart, die sedert het vertrek van het regiment loijal émigré gesloten was, geopent
geworden. Dese zijn in de casernen geinkwartiert geworden en den heelen etat major
wordt in de huijsen der rijcke en opgehuerde particuliere camers gelogeert, zoodat
er nog geene borgers belast worden. Dog indien het waer is gelijk er geseijt wordt
dat er nog verscheijde duijsent troupen binnen Brugge de winterkwartieren zullen
betrekken, vreest men in 't algemeen dat de generaele borgers gelijk nu te lande met
dezelve zullen beleijt worden.

(19 december 1793)
Op den 19 december is vanwegens d'orders van de heeren borgmeesters en schepenen
deser stadt Brugge, 's Landts van den Vrijen en Proossche van stadthuijs, en alom te
lande gepubliceert(225) dat er vanwegens den commandant der Engelsche troupen
klagten zijn toegekomen dat de veltbakovens staende binnen paele buijten de
St.-Catarinepoorte geduerende den nagt zoo van hout als andere ingredienten bestolen
waeren, waerdoor selfs de goede trouwe die men op de veltbakkers heeft zoud konnen
gekrent worden. Waerin willende voorsien geordoneert wordt dat nietmant voortaen
op arbitrare correctie naer den vier uren 's avons [en] voor 8 uren 's morgens in des
zelfs beluijk meer vermag te [komen], zullende de overtreders aen hunnen
competanten regten overgelevert worden. (CI gaset van 19 december, etc.).

(21 december 1793)
- fol. 180 - Op den 21 december is wegens de sententie crimineel voor 't Landthuijs
van den Vrijen op een schavot door den scherpregter gegeesselt en door voorspraeke
en goede vrienden van de galge ontsnapt, den peerdedief, sedert eenigen tijdt als
vooren fol. 124 verhandelt, in de vangenis gecoloqueert geweest heeft, zijnde eenen
boer oudt circa 30 jaeren, ontfangende op 't schavot, onder verhement schreeuwen
ontrent 100 slaegen en voorders wegens dezelve crimineele sententie voor den tijdt
van 30 naereenvolgende jaeren tot het Generael Correctiehuijs der stadt Gend
verwesen zijnde, naer het welk den zelven daegs hiernaer met de barge naer Gend
is vertransporteert geworden.

(23 december 1793)
Op den 23 december stonden op de Mart voor d'hooftwagt geplaest met swaere
boeijen aen armen en beenen twee officiersknegten die voorseker op 't begaen van
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eenige dieften aldaer bijnae den heelen morgen als tentoongestelt wierden. Het gerugt
liep in den naermiddag dat dezelve op de Mart gingen door de wissen gejogen worden,
dog zulks wiert niet geexecuteert, zoodat men niet weet welke straffe dezelve zullen
ontfangen.
Bijnae alle daege siet men binnen dese stadt Fransche krijgsgevangene inbrengen
die op de grensen genomen worden. Ook is daegelijks binnen dese stadt de ravase
zeer groot door de menige waegens en peerden die voorraed voor de legers komen
haelen. (CII gaset van 23 december, etc.).

(26 december 1793)
Op den 26 december volgende gasette d[ito].

(27 december 1793)
- fol. 181 - Op den 27 december 's morgens saeg men op verscheijde plaetsen deser
stadt dat er geduerende den gepasseerden nagt verscheijde dieften van ijser, zoo van
keldergaeten, calommen van vensters en roosters der duiren(226) of waterloopen, met
gewelt en swaere braeken waeren afgeforceert en uijtgedaen, onder welke was een
dobbel ijser liggende boven mijnen voorkelder, het welk ook met zoodaenig gewelt
is afgebroken dat de arduijnsteenen in welke het loot gegoten is, teenemael in stukken
doorspleten
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waeren. Behalvens dees dieften van ijsers, dat behalvens de huijsbraeken van kleene
waerde is, gebueren zoo op de bleekerijen, opene plaetsen en op d'huijdevetterije nu
sedert eenigen tijdt bijnae alle nagte swaere dieften, van alle welke geene daeders
ontdekt worden, niettegenstaende alle de menige voorsorgen die er diesaengaende
door 't magistraet gedaen worden.

(30 december 1793)
Op den 30 december zijn 's morgens langs de Cruijspoorte aengekomen en door de
Smedepoorte naer de Fransche grensen vertrokken ontrent 500 mannen peerdevolk
die schoon gemonteert waeren. Weijnige daegen passeren der zonder dat men geene
escadrons peerde- ofte voetvolk de stadt Brugge nu naer d'eene dan naer d'ander
plaets siet doortrekken, het daegelijks vervoeren van levensmiddelen naer de legers
nog altijdt ook even groot zijnde. (CIV gaset van 30 december en eijnde van 't jaer
ons heeren 1793).

Eindnoten:
(223) Voor ‘zitser’ en ‘lap rouse’ kon geen verklaring gevonden worden, uit de context kan evenwel
afgeleid worden dat het om een soort textiel gaat. Met ‘saimiesen’ wordt ongetwijfeld chemises
(Frans) in de betekenis van hemden bedoeld.
(224) Betreft Jan Baptiste Retsin, weduwnaar van Anne van Steenbrugghe, overleden op 13 december
1793, in de Sint-Salvatorsparochie, 2de portie. (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de
Sint-Salvatorsparochie, 2de portie, nr. 69; zie ook MV. 1791-1792, p. 83, n. 174).
(225) Zie SBB., Van Huerne, 1793 II, nr. 201.
(226) ‘Duire’: duwiere. Rioolput of ontvanger die water uit goten of greppels opvangt en vandaar
naar het rioolnet afleidt. Deze putten of ontvangers zijn nog heden afgedekt met ijzeren roosters
(DE BO, o.c., p. 283-284).
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Noten bij Merckenweerdigste voorvallen 1793
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.
SBB.: Stadsbibliotheek, Brugge.
SBB., Van Huerne: VAN HUERNE J.(oseph), Annales sive Miscellanea ofte
versaemelinge soo van geschreven als gedruckte geschiedenissen, placcaeten,
ordonnantien, tonneelspeelen, liedekens, immers alle meest betreckelijk op onse
stadt Brugge ... anni 1792-1795. (6 banden).
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Daegelijcksche gevallen 1793
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Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1793
Jaerschrift
sIet nU aLWeer 't geVoLg hIer kLaer Van 't eenDUIJst
seVenhonDertenDrIJentnegentIChste Iaer.
(Januari)
(5 januarij 1793)
- fol. 263 - Op den 5 januarij zijnde martdag was het tusschen eenen hivigen vorst
ende suijdenwindt, den koutsten dag van alle die men nog geduerende desen winter
ontmoet heeft, welken vorst, dog met geene groote hevigheijd sedert den 1 deser
begonst hebbende, heden tegens den avond op de volgende wijse eijndigde: het weder
tusschen eenen zeer kouden windt in regen schijnende te veranderen was het niet
dan ijs dat er viel vermengt met haegelsteenen, al hetwelcke seffens aen de
calsijdesteene vervroos en de heele stadt als eene ijsbaen maekte, waerdoor veele
persoonen hun been braeken en aen andere ongelucken onderhevig waeren.
Geduerende den avond veranderde het weder in snee- en haegelvlaegen die de
glatheijd verminderde en op alle welcke een aengenaem doeijweder gevolgt is.

(10 januarij 1793)
- fol. 264 - Op den 10 januarij wiert op den weg leijdende naer Loppem gevonden
eenen man, wonende en kleermaeker op dezelve parochie zijnde, denwelcken aldaer
op de volgende wijse doodt sat: hij hadde onder zijn arm een reijssak en met zijne
andere handt onder zijne kaek leunende wiert hij 's morgens alzoo doodt gevonden,
sittende in 't midden van eene waterstraet op zijn gat plat op den grondt, waer hij
waerschijnelijk door het menig gevallen water niet voorder hebbende konnen
geraeken, alzoo door de koude van den nagt doodt versteven en vervrosen was,
welcke zooveel te meer gepresumeert wordt omdat desen ook sedert lang een groote
prefectie van het genever drincken gemakt heeft en dus ook aen zijn eijnde gekomen
is.

(15 januarij 1793)
Op den 15 januarij en eenige andere volgende daegen is het doijweder verandert in
sneeuw verselt met een fellen noordenwindt, waerdoor de sneeuw langs alle zijden
op hoopen gedreven wiert. Naer twee daegen en nachten aldus gesneeuwt te hebben
is het weder verandert in een fellen vorst zoodaenig dat alle waters onbevaerbaer
waeren, continueerende tot op den 22 deser, wanneer het weder andermael in een
aengenaem doeijweder is verandert geworden.
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(22 januarij 1793)
- fol. 265 - Op den 22 januarij sieur Brol, meester-bakker wonende in 't Gendhof,
vond, 's morgens wacker wordende, zijne vrouw nevens zijne zijde doodt liggen
zonder dat denzelven geduerende den nagt bij haer overlijden daervan
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het minste gewaer geworden hadde, uijt welke men kan oordeelen wat schrik zulks
aen desen man bij zijn ontwekken veroorsakt heeft. Dees vrouw hadde sedert eenigen
tijdt wel eenige voorteekens van siekte gevoelt, dog dezelve door den doctor van
geen belang geagt zijnde, is zulks mogelijks d'oorsaeke geweest dat dees vrouw
sieker zijnde als den doctor zelfs meijnde dus ongeluckig zonder eenige geregten
van Onse Moeder de H. Kercke te ontfangen, overleden is.

(27 januarij 1793)
Op den 27 januarij en geduerende eenige volgende weken wiert op de Vischmart in
eene kaemer vertoont hetzelve trotzig handwerk of mechanik met eenige
merkweerdige nieuwe vertooningen nogtans, zooals diesaengaende hiervooren fol.
235 [DG. 1792] aengewesen is, waerbij ook vertoont wiert het konstgewerkt werktuijg,
van welke hiervooren fol. 257 [DG. 1792] mentie gemakt is, - fol. 266 - zulks
daegelijks met grooten toeloop, wegens de menigte Fransche die hun in stadt bevinden,
voor een geringen prijs besigtigt wordende in de herberg Het Hof van Brussel op de
Vischmart, waer de verbeeldingen voor de duere ten toon daegelijks geexponeert
waeren.

(Februari)
(3 februarij 1793)
Op den 3 februarij is van de predikstoelen deser stadt afgelesen en geaffixeert den
herderlijcken brief van onsen eerweerdigsten heer bisschop voor den aenstaenden
vasten, behelsende eene wijtloopige herderlijcke vermaeninge nopende den
aenstaenden vasten(1) en hoe het vasten door het waere geloof moet verselt worden.
De versagtinge in het eten der spijsen is toegelaeten als sedert eenige gepasseerde
jaeren geplogen, behalvens dat men alleen maer voor het eten van vleesch moet
daegelijks vijf Vaeder ons en Weest gegroet lesen of eenen schelling voor de
gemeenen armen geven wanneer zulks ook in de voorgaende jaeren in het eten van
suijvel daegelijks plaetse gehadt heeft. Nopende de militaire troupen welcke hun in
het bischdom geduerende den vasten zullen bevinden, is er toegelaeten tot aen den
sergant, en niet aen den hoogeren staet, op alle - fol. 267 - de daegen van den vasten,
behalvens Aschdag en Goeden Vrijdag eijeren te eten, het eten van vleesch ook
daegelijks behalvens op Aschdag en de vrijdaegen van den vasten aen de militaire
die hun in 't bischdom zullen bevinden toegelaeten zijnde.

(12 februarij 1793)
Op den 12 februarij is zeer subitelijk overleden sieur Winters, merchenier, wonende
in de St.-Jacobsstraete welken kleijn van postuer, mismakt en gebult was. Desen
hedenmorgen nog uijtgegaen hebbende meijnde in den naermiddag thee te drincken,
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wanneer hij op 't onvoorsiens in eene kwalijkte viel en in den tijdt van eenige minuten
in d'armen van zijn oude moeder stierf zonder dat hem, niettegenstaende alle den
vlijt die er aengewent wiert, eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt
worden.

(25 februarij 1793)
Op den 25 februarij was het geduerende den dag en volgenden nagt bij uijtnementheijd
windig weder, den windt uijt den westen tusschen hevige regenvlaegen zig zoo hoog
verheffende dat er binnen dese stadt verscheijde huijsen en daeken merkelijk
beschaedigt wierden en welk weder ook ongelucken ter zee zal veroorsakt hebben.
Sedert het laest gemelt hard weder heeft men tot nog - fol. 268 - toe niet dan een zeer
megaende weder ontmoet, zoodaenig alsof het tot hier toe geen winter en zoude
geweest hebben. Welk sagt weder voor dese winter ten uijtersten nootsaekelijk was
voor de arme menschen, terwijl door de ongeluckige aenhoudende troubelen
veroorsakt door het heele Nederlant alle eetwaeren even dier geworden zijn en meest
alle menschen zonder werk zijn, waerdoor hadde men eenen fellen winter moeten
ontmoeten het zoude konnen gebuert hebben dat veele arme van gebrek zouden
gestorven hebben.

Eindnoten:
(1) Zie SBB., Van Huerne, 1793 I, nr. 71.
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(Maart)
(4 maerte 1793)
Op den 4 maerte begonde naerdat men tot hier toe een zeer sagt weder ontmoet heeft,
een zeer streng winterweder welcke daegelijks tusschen het waeijen van eenen hevigen
noordenwindt continueerde tot op den 13 deser, wanneer het weder andermael in een
gewenscht doeijweder veranderde. Geduerende heel desen tijdt nogtans heerschte
eene uijtnemende droogte, zeer gewenscht voor veele landen die onder water liggen,
dog de waters wierden zoodaenig niet bevrosen dat den scheepvaert gestremt lag.
Ook heeft men geduerende dit hart weder geene sneeuw- of haegelvlaegen ontmoet
zoodat het rijden der sleden geduerende desen winter nauwelijks plaetse gehadt heeft.

(23 maerte 1793)
- fol. 269 - Op den 23 maerte begonde andermael een zeer streng weder. Den windt
waeijde daegelijks uijt het noorden met eene zoodaenige hevigheijd dat de waeters
bevrosen, dog niet onbevaerbaer waeren, welk weder dat te verwonderen is
continueerde tot op den 2 april met eene overgroote droogte zonder het vallen van
eenige sneeuw- of haegelvlaegen, zoodat men geduerende desen winter nauwelijks
de snee op de straeten heeft zien liggen en alsnu andermael in een aengenaem
doeijweder veranderde. Dit gepasseert weder heeft zeer schaedelijk geweest aen
menige fruijtboomen, die reets door den sagten winter die men wederom dese jaere
ontmoet heeft, in volle blommen stonden, en zoo door den vorst als overgrooten
windt zeer weijnig vrugten zullen voortbrengen en een oneijndig getal botten en
blommen van die boomen vervrosen en afgewaeijt zijn. Dit droog weder nogtans
heeft alder voordeelig geweest voor het indringen van de Keijserlijcke en Koninglijcke
legers, die wegens de droogte der wegen met het grof geschut gemakkelijk de
Nederlanden zijn konnen indringen, en de Nederlanden nu onder de regeering van
Franciscus den I weergekeert zijnde verhoopt men dat de treckingen der keijserlijcke
en koninglijcke loterije haest zullen hernomen worden.

(April)
(13 april 1793)
- fol. 270 - Op den 13 april is binnen de stadt Brussel getrokken den 760ste treckinge
van de keijserlijcke en koninglijcke loterije, welke op den 10 november 1792 moest
getrokken worden, maer als dan tot hier toe is opgeschort geworden wegens den
ongeluckigen inval der Fransche in de Nederlanden, zooals hiervooren fol. 256 [DG.
1792] kan gesien worden. Zijnde vervolgens uijt het rad der fortune getrokken de
nombers: 65, 46, 31, 87, 11.

(16 april 1793)
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Op den 16 april sneeuwde en hagelde het bijnaer den heelen dag zoo hevig, dal hadde
de sneeuw niet seffens gesmolten, dezelve zeer hoog zoude gelegen hebben.
Daegelijks is het zeer kout en den noordenwindt die geduerig blijft aenhouden waeijt
zoodaenig dat het 's nagts sterk vriest, zoodat men nu sedert meer dan ses weken een
zeer onaengenaem weder ontmoet, de nachten besonderlijk zoo kout als in den winter
zijnde zoodat den sagten winter die men dese jaere gehadt heeft door dit streng
jaergetijde als vernieuwt wordt.

(20 april 1793)
Op den 20 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 761ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 19, 4, 44, 26, 2.

(27 april 1793)
- fol. 271 - Op den 27 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 762ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 80, 37, 73, 13, 45.

(Mei)
(1 meij 1793)
Op den 1 meij gebuerde een groot ongeluk. Eenen boerenwaegen bespannen met
twee peerden langs d'Ezelpoorte in stadt komende naemen de peerden in d'Ezelstraete
schielijk de vlugt, waerdoor het gebuerde dat eene oude vrouwe die meijnde
d'Ezelbrugge op te komen op eene ongeluckige wijse zoo door de
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peerden als waegen overreden wiert, zoodaenig gewont zijnde dat er aen dezelve
geene teekens van leven over waeren. Dezelve in een huijs gedraegen zijnde is aen
haer in alle haest tusschen doodt en levende de H. Olie gegeven geworden.

(4 meij 1793)
Op den 4 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 763ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 49, 4, 31, 77 59.

(5 meij 1793)
- fol. 272 - Op den 5 meij d'eerste vertooning wegens de foire(2) op het Pandreijken
vertoont wordende op eenen theater, waer zoo op de slakke als stijve coorde menige
sprongen en andere merkweerdige konsten alle avonden vertoont wierden, als over
jaer aldaer door den zoogenaemden Slijper gedaen is. Zoo gebuerde het dat desen
avont alle de planken voor den theater gemakt, waerop vele menschen saeten,
teenemael instorte waerdoor verscheijde hier merkelijk gekwest waeren. Boven de
vertooninge waeren op het Pandreijken gestelt drij houte cabaenen, in eene van welke
een konstgewerkt horlogiewerk wiert vertoont, in het ander veele buijtengewone
konsten en sprongen en in het derde een Holandts schouwtonneel van welke het
volgende bericht uijtgegeven wiert: ‘Met permissie van het magistraet wordt aen alle
heeren, dames en liefhebbers bekentgemakt dat alhier is aengekomen C. Rams en
comp. medebrengende het groot Hollandts schouwtonneel van Ghineessche schimmen
en marionetten. De egte schimmen die in de Seven Provencien te zien zijn en welcke
hier noijt zijn vertoont, gaende in - fol. 273 - schoonheijd alle konsten te boven, men
vleijt zig daerom bovenal die zig uijtgeven de egte schimmen te besitten, dog 't welk
niet als naemaksel is en ook hoe opgesmukt de goedkuering van alle aenschouwers
te zullen wegdraegen, zoowel in de uijtvoerigheijd der bewegende voorwerpen en
decoratien alsook in de werkende beelden, door moeijlijcke en kunstige exercitien
in de grootste volkomentheijd naer het leven; klimmende op laddertrappen, vaerende
in schuiten, rijdende in waegens, schietende met snaphaenen en doende velerhande
dingen meer. Men geeft de tamme en wilde gediertens alderleije naturelijcke
bewegingen, men doet de vogelen vliegen en de visschen swemmen, men verwisselt
verscheijde gedaenten ten aensien van menschen, men geeft daegelijks veranderingen
naer den besten smaek en die meest bekoorlijk voor het oog der aenschouwers zijn.
Tot besluijt den konstrijcken toveraer, met alle avonden veranderingen van stukken.
Tot meerder genoegen en plaisier van de aenschouwers, zal men nae het spelen der
Gineessche schimmen alle avonden met extra fraeije naer het leven gemakte en
gekleede beelden verscheijde commedien spelen, nog zal men vertoonen de groote
roemrugtige zeeslag op Doggersbank zoo naturelijk als dezelve den 5 augustus - fol.
274 - 1781 is voorgevallen en daernaer de groote Noordzee met allerhande zeevisschen
en zeegedierten’.
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(11 meij 1793)
Op den 11 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in
Henegauw geschiet de 764ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 14, 4, 81, 10, 43.
Hedennaermiddag gebuerde een groot ongeluk, sr. Verhaege, wonende in de
Carmestraete, saeger van stijle, hebbende eene vrouw en seven kinders, een comfoor
met buskolen in een verst gemesten regenbak gestelt hebbende om op te droogen is
daerin gegaen en seffens door den damp tot de doodt versmagt. Eenen anderen daer
ook in gaende om den ongeluckigen te helpen zoude hetzelve lot ondergaen hebben
zoo hij niet seffens daeruijt getrokken hadde geweest. Eenen corael van St.-Donaes,
desen naermiddag ook langs de Coupure spelende, is in dezelve gevallen en
niettegenstaende alle tijdige hulpe die er was is hij doodt uijt het water getrokken
geworden.
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(18 meij 1793)
Op den 18 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
765ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 26, 10, 56, 24, 77.

(25 meij 1793)
- fol. 275 - Op den 25 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 766ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 42, 81, 2, 51, 85.

(30 meij 1793)
Op den 30 meij, zijnde den feestdag van het Alderheijligste Sacrament des autaers,
was het door het waeijen van eenen fellen aenhoudenden noordenwindt zoo kout
alsof het winter zoude hebben geweest. In den naermiddag vielen eenige swaere
haegelvlaegen welke voor dit saisoen groote schaede aen de landtvrugten
veroorsaeken. Van den anderen kant is dit seltsaemig kout weder dat nu geduerende
de heele maendt aengehouden heeft, verselt door eene aenhoudende droogte, waerdoor
den noodt van water zoo binnen dese stadt als te lande overgroot begint te worden.

Eindnoten:
(2) Zie DG. 1791, p. 192-193, f. 188-192.

(Juni)
(1 junij 1793)
Op den 1 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen in Henegauw
geschiet de 767ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 74, 78, 7, 10, 37.

(8 junij 1793)
- fol. 276 - Op den 8 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 768ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 35, 77, 54, 73, 12. Desen morgen gebuerde

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

een groot ongeluk. Eenige waegens gelaeden met visch en eenige menschen die hun
op dezelve bevonden, van Blankenberg naer de stadt Brugge afgereden komende,
zoo gebuerde het dat den eenen waegen voor den anderen langs den calsijdeweg niet
willende wijken eene der zelve de vlugt nam, waerdoor een vrouwspersoon dwers
over het hert overreden wiert zoodaenig dat men aen dezelve bijnaer geen leven saeg.
De andere die hun ook op den zelven waegen bevonden, wierden alle van den zelven
afgesmeten die hoewel zij gewont waeren niet overreden wierden, het peert in plaets
van naer Brugge als verwoet weder naer Blankenberg vlugtende.

(15 junij 1793)
Op den 15 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 769ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 90, 25, 79, 34, 19.

(15 junij 1793)
- fol. 277 - Op den 15 junij is eijndelinge het seltsaem droog en kout weder voor dit
jaergetijde, dat men nu tot groote schaede der landvrugten sedert meer dan thien
weken ontmoet heeft, verandert in eenen aengenaemen regen waerover elck nu
zooveel te meer verblijd is omdat den noodt van water zoo binnen dese stadt als te
lande overgroot was.
Desen naermiddag gebuerde een groot ongeluk in een smitswinckel langs de
Langereije. Aldaer eene fusicke gebragt zijnde om te kuijsschen, speelden twee
jongers met dezelve waerdoor den eenen den anderen zonder te weten dat die gelaeden
was, door het hooft dootgeschoten heeft. Op de veste gebuerde nog een ander ongeluk,
waer een kint oudt vier à vijf jaeren, te naer den molen speelende, door de heckens
van den draeijenden molen zoodaenig getroffen wiert dat er geene teekens van leven
aen 't zelve meer bespuert wierden.

(22 junij 1793)
Op den 22 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 770ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 25, 54, 49, 14, 45.
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(28 junij 1793)
- fol. 278 - Op den 28 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 771ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 13, 80, 50, 27, 8.
Desen naermiddag gebuerde het dat eene vrouwe op de volgende maniere zeer
subitelijk stierf. Dese in de Meersch wonende en naer de Mart gekomen zijnde met
eene mande aen haeren arm om graen te koopen, zoo gebuerde het dat dese op 't
onvoorsiens op den grond nedersonk zonder dat iemant wist wat haer ging geworden.
Maer hoe verwondert was de menigte tuschen welcke zulks gebuerde wanneer sij
dezelve besig saegen met haeren geest te geven. In alle haest liep men om geestelijcke
hulpe die tusschen leeven en sterven toekwam wanneer haer meer doodt dan levendig
de H. Olie gegeven wiert.

(Juli)
(6 julij 1793)
Op den 6 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de
772ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 36, 50, 44, 14, 64.

(12 julij 1793)
- fol. 279 - Op den 12 julij gebuerde een groot ongeluk, want wegens het overgroot
warm weder dat nu sedert eenige daegen op eene uijtnemende wijse aenhout met
zoo eene droogte dat men voor groote siekten en ruinen der landtsvrugten bevreest
is, zoo gebuerde het dat sieur Pieter Stok, meesterschoemaeker wonende in
St.-Jacobsstraete, tegens den avond ging swemmen in de veste bij d'Ezelpoorte;
aldaer eenige reijsen over het water geswommen hebbende sónk den zelven op 't
onvoorsiens naer den grond, waerschijnelijk van de crampe of ander ongemak
getroffen wordende. De andere swemmers die in het water waeren deden alle moeijte
om hem te redden dog vrugteloos, terwijl hij nog desen avond doodt uijt het water
getrokken en aldus naer zijn huijs gedraegen wiert.

(13 julij 1793)
Op den 13 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 773ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 36, 83, 68, 45, 63.

(17 julij 1793)
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- fol. 280 - Op den 17 julij was het warm weder, hiervooren verhandelt, zoo seer
toegenomen dat niemant geheugt in lange jaeren zoodaenig eene warmte geweten te
hebben, zijnde dit weder daegelijks verselt door een brandende sonneschijn zoodaenig
dat menige landtvrugten teenemael droog staen. Hierdoor is het swemmen zoo in als
buijten dese stadt alom zeer gemeen en hierdoor gebueren veele ongelucken, want
desen naermiddag eenen man, hebbende vrouw en ses levende kinders, in de
buijteveste beneden de Ezelpoorte swemmende, heeft al swemmende de krampe
gekregen waerdoor hij naer den grond gesonken zijnde zonder zig zelven te konnen
boven water houden ongelukkig desen avond doodt uijt het water is getrokken
geworden.

(20 julij 1793)
Op den 20 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet den
774ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 75, 61, 6, 89, 38.

(27 julij 1793)
- fol. 281 - Op den 27 julij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 775ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 13, 33, 53, 50, 49.

(29 julij 1793)
Op den 29 julij was eijndelinge het overgroot warm weder, dat men nu sedert meer
dan drij weken ontmoed heeft, verandert in een gewenschten regen waerdoor het ook
wat koelder geworden is. Geduerende den gepasseerden nagt heeft het sterk gedondert
en bijnae onophoudelijk geweerlicht, welke ook
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voor het menig fenijn dat op de landen door de warmte swerft en veel schaede
veroorsakt zeer gewenscht is. Nu verhoopt men door desen aenhoudenden regen dat
er nog menige landtvrugten voor welckers heelen ondergang men niet zonder redens
bedugt was, zullen behouden worden.

(Augustus)
(3 augusti 1793)
Op den 3 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 776ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 84, 45, 88, 35, 2. - fol. 282 Door de voormelde
treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije is er in 't comptoir van d'heer
Hanssens' soon, langs de Langereije, door de nombers: 35, 84, 88 eenen merkelijcken
terne gevallen welcke nombers met bloemen verciert waeren.

(5 augusti 1793)
Op den 5 augusti gebuerde het dat sr. Buijser, meester-glaesemaeker wonende bij
d'Augustinebrugge, op de volgende maniere ongeluckig aen zijne doodt kwam. Desen
op Schipsdaele met zijne vrouwe zijnde, en aldaer met eenen anderen gewet hebbende
om een halve croone van verscheijde mael van de brugge te springen en in het water
te duijken en onder hetzelve zoo lang zij bespraeken te blijven, deed zulks tot
verscheijde mael van de brugge gesprongen zijnde onder en boven water komende
totdat hij eijndeling zoo lang die konsten verrichte totdat geene der menige
omstaenders rond het water hem meer saegen bovenkomen. In den beginne meijnde
ider dat hij dus met zijn wille onder water bleef maer zulks te lang deurende wiert
men te laet gewaer dat zijne sottigheijt hem de doodt veroorsakt hadde terwijl hij
een halve ure daernaer doodt uijt het water getrokken wiert.

(8 augusti 1793)
- fol. 283 - Op den 8 augusti wiert 's morgens sr. Feijts, wonende bij zijnen zoon
matsenaer op O.L.V. kerkhof, in zijne bedde doodt gevonden. Desen reets taemelijcke
hooge jaeren hebbende is 's avons van geen siekte wetende slaepen gegaen, wanneer
hij geduerende den nagt voorseker een overval gekregen hebbende ongeluckig zonder
eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe te konnen bekomen, overleden is.

(10 augusti 1793)
Op den 10 augusti eenen waegen gelaeden met graen en aerdappels van de
Carmesbrugge komende om naer de Mart te rijden, nam het peert den weg langs de
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reije leijdende naer d'Augustinebrugge waer de kaeije leeg zijnde het seker meijnde
te drinken waerdoor het gebuerde dat den waegen omsloeg en dezelve met de graenen aerdappelsakken in 't water vielen, merkelijcke schaede veroorsakt wordende.
Den peerdeknegt en degone op den waegen saeten sprongen daeraf en de strengen
der peerden wierden seffens afgesneden waerdoor dezelve gered wierden.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de 777ste
treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 29, 37, 17, 73, 21.

(12 augusti 1793)
- fol. 284 - Op den 12 augusti wiert 's morgens in de Langereije verdronken gevonden
een meijsken van circa ses jaeren, uijt d'herberge genaemt d'Ooge in 't Zeijl(3), hetwelk
sedert gisteravond vermist was en gister laet in den avond alom door de stadt was
uijtgeklonken geworden. Desen morgen gebuerde nog een ander ongeluk. Eenen
jongman, zijnde glaesemaekersknegt wonende bij O.L.V.-kercke, op zijn winkel om
eenige waere te koopen gesonden zijnde en een stuk van vijf groote vermissende of
langs den weg verloren hebbende, liep hetzelve haelen naer zijne moeder die hem
hetzelve weijgerde te geven, waerom hij als desperaet zijnde gelopen is naer de
Mariabrugge en van dezelve seffens in het water gesprongen is. Zulks wiert vrugteloos
door eenige gesien
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die den moedt niet hadden van agter hem te swemmen waerdoor hij zonder eenige
hulpe verdronk en eene halve ure daernaer doodt met eenen ontrent liggenden boot
uijt het water gevischt wiert.

(17 augusti 1793)
Op den 17 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 778ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 7, 71, 12, 20, 46.

(18 augusti 1793)
- fol. 285 - Op den 18 augusti is 's avons seer subitelijk overleden mevrouw Van
Waterland, wonende ten huijse van haeren overleden heer vader d'heer Pardo in de
St-Jansstraete. Dees mevrouw geduerende desen naermiddag nog op wandeling
gegaen hebbende en des avons als naer gewoonte geëten hebbende, is met haere
kamerier gegaen naer haere slaepkamer, waer gekomen zijnde is sij seffens in eene
beswijming gevallen, waerom de kamenier naer beneden gelopen is om azijn te
haelen en zulks bekent te maeken. Maer nauwelijks boven gekomen zijnde was
mevrouw reede besig met sterven zonder eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe te
konnen ontfangen, waeruijt men kan oordeelen welcke ontsteltenisse dese zoo subite
doodt ten huijse voormelt moet veroorsakt hebben.

(24 augusti 1793)
Op den 24 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 779ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het radt
der fortune getrokken de nombers: 9, 78, 33, 11, 32.

(31 augusti 1793)
- fol. 286 - Op den 31 augusti is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 780ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 18, 33, 62, 75, 56.

Eindnoten:
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(3) Zie MV. 1787, p. 176, n. 99, aan te vullen met J. HUYGHEBAERT, D'ooge in 't zeil, in: Biekorf,
LXXXIX (1989), p. 200.

(September)
(5 september 1793)
Op den 5 september was het eclips aen de sonne van 's morgens ten 9 uren het begin
en het eijnde 's middags ten 12 uren, welke sigtbaer van eenider gesien wiert. Men
saeg de maene alsof het nagt zoude geweest hebben de sonne passeren en dezelve
zeer verduijsteren, welke nog klaerder in de waters en ten alle kanten van de stadt
in kuijpen en ketels gevolt met water gesien wiert.
Desen naermiddag is eenen Engelschman, werkende op een schip in de Langereije
voor de magasijnen van hoeij, ongeluckig in het water gevallen en verdronken onder
het schip zonder dat hem eenige hulpe konde toegebragt worden.

(7 september 1793)
Op den 7 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 781ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 22, 87, 75, 55, 52. Door dese treckinge is
er in 't comtoir van d'heer De Groote, op de Plaetse Malenberg door de nombers: 55,
75, 87 eenen merkelijcken terne gevallen welke nombers met bloemen verciert
waeren.

(14 september 1793)
- fol. 287 - Op den 14 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen geschiet de 782ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 52, 19, 53, 45, 35.

(17 september 1793)
Op den 17 september gebuerde 's morgens ten vier uren een zeer beklaegelijk ongeluk.
Wanneer sr. Jansens, brouwer in de brouwerije de Merminne in de Langestraet,
opgestaen zijnde in zijnen regenbak gesprongen of daerin gegaen of gevallen is,
welke niemant wel kan weten terwijl het door niemant gesien is, wordende eventwel
kort daer[na] ongeluckig doodt uijt dezelve getrokken(4).
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Men twijffelt niet of de ongeluckige tijdtsomstandigheden die geduerig voor eenen
inval der Fransche troupen doen vreesen aen desen ongelukkigen gelijk aen menige
andere zoodaenig eenen schrik in 't lijf ingejaegt hebben.

(21 september 1793)
Op den 21 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 783ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 57, 47, 45, 26, 87.

(28 september 1793)
- fol. 288 - Op den 28 september is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 784ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 59, 44, 81, 24, 26.

(29 september 1793)
Op den 29 september gebuerde een groot ongeluk langs den weg van de parochie
van St.-Michiels, alwaer wegens des zelfs kerremis veel volk op de wandeling was.
Want aldaer eene vrouw door een peert van de militaire troupen die langs die wegen
geduerig in menige rijden zoodaenig overreden wiert dat aen haer nauwelijks eenige
teekens van leven gesien wierden.

Eindnoten:
(4) Gewoonlijk genoemd ‘Maerminne’. Cfr. L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Les registres des
‘Zestendeelen’ ou le cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580, Brugge, 1894, p. 93; A.
VANDEWALLE, De Brugse biervoerders en de aksijnskontrole (eind 15de-17de eeuw), in:
HGGSEB., CXXII (1985), p. 79.

(Oktober)
(4 oktober 1793)
Op den 4 oktober wiert 's morgens den herbergier uijt d'herberge De Swarte Falie
bij de Munte, nevens de zijde van zijne vrouw doodt in zijn bedde gevonden. 's Avons
van geen siekte wetende slaepen gegaen en waerschijnelijk ongeluckig aen de
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gevolgen van eene beroerte overleden zijnde, waeruijt men kan oordeelen wat schrik
zulks aen de vrouw die haeren man 's morgens doodt vont veroorsakt heeft.
Heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet de 785ste
treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 57, 46, 24, 67, 26.

(12 oktober 1793)
- fol. 289 - Op den 12 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 786ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 39, 29, 2, 48, 53.

(13 oktober 1793)
Op den 13 oktober gebuerde een groot ongeluk, want den soon van sr. Farasijn,
wonende bij St.-Jansplaetse, van St.-Andries in volle gelop op een peert afgereden
komende tot aen de brugge van de Smedepoorte, die gedraeijt was, is het peert van
boven neder in 't water gesprongen naerdat den gemelden in alle haest van het peert
afgesprongen zijnde zig zelven hadde gered, niet zonder het grootste perijkel van
zijn leven en in verscheijde deelen zijns lichaems zoodaenig gewont zijnde dat men
voor zijne behoudenis bevreest is, het peert nogtans behouden uijt het water
geswommen zijnde.

(19 oktober 1793)
Op den 19 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 787ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 25, 42, 66, 9, 65.

(26 oktober 1793)
- fol. 290 - Op den 26 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen geschiet de 788ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 74, 20, 30, 64, 73.

(29 oktober 1793)
Op den 29 oktober heeft men uijt Oostende vernomen hoe gisteren aldaer eenen
soldaet van de Engelsche troupen seer subitelijk overleden is. De besettinge van die
stadt bestaende in ontrent 1200 mannen in slagorder op de Mart staende om het ontset
van de stadt Nieuport door de Fransche troupen te onderstuenen en van daer gereet
staende om te vertrekken, is eenen soldaet op
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't onvoorsiens met zijn geweir neergesonken en gestorven zonder dat hem eenige de
minste hulpe konde toegebragt worden.

(November)
(2 november 1793)
Op den 2 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stad Gend geschiet
de 789ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 32, 75, 59, 23, 81.

(9 oktober 1793)
- fol. 291 - Op den 9 oktober is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 790ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 55, 7, 64, 10, 59.

(13 oktober 1793)
Op den 13 oktober is eijndelinge het langduerig regenachtig weder dat nu geduerende
veertien daegen onophoudelijk aengehouden heeft, verandert in eene gewenschte
droogte, welcke alsnu voor de nog te besaeijen landen zeer noodig is. Tot nog toe
nogtans ontmoet men een zeer medegaende weder zonder groote koude ofte vorst
of zonder dat er sneeuw gevallen is.

(16 november 1793)
Op den 16 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
geschiet de 791ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 66, 27, 31, 59, 83. Door dese treckinge is
er in 't comtoir van d'heer Hanicart, in de Predikheersstraet, op de nombers 27, 31,
83 eenen merkelijcken terne gevallen welcke nombers met bloemen verciert waeren.

(23 november 1793)
- fol. 292 - Op den 23 november is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 792ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 22, 57, 51, 75, 58.
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(30 november 1793)
Op den 30 november was het vehement smoorachtig weder dat men nu sedert meer
dan thien daegen ontmoet heeft, zoo bij daege als bij nachte, verandert in een
gewenscht droog weder welcke daer[na] verandert is in eenen kleijnen vorst die
geduerende eenige daegen zaengehouden heeft, zoodaenig dat de waters bevrosen
wierden. Tot nog toe nogtans heeft men geene sneeuw ontmoet, nog geene swaere
haegelvlaegen, zoodat het winterweder tot hier toe voor alle ambagtslieden zeer
megaende mag gerekent worden.
Op heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet de
793ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der
fortune getrokken de nombers: 2, 44, 13, 73, 19.

(December)
(7 december 1793)
- fol. 293 - Op den 7 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen geschiet de 794ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 86, 72, 10, 47, 51.

(11 december 1793)
Op den 11 december gebuerde een overgroot ongeluk ten huijse van sr. Faegel,
meester-kuijper op d'Eijermart, waer 's avons het privaet geruijmt wordende eenen
boer ongeluckig doodt bleef. Desen in hetzelve privaet gegaen zijnde om zijnen
medemaet te helpen die in den beer gesonken was, heeft hem daeruijt geholpen en
is zelfs in den beer gesonken zijnde, ongeluckig zoo door de kragt van de salpeter
als door d'onmogelijkheijd van daeruijt te geraeken in eenige minuten overleden,
doodt uijt den put getrokken wordende zonder dat hem eenige hulpe konde toegebragt
worden.
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(14 december 1793)
Op den 14 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 795ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 90, 79, 49, 27, 61.

(21 december 1793)
- fol. 294 - Op den 21 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 796ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 75, 27, 78, 77, 18.

(23 december 1793)
Op den 23 december verneemt men dat geduerende den gepasseerden nagt op de
parochie van Dudzeele een groot ongeluck gebuert is. Eenen boer aldaer, genaemt
Pieter Notterdam, van zijne hofstede met eenen lanteeren uijtgegaen zijnde, is
ongeluckig in eenen watergragt gevallen niet verre van zijn huijs afgelegen, in welcke
den zelven, wanneer men saeg dat hij niet wederkwam en men naer hem ging soeken,
doodt gevonden wiert, aldus ongeluckig zonder zig zelven te hebben konnen redden
door de duijsterheijd des nagts in maer weijnig plas van water verdronken zijnde.

(28 december 1793)
Op den 28 december is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
geschiet de 796ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 1, 58, 53, 25, 86.
Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1793.
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Merckenweerdigste voorvallen 1794
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Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1794
Jaerschrift
tUssChen aL 't oorLoogsgeDrUIJs en Vrees begInt nU hIer kLaer,
't eenDUIJst seVenhonDert en VIerentnegentIgste Iaer
(Januari)
(2 januarij 1794)
- fol. 1 - Op den 2 januarij waeren 's morgens de agt stukken kanons, de cuissons en
bagasewaegens, die sedert d'aenkomste der Hannoversche troupen alhier voor
d'hooftwagt hebben geplaest geweest, vervoert naer Oostende welke met menige
andere altalerie en troupen ingescheept worden naer Lavende tot onderstuening van
de koningsgesinde aldaer die met de troupen van de Vereenigde Mogentheden langs
dien kant altijdt verder in het verwoest Vranrijk dringen(1). Heden heeft men alhier
met het grootste ongenoegen de zeer onaengenaeme tijdinge ontfangen dat d'Engelsche
troupen, yereenigt met de koningsgesinde, naer eene groote slagting der Carmagnols(2)
te hebben gedaen, door des zelfs groote overmagt de stadt en haeve van Toulon
hebben ontruijmt en weder aen de Fransche hebben gelaeten, welk geval den
ramsspoedigen oorloog veel langduersaermer en van grootte toerijkender zal maeken.
(I gaset van 2 januarij, etc.).

(4 januarij 1794)
- fol. 2 - Op den 4 januarij is binnen dese stadt Brugge uijtgegeven het eerste weekblad
van het Comptoir Generael van aenwijsing opgeregt in de Nederlanden bij octroij
van Z.M. den Keijser ende Koning, welkers uijtlegging te lang om te melden is(3),
terwijl men in het blad van heden en dat indien zulks voortgang heeft, alle saterdaege
zal uijtgegeven worden en in het voorgaende gegeven bericht sub N. is te zien,
genoegsaem sien kan tot welk nuttig oogmerk dese comptoiren in de Nederlandsche
steden ingevoert zijn. het comptoir van Brugge opgeregt in de St.-Walburgstraet is
reets in volle werking, en zulks voortgang hebbende en mij de blaederen ter hand
komende zal dezelve saemenvoegen om in 't toekomende te zien tot welk nuttig
oogmerk dees comptoiren zijn opgeregt geworden.

(6 januarij 1794)
Op den 6 januarij wiert in 't licht gegeven: ‘Ontwerp van eene eijgendommige
vrijwillige gifte’ als ook: ‘Saemenspraeke tusschen eenen pastor en den schoolmeester
op 't zelve subject’, welke versaemeling sub N. kan gesien worden en in welke men
siet waerin de vrijwillige giften die reets geaccordeert zijn zullen bestaen, en uijt
welke saemenspraeke men bemerken kan wat alle opwerpingen door de begoede
daer tegen konnen gedaen worden. (II gaset van 6 januarij.).
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(9 januarij 1794)
Op den 9 januarij III gaset.

(12 januarij 1794)
- fol. 3 - Op den 12 januarij was er bij mandement van onsen eerw. heer bisschop,
op versoek van onsen doorluchten gouverneur generael der Nederlanden, in alle de
kercken deser stadt ingestelt eenen generaelen biddag om den almogenden Godt over
de tot hiertoe bekomen weldaeden te bedanken en om den voorderen segen over de
waepens der Vereenigde Mogentheden te verwerven(4). Ten desen eijnde wiert in alle
de kercken deser stadt om 9 uren 's morgens het Alderheijligste ter aenbidding
geexponeert, om 11 uren wiert er afgesongen eene solemnele misse in welke in de
cathedraele d'heeren der agtbaere collegien tegenwoordig waeren. 's Avons agter de
solemnele loven wierden in alle de kercken processien rond de kercke omgedraegen
en gesongen gelijk geduerende den dag de letanien en gebeden, die wegens den
ingestelden biddag in 't begin des oorloogs ingestelt, nog voortdueren en twee mael
ter weke in twee kerken gesongen worden.

(13 januarij 1794)
Op den 13 januarij heeft men 's morgens vernomen dat er geduerende den nagt eenige
jongelingen deser stadt van hun bedde geligt en in egtenis beweegt zijn, omdat sij
in d'herberge Het Paradijs(5) opentlijk de santé der Fransche natie hebben durven
uijtroepen en drinken. Dit bewijst genoegsaem hoe menige kwalijkpeijsende dat er
maer al te veel binnen Brugge [...] der Fransche gevonden worden. (IV gaset van 13
januarij, etc.).

(15 januarij 1794)
- fol. 4 - Op den 15 januarij wiert met groote pligtigheijd in de cathedraele kercke
van St.-Donaes op des zelfs kerkhof voor 't cruijse begraeven de suster van onsen
eerw. heer bisschop(6), welken in die pligtigheijd niet tegenwoordig was ter oorsaeke
den zelven nu ook sedert eenige daegen siekelijk is, zoodaenig zelfs dat men voor
de behoudenis van onsen eerw. heer bisschop bevreest is. Geduerende desen morgen
was het voormelt lijk pragtig in baere gestelt in de bisschoppelijcke hofkapelle, waer
den toeloop van volk om zulks te zien overgroot was. Om 11 uren wiert het lijk door
den heelen choor van St.-Donaes, door alle de meijsken der stedeschole, alle met
waschlicht verciert met de waepens, gedraegen naer dezelve kercke waer ten desen
eijnde in den choor alles pragtig uijtgedost was. Het lijk op welke eene kostelijcke
verheven kroone lag, door agt meijskens der gemelde stedeschole langs den weg
gedraegen wordende.
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(16 januarij 1794)
Op den 16 januarij wiert bij orders van 't magistraet deser stadt bij hallegebode en
trommelinge vernieuwt het verbodt nopende het bedelen in de stadt en het meermaels
bekentgemakt reglement nopende het mestraepen(7), moetende eenider zulks willende
verrigten met een certificaet van zijnen heer pastor voorsien zijn. Dat nu ook
andermael het bedelen verboden is, is zeer noodig, 't wijl hetzelve door de ongeluckige
tijdtsomstandigheden hoe langer hoe gemeender wordt. (V gaset van 16 januarij,
etc.).

(18 januarij 1794)
- fol. 5 - Op den 18 januarij in den naermiddag zijn binnen Brugge van Oostende
aengekomen twee princensonen van den koning van Engelant om een besoek af te
leggen bij hunnen broeder den hertog van IJork, wiens hooftkwartier nu tot Gend
is(8). Dese princen tot Oostende desen morgen aengekomen zijnde, zijn aldaer
verwellekomt geworden door den etat major der besettinge en aensienelijkste
persoonen der stadt, onder de losbrandinge der canons welke tot binnen Brugge
gehoort wierden. Dese princen zijn ook binnen Brugge aengekomen, zijnde
verwellekomt door den heelen etat major onser Hannoversche besettinge en
aensienlijkste persoonen deser stadt, en vervolgens vergeleijt in het stadthuijs waer
een pragtig avontmael bereijt was
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van 200 couverts en van welke feest het wilt alleen tot 1900 guldens bedraegen heeft.
De eetsaelen waeren ook pragtig verciert ook wegens den geboortedag van de
koninginne van Engelant om die feest nog luijsterlijcker te maeken. Des anderendaegs
zijn de twee princen vertrokken naer Gend naer hunnen broeder waer ook ter deser
gelegentheijd een pragtig feest zal geviert worden.

(20 januarij 1794)
Op den 20 januarij is mij ter hant gekomen eenen almanach gedrukt tot Parijs en
getijtelt: ‘Nieuwen sangalmanach’, versaemelinge sub N. te zien en op 't eijnde van
welke men siet op hoedaenige wijse het jaer, weken en maenden in het ongeluckig
Vranrijk verandert is en hoe aldaer geene distinctie van weken of eenig heijligdaegen
meer onderhouden worden. (VI gaset van 20 januarij, etc.).

(23 januarij 1794)
- fol. 6 - Op den 23 januarij 's middags om 3 uren naer de vespers wiert onder het
luijden van de groote klokke van de cathedraele kercke van St.-Donaes onsen
hoogweerdigsten heer bisschop geadministeert door de geregten van Onse Moeder
de H. Kercke, wegens eene swaere siekte waermede onsen opperherder is overvallen
geworden. Het toedragen van 't Alderheijligste geschiede met alle pligtigheijd, welke
verselt door den heelen choor langs den Burg tot in 't bisschoppelijk paeleijs gedraegen
wiert, t'eijnde welke processiewijs het Alderheijligste weder naer de kercke gedraegen
wiert. (VII gaset van 23 januarij, etc.).

(24 januarij 1794)
Op den 24 januarij wierden in de cathedraele kercke begonst de algemeijne gebeden
tot behoudenis der dierbaere daegen van zijne hoogweerdigheijd. Naer d'hoogmisse
eene solemnele misse met expositie van 't Alderheijligste afgesongen wordende,
welke volgens de ordonantie van 't capittel heden uijtgegeven en versaemeling sub
N. te zien(9), eerstdaegs in alle kercken zal plaetse hebben. Geduerende desen nagt is
er ten huijse van d'heer Verhulst, stokhouder in 't Princenhof(10), begaen eene seltsaeme
diefte zonder, dat men siet waer er braeke begaen is. Uijt het comptoir is er ontrent
500 pond groote zilvere specie ontweert en schoon er veel meer geit te ontweerden
was, hebben de daeders in den kelder tot het vlees en boter gestolen, dat vremd
voortkomt en waerom er van die diefte vremd geredeneert word.

(27 januarij 1794)
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- fol. 7 - Op den 27 januarij wiert ingevolgenden d'orders van deken en het capittel
van St.-Donaes, als hiervooren vermelt, tot verlenginge van het dierbaer leven van
zijne hoogweerdigheijd, wiens siekte nog geduerig in een gevaerelijcken toestant is,
in alle de kercken deser stadt onder het luijden der klokken afgesongen eene solemnele
misse met expositie van 't alderheijligste, zullende vervolgens totdat den hemel zal
behaegen de gemelde siekte te herstellen in alle de missen de collecte pro infirmo
gelesen worden(11).
Hedenmorgen waeren alle de wijkmeesters en substituten in 't stadthuijs
saemengeropen om te beraemen tot het spoedig vinden van de patrioticque giften tot
onderstant der K. en K. legers, die nog altijdt gevaer van de barbaersche Fransche
lijden en die zoo men heden verneemt het Fort Louis hebben doen springen en hetzelve
ontruijmt hebben(12), zoo men uijt de VIII gaset van heden met de omstandigheden
zien kan.

(30 januarij 1794)
Op den 30 januarij wierden 's morgens onder een grooten toeloop van volk vanuijt
de vangenisse geboeijt naer het stadthuijs overgeleet twee dieven(13) die, als 't zijne
tijde vermelt, hebbe bestaen uijt de huijdevetterije van Pieter de Jonge een groot
getal huijden te stelen. dese hebben met vier persoonen geweest en twee der zelve
zijn het ontvlugt. Nu passeeren der geene nachten
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zonder dat er nu hier dan daer met gewelt en braeke ijsers uijt verscheijde kelder en
ander gaeten uijtgebroken en geforceert worden. (IX gaset van 30 januarij, etc.).

Eindnoten:
(1) Sinds mei 1793 woedde er een opstand tegen de Republiek in de Vendée. De opstandelingen
wilden alle kerkelijke voorrechten herstellen en de monarchie opnieuw invoeren. In tegenstelling
tot wat Van Walleghem suggereert ontvingen ze van de Engelsen geen noemenswaardige hulp.
In december 1793 werd het leger van de Vendéens verslagen. Er volgde een bloedige repressie
die meer dan 100.000 slachtoffers eiste. In april 1794 ontstond een nieuwe opstand in de Vendée.
(J. TULARD, J.F. FAYARD, A. FIERRO, Histoire et dictionnaire de la Révolution française
1789-1799, Parijs, 1987, p. 145-155).
(2) Met Carmagnols worden hier Jakobijnen bedoeld. Een carmagnol was een jas met openstaande
kraag en revers door de Jakobijnen gedragen, vandaar ook gebruikt in de betekenis van Jakobijn.
(3) Blijkens een bewaard exemplaar (SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 68) gaat het om een commercieel
agentschap, gevestigd in Brussel, Gent en Brugge, dat wekelijks een advertentieblad publiceerde
en bemiddelde voor personeelsaanbiedingen, handel in (tweedehandse) roerende en onroerende
goederen. Het advertentieblad verscheen onder de titel Annoncen van het comptoir generael
van aenwysinghe van dese Nederlanden.
(4) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 12.
(5) Een herberg gelegen aan de westzijde van de Zwarte Leertouwersstraat nr. 12 (in 1887). Zie
DE FLOU, o.c., dl. 12, Brugge, 1931, kol. 378; A. THEERENS, Op herbergbezoek te Brugge
(1750-1850), onuitg. lic. verh., Leuven 1981, p. 90; A. VAN DEN ABEELE, Ik kom u te vragen
een uytsteekbart, Brugge, 1983, p. 107.
(6) De 81-jarige Maria Theresia Catharina Brenart, zuster van bisschop F.-G. Brenart was twee
dagen eerder overleden (SAB., Algemene doop-, trouw- en begraafboeken, nr. 38).
(7) Zie MV. 1791-1792, p. 76, n. 56.
(8) Met de twee Engelse prinsen, zoons van de koning van Engeland, zijn bedoeld prinsen Adolphus
en Ernest (zie verder fol. 8). Met hun broer, de hertog van York, wordt hertog Frederik bedoeld.
Ze waren zoons van koning George III van Engeland.
(9) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 28.
(10) Betreft Bernard Verhulst, zie MV. 1787, p. 162, n. 8.
(11) Gebed voor een zieke . Zie ook SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 28.
(12) Zie MV. 1793, n. 220.
(13) Het betreft vermoedelijk Pieter Dobbels, 28 jaar, geboren te Brugge. Tot drie jaar veroordeeld
op 30 januari als ‘recelleur’ en op 23 juni 1794 vrijgelaten omdat hij in dienst trad. De andere
dief is Joannes Herssens, 26 jaar, geboren te Brugge, ook tot drie jaar veroordeeld wegens
diefstal (SAB., Registers van persoonen gecolloqeert in het mannen correctiehuijs tot Brugge,
1789-1795, nrs. 302-303).

(Februari)
(2 februarij 1794)
- fol. 8 - Op den 2 februarij wiert 's avons in de kaemers van 't stadthuijs door den
edeldom deser, die ider voor de groote onkosten voor vier louis d'ors hebben
ingeteekent, gegeven een pragtig feest en bal die tot 's morgens geduerde, dienende
dese voor reconaissance van 't feest en bal door den etat major onser Hannoversche
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besettinge als hiervooren fol. 5 verhandelt. Het stadthuijs evenals op die feest wederom
konstrijk verciert en verlicht zijnde, dese feest andermael vereerlijkt wordende door
de princen Adolphus en Ernest, sonen van den koning van Engelant en door den etat
major onser besettinge, alles zoo luijsterlijk ter uijtvoer gebragt wordende dat men
rekenen mag dat het een der luijsterlijkste feesten is die in lang binnen Brugge gegeven
zijn.

(3 februarij 1794)
Op den 3 februarij wiert van 't stadthuijs afgekondigt en geaffixeert eene
bekentmaekinge tot het doen van patrioticque [giften] voor d'ongeluckige inwoonders
van de stadt Vuerne, wordende in 't lang opgehaelt alle de grouweldaeden die de
barbaersche Fransche aldaer zoo wegens d'onteeringen der kercken als roverijen en
brandstigtingen en moorderijen hebben bedreven, en waer nu boven de 3000
inwoonders hun nu van alles berooft vinden(14). Zullende ten desen eijnde tot het doen
patrioticque giften een committé twee mael ter weke in 't stadthuijs opgeregt worden.
(X gaset van 3 februarij, etc.).

(6 februarij 1794)
Op den 6 februarij wiert door de Holantsche commedianten gegeven in 't
commediehuijs eene reprèsentate van ‘Louise en Volsan’, tonneelspel in 3 bedrijven
en ‘Houwelijk door een nieuwblad’, blijspel in een bedrijf, welkers ontfang ten
voordeele van de ongeluckige van Vuerne zal gegeven worden. (XI gaset van 6
februarij, etc.).

(7 februarij 1794)
- fol. 9 - Op den 7 februarij 1794 wiert in den naermiddag eenen vremdeling,
inwoonende op eene kaemer in een huijs op de Plaetse Malenberg, en uijt hetzelve
huijs komende door de schaedebeletters geapparendeert en in egte van vangenis
beweegt, ter oorsaek dat zijne vrouw sedert gisteren alhier aengekomen is en dat hij
sedert eenigen tijdt binnen dese stadt met eene andere getrouwt is, die men ook zegt
nog eenen anderen man te hebben en die zulks gewaer geworden zijnde sedert den
gepasseerden nagt reets het gemelt huijs verlaeten en mogelijks uijt de stadt vertrokken
is. Men twijffelt geensints zoo d'eerste egte vrouw die daedt van egtbruek zal konnen
bewijsen, of die schandvlek van 't houwelijk zal volgens de strengste wetten gestraft
worden.

(10 februarij 1794)
Op den 10 februarij verneemt men uijt Gend dat aldaer door d'aenkomst van een
Franschen trompetter in het hooftkwartier der Engelsche geaccordeert is dat den
generael O' Hara, die door d'overmagt der Fransche voor Toulon als krijgsgevangene
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genomen is met den etat major, zal in vrijheijd terug te keeren mits er 4000 Fransche
krijgsgevangene in volle monture en waepens voor den zelven zullen teruggegeven
worden. Ondertusschen is alles nu zeer gerust en men verwagt met ongedult welken
keer de krijgssaeken met 't openen van den aenstaenden velttogt zullen nemen. (XII
gaset van 10 februarij etc.).

(13 februarij 1794)
Op den 13 februarij volgende gaset dito.

(15 februarij 1794)
- fol. 10 - Op den 15 februarij wiert wegens eene toegesonden depeche van het
Gouvernement Generael der Nederlanden aen 't magistraet, bij orders van 't
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zelve, bij hallegebode en trommelinge aengekondigt dat alle degone eenige
vremdelingen logeerende binnen de agt daegen naer d'afkondinge deser aen 't zelve
magistraet moeten overbrengen eene exacte lijste met de naemen en toenaemen en
laeste plaetsen waer zij hun hebben opgehouden, op pene van contrarie doende te
verbueren eene boete van ses guldens voor ider die zij zullen verswegen hebben(15).
Wordende voorts geordoneert dat alle de vremdelingen die hun daernaer alhier zullen
willen placeeren zeffens op hun arrivement zullen moeten overbrengen hun naem
en leste woontste, welke door hun zelfs zal moeten onderteekent zijn. Diergelijk
bevel is er aen alle de wijkmeesters toegesonden om eene lijste over te brengen van
alle de vremde die hun op hunne wijken bevinden. Die ordonantie is ook op het
Brugsche Vrije en door het heel het Nederland werkstellig gemakt om met sekerheijd
te weten hoeveel vremde hun in dese landen bevinden, vooraleer dat den grooten
veltslag zal gaen geopent worden.

(17 februarij 1794)
Op den 17 februarij was er in eene herberge op de Vrijdagmart een groot dispuijt
tusschen de Hannoversche en keijserlijcke wervers, zoodaenig dat het tot een groot
gevegt overging om een recruijt die hem zoo aen d'eene als d'andere hadde
gean[ga]geert, om welke te scheijden zoo d'eene als d'andere en den recruijt in
d'hooftwagt door eene goede wagt geleijt wierden. (XIV gaset van 17 februarij, etc.).

(20 februarij 1794)
- fol. 11 - Op den 20 februarij tegens den avond wiert binnen de stadt Brugge, onder
een groot geleijde ruijterije van d'Engelsche besettinge, op de parochien boven
Nieuport liggende, in een besloten carosse ingebragt eenen Franschen spion bij zig
hebbende twee vrouwspersoonen en eene portemantaeu, waerscheijnelijk met brieven,
welke zoo d'eene als d'andere tot naerdere orders in d'hooftwagt beweegt wierden.
Desen is langs geheijme wegen rijdende door de patroulien aengehouden en zal nauw
onderhoort en zijne papieren nauwkuerig oversien worden. Dit bewijst genoegsaem
dat alles nu op de grensen gerust is en dat al haest, dat den Almogenden voorsien
mag, het geluk der Nederlanden tot bevrijding van 't Carmagnols gespuijs geduerende
den aenstaenden velttogt zal beslist worden. (XV gaset van 20 februarij, etc.).

(22 februarij 1794)
Op den 22 februarij is 's morgens om 4 uren overleden den eerw. heer Hinnekens,
pastor van de parochiale kercke van St.-Jacobs, in den ouderdom van ontrent
drijendertig jaeren, naer ontrent twee jaeren dees pastorije met allen luijster te hebben
bekleet zooals fol. 89 (1791) kan gesien worden(16). De grootste oorsaek van dit zoo
spoedig als smertig sterfgeval wordt toegeschreven aen eene groote artaratie, die
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desen heer wegens eenige qualijk denkende vrouwspersoonen ontmoet heeft, tot
zooverre dat zij hem faitelijk hebben durven aenranden en die men nu zegt reets van
officiewege geapparendeert te zijn.

(23 februarij 1794)
- fol. 12 - Op den 23 februarij zijn 's morgens om 7 uren uijt dese stadt Brugge naer
de grensen vertrokken de heele besettinge van Hannoversche troupen deser stadt,
met alle hunne voorraed en bagasewaegens, welkers aftogt meer dan anderhalf ure
geduerde en wanneer seffens d'hoogtwagt op de Mart gesloten wiert. Met de besettinge
wiert medegevoert eenen Franschen spion, desen morgen vroeg alhier aengehouden,
die zoo verwoed geweest heeft dat hij heeft bestaen eenen steen te werpen naer den
prins Adolphus, koningszoon van Engelant, waerdoor hij swaer had konnen gewont
worden. Hiermede niet vergenoegt trok hij in d'hooftwagt verscheijde messen tegens
de wagt, zoodaenig dat hij nauwelijks door agt mannen konde weerhouden worden
en om alle welke hij, en om de brieven bij hem bevonden, naer menige slaegen in
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d'hooftwagt ontfangen te hebben, buijten de paelen deser stadt bij stantregt is
opgehangen geworden.
Heden wiert van alle de predikstoelen afgelesen de vastenbulle voor 't jaer 1794,
teenemael betrekkelijk tot de baerbaersche Fransche revolutie en die versaemeling
sub N. kan gesien worden(17).

(24 februarij 1794)
Op den 24 februarij was 's morgens wederom de hooftwagt op de Mart geopent en
veele bagasewaegens stonden voor dezelve, terwijl gisteravond laet en geduerende
den nagt alhier aengekomen zijn 600 mannen van het regiment Loijal Emigré om
alhier gemonteert en gedresseert te worden(18). (XVI gaset van 24 februarij, etc.).

(27 februarij 1794)
- fol. 13 - Op den 27 februarij is bij hallegebode, affixie en trommelinge bij orders
van 't magistraet deser stadt afgekondigt eene strenge ordonantie hooftsaekelijk
behelsende: dat alzoo de tijdtsomstandigheden niet toelaeten geduerende de aenstaende
vastenavonddaegen eenige obstentatien te gedoogen, en het magistraet in aenmerkinge
nemende dat zulks ook reets tot Brussel, Gend en andere plaetsen is verboden, zoo
is 't dat den heere ende wet deser stadt strengelijk verbied geduerende de aenstaende
vastenavonddaegen aen eenider wie het wesen mag op de straeten, publicke plaetsen,
ballen, redouten of commedien ofte andere welkdaenige plaetsen het wesen mag,
zig te vertoonen met verkleede, verkeerde of gemasqueerde kleederen, op pene van
seffens te worden aengehouden en naer d'extinctie van 't cas gestraft te worden. (XVII
gaset 27 februarij, etc.).

Eindnoten:
(14) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 13.
(15) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 26v.-29r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
47.
(16) Zie MV. 1791-1792, p. 79, n. 119.
(17) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 50.
(18) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 29r.

(Maart)
(3 en 4 maerte 1794)
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Op den 3 en 4 maerte zijnde de twee vastenavonddaegen zijn dezelve ingevolgen de
voorgaende ordonantie tamelijk gerust doorgeloopen, niettegenstaende men wegens
de ongeruste tijdtsomstandigheden voor troubels bevreest was. Geduerende dees
daegen zijn eenige door de schaedebeletters in hunne wagt beweegt, die hoewel
ongemasquert met verkeerde kleederen liepen en eenige obstentatien bedreeven. Des
nagts zijn in de ballen ook eenige gevegten voorgevallen, dog dezelve zijn telkens
gestut door de groote voorsorge en police die er zoo bij daege als bij nachte alom is
gehouden geworden. (XVIII gaset van 3 maerte, etc.).

(6 maerte 1794)
- fol. 14 - Op den 6 maerte is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt en alom
geaffixeert een reglement van Z.M. den K. en K. Franciscus voor de provencie van
Oost-Vlaenderen nopende het uijtwerksel van den nieuwen last geresolveert den 20
december 1793 in de generaele vergaederinge der Staeten van Vlaenderen, en welke
mij ter hand gekomen zijnde in zijn geheel versaemeling sub N. kan gesien worden(19),
gelijk ook de annexe ordonantie van burgmeesters en schepenen 's Landts van den
Vrijen op hetzelve voorwerp, welke ook in zijn geheel t'eijnden het reglement kan
gesien worden. (XIX gaset van 6 maerte, etc.).

(9 maerte 1794)
Op den 9 maerte om 11 uren 's morgens verscheen in den choor van St.-Donaes onsen
eerw. heer bisschop bijnae teenemael herstelt van den onpasselijkheijd waerin hij
sedert het ontfangen der H. Geregten heeft bevonden, waerom om den almogenden
over die weldaedt en behoudenis te bedanken eene zeer pligtige misse afgesongen
wiert gevolgt door den te deum, onder het luijden van alle de klokken, geduerende
welcke hun in den choor bevonden de heeren van 't geestelijk hof in corpora en de
heeren der agtbaere magistraeten, dog dese niet in corpora maer alleenelijk dese alle
aldaer volontairelijk vergaedert zijnde. Uijt de veranderinge die men in 't gesigt van
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onsen opperherder bespuert siet men genoegsaem dat zijne siekte van groot perijkel
en zeer gevaerelijk moet hebben geweest.
Heden is ook in de parochiale kercke van St.-Walburge met groote pligtigheijd
ingestelt eene wekelijksche vrijdaegsche devotie onder den tijtel van de gedagtenis
van het bitter lijden ons saligmaekers, bekomen van zijne heijligheijd den paus van
- fol. 15 - Roomen Pius den VI door eene breve betrekkelijk tot die wekelijksche
pligtigheijd en die ook aen dese kercke een gedeelte van 't heijlig cruijs ons heeren
aen die kercke, om de godtvrugtigheijd te vermeerderen, vereert heeft(20). En met
welke H. Reliquien reets op het eijnde der goddelijcke diensten, die heden ter deser
gelegentheijd in de gemelde kercke tot instelling der zelve godtvrugtigheijd met alle
pligtigheijd gedaen zijnde, is door het volk gesegent geworden. Om die nieuwe
instellinge nog meerderen luijster te geven is er reets van dezelve opgeregt eene
nieuwe versaemelinge of confrerije van veele ingesetene der gemelde parochie om
te voorsien in de oncosten welke ten desen eijnde wekelijks zullen gedaen worden.

(10 maerte 1794)
Op den 10 maerte verscheen in 't licht: ‘Bemerkingen op het plan van eene vrijwillige
eigendommige gifte met de antwoorde op zommige opwerpingen welke daertegens
worden gedaen’, versaemelinge sub N. te zien en uijt welke men met eenen oogslag
kan afmeten dat er nog genoegsaeme opwerpingen gedaen worden tegens een plan
tot onderstuening der waepens van den monarch, waerbij aen alle begoede maer
slegts een deelken van hun kapitael of ene ses stuijvers van 100 guldens gevraegt
wordt. Volgens eene bekentmaekinge gister op de predikstoelen gedaen is er heden
door de pastors van elke parochie rond gegaen met een lijste in welke elk volgens
zijn gestaetheijd een patrioticque gifte of eene inschrijving geduerende den oorloog
is afgevragt geworden. (XX gaset van 10 maerte, etc.).

(10 maerte 1794)
- fol. 16 - Op den 10 maerte is ook bij orders van den heere ende wet der stadt Brugge
van 't stadthuijs bij hallegebode afgekondigt en geaffixeert, nevens het voormelt edict
van Z.M. den Keijser ende Koning, een reglement additioneel voor de stadt Brugge
tot soliciteeren den ontfang of inninge van de vrijwillige gifte vanwegens de Staeten
deser provencie van Oost-Vlaenderen, etc.(21), welk reglement in zijn geheel
versaemeling sub N. kan gesien worden en uijt welke men ook sien kan de wijse op
welcke de heele inninge van den meer gemelden vrijwilligen last ingevolgen de
artikelen van het gemelt in alle deelen zal geheven worden. Gaset [...].

(13 maerte 1794)
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Op den 13 maerte wiert men alhier binnen Brugge met sekerheijd onderricht wegens
eene aengenaeme tijdinge, reets sedert eergisteren verbreijt, dat menige departementen
van het dwaelende Vranrijk in vollen opstant zijn en eenen koning willen hebben
die zij soo schandelijk misagt en vermoort hebben. De koningsgesinde bekomen
alom talrijcke victorien ende de saeke die niet zonder groote bloetstortingen zal
eijndigen is, zoo men nu met sekerheijd zegt, in Parijs reets zooverre gebragt dat den
dauphin, soon van den vermoorden koning, uijt Parijs door medehulp van eenige
groote gevlugt is. De vangenissen waerin er meer dan 5000 opgesloten en tot de
gallotinne verwesen waeren, zijn er opengebroken en veele conventieheeren of
koningsmoorders zijn er of om hals gebragt of gevlugt, en alles kondigt het eijnde
der rampen aen waervan men met ongedult d'egte bevestinge is afwagtende. (XXI
gaset van 13 maerte, etc.).

(17 maerte 1794)
- fol. 17 - Op den 17 maerte wiert alhier binnen Brugge in verscheijde huijsen
huijssoekingen gedaen door gedeputeerde van het magistraet: te weten van
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degone over jaer op d'ontruijminge der Fransche uijt de Nederlanden met dezelve
gevlugt zijn als d'heer Gasbeke, van Severen, van Heule, Michot, Genotte(22) en meer
andere die de voornaemste Clubbisten waeren, en alle hun papieren zijn tot naedere
orders versegelt geworden, terwijl men niet zonder redens bespuert dat dese, hun in
Vranrijk ophoudende, nog groote correspondentien onderhouden met de haetelijcke
Fransgesinde en de gepasseerde weke eenen brief onderschept is, geteekent door
Genotte, waerin hij zegt dat ontrent half april de Fransche legers in dees landen zullen
zijn of er noijt meer komen zullen. Dat alles in Vranrijk nog niet geeindigt is, zooals
de maeren van de gepasseerden weke alhier alom verbreijt wierden, blijkt genoegsaem
uijt de gasette van heden de XXII van den 17 maerte in welke van alle het verbreijde
geen enkel woort gemelt word.

(20 maerte 1794)
Op den 20 maerte verneemt men dat de grensen langs Kortrijk en Doornijk nu in
volle seckerheijd zijn en dat aldaer veel verraed en bedrog ontdekt wordt. Ook
verneemt men uijt Kortrijk voorseker dat aldaer publik drij Fransche priesters op de
Mart voor 't volk zijn toongestelt, omdat dezelve ledent eenige maenden aldaer hebben
bestaen daegelijks misse te lesen alleen om onderhouden te worden, zonder dat
dezelve oijt eenige wijdingen tot het priesterschap ontfangen hebben of ergens daertoe
geadmiteert zijn. (XXIII gaset van 20 maerte, etc.).

(21 maerte 1794)
- fol. 18 - Op den 21 maerte wierden uijt d'Halle gelaeden en naer het legers der
Hannoversche troupen vertransporteert een geleijde gelaeden waegens met tenten
en ander krijgsvoorraed, welcke tenten en ander krijgstuijg nu sedert meer dan twee
maenden op d'Halle, waer de schermschole gehouden wordt(23), door meer dan 100
werkluijden, waeronder veel vrouwlieden daegelijks naeijen, gemakt worden. Den
transport van brood en voorraedwaegens is binnen dese stadt daegelijks nog overgroot,
zoodaenig dat men daegelijks meer dan 100 waegens agtereen uijt dese stadt naer
het leger siet vertrekken.
Heden wiert in 't licht gegeven een bericht, versaemeling sub N. te zien, waerin men
siet dat de vierde classe der nieuwe belastinge tot den 11 april in de kamer van
commercie zal geint worden waer alle kooplieden, trafikanten, etc. hun aendeel van
eenen schelling van 100 guldens van hun capitael moeten betaelen, zooals in 't
keijserlijk reglement breeder gesien wordt.

(24 maerte 1794)
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Op den 24 maerte waeren alle de dekens der ambagten naer voorgaende resolutien
van hunne supposten op 't collegie om 11 uren vergaedert tot het geven van hun
advijs nopende den voorstelt van de Staeten van Vlaenderen die er gedaen is
geworden, tot het formeeren van 7000 mannen Belgissche troupen voor de provencie
van Vlaender om den oorloog te helpen onderstuenen, en tot het vinden van de
bekosting der zelve, welke recrutlichtinge ook in d'andere provencien van 't Nederland
zal gedaen worden. (XXIV gaset van den 24 maerte, etc.).

(27 maerte 1794)
Op den 27 maerte volgende XXV gasete dito.

(29 maerte 1794)
- fol. 19 - Op den 29 maerte wierden bij crimineele sententie van 't magistraet der
stadt Brugge voor 't stadthuijs op een schavot geexecuteert de twee vrouwspersoonen
tentoongestelt als hiervooren fol. 177 (1793) vermelt, nu wettelijk overtuijgt geworden
zijnde van de menige dieften als aldaer vermelt binnen dese stadt Brugge te hebben
begaen welke justitie ten uijtvoer gebragt wiert als volgt: Catharina Van Damme,
jongedochter geboortig van Gend, oudt ontrent 24 jaeren, ontfing op het schavot
gebragt zijnde, door den
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scherpregter aen de staek gebonden, 60 slaegen onder een hevig roepen om gratie;
Marij de Rouck, huijsvrouw van Pieter Sarnier oudt ontrent 26 jaeren ook geboortig
van Gend, wiert aen de staek door den scherpregter gebonden en moest geduerende
d'executie van Catharina van Damme haere straffe beschouwen. Dese makte ook
groot geschreeuw en lamentatie en riep geduerig ‘ag! mijn man en kinderen’, te meer
omdat dese beijde ider voor den tijdt van thien naereenvolgende jaeren tot het
Provencial Correctiehuijs van Gend zijn verwesen geworden(24).

(30 maerte 1794)
Op den 30 maerte verneemt uijt Gend dat aldaer op vrijdag gepasseert op de boteren eijermart wegens d'excessive dierte der zelve een groot disorder ontstaen is,
zoodaenig dat er menige boter en eijers van de boeren zijn afgenomen en dat er veele
onder de voeten getrappelt en verbrijselt is geworden. Men vreest niet zonder redens
voor diergelijcke gevolgen binnen Brugge, omdat wegens den oorloog alles even
dier is en dat de boter tot 17 en 18 stuijvers het stuk op de martdaegen verkogt wordt.

(31 maerte 1794)
- fol. 20 - Op den 31 maerte was 's morgens de heele besettinge deser stadt Brugge
geduerende den nagt vertrokken zoodat 's morgens de hooftwagt op de Mart gesloten
was. Onse besetting heeft nu sedert eenigen tijdt bestaen in een regiment émigréen,
die hier alle gemonteert en in roo monture omset met geel onder Engelschen dienst
gekleet zijn. In dit regiment worden aenveert alle de Fransche vlugtelingen, tot zelfs
mannen die 60 à 70 jaeren oudt zijn en nu van alles ontbloot zijnde den dienst moeten
aenveerden om te konnen leven. In den naermiddag is hier van Nieuwport aengekomen
eenen transport canons, cuissons en bagasewaegens met de noodige mannen troupen,
die naer vernagt te hebben des anderendaegs naer Cortrijk vertrokken zijn. Zulks is
zoo er geseijt wordt omdat er nu in Nieuport canons, etc. te veel zijn en dat den
gemelden transport langs een anderen kant van 't leger zal gebruijkt worden. (XXVI
gaset van 31 maerte, etc.).

Eindnoten:
(19) Zie ibid., f. 29v.-33r.
(20) Deze devotie met confrerie, opgericht net vóór de definitieve Franse bezetting, heeft blijkbaar
geen kans gehad om sporen na te laten in het archief en is ook niet bekend in de literatuur, wel
is nog een drukwerkje bewaard, gepubliceerd n.a.v. deze oprichting, zie SBB., Van Huerne,
1794 I, nr. 61.
(21) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 33-34; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 59.
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(22) Het betreft Jean A.G. van Zuylen van Nyevelt de Gaesbeke (zie MV. 1790, p. 157, n. 46),
Jean-Baptiste van Severen (zie MV. 1791-1792, p. 182, n. 113), Pieter van Heule (zie ibid., n.
116), Frans-X. Michot (zie MV. 1790, p. 210, n. 459) en Goderis J. Genotte (zie MV. 1793, n.
13).
(23) Zie MV. 1788, p. 90, n. 15.
(24) Het betreft Isabelle, en niet zoals Van Walleghem schrijft Catharina, van Damme, 20 jaar en
afkomstig uit Gent. De andere delinquente is Marie Caroline de Rouck, 25 jaar, afkomstig uit
Gent, gehuwd met Pieter Salieres, speldenmaker. Zij werden op 29 maart voor de vierschaar
van de stad Brugge gebracht en veroordeeld wegens diefstal. Voor een verslag van het misdrijf,
zie SAB., reeksnr. 192: Verluydboek, 1788-1795, f. 35r.-36v. Zij werden voor tien jaar opgesloten
in het Provinciaal Correctiehuis te Gent (SAB., Registre der naemen van de persoonen,
gecolloqueert in het provinciaele correctie-huys binnen de stadt Gendt, nrs. 238-239).

(April)
(3 april 1794)
Op den 3 april waeren aen de kerkduere van St.-Donaes geaffixeert de pauselijcke
en bisschoppelijcke bulle nopende eenen algemeenen jubile gejont door zijne
heijligheijd Pius den VI, Paus van Roomen, voor de Oostenrijksche Nederlanden,
alles breeder zooals in dezelve bullen versaemeling sub N. te zien aengemelt is, en
wat er geduerende den jubilé zal moeten geobserveert worden(25). Desen jubilé zal
beginnen Palmsondag en dueren 15 daegen zoodat dezelve op Beloken Paesschen
zal gesloten worden. (XXVII gaset van 3 april, etc.).

(4 april 1794)
- fol. 21 - Op den 4 april wiert de heele veldtbakkerije van de Hannoversche troupen,
die nu sedert het begin van den winter buijten de St.-Catharinepoorte gestaen heeft(26),
teenemael met de ovens en alle den voorraed afgebroken en op meer dan 25 waegens
gelaeden en door dese stadt vervoert naer Gend om vervolgens naer het groot leger
bij Vanlencijn opgemakt te worden en wederom seffens de werkingen te beginnen.
De waegens wierden gevolgt door meer dan 200 veltbakkers, verscheijde met hunne
vrouwen en bagase, 't welk door 't geschreeuw dat de bakkers bij hun vertrek makten,
een grooten transport door dese stadt uijtmakte. Dit vertrek verheugt wederom aen
veele ontaerde Franschgesinde deser stadt, die door d'opbrekinge van die ovens willen
te kennen geven dat de Fransche de Nederlanden staen in te vallen en alles te
verwoesten, dog van goeder hant weet men dat de saeken nu zoo wel als oijt staen
en dat dien transport alleen is om de groote onkosten welcke de lange wegen tot aen
't leger veroorsaekende waeren.
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(8 april 1794)
Op den 8 april waeren de dekens der ambagten des avons wederom in 't stadthuijs
vergaedert tot het nemen van de maetregelen tot het formeeren van de 4000 mannen
Belgissche troupen waervan de stadt Brugge in het getal van 125 getaxeert is(27).
D'ambagten en neeringen moeten alle meer of min mannen leveren naer hunne groote,
zoo nogtans dat men met het betaelen van 15 Fransche kroonen voor ider man
ontslegen wordt. (XXVIII gaset van 8 april, etc.).

(10 april 1794)
- fol. 22 - Op den 10 april is tot meerder licht van de aenstaenden jubilé in 't licht
gegeven: ‘den geest van de bulle van zijne heijligheijd Pius den VI’, voor welcke hij
verleent eenen buijtengewonen jubilé aen alle de inwoonders van het Nederlandt en
aen alle vremdelingen die aldaer geduerende de 15 daegen zullen toevloeijen, etc.,
welcke versaemeling sub N. kan gesien worden. Hierin vint men ook de bulle van
Joannes Hinricus, ardtsbisschop van Mechelen, primaet der Nederlanden, etc., en
ook alle de pointen welke tot verdienen van den zelven jubilé versogt worden.
Heden verneemt men dat de wenschen van 't Nederlandts volk zijn vervolt
geworden en dat Z.M. den Keijser ende Koning, Franciscus den II, binnen de stadt
Brussel gisternaermiddag is aengekomen en pragtig is ingehaelt geworden(28). (XXIX
gaset van den 10 april, etc.).

(11 april 1794)
Op den 11 april is de sittinge van de heeren gecommitteerde van de kamer van
commercie sedert meer dan drij weken aldaer gehouden gesloten geworden, tot
inninge van den schelling par hondert van de commercie of trafixq die ider is
exerceerende. Ten dien eijnde was aldaer t'eijnde de kamer gestelt eenen blok, waerin
is gestort geworden dat elk dagt schuldig te zijn. Naer d'instortinge wiert aen elk
gevraegt of hadde voldaen aen het reglement van Z.M., waerop geantwoort zijnde
van jae, wiert aen elk volgens de te melden quitantie aen elk acquit verleent. Die
liever hadden het import over te tellen mogten het een of 't ander kiesen. Ook te
melden het import der quitantie van 't huijsegelt die mij op de betaelinge ten desen
eijnde is gegeven geworden.

(12 april 1794)
- fol. 23 - Op den 12 april wiert in den morgen tusschen twee schaedebeletters op de
botermart eene boerinne meer dan eene ure voor 't volk tentoongestelt, onder de
beschimpingen en verwijtsels van het volk, omdieswille dezelve hadde bestaen op
den gepasseerden martdag te koop te presenteeren eene mande van 20 stukken boter,
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van welcke bevonden wierden dat alle de stukken van binnen met aerdappelen
opgevolt waeren, waerom zij geapparendeert zijnde haere regtveerdige straffe naer
in vangenis beweegt te zijn op heden heeft moeten onderstaen. Ten is niet dat de
boter niet dier genoeg verkogt wordt dat, nu dese en andere bedriegsters van boerinnen
de boter fraudeeren, terwijl dezelve wekelijks tot 16 à 17 stuijvers het stuk verkogt
wordt en nog seer schaers is, 't welke zoo hoogen prijs voor den gemeenen werkman
is dat er door veele moet droog broot geëten worden.

(13 april 1794)
Op den 13 april desen avond door 't luijden van alle de klokken om 9 uren
aengekondigt zijnde Palmsondag is den algemeenen jubilé 's middags om 4 uren in
alle de aengewesen kercken van 't heele Nederland met alle pligtigheijd en
godtvrugtigheijd ingestelt, te weten in dese stadt Brugge in de cathedraele van
St.-Donaes, collegiale van St.-Salvators en parochialen van St.-Walburge en St.-Anne.
Uijt degone van St.-Donaes wiert rond de Plaetse Maubert(29) eene stigtige processie
gedregen. In de kerk weergekeert zijnde wiert afgesongen den Veni Creator Spiritus
en andere noodige gebeden t'eijnden welke den standaert van saeligheijd het H. Kruijs
verciert met de waepens van Z.H. den paus Pius den VI, en twee versierde sluetels
geplant wiert, waernaer een
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zielroerende sermoen gedaen wiert tot opening van desen solemnelen jubilé, t'eijnden
welcke het solemneel lof gelijk ook in d'andere kercken gedaen wiert.

(14 april 1794)
- fol. 24 - Op den 14 april wiert 's morgens om 10 uren in de kerken waer den jubilé
is ingestelt, met expositie van 't alderheijligste, afgesongen eene solemnele misse en
's avons om 5 1/2 uren afgesongen eene solemneel lof, welke tot meerder opwekking
van de devotie daegelijks geduerende de 15 daegen dat den jubilé zal dueren, zal
gecontinuerd worden. (XXX Baset van den 14 april, etc.).

(15 april 1794)
Op den 15 april heeft men 's morgens met de grootste verontweerdinge vernomen
dat geduerende den gepasseerden nagt een hoop ontaerde booswichten hebben durven
bestaen van het pauselijk waepen, hangende boven de duere van de kerke van
St.-Walburge, met gewelt te verbrijselen en in stukken hebben getrokken, tot het
doen van welke schroomelijcke daedt men voorsiet dat zij moeten met voordagt eene
leeder gebruijkt hebben en andere instrumenten, omdat het waepen hoog hangende
en op hout geschildert zijnde anders niet konde verbrijselt worden. Dees bende
hiermede niet vergenoegt, hebben bestaen den lanteern hangende voor 't cruijse op
't nieuw gemakt kerkhof Onse L.V.-kerkhof in stukken te slaen en de placaeten van
den jubilé, alom geplakt, met drek en vuijligheijd te bestrijken en zelfs aen veele
huijsen te bellen en ruststoorende liedekens te singen en andere ongehoorde
baldaedigheden te bedrijven. Van dese mag men wel zeggen dat zij van Godt verlaeten
zijn en dat sij dese geluckige daegen van saeligheijd misagten en openbaerlijk met
de voeten treden. Men voorsiet genoegsaem dat dese eene bende Franschgesinde
geweest is die het vervloekelijk systema der ongeluckige Fransche volgen die nog
Godt nog paus nog eenige religie herkennen, en dat hun gemoed nog door 't geroep
der kerke nog door geene vermaeningen kan beweegt worden. Hemel! wat zou er
van ons geworden hebben hadde dit vervloekelijk Fransch gespuijs nog eens onse
landen moeten veroveren? Hoe souden sij niet de heele religie omverregeworpen en
ons mogelijks alle vermoort hebben(30)?

(16 april 1794)
- fol. 25 - Op den 16 april wiert bij orders van 't magistraet der stadt Brugge bij
hallegebode, affixie en trommelinge de volgende bekentmaekinge afgekondigt dat
den heere ende wet vernomen hebbende hoe eene geattroppeerde bende van ontaerde
booswichten heeft durven bestaen van in den gepasseerden nagt te schenden het
pauselijk waepen ter oorsaeke van den jubilé geexponeert en andere strafbaere
faitelijkheden te bedrijven; hoe dezelve bovendien aen menige dueren hebben gebelt,
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langs de straeten als verwoede hebben geschreewt en hun zooverre hebben vervoordert
van ruststoorende liedekens te singen, welke strafbaere faitelijkheden het magistraet
willende voorkomen belooft eene premie van tweehondert patatons wisselgelt aen
dengonen die eene van de daeders of de bende zal konnen aenklaegen, zoodaenig
dat sij van het fait in regte overtuijgt wordend zullende den naem der aenbrengers indien zij zulks versoeken - secreet gehouden worden(31).
Desen morgen is op het nieuw kerkhof van de abdije van den Eechoute begraeven
geworden de vrouw van sr. Dardeijne, kok van dezelve abdije. Dit kerkhof is maer
desen morgen door den heer prelaet van dezelve abdije gewijt geworden en is onlangs
expresselijk gemakt, dewijl nu in dezelve abdije sedert dat er niemant meer mag in
de kerken begraeven, worden niemant meer begraeven was, zoodat nu meer dan 12
jaeren is dat er niemant aldaer is begraeven geworden(32).
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(17 april 1794)
Op den 17 april zijnde Wittendonderdag en is als naer jaerelijksche gewoonte in de
kathedrale kercke van St.-Donaes het H. Crisma en de H. Olie niet gewijt geworden,
dog alle de andere diensten zijn er als naer gewoonte verricht, ter oorsaeke dat onsen
eerw. heer bisschop wederom sedert eenige daegen is hervallen geworden en met
het boschwater(33) gekwollen is zoodat men grootelijks voor zijn behoudenis bevreest
is. (XXXI gaset van den 17 april, etc.).

(19 april 1794)
- fol. 26 - Op den 19 april zijn van 't stadthuijs afgekondigt twee keijserlijcke en
koninglijcke ordonantien, behelsende d'eerste den inhout reets in de gasette van
donderdag geannonceert, waerbij alle de clubs en litteraire vergaederingen in de
Nederlanden op swaere straffen verboden worden; de tweede behelst op bijnaer
gelijcke penen en amenden het formeeren, maeken en uijtstroijen van oproerige
schriften zoo tot misagting van den souvereijn als tot nadeel van kerk en staet, op
d'uijtbreijding van welke geordoneert is dat er in alle de plaetsen van 't Nederland
eene wacsaeme ooge zal gehouden worden opdat de daeders aen de strengheijd der
wetten zouden konnen overgelevert worden.

(21 april 1794)
Op den 21 april heeft men voorseker vernomen dat er verscheijde persoonen deser
stadt, meest jongelingen en waeronder zelfs edele, gevlugt zijn en dat dezelve alom
zijn beschreven geworden, de naemen van welke zelfs reets genoemt worden en dit
ter oorsaeke dat het dese zijn die in de gepasseerde weke als fol. 24 vermelt, hebben
durven bestaen van het pauselijk waepen te schenden en andere baldaedigheden te
bedrijven. Geluckig zoude het zijn waer 't dat dees booswigten ontdekt wierden. Nu
siet men wederom aen de St.-Walburgekercke in dezelve plaetse een nieuw pauselijk
waepen en alle de placaeten van den jubilé zijn opnieuws aen de kercken geaffixeert
geworden. (XXXII gaset van den 21 april, etc.).

(24 april 1794)
Op den 24 april volgende XXXIII dito.

(25 april 1794)
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- fol. 27 - Op den 25 april is [in] den naermiddag zijne hoogweerdigheijd Felix
Guillialmus Brenart, bisschop van Brugge, etc. andermael met de H. Geregten
geadministreet en heeft de H. Olie ontfangen, zoodat men voor de behoudenis van
onsen bisschop zeer bevreest is, die onder meer andere kwaelen met het boschwater
is aengetast en door de troubele ongeluckige tijdtsomstandigheden met nog meerder
vreese bevangen is om de menige ongelucken die hij door de Fransche onderstaen
en die andermael geseijt worden, dat sij alle poogingen doen om de Nederlanden
langs alle zijden in te dringen en ons alle ongeluckig te maeken.

(27 april 1794)
Op den 27 april was men 's morgens in de grootste verslaegentheijd gedompelt op 't
sien wederkeeren van de deligensie van Kortrijk, die reets twee uren toegereden was,
en op 't vernemen dat de Fransche die stadt naederden seffens weergekeert is, wanneer
men desen avont met het grootste hertzeer vernam dat die stadt door 15 à 18000
mannen Fransche troupen verovert is, uijt welke men kan oordeelen wat ontsteltenis
zulks alhier binnen Brugge veroorsakt heeft. Desen naermiddag agter het lof is in de
vooraengewesen kerken den jubilé met alle pligtigheijd gesloten en de cruijsen
ontplant, t'eijnden welke den Te Deum Laudamus met alle pligtigheijd is afgesongen
geworden.

(28 april 1794)
- fol. 28 - Op den 28 april tot den 1 meij is men alhier in de grootste verslaegentheijd
gedompelt geworden op 't vernemen langs alle zijden van zeer onaengenaeme
tijdingen, die alle welpeijsende honderden doode vooreen om zoo te zeggen doen
sterven. Men ziet van alle zijden van de stadt de
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inwoonders met zooveel als sij konnen medenemen, zoo met waegens als alle
rijtuijgen wegvlugten, terwijl men van alle andere zeer veele ongeluckige, zoo van
langs de kanten van Kortrijk als Meenen, naer dese stadt ziet aenkomen, zoodat het
meestendeel der inwoonders als buijten raede is of sij willen vlugten of blijven, d'eene
ure goede en d'andere ure onaengenaeme tijdingen ontfangende. In desen tusschentijdt
is Meenen door de Fransche verovert en zoodaenig gestelt dat er van die plaetse eene
heelen puijn gemakt is. De Hannoverssche troupen en émigréen die aldaer
gedefendeert hebben, zijn met eenige krijgsgevangene en een Franschen generael
verspreijt naer dese stadt Brugge afgekomen en alle in den avondt van den 1 meij
weder naer Gend toegetrokken, zoodat men tot desen avond niet weet wat er van dit
alles zal geworden en of wij den roof der Fransche barbaeren zullen gaen worden.
(XXXIV en XXXV gaset van 28 april en 1 meij, etc.).

Eindnoten:
(25) Hier is sprake van een buitengewoon jubileum zoals dat min of meer uitzonderlijk vanaf de
16de eeuw door de paus werd afgekondigd en waardoor de gelovigen van één enkel land tijdens
een beperkte periode de bijzondere volle aflaat die geldt voor het H. Jaar kunnen verdienen (P.
DECLERCK, ‘Heilig Jaar’. Oorsprong en ontwikkeling, in: Collationes, XX (1974), p. 292-310,
zie vooral p. 309).
(26) Bedoeld wordt hier de Engelse veldbakkerij waarvan sprake in folia 154, 175 en 179 (1793).
De Hannoverse troepen dienden onder de Engelse kroon aangezien de toenmalige Engelse
koning, George III, tevens keurvorst van Hannover was.
(27) Als lid van de derde bank van de wet vergaderden de dekens over het voorstel een nationaal
legerkorps te lichten. Op 6 juni 1794 keurde de Brugse wet uiteindelijk het principe van het
lichten van nationale troepen goed. Hierbij werd ook het principe van de verplichte dienstplicht
door loting aanvaard. Toen was het reeds veel te laat (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I,
p. 384).
(28) De nieuwe keizer Frans II zwoer te Brussel trouw als hertog van Brabant aan de Blijde Inkomst
(het Brabants landcharter uit 1356 dat gold als een soort grondwet voor het hertogdom). Het
was de laatste inhuldiging van een hertog van Brabant.
(29) Oudere benaming voor de Mallebergplaats (A. SCHOUTEET, De straatnamen van Brugge.
Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 138).
(30) Het betrof hier inderdaad een actie van een groep Fransgezinden (VANDEN BERGHE,
Jacobijnen, I, p. 382).
(31) SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 36, nr. 193; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 69.
(32) In het begraafboek voor dat jaar is alleen vermeld dat deze vrouw, de 76-jarige Maria Ludovica
Vincent, op 14 april 1794 overleed en opp 16 april in de Eekhoutabdij werd begraven (SAB.,
Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr. 70, overlijdens Sint-Salvators, 1ste
portie).
(33) Boschwater of boswater is in geen woordenboek te vinden. In de context wordt hier
hoogstwaarschijnlijk oedeem of waterzucht bedoeld. Een Brugs gezegde: ‘'k Gon nog 't
boschwoater krygen’, werd gebruikt wanneer een persoon of toestand iemands zenuwen tot het
uiterste op de proef stelde.

(Mei)
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(2 meij 1794)
- fol. 29 - Op den 2 meij met het aenbreken van den dag wiert een weijnig verlicht
in d'ontsteltenis in welke mij nu in dese stadt Brugge sedert vier daegen geweest
heeft, op 't aenkomen van eenen courier, die hier seffens naer Engelant doorgereden
is, met de sekere tijdijnge dat de sterkte van Landrecies(34) zig aen de vereenigde
troupen heeft overgegeven. Dese tijdinge scheen het gemoed van alle benouwde
herten, die tot nog toe niet gevlugt zijn, eenigsints gerust te stellen, te meer omdat
men nu hoopt dat er seffens versterkingen uijt het groot leger naer Vlaenderen, dat
van alle zijden bedreijgt is, zal konnen gesonden worden. Naer den noen kwam
binnen dese stadt aen een groote menigte voet- en peerdevolk uijt West-Vlaenderen,
het welk ten deele ontruijmt wordt en door het steken van water langs alle zijden
waer den vijand kan indringen mogelijks zal beschermt worden.

(3 meij 1794)
Op den 3 meij zijnde martdag scheen alles in ruste te zullen komen en van verscheijde
sijden ontfangt men berichten die Vlaenderen schijnen buijten gevaer te stellen.
Niettegenstaende alle de benouwheden was men wat geruster door dien men de
landtslieden als naer gewoonte saeg naer de mart komen en de Mart in volle order
was. Een buijtengewoon bijvoegsel tot de Gendsche gasette desen avond aengekomen
bevestigt de verovering van Landricies en door eenen brief van den generael Clerfait
is de sekere aenkomst van een menigte troupen versekert geworden.

(4 meij 1794)
- fol. 30 - Op den 4 meij was alles in den morgen tamelijk gerust, te meer omdat men
met sekerheijd verneemt dat de Fransche troupen bijnae heel WestVlaenderen hebben
ontruijmt en aldaer in verscheijde plaetsen, naer alles te hebben ontrooft, tot de dueren
en vensters der huijsen hebben medegedregen. De processie van het H. Bloet ons
heeren wiert als naer jaerelijksche gewoonte omgedraegen en alles was stille, maer
nouwelijks twee uren geworden zijnde saeg men eenider in de grootste
verslaegentheijd gedompelt op 't vernemen dat de Fransche verwoestende troupen
tot in Rousselaere zijn ingedrongen. Seffens saeg men eenige doode en gekweste der
vereenigde troupen inbrengen en eenige Fransche die tot krijgsgevangene gemakt
waeren, benevens 40 peerden welke van de canons afgesneden waeren en vijf canons
en eene obitse, die op de Fransche verovert waeren. Men saeg ook aenkomen menige
ruijterije en bagasewaegens en niettegenstaende men tegens den avond vernam dat
de Fransche Rousselaere hebben ontruijmt, saeg men wederom menige met gelaeden
waegens de stadt Brugge verlaeten, terwijl andere gevlugt afkomen, alle welke de
grootste ontsteltenis veroorsakt heeft.

(5 meij 1794)
Op den 5 meij wiert sekeren smidt met een picquet ruijters in dese stadt als spion
aengebragt en in d'hooftwagt beweegt. De piquetten die geduerig rond
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de stadt swermmen bragten in den naermiddag nog drij andere spions, gebonden op
eenen waegen in de stadt, die ook in d'hooftwagt beweegt wierden. Heden hoort men
een groote canonade langs den kant van Kortrijk en desen naermiddag zijn de 40
peerden gister ingebragt publik op Maele in venditie verkogt geworden. (XXXVI
gaset van 5 meij, etc.).

(6 meij 1794)
- fol. 31 - Op den 6 meij wiert men 's morgens wat verlicht op 't vernemen dat op
d'aenkomst van de keijserlijcke troupen van den generael Clairfaijt gisterennaermiddag
om twee uren, naer een hevigen wederstant der Fransche, dezelve Harelbeke hebben
verlaeten en reets zoo het schijnt in Kortrijk en in 't omliggende zijn ingesloten. Men
wordt ook nog geruster gestelt op 't zien wederkeeren van menige gevlugte deser
stadt en menige winkels die gesloten waeren beginnen geopent te worden, men begint
ook op de foire die den tweeden dag geopent is eenige kraemen op te stellen zoodat
men hoopt dat Vlaenderen nog zal behouden worden.

(7 meij 1794)
Op den 7 meij om 5 uren 's morgens is de heele besettinge deser stadt, zoo voet- als
peerdevolk, van diversche regimenten alhier aengekomen langs de kanten van Meenen
en Kortrijk vertrokken om hun te vervoegen bij de vereenigde legers, welkers
aenkomst ingevolgen een bericht tot den Gensche gasette heden aengekomen nu vast
en seker is. Heden verneemt men dat eenen baes-bleeker genaemt Vanden Berge tot
Harelbeke is opgehangen omdat hij aldaer als spion bericht gedregen hadde dat
Kortrijk door de Fransche ontruijmt was, terwijl de Fransche op de naespueringen
die er gedaen wierden besig waeren met een sterke baterije te formeeren langs den
kant dat hij hun zeijde dat de troupen zouden konnen gekomen hebben.

(8 meij 1794)
Op den 8 meij verneemt men niets van belang, dog men weet dat Kortrijk nog niet
ontruijmt is. Ondertusschen hoort men nu en dan hevige kanonaden zoo 't schijnt
langs den kant van Kortrijk. Hieruijt voorsiet men dat er een hevigen veltslag zal
gewaegt worden waeraen het geluk of ongeluk van heel Vlaenderen zal gaen afhangen.
(XXXVII gaset van 8 meij, etc.).

(10 meij 1794)
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- fol. 32 - Op den 10 meij hoort men onophoudelijk sedert gisteren hevige canonaden
langs en omstreeks Kortrijk en Meenen en tegens den avont zegt men dat Kortrijk
ingesloten is. Ondertusschen ziet men van alle kanten ongeluckige vlugtelingen
aenkomen, veele van alles berooft, waeruijt menige droeve gevolgen voortkomen.
Desen naermiddag heeft zig eene vrouwe binnen dese stadt, die met vier levende
kinderen gevlugt is, haer zelven het hert afgestoken omdat zij van nood gedwongen
haere kinders den kost niet meer konde besorgen. Eenen anderen man die dese weke
voor 't vervloekelijk Fransch gespuijs gevlugt is, is ook in eene desperaetheijd in een
steenput gesprongen en verdronken, zoodat alle de onheijlen die alom daegelijks
voorvallen onmogelijk niet konnen beschreven worden.

(11 meij 1794)
Op den 11 meij wiert om 11 uren in de cathedraele kercke afgesongen eene solemnele
misse. Onder het afsingen t'eijnde dezelve van den Te Deum Laudamus en het luijden
van alle de klokken ten bijwesen van de heeren onser collegien, om den almogende
Godt te bedanken over de bekomen victorie van den 26 april en wegens de verovering
van Landrecies. Desen avond was ter deser oorsaeke bij voorgaende ordonantie van
gisteren van 't magistraet de heele stadt verlichtinge [bevolen](35). Nogtans niet veel
ter herten ging, terwijl men desen naermiddag langs desen kant van Kortrijk eene
zoo hevige kanonade gehoort heeft dat het tot hier binnen Brugge scheen aerdbevinge
te zijn. Naer den uijtval van welken schrikkelijcken veltslag elk in 't grootste
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verlangen is omdat hier aen mogelijks het heele geluk of aldergrootste ongeluk van
heel Vlaenderen zal gaen afhangen.

(12 meij 1794)
- fol. 33 - Op den 12 meij was alles in den morgen tamelijk stil uijt welke stilheijd
men meerder slegte dan goede maeren was afwagtende, 't welk inderdaedt met de
grootste onsteltenis alzoo in den naermiddag uijtviel wanneer men saeg aenkomen
eenige gedisperseerde manschap en troupen van diversche regimenten die menige
waegens met gekweste dekten, uijt welke men voorseker verneemt dat de legers der
gealieerde wel niet volkomen geslaegen zijn maer door d'overmagt van 't Fransche
kanon en krijgsmagt zijn moeten verre agterwijken, zoodat men in 't grootste verlangen
is om te weten wat er hiervan zal gaen geworden. (XXXVIII gaset 12 meij, etc.).

(13 meij 1794)
Op den 13 meij was de heele stadt nog veele meer als gisteren in wanorder op het
zien aenkomen van meer als 7000 mannen, zoo voet- als peerdevolk, gedisperseerde
troupen van verscheijde regimenten, die ten deele in de casernen introkken en op de
Vrijdagmart campeerden, waerdoor besonder langs dien kant desen nagt de borgers
met vele manschap beleijt wierden. op welke aennaederinge wederom veel persoonen
uijt de stadt in alle haest met hunne goederen vlugteden, alsof de Fransche agter
hunne hielen zouden geweest hebben. In die aldergrootste vreese bragt ider den nagt
tusschen waeken en slaepen door, wanneer men op den 14 meij wat verlicht wiert
op 't zien inbrengen door de volontaire boeren van 70 Fransche krijgsgevangene en
op 't vernemen dat de troupen om 2 uren weder alle tot ontrent Rousselaere moeten
vertrekken, welken aftogt om 2 uren gebuerde, zoodat er tot hiertoe geen kwestie is
dat Vlaenderen ontruijmt wordt, gelijk er door de Franschgesinde alom uijtgestroijt
wordt. - fol. 34 - Wanneer de menige troupen zoo voet- als peerdevolk desen
naermiddag langs de Smedepoorte vertrokken waeren, wierden ontrent een kwaertier
eurs van dese stadt twee van dezelve verscheijde toeren op en neer door de wissen
gejaegt, omdat sij hadden bestaen oproerige discoursen te voeren ten voordeele der
Fransche en andere tot het revolteren hadden opgewekt, eenen derden zijnde een
keijserlijcken soldaet die als spion en verrader der legers was aengehouden, is
veroordeelt om opgehangen te worden, welke straffe hij zal ondergaen anderen in
exempel wanneer het leger in zijne stantplaets zal aengekomen zijn.

(15 meij 1794)
Op den 15 meij was weder alles gerust tot naer den noen wanneer men van Nieuport
saeg aenkomen meer dan 200 bagasewaegens en troupen die dezelve bewaerden.
Seffens stroijden de vervloekelijcke Franschgesinde uijt dat Nieuport ging
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gebombardeert worden door de Fransche en meer andere leugens, dog men wiert
door d'inbrengers van de waegens zelve onderricht dat zulks alleen geschiede omdat
die waegens nog troupen daer niet meer noodig zijn omdat het omstreeks Nieuport
alom onder water gesteken wordt om de invallen te voorkomen. De brieven uijt
Brussel van heden melden dat aldaer ook reets alle de papieren versegelt zijn omdat
Fransche hebben gepoogt langs Charleleroij eenen inval in Brabant te doen, dog dat
dezelve met groot verlies van daer zijn verdreven geworden. (XXXIX gaset van 15
meij, etc.).

(17 meij 1794)
- fol. 35 - Op den 17 meij was alles tamelijk gerust tot tegens den avond, wanneer
op 't ontfangen van eenige brieven de tijdinge door de stadt verbreijt wiert dat de
troupen der vereenigde mogentheden in Meenen waeren gevallen en dat die plaetse
door de Fransche ontruijmt is geworden, dog alzoo die tijding nog niet officieel aen
't magistraet is bekent gemakt, word er van veele nog grootelijks aen d'egtheijd
getwijffelt. Ondertusschen is het bijnae ongelovelijk welke vruegt die maere seffens
aen alle welpeijsende veroorsakte
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om d'hope die men opvattede van alhier nog eens voor goet van de Fransche te zullen
ontslaegen worden.

(19 meij 1794)
Op den 19 meij was men ten vollen onderricht dat de verbreijde tijdinge van den
overgang van Meenen nog besijden de waerheijd is, en dat die reets verwoeste stadt
nog in 't besit der Fransche barbaeren is. Nogtans is men nu volkomen versekert dat
de Fransche legers tusschen Meenen, Kortrijk en Rijssel gelegen nu van alle zijden
ingesloten worden en men zegt zelfs dat Z.M. den Keijser ende Koning aldaer reets
in persoons is aengekomen om het opperbestier over de legers te nemen, zoodat men
hieruijt voorsiet dat aldaer eerstdaegs eenen famuesen veldtslag zal geslegen gaen
worden, aen welke het heele geluk of het volkomen ongeluk van de nog bloeijende
Nederlandsche provencien zal gaen afhangen, die zoo die naedeelig uijtvalt aen alle
rampen zullen blootgestelt worden. (XL gasette van den 19 meij, etc.).

(20 meij 1794)
- fol. 36 - Op den 20 meij wierden alhier 's morgens 164 mannen Fransche
krijgsgevangene opgebragt, gisteren genomen in de verscheijde aenvallen der
vereenigde legers, die zoo men zegt zoowel als de Fransche grootelijks in manschap
hebben verloren, besonder de Engelsche in welkers legers zelfs tot onder de generaels
verscheijde verraederijen zijn ontdekt geworden. De krijgsgevangene naer een kort
verblijf in dese stadt zijn naer de abdije van St.-Andries vertransporteert geworden.
Desen morgen om 9 uren zijn de eerw. paters Discalsen verselt met het beelt van den
H. Joseph processiewijs gegaen naer de capelle van O.L.V. ter Poorterije, alwaer het
beelt geplaest zijnde onder den toeloop van menige godtvrugtige eene pligtige misse
afgesongen wiert, welke op den 21 meij ingelijks gedaen wiert door de eerw paters
Recoletten verselt met het beelt van den H. Antonius van Padua, om door de
voorspraek van de H. Maget Maria van den hemel af te smeeken de behoudenis van
heel Vlaenderen waerdoor dese provencie hoe langer hoe meerder bedreijgt wordt(36).

(22 meij 1794)
Op den 22 meij wierden 's morgens vanuijt d'hooftwagt op de Mart naer de barge
van Gend vertransporteert 34 mannen Fransche krijgsgevangene door de boeren
aengehouden, die zoo men zegt onder de keijserlijcke legers hebben dienst
aengenomen. Heden is men weder in de grootste ongerustheijd omdat het schijnt dat
de Fransche wederom langs de kanten van Roussselaere en omstreeks hunne woedende
invallen willen vervoorderen. (XLI gaset van den 22 meij, etc.).
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(23 en 24 meij 1794)
- fol. 37 - Op den 23 en 24 meij wiert men alhier binnen Brugge wat geruster op 't
vernemen dat er eenen aensienelijcken nomber troupen langs Doornijk van het groot
leger afsakt om de Nederlanden indien 't mogelijk zal zijn te beschermen. Tegelijk
verneemt men dat er daegelijks omstreeks Doornijk hevige batalien voorvallen, in
welke menige van wederkanten gesnevelt worden, zoodat haest den tijdt zal leeren
wat er van dit alles zal gaen geworden.

(25 meij 1794)
Op den 25 meij was er geaffixeert eenen herderlijcken brief van onsen eerw. heer
bisschop om de rampen van den barbaerschen Franschen oorloog door de voorspraek
van Maria af te smeeken en waer in elk aengemoedigt wordt om de sonden te laeten
die voorseker de oorsaek zijn van alle de rampen waermede Vlaenderen ongeluckig
bedreijgt wordt. Dese algemeene gebeden, die geduerende eenigen tijdt zullen
continueren, zijn heden begonst wanneer om 10 uren door de heeren van de cathedrale
kercke van St.-Donaes, verselt door d'heeren van de collegien, processiewijs naer de
capelle van O.L.V. ter
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Poorterije gegaen, alwaer eene singende misse met expositie van 't alderheijligste
onder den toeloop van menige godtvrugtige gedaen wiert(37).

(26, 27 en 28 meij 1794)
Op den 26, 27 en 28 meij zijnde de drij Cruijsdaegen(38), wiert ingevolgende den
gemelden herderlijcken brief in de kercke waer de cruijsen uijtgingen vooraf gedaen
een zielroerende sermoen om het volk dat er in menige tegewoordig was tot
godtvrugtigheijd op te wekken, opdat de bedreijgde plaegen van zonden mogen
afgeweert worden. (XLII gaset van 26 meij, etc.).

(29 meij 1794)
- fol. 38 - Op den 29 meij, zijnde Ons-Heere-Hemelvaertdag, wiert ingevolgenden
de voorgaende ingestelde gebeden om 10 uren 's morgens processiewijs gegaen naer
de capelle van O.L.V. ter Poorterije, waer eene pligtige misse als vooren gedaen
wiert door de heeren der parochiale kercke van St.-Salvators onder den toeloop en
godtvrugtigheijd van eene menigte godtvrugtige. Des anderdaegs den 30 meij wiert
hetzelve vervolgt door de heeren van d'abdije van den Duijne en op den 31 dito door
de heeren van d'abdije van den Eechoute. Noijt heeft men meer de godtvrugtigheijd
van menige sien uijtschijnen als tegenwoordig in de publicke gebeden die er gedaen
worden, om dus den almogenden Godt te versoenen en de plaegen des oorloogs
waermede de Nederlanden langs alle zijden bedreijgt worden van dezelve af te weeren
en door de gewenschte vrede te mogen gesegent worden. (XLIII gaset van 29 meij,
etc.).

(31 meij 1794)
Op den 31 meij heeft men 's morgens vernomen dat Z.M. den Keijser ende Koning
Franciscus den II gisterennaermiddag tot Thielt is aengekomen en aldaer den nagt
doorgebragt heeft. Zulks doet genoegsaem sien met welken ijver onsen doorluchten
Keijser zijne Nederlanden tragt te behoeden, zig niet zonder het grootste perijkel
alom in 't midden zijner legers begevende opdat hij in persoon alles zoude konnen
naespueren.

Eindnoten:
(34) Landrecies, Franse gemeente, département du Nord.
(35) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 42r.
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(36) Zie MV. 1793, f. 97 en n. 153 en 165.
(37) Zie MV. 1793, n. 153.
(38) Drie boetedagen voor het feest van O.-L.-H. Hemelvaart.

(Juni)
(1 junij 1794)
- fol. 39 - Op den 1 junij ingevolgende de bevelen van onsen eerw. heer bisschop
voornoemt, wiert om 5 1/2 uren 's morgens door de Beggijnen den ommegang van
't H. Bloet processiewijs gegaen, op den voet als men in de H. Bloetdaegen gewoon
is te doen. Ten inkomen in de capelle van 't H. Bloet eene pligtige singende misse
afgesongen wordende, het H. Bloet zal als in de H. Bloetdaegen geduerende 15
daegen aenbeden worden en geduerende alle dien tijdt zal alle daege 's morgens door
alle de kercken deser stadt den ommegang gegaen en een singende misse gesongen
worden. Om 10 uren gingen de heeren van de collegiale kercke van O.L.V. naer de
capelle van O.L.V. ter Poorterije, alwaer ten eijnde als voorseijt eene pligtige misse
gedaen wiert. Om 8 1/2 uren is ook in de kercke van de eerw. paters Capucinen
gedaen een solemnele singende misse die alle daegen zal voortdueren totdat den
hemel den vrede over de Nederlanden zal gelieven te verleenen. Diergelijcke missen
worden bijnae alle daege in meest alle de andere kercken gedaen, in alle welke als
in alle de overseijde openbaere gebeden den toeloop van volk zeer overvloedig is
om den hemelschen segen af te smeeken en de gevreesde rampen en plaegen
waermede wij nog geduerig bedreijgt worden af te weeren.

(2 junij 1794)
Op den 2 junij wiert van 't stadthuijs afgekondigt eene K. en K. bekentmaekinge
waerin Zijne M. tot onderstant van den oorloog vraegt de voortduering der vrijwillige
giften en geltschietingen en den onderstant van zoo - fol. 40 - veel mogelijcke
manschap tot vervolling der legers(39). Hierop is er door de Staeten van Vlaender
besloten zoo haest doenelijk voor de K. en K. legers te lichten 4000 mannen troupen,
tot recruteeren van welke heden rondt de stadt reets den trommel wordt geslaegen.
Ider recrut bekomt 7 croonen handgelt en nog 8
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croonen wanneer hij t'eijnden den oorloog den dienst zal verlaeten. Die door besondere
blijkens zullen uijtgemunt hebben zullen t'eijnden den dienst bekomen eene goude
of zilvere madalie ter weerde van 200 of 100 guldens courant, en bovendien t'eijnde
den dienst voor alle andere tot zoo voor stadtsbedieningen als andere aenveert worden.
Het is aen de recruten geoorloft dienst te aenveerden voor 3 jaeren of tot naer den
oorloog en een regiment te verkiesen zooals sij best begeiren. Heden om 10 uren is
ten eijnde voorseijt door de eerw. paters Augustinen en studenten naer de capelle
van O.L.V. ter Poorterije gegaen en misse als vooren afgesongen geworden(40). (XLIV
gaset van 2 junij, etc.).

(4 junij 1794)
Op den 4 junij 's morgens om 10 uren vergaederden alle de Fransche geestelijcke
die hun binnen dese stadt in menigte bevinden in de parochiale kercke van St.-Anne,
vanwaer dezelve gesaemelijk processiewijs al singen gingen naer de capelle van
O.L.V. ter Poorterije alwaer eerst een sermoen en daernaer een pligtige misse
afgesongen wiert.

(5 junij 1794)
Op den 5 junij waeren generalijk alle de leden der ambagten op hunne
vergaederplaetsen versaemelt om tegens morgen hunne besluijten op 't collegie te
draegen nopende de lichtinge van troupen die er bij loting gevraegt. Desen morgen
wiert uijtgegeven een voorloopig bericht der Gensche gasette welke ook in de XLV
gasette van den 6 junij kan gesien worden.

(6 junij 1794)
- fol. 41 - Op den 6 junij om 11 uren 's morgens waeren generalijk alle de dekens der
ambagten saemen vergaedert op het collegie om over te draegen hun deliberatif advijs
nopende de geltlichting van 2400000 [gulden] wisselgelt, die tot bekosting van den
oorloog door Vlaenderen spoedig moet besorgt worden en welke toegestaen is
geworden, ende ook nopende de lichtinge van 4000 mannen voor Vlaenderen die in
elke stadt en parochie bij loting zoud moeten gedaen worden. Zulks hoewel door den
edelen en geestelijcken staet toegestaen is door de dekens teenemael afgeslaegen,
maer wel geconsenteert dat er nog seffens gelijk de eerste lichtinge van 4000 mannen
nog eene tweede van 4000 mannen zal gedaen worden waerin den heelen staet, om
de murmuratie die er reets is heerschende nopende de versogte loting, de costen zal
helpen draegen. Men zal haest zien wat er van dit alles zal geworden.
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(9 junij 1794)
Op den 9 junij zijn hier in den naermiddag aengekomen meer dan 20 waegens met
gekweste troupen waeronder ook eenige Fransche. Dese zijn van de waegens in
schepen naer Antwerpen vertransporteert geworden. Daegelijks vallen er tusschen
de geallieerde troupen en Fransche hevige veldtslaegen voor, waerdoor men alhier
nog altijdt in groote vreese is voor eenen inval der Fransche, omdat het seker is dat
de stadt Iper door de Fransche omringt is en dat er nu en dan met groote schaede op
de stadt geschoten wordt. (XLVI gasette van 9 junij, etc.).

(10, 11 en 12 junij 1794)
- fol. 42 - Op den 10, 11 en 12 junij was men hier binnen Brugge in eene geduerige
verslaegentheijd gedompelt op 't vernemen dat de verdervende Fransche legers langs
alle zijden poogingen doen om in Vlaenderen te vallen, dusdaeniglijk langs alle
kanten en besonder op de belegerde stadt Iper en uijt de stadt door de belegerde hoort
men zoo schrikkelijcke canonaden, zoo bij daege als bij nachte, dat het schijnt
aerdbevinge te zijn. Nu ziet men hier het tonneel van den oorloog door de menige
bagase- en voorraedwaegens die er onophoudelijk de stadt uijt- en inrijden, dezelve
nu ende dan zoo op de Mart als ander publicke plaetsen legerende en heele campen
formeerende. Dit alles baert d'aldergrootste vreese van nog eens onder het Fransch
barbaers jok te
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moeten sugten, besonder op den 12 deser wanneer men in den morgen vernam dat
de Fransche tot tegens Thourhout zijn en op Lichtervelde slag leveren, waerdoor
men andermael veele deser stadt ziet vlugten en zoovele vremdelingen komen er
gevlugt aen dat de stadt vol vremde is. In den middag wiert men weder wat geruster
gestelt op 't vernemen dat de Fransche meer dan 2 uren zijn agteruijtgeslegen
geworden. Desen naermiddag wiert bij trommelinge door 't versoek van 't magistraet
aen alle inwoonders versogt van voor de menige ongeluckige gekweste die er
aenkomen, te bewegen in de wagt der schaedebeletters zooveel pluk en bandagien
als 't elk mogelijk zal wesen. (XLVII gaset van 12 junij, etc.).

(14 junij 1794)
- fol. 43 - Op den 14 junij was men 's morgens in de grootste verslaegentheijd
gedompelt op het zien in en door onse stadt te retour keeren het geheele Hannovers
legers met alle de munitie van oorloog en bagasewaegens. Zulks was oorsaek dat
niettegenstaende den martdag meest alle winkels gesloten bleeven en dat menige
seffens met alle hunne goederen uijt de stadt vlugteden, in vaste meijning dat de
Fransche seffens besit van de stadt zouden genomen hebben. Tegens den avond
vernam men inderdaedt dat de Fransche tot Thourhout waeren aengekomen, hetwelk
eenider nog veel ongeruster makte, zoodaenig dat in den volgenden morgen nog
veele persoonen met hunne goederen uijt de stadt gevlugt zijn.

(16 junij 1794)
Op den 16 junij was het gerugt algemeen dat de Fransche maer ruijm een ure van de
stadt meer af waeren, hetgoon mij zelfs in eene benoutheijd die bijnaer
onbeschrijvelijk is heeft doen besluijten van met alle mijne goederen en heelen winkel
naer Sluijs te vlugten. Geene penne en kan 't beschrijven nog geen gemoed versinnen
d'ongeruste daegen die wij hier alsnu beleven, uijt vrees van door de Fransche legers
teenemael gerenueert te worden, elk niet alleen voor zijne goederen maer voor het
leven zelfs bevreest zijnde. (XLVIII gaset van den 16 junij, etc.).

(19 junij 1794)
- fol. 44 - Op den 19 junij naer menige godtvrugtigheijden tot behoudenis van kerk
en stadt wiert begonst eene godtvrugtigheijd door de cathedraele van St.-Donaes,
welke door de andere kercken geduerende agt daegen zal voortdueren. Om 5 uren 's
morgens wiert processiewijs gegaen naer de H. Bloetcapelle met het alderheijligste
en aldaer voor 's landts behoudenis gedaen eene solemnele misse, daegelijks onder
den toeloop van zooveel volk dat de kercke te kleen was. Ondertusschen zijn sedert
maendag de saeken nog altijdt in dezelve gestaetheijd en vele tijdingen willen doen
bevestigen dat de stadt Ipren naer eenen hevigen wederstant bij capitulatie aen de
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Fransche in besit genomen is, welke tijding eenider alhier zoo ongerust makt dat het
te vreesen is dat er menige van schrik zullen sterven, te meer omdat het schijnt dat
de stadt Brugge staet verdedigt te worden door veel batarijen en versterkingswerken
die er door de legers rond de stadt liggende alom gelijk op de veste aen de
Smedepoorte opgeworpen worden. (XLIX gaset 19 junij, etc.).

(20 junij 1794)
Op den 20 junij wiert de sekere tijding verbreijt dat de stadt Ipren bij capitulatie door
de Fransche in besit genomen is. Hierdoor is men in de grootste verslaegentheijd
gedompelt te meer omdat de Gendpoort in desen naermiddag tegens alle invallen
door de troupen met calsijdesteenen en mest is opgedolven geworden, en men zegt
dat haest alle de poorten zullen opgedolven of gesloten worden.

(21 junij 1794)
- fol. 45 - Op den 21 junij zijnde martdag saeg men meest alle winkels ontbloot van
goederen en menige huijsen gesloten, ook waeren weijnig buijtelieden
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naer de marten gekomen, waerdoor de eetwaeren hoe langer hoe dierder worden, uijt
welke men schrikkelijcke onheijlen tegemoed ziet te meer omdat menige landen door
de gecampeerde legers rond de stadt en voorder in het land teenemael verdestrueerd
en gerenueerd worden, zoodat men niet zonder weenende oogen den aenstaenden
gesegenden ougst ongeluckig ziet met de voeten getreden worden.

(23 junij 1794)
Op den 23 junij schijnen de legers omstreeks de stadt liggende, bewegingen te maeken
tot den aftogt. Geduerig trekken er canons, munitie- en oorloogswaegens door de
stadt door de Cruijspoort en alles schijnt den aftogt der Hannoversche en Hessissche
legers aen te kondigen, welkers bewegingen zoo het schijnt op Sluijs en Aerdenbourg
bestemt te zijn, dog men is alhier in, dobbel vreese omdat men niet weet of de legers
in den aftogt zullen zonder plonderen doorgaen en wat de Fransche op hunne aenkomst
zullen doen. Behalvens de Dampoort worden alle de poorten der stadt gesloten en
op sommige opgevolt, door alle welke nog meerderen vreese veroorsakt wordt. (L
gaset van 23 junij, etc.).

(25 junij 1794)
- fol. 46 - Op den 25 junij is eijndelinge den dag gekomen voor welke wij sedert meer
dan agt weken zoo gevreest hebben. Om 2 uren saeg men d'hooftwagt sluijten en de
laeste piquetten voet- en peerdevolk de stadt zonder eenige wanorders te bedrijven
sluijten. Om 2 uren waeren de generaele dekens in 't stadthuijs vergaedert om
maetregelen te nemen voor de plonderingen die er zouden konnen plaetse hebben.
Maer hoe verwondert was men aldaer seffens te vernemen dat de Fransche tegen de
poorten der stadt waeren. Elk liep seffens naer huijs om maetregelen voor zijn
eijgendommen te nemen, wanneer korts naer 2 1/2 uren twee Fransche husaeren
aenkwaemen, zijnde den eenen genaemt Van der Eede, geboortig van Brugge om de
stadt op te heisschen. Seffens was de heele stadt in wanorders en alle werklieden
liepen van hun werk. 16 à 18 volontaire die aen de poorten gestaen hadden liepen
zoo seer sij konden langs d'Ezelpoort uijt de stadt en seffens wiert den keijserlijcken
aernd, geplant op den Burg als fol. 103 (1793) vermelt, van den grond afgesaegt en
de K. en K. waepens wierden alom seffens weggenomen. Het carilion begonde te
speelen en een deputatie van 't gebleven magistraet reet de Fransche met de sluetels
tegemoed die korts naer vier uren besit van de stadt naemen door een escadron voeten peerdevolk, welke tot op - fol. 47 - de Mart verselt wierden onder het geroep van
't volk van: ‘lang leve de natie, vive la nation’. Den generael Van Damme dede eene
aenspraek aen 't volk op de Mart en stelde eenider zooveel mogelijk gerust(41).
Vervolgens naer 't stadthuijs gereden zijnde wiert de capitulatie der stadt geformeert
en in den balcon van 't stadthuijs aen het volk bekent gemakt, welke in zijn geheel
versaemeling sub N. kan gesien worden(42). Hiermede eenider wat gerust gestelt zijnde
saeg men seffens vele nationeele cocarden opsteken en zelfs in de winkels te koop
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hangen. Naerdat den generael alles verrigt hadde zijn de Fransche naer hunne camps
bij Oostcamp teruggekeert en alles liep desen avond seer stil af alsof er niets gebuert
was.

(26 junij 1794)
Op den 26 junij, laesten dag der H. Sacramentfeest moesten de eerw. paters Recoletten
's morgens de laeste processie met het alderheijligste naer de H. Bloetcapelle draegen,
dog zulks is moeten onderblijven terwijl gisterennaermiddag het H. Bloet uijt
voorsorge geborgen was. Desen naermiddag nogtans zijn de autaeren gestelt en de
gewone processien met groote gestigtheijd omgedregen geworden(43). Heden siet men
weijnig of geen cocarden draegen, nog geen te koop hangen welke mogelijks gelaeten
word uijt vrees dat de Hanoversche troupen in Brugge, die zonder besettinge, is nog
zouden konnen te retour keeren. (LI gaset van 26 junij, etc.).
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(27 junij 1794)
- fol. 48 - Op den 27 junij was men hier weder grootelijks ontstelt op 't zien gevlugt
aenkomen van menige van Blankenberge met pak en sak en d'eerste
nootsaekelijckheden. In den beginne zeijde men zulks te zijn dat de Engelsche met
de chaloupen wilden in zee steken en het land verlaeten, maer tegens den avond
vernam men dat den troubel gestelt was en dat d'Engelsche vlote alleenelijk de
chaloupen(44) heeft gevraegt om de equipage te konnen laeten aenlanden.
Heden is bij hallegebode bij orders van de wet van 't stadthuijs afgekondigt dat alle
de regten zoo van de stadt als provencie in volle fijguer en wesen zullen blijven,
zonder dat aen den ontfang en inning der zelve eenige de minste verandering zal
toegebragt worden(45). Dat het vremste is wij zijn Fransch en desen naermiddag zijn
op de comptoiren aen de stadtspoorten de keijserlijcke waepens geplaest, zoodat
niemant weet wat er van dit alles zal geworden.

(28 junij 1794)
Op den 28 junij liep den martdag tamelijk gerust door. Den heelen naermiddag wiert
er op den Hallentooren naegespuert op d'Engelsche troupen die er uijt Oostende
verwagt worden. Dat het vremste is nu en dan komen er piquetten van 6 à 8 mannen
Fransche peerdevolk in de stadt en vertrekken seffens zoodat het schijnt dat wij nu
Fransch, keijsers en Engels tesaemen zijn.

(29 junij 1794)
- fol. 49 - Op den 29 junij om 8 uren 's morgens saeg men alhier binnen Brugge tot
elks overgroot genoegen en onder een vruegdegeroep dat de locht weergalmde,
aenkomen meer dan 10000 mannen zoo voet- als peerdevolk Engelsche troupen van
Oostende, om welkers blijde aenkomst die meer als een ure en half geduerde, het
carilion speelde. Die menigte schoon gemonteerde troupen trokken alle langs de
St.-Catharinepoorte naer de camppen en velden gelegen ontrent Maele. Seffens wiert
er door 't magistraet eene publicatie afgekondigt behelsende dat door d'invasie van
de troupen van Zijne Groot-Britanissche Majesteijt in de stadt Brugge dese stadt
andermael gebragt is onder de gehoorsaemheijd van Z.M. den Keijser ende Koning,
en dat vervolgens de publicatie gedaen van den 25 deser nopende d'aenkomst van
de Fransche troupen teenemael komt te cesseren(46). Dus zijn wij heden Engelsch en
wie weet wat verandering wij weder op morgen zullen ontmoeten en mogelijks
wederom Fransch worden.

(30 junij 1794)
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Op den 30 junij vernam men in den morgen dat de Engelsche troupen van de camppen
voormelt om 3 uren van desen morgen zijn opgebroken, langs de kanten van Eecloo
bij het vereenigt leger, zoodat de stadt Brugge wederom van alle troupen ontbloot
is. In den morgen was alles tamelijk stil tot 's middags om 2 uren. Men hadde 's
morgens bespuert - fol. 50 - dat eenige Fransche piquetten dwaers door de stadt in
alle haest gereden waeren om naespueringe te doen of er alhier eenige troupen waeren.
Maer korts naer 2 uren wiert elk als met een doodelijcken schrik bevangen op 't
seffens zien aenkomen van zoo menige Fransche troupen, zoo ruterije als voetvolk,
dat het getal om zoo te zeggen als ontelbaer is. Eene groote menigte der zelve is meer
dan twee uren lank door d'Ezelpoorte getrokken zoo het schijnt op Oostende en
Nieuport, terwijl een andere overgroote menigte in de casernen geinkwartiert is
geworden. Eene andere menigte trokken door de Cruijspoorte op de camppen van
Maele, etc. en eene menige wiert met veel canon rond de vesten gelegert. Den leser
laete ik oordeelen wat schrik zulks aen eenider veroorsakt heeft, seffens ziende
aenkomen zoo eene menigte Fransche, die men zoo lang gevreest heeft. Den generael
Van Damme naer 't collegie gereden zijnde, wiert seffens vernieuwt en van 't stadthuijs
afgekondigt de publicatie van den 25 deser waerdoor elk in hope van zijn
eijgendommen te behouden
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wat geruster gestelt wiert(47). Zooveel men nu kan weten moet er langs den kant van
Gend ook groote troubels zijn, terwijl er geen gasetten aenkomen, geene posten rijden
en de bargien niet meer vaeren, waeruijt men bespuert dat Gend in perijkel is van
beschoten te worden.

Eindnoten:
(39) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 42v.-44v.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
77.
(40) Zie noot 27.
(41) Dominique Joseph René van Damme (1770-1830), Frans generaal van Vlaamse origine. Hij
was berucht om zijn plunderwoede tijdens zijn veldtochten. Om die reden wou Napoleon hem
niet tot maarschalk verheffen. (TULARD, FAYARD, FIERRO, o.c., p. 1133-1134).
(42) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 45; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
reg. 38, nr. 117.
(43) Zie MV. 1791-1792, p. 39, f. 82-83 en p. 79, n. 114.
(44) ‘Chaloup’ (Fr.): sloep.
(45) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 45v.
(46) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 46r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 87.
(47) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 46r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 88.

(Juli)
(1 tot den 4 julij 1794)
- fol. 51 - Van den 1 tot den 4 julij heeft men alhier binnen Brugge sien aenkomen
en doortrekken meer dan 25000 mannen Fransche troupen, zoo voet-als peerdevolk,
zoodat men zoo bij nachte als bij daege alle de benoutheijd en onruste ontmoet heeft
die nauwelijks kan afgebeelt worden. Dat het ergste van de heele saek is wordt
omstreeks de stadt alle het hovenier- en het vrugbaere coorenlandt met de voeten
getrappelt en verbrijselt, menige plaetsen teenemael geplondert en groote
baldaedigheden in de geheijligde tempels gepleegt, welke ook in de kercken deser
stadt dog zooveel niet, gedaen wordt waerom meest alle de kercken gesloten blijven.
Meest alle winkels en herbergen zijn gesloten omdat binnen dese stadt alle de
goederen en dranken en alle soorten van eetwaeren tegens assignaten worden gekogt,
die veel van 't volk alleen niet kent maer veele valsch zijn en wie weet of degone die
goet zijn zullen blijven cours houden.

(4 julij 1794)
Heden den 4 julij is er een wijtloopige ordonnatie uijt Rijssel gepubliceert, zoo
dezelve kan gesien worden, etc., waerbij geordoneert word, onder vele andere
omstandigheden, dat de assignaten voor gangbaere specie moeten ontfangen worden,
etc. Tot nog toe rijden er geen posten of vaeren geene bargen, zoodat men geene
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echte tijdingen nog uijt Gend ofte elders heeft, te meer omdat er geene gasetten of
nieuwspapieren versonden worden.
Desen - fol. 52 - naermiddag wiert bij orders van het magistraet door twee differente
hallegeboden van 't stadthuijs afgekondigt dat eenider zig wegens de religie en
godtsdienst mag geruststellen en dat er aen de militaire de strengste orders gegeven
zijn van geen de minste stooringen in de kerken te doen, welke nu hoogst noodig is,
want om de disorders die er gepleegt worden nu in meest alle kerken met gesloten
dueren in stilte dienst gedaen wordt. De tweede publicatie behelst dat eenider mag
gerust zijn en dat er bij orders van de Fransche generaels geboden is dat op sondag
toekomende in alle kerken zonder eenige verminderinge de diensten al ordinaire
zullen gedaen worden. Om 7 uren van desen avond vergaederden meer dan 3000
gewaepende mannen, militaire zoo voet- als peerdevolk, op de Mart, wanneer den
vrijheijdtsboom op de Mart op een waegen gebragt zijnde, staende in volle blaederen
onder het spelen van 't carilion in midden der Mart met de vrijheijdsmuts boven op
den top geplant wiert. Men hoorde de militaire genoeg: ‘vivat de natie’ uijtgalmmen
en de hoeden opsteken, terwijl zulks van menige borgers niet [dan] als een voorteeken
van alle rampen aensien wiert.

(5 julij 1794)
- fol. 53 - Op den 5 julij zijnde martdag was den demarche van Fransche troupen
binnen dese stadt Brugge wat vermindert, ter oorsaeke dat men verneemt dat de
Fransche gisteren besit van de stadt Gend genomen hebben. Heden was er nogtans
niet een kraem ter Mart gestelt en weijnig of geene buijtelieden kwaemen er in de
stadt, zoo uijt vreese van de troubels als van de assignaten te moeten ontfangen.
Zulks was oorsaek dat er geene eetwaeren te bekomen waeren tenzij zeer dier en dat
er nauwelijks iet voor gelt te koopen was. Alles nochtans liep af zonder eenige
troubels . omdat de menige militaire door de gemeenten gevreest wordt. Den moed
om nog oijt oproer te maeken of den patriot te speelen zal teenemael ophouden,
terwijl men heden op de gedaene proclamatie uijt Rijssel zoodaenig eene menigte
waepens van alle slag siet naer het stadthuijs indraegen, dat er bij honderden toer
moeten afwagten om
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dezelve te konnen overgeven. Den naem van d'inbrengers wordt op een boek
genoteert, aen de waepens wordt eenen nomber gedaen, welken gelijcken nomber
eiken inbrenger wederkrijgt, zoodat niemant tot hiertoe weet of er voorde waepens
en canon dat er ingebragt word iet zal vergoeden worden.

(6 julij 1794)
- fol. 54 - Op den 6 julij, zijnde het feest van de H. Godelieve wiert zoo in dese
kercke(48) als in alle andere deser stadt den gewonen godtsdienst als voor d'aenkomst
der Fransche troupen, zonder eenige veranderinge verricht, door welke vele binnen
dese stadt eenigsints beginnen geruster gestelt te worden. Geduerende desen morgen
vielen op de Mart ontrent den boom van vrijheijd tusschen de Fransch- en
keijsersgesinde en zelfs tusschen de militaire troupen eenige debatten voor, ter
oorsaeke dat men tot nu toe nog meest eenider zonder cocarden siet, omdat zulks
nog niet gepubliceert is. Zulks ging zooverre dat aen eenige keijsersgesinde door de
Franschgesinde eenige slaegen toegebragt wierden. Om hierin seffens te voorsien
wiert er om vier uren bij orders van 't magistraet bij hallegebode afgekondigt dat om
te voorkomen de troubelen die er zouden spruijten uijt hoofde der verscheijde
gesintens, alle manspersooenen boven de 14 jaeren gehouden zijn de drijcaleurige
cocarde van root, blouw en wit te draegen en dat degone die eenige stooringen der
gemeene rust zullen veroorsaeken seffens zullen aengehouden en als dusdaenige
gestraft worden(49) Eer het avond was saeg men eenider met de nationele cocarde die
nu door geestelijk en weerlijk moet gedregen worden.

(7 julij 1794)
- fol. 55 - Op den 7 julij om 8 uren 's morgens is bij hallegebode bij orders van
d'heeren van 't magistraet gepubliceert eene wijtloopige advertentie, hooftsaekelijk
behelsende de poorten der stadt die men vermag uijt en in te gaen en tot hoeverre,
waeruijt men siet dat de stadt Sluijs staet belegert te worden(50). Ook worden in hetzelve
ingeropen alle inwoonders deser stadt met hunne goederen, die geene moeijlijkheijd
zullen ontmoeten, breeder als in dezelve advertentie kan gesien worden. Tot nog toe
komen er nog de Gensche gasette nog eenige nieuwsblaederen aen, zoodat men nu
van den toestant van de verwerde saeken door het heele ongeluckig Nederland niets
met sekerheijd kan vernemen.

(8 julij 1794)
Op den 8 julij wiert 's morgens buijten de Cruijspoorte eenen emigré uijt Vranrijk,
die zig alhier nog ophiel en niet volkomen had van binnen de vierentwintig uren uijt
het land te trekken, door den kop doodtgeschoten. Bijnae daegelijks worden er
Fransche soldaeten voor hunne dieverijen en plonderingen in de verscheijde camps
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rond de stadt doodtgeschoten. Want het niet zonder weenende oogen kan gesien
worden hoe de landen en menige parochien gerenueert zijn. Hedenmorgen is voor
d'eerste mael sedert d'aenkomst der Fransche troupen in Kortrijk de deligengie
vertrokken zoodat nu den weg langs die kant geopent is geworden.

(9 julij 1794)
- fol. 56 - Op den 9 julij wiert in de groote Halle op de Mart bij voorgaende klinkinge
door de gewone klinkers deser stadt gedaen, verkogt meer dan 10000 brooden voor
een zeer geringen prijs, omdat veele van dees brooden ten deele bedorven waeren
en, maer voor peerden te eten kan dienen. Dese zijn ten meerderen deele gebakken
van rogge- en terwemeel van het overgebleven van de Hannoversche troupen, want
dewijl de Fransche troupen niet dan wit broot eten zijn dezelve moeten verkogt
worden. Desen naermiddag is de Gensche barge, sedert d'insluijting van Gend niet
gearriveert, alhier aengekomen zoodat de wegen langs dien kant haest al zullen open
zijn, te meer omdat men zegt dat de stadt Brussel nu ook door de Fransche troupen
is verovert geworden.
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Heden was er voor de stadt Brugge eene buijtengewone martdag geordoneert om de
schaersheijd en dierte van levensmiddelen, die in alle deelen beginnen te ontbreken.
Dies niettegenstaende kwaemen op de boter- en graenemart bijnae geene buijtelieden
ter mart, hetwelk bijnae als onmogelijk wordt omdat niet alleen de wegen alom
afgesloten blijven maer ook omdat menige landen en parochien rond de stadt gelegen
door de Fransche troupen teenemael gerenueert en geplondert en veele overlastingen
aen het buijtevolk gedaen worden.

(12 julij 1794)
- fol. 57 - Op den 12 julij zijnde martdag hadde het tot heden tamelijk gerust geweest
en menige buijtenlieden waeren heden naer de Mart gekomen. Den martdag liep ook
tamelijk gerust door behalvens dat er eenige troubelen ontstonden nopende het
ontfangen der assignaten, die de boeren alleen niet kennen maer alzoo op dezelve
tot nog toe geenen cours is, worden dezelve door d'eene tegens de halft en door
d'andere tegens een quart van de weerde ontfangen en uijtgegeven, zoodat
diesaengaende naedere maetregelen zullen moeten genomen worden. Op heden is
van 't stadthuijs bij orders van 't magistraet afgekondigt dat alle degone besittende
of in eijgendom hebbende eenige penningen ofte effecten van de emigranten van
Vranrijk, die nu alle zoo geestelijk als weerlijk dese stadt verlaeten hebben, gehouden
zijn dezelve over te brengen aen den opperklerk van de Vierschaere Dewitte, op pene
van dat degone hieraen niet exactelijk zullen volkomen en van de daedt overtuijgt
zijnde, niet alleen zullen aengehouden maer als de emigranten zelfs ende als
medepligtige gestraft en agtervolgt worden(51).

(13 en 14 julij 1794)
- fol. 58 - In den nagt tusschen den 13 en 14 julij zijn door de stadt Brugge getrokken,
6 à 7000 mannen zoo voet- als peerdevolk Fransche troupen met verscheijde
veltstukken voorraed en bagasewaegens om het beleg van Nieuport te versterken,
terwijl men verneemt dat het Fransch leger voor die stadt zoo door het menig steken
van water als groote versterkingen van die stadt groote hinderlaegen ontmoet om die
stadt te veroveren en zelfs voor dezelve veele manschap verliest, d'oorsaek dat die
stadt daer het heel Vlaenderen zoo gemakkelijk verovert is, zoo licht niet overgeeft,
is ter oorsaeke dat dezelve stadt niet als met Engelsche troupen en emigranten beset
is en dat door de Fransche geen kwartier aen dezelve gegeven wordt, waerom die
stadt zoo lang als het mogelijk zal zijn zal tegenstant bieden. Nu worden zoo uijt het
tuijgthuijs deser stadt als uijt het correctiehuijs van Gend menigvuldige persoonen
bij orders der Fransche geslaekt en in vrijheijd gestelt, besonder die voor eenige
misdrijven der voorgaende revolutie gecoloquert zijn en andere die zelfs aen moorden
en dieften suspect zijn als eenen Maertens, Visch, etc., in de voorgaende deelen
verhandelt(52). De Gensche gasette of andere nieuwsblaederen zijn tot hiertoe nergens
aen publik uijtgegeven geworden.
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(15 julij 1794)
- fol. 59 - Op den 15 julij gelijk gisteren zijn vanuijt het stadthuijs en uijt het landthuijs
van den Vrijen naer de stadt Rijssel opgelaeden en vervoert meer dan 30 gelaeden
waegens met alle soorten van wapenen, tot zelfs de degens van den edeldom, door
d'inwoonders deser stadt en 's Landts van den Vrijen wegens de strenge ordonantie
op de doodt overgebragt, alle welke tot vermeerderinge van het Fransch leger zullen
dienen. Eenen herbergier uijt d'herberge Het Oranje Boomje bij St.-Salvators is heden
door eene wagt van 24 mannen uijt zijn huijs gehaelt omdat hij tegens het bevel is
bevonden waepens in zijn huijs te behouden. Desen zal voorseker naer Pas de Calais
vervoert worden om gegalitoneert(53) te worden gelijk heden naer dezelve plaetse is
vervoert eene jode die voor 't maeken van valsche assignaten gevangen was en aldaer
zal overtuijgt worden.
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(16 julij 1794)
Op den 16 julij was er bij orders van 't magistraet geaffixeert dat er op het comptoir
van douanen bij d'academie geopent is een burau waer daegelijks alle de assignaten
zullen geexamineert worden en waer ook voor eenider het - fol. 60 - maximum der
stadt Rijssel sal ter inspectie liggen(54), waeraen de valsche assignaten die er in menigte
circuleeren zal konnen gekent worden. Van desen naermiddag zijn er vele met hunne
assignaten naer het comptoir ge aen, alle de valsche worden aengehouden en den
brenger heeft alleen de voldoening dat zijn naem opgeteekent wordt.

(17 julij 1794)
Op den 17 julij wiert bij hallegebode bekent gemakt de volgende advertentie dat het
magistraet der stadt Brugge, geriquireert zijnde door de Nationaele Agence bij het
leger van het Noorden en van d'Ardennes, belast bij desen alle magasiniers,
propritarissen ofte particuliere, debiteerende in het gros, binnen den tijdt van drij
daegen naer de publicatie deser ter greffie van de vierschaere over te brengen eene
declaratie van alle objecten van d'eerste nootsaekelijkheijd, als te weten: gemeijne
lijnwaten, koorde- of touwwercken, houtwaeren, houtte planken van alle soorten,
ijser- en koperwerken, natte en drooge vellen, waegensmeer, potasschen, salpeter,
buskruijd, alle welke objecten van desen oogenblik in requisitie worden gestelt voor
rekeninge der Fransche republicke, met interdictie aen alle degone die zulke artikels
ten anderen hebben van hun dieswegens direct of indirectelijk te - fol. 61 - ontmaeken,
op pene van over alles in hunnen privéen persoon responsabel te blijven, dit tot dies
andersints zal gedisponeert worden. Actum in kamer den 17 julij 1794, en geresolveert
te laeten publiceeren en affixheren ter plaetsen gecostumeert. Mij present Jacques
van de Walle, gepubliceert ten stadthuijse den 17 julij 1794(55).
Eene tweede advertentie heden van het stadthuijs afgekondigt behelst dat er
vanwegens den generael Ferrand een bericht aen het magistraet is toegekomen,
waerbij den zelven zig beklaegt over de verdigte tijdingen die er door de vijanden
der Fransche republicke worden uijtgestroijt en versint, die nergens anders toe strekken
als om den geest van dweersdrijverije en partidigheijd onder het volk te doen
heersschen, om waerin te voorsien den heere ende wet aen eenider ordoneert van
geene tijdingen nopende de legers der vereenigde mogentheden meer te verbreijden
ten waere sij zouden konnen bewijsen dat dezelve officieel zijn, zullende andersints
de verbreijders aenstonts aengehouden in egte van vangenis beweegt en volgens
d'extinctie van het cas gestraft worden(56).

(18 julij 1794)
- fol. 62 - Op den 18 julij was er aen alle de wijkmeesters deser stadt toegesonden
eenen circulairen brief vanwegens het magistraet waerbij dezelve worden belast van
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met hunne substituten in elcke respective wijk rond te gaen en eene nauwkuerige
lijst te formeeren van alle degone die wegens de gevreesde troubels uijt de stadt
gevlugt zijn, waerin besonder de overste der huijsgesinnen verstaen worden(57). Naer
d'overgaeve zegt men dat er eenen tijdt zal bepaelt worden geduerende welke de
gevlugte zullen moeten te retour keeren, op pene dat alle hunne goederen zoo muebele
als immueble zullen verbuert verklaert worden.
Op heden, zijnde volgens de Fransche tijdtrekening den 20 messidor, zijnde dus het
eijnde van de tweede decade van die maendt, bij hun volgens de Fransche almanaken
aldus genaemt, saeg men aen de huijsen der Franschgesinde binnen dese stadt door
de bovenvensters der huijsen uijtsteken een drijcaleurig vaendel van root, wit en
blauw, waerdoor den rustdag, bij ons sondag, beteekent wordt. Om 3 uren van desen
middag begonde het carilion
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op den thoren te speelen, wanneer tusschen een hevig krijgsmusik rond de stadt
gedraegen wiert een drijcaleurig groot vaendel, boven op hetzelve de roode muts en
wimpel. Naerdat men dit vaendel tusschen de musicque voor d'huijsen van verscheijde
groote der Fransche vertoont hadde wiert hetzelve op de Mart onder den
vrijheijdtsboom gebragt zijnde, opgetrokken op d'Halle en vervolgens vastgebonden
aen de spille boven den Hallenthoren, vanwaer men hetzelve zeer verre zal konnen
zien waeijen.

(19 julij 1794)
- fol. 63 - Op den 19 julij zijnde martdag waeren er door de buijtelieden tamelijk veel
eetwaeren naer de Mart gebragt, en den martdag liep tamelijk gerust door, behalvens
dat er op alle plaetsen geduerig disorders voorvallen op 't uijtgeven van de assignaten.
De assignaten worden tot nog toe maer op het vierde van de weerde ontfangen en
veele van 't gemeente deser stadt willen de buijtenlieden zelve tegens de helft doen
ontfangen, welke daerin teenemael onkundig zijnde, het te vreesen doet dat de marten
in plaets van beteren hoe langer hoe slegter zullen worden. Van den anderen kant
circuleren er zoo menigvuldige valsche dat er daegelijks op 't comptoir van de draegers
heele pakken opgehouden worden. Opdat ider van de valsche assignaten te ontdekken
zooveel mogelijk licht zoude hebben en leeren kennen is er heden in 't licht verschenen
een bericht voerende voor tijtel: ‘Gelijkheijd, vrijheijd, broederlijkheijd of de doodt,
lang leve de republicke, eene en onverdeelbaer, den ondersoeker generael der
assignaten aen zijne medeborgers’, welke versaemeling sub N. kan gesien worden.

(20 julij 1794)
Op den 20 julij als naer jaerelijksche gewoonte geviert wordende in de kercke der
eerw. paters Carmeliten den feestdag van het H. Schapulier van Maria, wierden
geduerende desen dag de gewone diensten in die kerk verricht, gelijk ook tot nog
toe in alle andere kercken alles naer gewoonte gedaen wordt. Desen naermiddag
nogtans is alleen de processie rond de kercke omgedregen, welke men jaerelijks
gewoon was tusschen het stellen van eenige autaeren rond een groot gedeelte der
stadt te draegen, zulks seker tot voorkoming van disorders naegelaeten wordende(58).

(21 julij 1794)
- fol. 64 - Op den 21 julij is onder meer andere advertentien reets gepubliceert van
den inhout als degone door 't collegie van Brugge geaffixeert, door 't collegie van 't
Vrije geordoneert en geaffixeert, een advertentie behelsende dat aen alle de bediende
van het Brugsche Vrije in des zelfs heele uijtgestrektheijd geordoneert wordt van
aen te houden alle de vremdelingen die hun op hetzelve land zullen bevinden zonder
een gereferieerd pasport, waerom aen alle de ingesetene van hetzelve Land verboden
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wordt van eenige vremde persoonen op te houden, te versteken ofte te verbergen, op
pene van volgens de revolutionaire wetten van Vranrijk gestraft te worden(59). Tot
nog toe en mag er niemant zonder pasport uijt of in de stadt trekken, welke pasporten
alsnu in het huijs van 't Gouvernement(60), waer den commandant der Fransche
gelogeert is daegelijks in overgroote menigte aen ider gegeven worden(61).

(22 julij 1794)
Op den 22 julij wiert 's morgens tusschen 9 en 10 uren een imigré uijt Vranrijk alhier
aengehouden, buijten de Cruijspoorte door den kop doodtgeschoten. Bijnae daegelijks
wort hetzelve gedaen met alle de emigranten die er gevonden worden en ook met
alle degone die stelende op het fait betrapt worden, zoo men ook verneemt zijn er
meer dan 200 emigranten die in de veroverde stadt Nieuport door de Fransche
gevonden zijn door het kanon doodtgeschoten.
Heden is bij orders van het magistraet bekent gemakt bij hallegebode en affixie
dat in requisitie gestelt worden alle de kruijwaegens, die zullen moeten
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beweegt worden in d'Halle en welke aen d'eijgenaers uijt het fonds der Fransche
republicke, mits elk een kenteeken op de zijne stelt, zullen voldaen worden.

(23 julij 1794)
- fol. 65 - Op den 23 julij, op eene publicatie die gisteravond tusschen 8 en 9 uren
bij hallegebode van 't stadthuijs gedaen was nopende alle het haver dat er binnen
dese stadt bevonden wordt boven den noodigen onderhout voor de peerden dat voor
de Fransche republicke in requisitie gestelt was, saeg men hedenmorgen heelen den
Burg vol waegens staen, van welke de versogte haver in het stadthuijs afgelaeden
wiert. Zulks was om de menigte troupen zoo voet-als peerdevolk die heden langs
dese stadt en door dezelve passeerden, zijnde het heel camps dat het beleg van
Nieuport geformeert heeft, bestaende in meer dan 30000 mannen. Alle dese troupen
trekken door de Dampoort en Cruijspoort en zullen zoo men verneemt seffens op de
stadt Sluijs trekken, die in staet van verdedinge gestelt is. Zoo die stadt door de
Fransche verovert wordt, zullen de troupen verder in Zeelandt dringen, hoewel aldaer
alle de noodige voorbereijtselen tot eene kloekmoedige verdedinge langs alle zijden
gemakt worden.

(24 julij 1794)
Op den 24 julij om 10 uren 's morgens wiert bij orders van 't magistraet bij hallegebode
afgekondigt dat de verificatuers der assignaten met verwondering aensien dat menige
ingesetene deser stadt in gebreke blijven van hunne assignaten over te brengen tot
het verifieeren om de goede van de valsche te onderscheijden, waerom aen eenider
versogt en niet min geriquireert wordt van binnen weijnige daegen hieraen te
volkomen, opdat men aen degene hieraen niet voldoende niet zoude moeten overgaen
tot de wet welke men door d'overtredinge zoud genootsakt worden(62).

(25 julij 1794)
fol. 66 - Op den 25 julij, zijnde den feestdag van den H. Jacobus en vervolgens
peerdemart deser stadt Brugge, wiert dezelve mart als naer gewoonte gehouden, dog
wegens de ongeruste tijdtsomstandigheden waeren der maer weijnig peerden op de
mart, voorseker ook uijt oorsaek omdat menige buijtelieden bedugt zijn van voor
hunne peerden assignaten te zullen moeten ontfangen. Desen morgen wierden vanuijt
het stadthuijs opgelaeden menige waegens met ingebragte waepens van alle slag tot
zelfs alle de degens der edellieden, die nu langs de stadt als andere borgers zonder
degens gaen, alle welke waepens naer Rijssel vervoert worden. Om 12 uren van
desen morgen wiert van 't stadthuijs afgekondigt het maximum van Rijssel waerin
de prijsen der eet- en verscheijde winkelgoederen getaxeert zijn, dog welke veele
deelen alhier zeer moeijlijk zal konnen gevolgt worden(63). Desen naermiddag wiert
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als naer jaerelijksche gewoonte vanuijt de parochiale kercke van St.-Jacobs de
processie langs den gewonen toer omgedregen en zoo men zegt is er door den
Franschen commandant deser stadt aen alle kerken geordoneert van als naer gewoonte
met alle de gewone diensten voort te gaen en gisteravond is het spelen der commedie
door den zelven verboden geworden.

(26 julij 1794)
fol. 67 - Op den 26 julij waeren der door de buijtelieden zeer weijnige eetwaeren ter
mart gebragt, zoo ter oorsaek dat er niemant langs het noorden mag passeeren om
de menigte Fransche troupen die op Sluijs getrokken zijn, alsook door de vreese die
de buijtelieden hebben voor het ontfangen der assignaten, uijt welke men groote
troubelen tegemoet ziet, die reets op heden begonst zijn, want het weijnig graen,
boter, eijeren, etc. dat nog ter mart gebragt wordt, wordt door kwaedwillige deser
stadt om zoo te zeggen als geplondert, terwijl dese de assignaten tegens d'helft
uijtgeven en voor de eetwaeren niet meer als tegens de prijsen bepaelt in het maximum
van Rijssel
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willen geven. Uijt alle welke men groote troubelen tegemoet siet, te meer omdat men
voorsiet dat er door de landtslieden geene of weijnige waeren meer zullen ter mart
gebragt worden. Desen naermiddag is er om dit alles zooveel mogelijk te voorkomen
door het magistraet 's Landts van den Vrijen geaffixeert eene ordonantie en alom te
lande gesonden, waerbij geordoneert wordt dat de assignaten als Fransche geltspecien
alom te lande zoo in 't verkopen der eetwaeren, in de winkels als in alle
koophandelstransactien op pene van te worden vervoert naer Pas de Calais moeten
ontfangen worden(64).

(27 en 28 julij 1794)
Op den 27 en 28 julij zijn door dese stadt Brugge naer Holant vertrokken verscheijde
duijsent mannen Fransche troupen en vijftig stukken swaer kanon en alle de voorraeden bagasewaegens naer advenante, waerdoor het geduerende dees twee daegen zeer
ongerustig was. Op heden 27 julij is naer jaerelijksche gewoonte vanuijt de kercke
van St.-Anne, gister wegens den martdag uijtgestelt zijnde, naermiddag omgedregen
de processie langs den gewonen toer gelijk ook gedaen is door de parochiale kercke
van St.-Jacobs, zijnde den sondag welke onder des zelfs octave geviert wordt(65).

(29 julij 1794)
- fol. 68 - Op den 29 julij is bij orders van 't magistraet van 't stadthuijs afgekondigt
eene proclamatie, versaemeling sub N. te zien, waerbij menige objecten van d'eerste
nootsaekelijkheijd in requisitie gestelt worden en van welke door alle de borgers
deser stadt binnen den derden daege een exacte lijste moet overgedregen worden,
waerdoor meest alle de neeringbedrijvende persoonen deser stadt in de grootste
verlegentheijd zijn gedompelt geworden(66).

(30 julij 1794)
Op den 30 julij wiert in 't licht gegeven eene lijste der absente persoonen deser stadt
Brugge, versaemeling te zien, etc.(67). Van heden gaen de Fransche commissarissen
geassisteert door gecomitteerde deser stadt, naer alle de huijsen van de gemelde
absente persoonen, alwaer tot naedere orders alles in profijte van de Fransche
republicke toegesegelt en aengeslegen wordt.

(31 julij 1794)
Op den 31 julij wiert in 't licht gegeven eene naedere verklaeringe van het maximum
voor de stadt Gend, zoo hetzelve kan gesien worden(68). Om 12 uren is bij orders van
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't magistraet van 't stadthuijs afgekondigt eene advertentie waerbij op pene van de
doodt geen verschil meer mag gemakt worden tusschen het papier of assignaten of
de klinkende munte en dat het papier au pair moet ontfangen worden, gelijkerwijs
in de gemelde advertentie kan gesien worden(69).

Eindnoten:
(48) Met de kerk van de H. Godelieve wordt de kerk van de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat
bedoeld.
(49) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 48v.-49r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
93.
(50) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 49r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 94.
(51) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 49v.-50r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
95. De opperklerk van de Vierschaar was waarschijnlijk geen eigenlijke ‘klerk van de
Vierschaar’, maar de hoogste in rang van de bedienden die de pensionaris-griffier van de
Vierschaar bijstonden (zie SAB., reeksnr. 216: Stadsrekeningen, 1793-1794, f. 61v.-62 en 85).
De ‘opperklerk’ heette voluit François de Witte (SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 94). Hij komt
niet voor in de door Schouteet gepubliceerde lijst van de klerken van de vierschaar (A.
SCHOUTEET, De klerken van de Vierschaar te Brugge, Brugge, 1973, p. 75-145).
(52) Wie Van Walleghem bedoelde met Maertens hebben we niet kunnen achterhalen. Met Visch
bedoelt Van Walleghem Mathias de Visscher, veroordeeld in 1791 (Zie MV. 1791-1792, p. 74,
n. 23).
(53) ‘Gegalitoneert’: onthoofd op de guillotine.
(54) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 50r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 98.

(55)

(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

Met het Comptoir van douanen is het tolhuis bedoeld op het huidige Jan van Eyckplein (A.
VANDEWALLE, Beknopte Inventaris van het Stadsarchief van Brugge, dl. I: Oud Archief,
Brugge, 1979, p. 126, nrs. 307-308; A. DUCLOS, Bruges. Histoire et souvenirs, Brugge, 1910,
p. 529; MV. 1792, p. 176, n. 3).
Met maximum wordt bedoeld een prijslijst van allerlei handelswaren opgemaakt te Rijsel
ingevolge de wet van 11 brumaire jaar 2 van de Franse republiek (1 november 1793), waarmee
in Brugge moeilijk rekening kon gehouden worden, zie f. 66 (1794) (SAB., reeksnr. 122:
Plakkaten, 2de reeks, reg. 40, nr. 12).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 50v., SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 1.
Jacques vande Walle is vermeld als griffier van de wezenkamer in SAB., reeksnr. 216:
Stadsrekeningen, 1793-1794, f. 32 en 79v.-80r. In 1795 was hij een der secretarissen (F.
COPPIETERS & Ch. VAN RENYNGHE, Histoire professionelle et sociale de la famille
Coppieters 1550-1965 (Tablettes des Flandres, Recueil 8), dl. II, Brugge, 1968, p. 75; SAB.,
reeksnr. 113: Intermediaire periode, 1795). Wellicht is het dezelfde persoon die in 1787
aangesteld werd als griffier van de zwaardekens (VANDEN BERGHE, Jacobijnen, I, p. 162
en 176). Blijkens de naam van zijn vader gaat het echter niet om dezelfde persoon als geciteerd
in MV. 1787, p. 165, n. 31c.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 50r.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 38, nr. 103.
Zie MV. 1791-1792, p. 79, n. 118.
Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 101.
Zie MV. 1793, n. 59.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 50v.-51r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
103.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 51r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 2.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 52r.-55v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 40, nr. 12.
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(64) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 51v.-52r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 38, nr. 115.
(65) Zie MV. 1791-1792, p. 80, n. 123.
(66) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 56v.-57r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 6.
(67) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 106.
(68) Zie ibid., nr. 112.
(69) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 58; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 115.

(Augustus)
(1 augusti 1794)
- fol. 69 - Op den 1 augusti met het aenkomen van den dag zijn langs de Smedepoorte
naer Sluijs door dese stadt Brugge doorgereden meer dan 40 stukken canon ten
meederen deele 24 en 36 ponders. Geduerende bijnae den heelen dag zijn door dese
stadt Brugge getrokken een groote menigte troupen zoo voet- als peerdevolk, alsook
20 pontons van koper om kanon over zee te vervoeren en eene andere zoo groote
menigte krijgstuijg en bagasewaegens dat men geduerende den heelen dag anders
niet gesien heeft. Uijt welke men besluijt dat de stadt Sluijs par eerste daegen zal
gebombardeert worden.

(2 augusti 1794)
Op den 2 augusti zijnde martdag saeg men op de boter- en graenemart de schaersheijd
van alle eetwaeren algemeen worden, zoodaenig dat men niet zonder redens voor de
grootste wanorders bevreest is, doordien voor den gemeenen man geene eetwaeren
meer te bekomen zijn en alle de buijtelieden die dezelve brengen, hunne eetwaeren
tegens d'helft betaelt wordende is het niet zonder redens te vreesen dat er door dezelve
geene eetwaeren meer zullen
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ter mart gebragt worden. Tusschen 8 en 9 uren van desen avond is bij orders van 't
magistraet afgekondigt bij hallegebode en trommelinge rondt de stadt, dat bij orders
van de Fransche republicke van desen moment af in requisitie gestelt worden alle de
peerden van luxe ofte pragt en dan d'eijgenaers der zelve op morgen den 3 augusti
voor den 12 uren ter greffie moeten overbrengen eene exacte lijste met d'aenteekening
der woonste van de peerden die sij besitten, op pene van als vijanden der republicke
gestraft te worden(70).

(4 augusti 1794)
- fol. 70 - Op den 4 augusti wiert rond de stadt door de gewone klinkers uiltgeropen
dat het comptoir van den stokhouder Verhuist(71) daegelijks zal geopent zijn van 9 tot
11 en 's middags van 2 tot 4 uren behalvens de saterdaegen. Zulks is mogelijks gedaen
opdat den gemelden stokhouder zoud konnen op vrije voeten gestelt worden, want
desen in zijn comptoir de assignaten geweijgert hebbende te ontfangen is in den
blooten hoofde door de militaire magt uijt zijn huijs gehaelt en naer de vangenisse
geleijt, waeruijt men vreest dat hij groote moeijte zal hebben om daeruijt te geraeken
en op vrije voeten gestelt te worden. Niet alleen desen is deser daegen in egte van
vangenis beweegt, maer verscheijde andere die geweijgert hebben de assignaten als
Fransche specie te ontfangen. Hierdoor zullen alle de publicke kassen of comptoiren,
zoo van de stokhouders, bergen van bremhertigheijd als alle andere, in korte daegen
teenemael in assignaten tegens de volle weerde voldaen worden. Desen naermiddag
is wegens den feestdag van de H. Walburga uijt des zelfs kercke als naer jaerelijksche
gewoonte rond de stadt omgedraegen geworden(72).

(5 augusti 1794)
Op den 5 augusti wiert in 't licht gegeven een bericht voor tijtel hebbende: ‘In den
naem van 't souvereijn volk den representant van het volk, etc.’, waeruijt men
eenigsints zien kan tot hoeverre de wanorders wederom in de conventie van Parijs
hebben plaetse gehadt en hoe menige van de kopstukken dat er om hals gebragt zijn,
van welke tijdingen die men nog niet egt weet alhier nog veele meer vermeit word.

(6 augusti 1794)
- fol. 71 - Op den 6 augusti hoorde men van 's morgens vroeg langs den kant van
Sluijs zeer hevige canonaden, waeruijt men siet dat die stadt met de grootste
hevigheijd zal gedefendeert worden. Nog onophoudelijk trekt door dese stadt naer
Sluijs menige groote stukken kanon en ander krijgstuijg, zoodat men daegelijks de
grooste ravaese siet. Geene daegen passeeren er zonder dat men siet aenbrengen en
naer Ipren en Duijnkercke vervoeren heele transporten waegens met gekweste en
sieken van ontrent Sluijs, die door d'ongesonde locht aldaer siek worden. Om 12
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uren van desen middag is bij orders van 't magistraet van 't stadthuijs afgekondigt
eene advertentie behelsende dat den heere en wet ondervint dat door de schaerheijd
van levensmiddelen de marten nog meer vermindert worden, doordien veele
quaedwillige deser stadt de landtslieden hunne waeren als met gewelt ontrooven en
bovendien met schelwoorden bejegenen, dat andere tot buijten de poorten en langs
de stadt de waeren loopen opkoopen en dus groote wanorders veroorsaeken, om
waerin te voorsien dat de landtslieden gerust naer de marten zouden komen den heere
en wet ordoneert van niemant op de publicke marten eenig gewelt aen te doen of met
smaet te bejegenen, nemaar voor de eetwaeren met den eijgenaer in Fransch geit
tegens de waeren te convenieren(73). Ook en zal het aen niemant geoorloft zijn de
waeren buijten of binnen de stadt, zoo langs de straeten, in huijsen of herbergen op
te koopen, op pene van 30 guldens amende in profijte van den gemeenen armen voor
elke overtredinge. En opdat de landtslieden hiervan tegens saterdag zouden verwittigt
zijn is dese ordonantie met eene interpretatie van het magistraet 's Landts van den
Vrijen alom te lande
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afgekondigt, opdat er waeren zouden ter mart gebragt worden, want het anders te
vreesen is dat zoo er geene eetwaeren ter mart komen dat er de grootste troubelen
zullen uijt veroorsakt worden.

(7 augusti 1794)
- fol. 72 - Op den 7 augusti hoorde men wederom op Sluijs hevige kanonaden en op
de toorens siet men het daer omstreeks op verscheijde plaetsen branden. En wederom
zijn er verscheijde transporten zieken en gekweste door dese stadt vervoert geworden.
Tegens den avond is door de schaedebeletters uijt zijn huijs gehaelt een
timmermansknegt, wonende aen de Bloetput, en korts daernaer zijne vrouwe, welke
onder een grooten toeloop van volk in egte van vangenis beweegt zijn. Omdieswille
dat dezelve overtuijgt zijn van geduerende den gepasseerden nagt te hebben begaen
eene diefte met verscheijde braeken in het huijs van d'heer Van Vijve, schepenen
deser stadt, en daer in specie te hebben ontweert ontrent drijhonderd pond groote
wisselgelt, eenige effecten en familiebrieven welke ten huijse van den dief, die men
nog zegt met andere gecomploteert te zijn, zijn bevonden geworden. Sedert d'aenkomst
der Fransche troupen heeft men heden de schaedebeletters voor d'eerste mael zien
gaen in hunne monture met de zilvere kraege aen, welke hoogst noodig is opdat de
ruste in de stadt zoud konnen geobserveert worden(74).

(9 augusti 1794)
Op den 9 augusti zijnde martdag vreesde men voor de grootste disorders want de
schaersheijd van alle eetwaeren algemeen wordende, saeg men op de marten meer
dan thien koopers tegens eenen verkoper van eetwaeren, waerdoor het gemeente
alom zoodaenig attroppeerde om eetwaeren te bekomen dat men de militaire wagten
moest gebruijken om het order zooveel mogelijk te onderhouden, want de
schaedebeletters de woede van 't volk niet konden tegenhouden. Op de graenmart
word nu het graen bij 't gewichte verkogt en de terwe is tegens 28 livers in assignaten
de 200 pond uijtgewegen geworden(75). Om 12 uren is bij 't orders van 't magistraet
afgekondigt geworden dat alle de grouve wolle, gaeren en siette coussen in requisitie
gestelt zijn, 't welk weder de grootste ontsteltenisse veroorsakt zooals men breeder
in d'advertentie dan gedaen zien kan, welke versaemeling sub N. kan gesien worden(76).

(10 augusti 1794)
- fol. 73 - Op den 10 augusti wiert in 't licht gegeven het eerste stuk voerende voor
tijtel: ‘Aenvang en vervolg van de ontdekte saemensweering gesmeet door den
verraeder Robespierre en zijne aenhangers’, alsook ‘De dood en andere straffen
daerop gevolgt en de maetregelen diesaengaende genomen, etc.’. Heele het vervolg
deser vertaeling zal bij stukken uijtgegeven worden, uijt welke men zal konnen sien
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het schrikkelijk vervolg en eijnde dat dese saemensweering in Parijs veroorsakt
heeft(77). Volgens het bericht van den opstelder van dit blad zal er daegelijks een blad
uijtgegeven worden welke zal dienen tot bekentmaekinge van de maeren uijt Vranrijk
en 't Neerland, terwijl er tot nog toe niets door eenige gasetten bekent gemakt word,
zooals in 't vervolg deser zal konnen gesien worden. Heden heeft men ontrent Sluijs
zeer hevige canonaden gehoort en geduerig siet men door dese stadt trekken waegens
vol sieken en gequeste, waeruijt men genoegsaem siet dat Sluijs met alle magt
gedefendeert word.

(11 augusti 1794)
Op den 11 augusti om 12 uren is bij hallegebode bij orders van 't magistraet
afgekondigt dat het magistraet deser stadt op den gepasseerden martdag met
ongenoegen aenmerkt heeft dat menige quadwillige deser stadt, niettegenstaende er
in de provisie van graen voorsien was, veele dobbel en meer als hun noodig was
hebben opgekogt waerom in d'huijsen van dese requisitie zal gedaen worden(78). En
om de goede ingesetene van het noodig te voorsien zal er op morgen in d'Halle mart
van graen gehouden worden waer
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ider op toer langs de groote poorte meer zal mogen koopen en ingelaeten worden.

(12 augusti 1794)
- fol. 74 - Op den 12 augusti om 12 uren 's morgens wiert ingevolgen de publicatie
gisteren gedaen in d'Halle graenemart gehouden, waer verscheijde bo(e)ren met
hunne waegens aengekomen waeren en eene merckelijcke partije van de solders
deser stadt opgestapelt was. Niettegenstaende het goed order dat men hier tragte te
onderhouden en het volk maer buertewijs langs de poorte op de Mart te laeten ingaen
en langs d'andere poorte uijt te komen, was zulks bijnaer onmogelijk, terwijl het volk
door de menigte niet konde tegengehouden worden en het aengebragte graen wederom
in geen goed order konde uijtverkogt worden. De troppeling van volk zoo groot
zijnde dat er wederom gelijk op gepasseerden saterdag gebuert is, veele hunne
portefulien uijt hunne sakken gestolen wierden.

(13 augusti 1794)
Op den 13 augusti, gelijk den gepasseerden nagt en gisteren, hoorde men wederom
uijt en ontrent Sluijs zoo hevige kanonaden dat het als aerdbevinge is, waerdoor de
schaede in Sluijs en daer omstreeks bij uijtnementheijd groot zal zijn. Geene daegen
nog nachten passeeren der zonder dat er uijt het leger voor Sluijs transporten van
gekweste en sieke door dese stadt vervoert worden.

(14 augusti 1794)
Op den 14 augusti is door eenige bediende van het magistraet verselt met
schaedebeletters rond de stadt in alle huijsen eene afvraeginge gedaen wie van graen
en boter voorsien is. Die geantwoort hebben daervan nog voor dese reijse voorsien
te zijn, is men het huijs voorbij gegaen, maer die geseijt hebben zulks noodig te
hebben is aen dese gegeven eene kaerte en den naem opgeteekent, door welke alleen
op toekomenden saterdag die waeren zullen mogen gekogt worden.

(15 augusti 1794)
- fol. 75 - Op den 15 augusti feestdag van O.L.V. Hemelvaert is vanuijt de capelle
van O.L.V. van Blendekensgasthuijs om 11 uren 's morgens de processie omgedregen,
zoo nogtans dat den toer wegens de ongeluckige tijdtsomstandigheden merkelijk
verkort is geworden. Tegens den avond is rond de stadt bij hallegebode afgekondigt
dat degone die op morgen op de marten zullen bevonden worden meer te hebben
gekogt dan hunne verleende kaerte vermelt, of hetgoon sij voor de weke noodig
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hebben, zullen vervallen in eene boete van 30 guldens of in egte van vangenis beweegt
worden.

(16 augusti 1794)
Op den 16 augusti zijnde martdag was niettegenstaende alle de genomen voorsorg
op alle de marten alles in wanorder, zoodaenig dat alom door het gedroom van 't
volk om eetwaeren te bekomen zelfs verscheijde groote ongemacken ontmoeteden.
op de botermart was er geen boter maer degone die er aengekomen was wiert in 't
Boterhuijs verkogt, en niemant naer lang gedroomt te hebben kreeg meer dan
onderhalf pond, meer dan de helft nog moetende zonder doorgaen die ook in de
boterwinckels bijnae geen meer konnen bekomen. Op de graenemart ginghet niet
beter want dese nu in 't beluijk van d'Halle gehouden wordende was het gedroom
aldaer ook overgroot, te meer omdat aen niemant meer dan een vat graen gegeven
wordt met welke een groot menige geen weke kan leven, zijnde ook nog eene groote
- fol. 76 - menigte zonder graen te konnen bekomen moeten naer huijs keeren, alle
welke gelijk de schaersheijd van aerdappelen en alle andere eetwaeren de grootste
ontsteltenis binnen dese stadt veroorsakt. Om 12 uren is bij orders van den Franschen
commandant bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat op de menigte klagten
die aen den zelven worden gedaen wegens de bakkers deser stadt, die uijt baetsugt
het broot verminderen en aen hoogen
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prijs willen verkoopen of hunne winckels zonder broot laeten, om waerin te voorsien
aen alle bakkers geboden wordt, op pene van te worden vervoert naer Vranrijk en
aldaer als stoorders der ruste te worden gestraft, van het broot te bakken volgens het
maximum en hetzelve uijt te leveren tegens assignaten au pair, zullende gelijckelijk
gestraft worden die zullen bevonden worden als naer gewoonte niet te bakken en
hunne winckels zonder broot te laeten, opdat het gemeente kan gespijst worden(79).

(18 augusti 1794)
Op den 18 augusti saeg men 's morgens reets d'executie van de gemelde strenge
ordonantie, en twee bakkers die in eenige pointen tegens dezelve hebben misdaen
zijn met militaire wagten naer de vangenis vergeleijt geworden. Heden zijn door
dese stadt getrokken naer Holant 6 à 7000 mannen Fransche troupen, zoo voet- als
peerdevolk, met een grooten treijn van voorraed- en bagasewaegens, waerdoor het
op heden binnen dese stadt wederom zeer ongerustig was.

(19 augusti 1794)
- fol. 77 - Op den 19 augusti was er aen d'hoeken der straete geaffixeert een bericht
van de municipaliteijt der stadt Meenen hooftsaekelijk behelsende dat de inwoonders
der stadt Meenen, zig nu in de uijterste ellende bevinden en naer uijtgestaen te hebben
twee belegeringen door de oorloogsrampen nu van hunne huijsen en muebelen berooft
vinden, dat de ellende nog vergroot word door meer als 600 persoonen die van alles
berooft siek op het stroo liggen en geen middelen van bijstant meer konnen
bekomen(80). De municipaliteijt en minst beschaedigde van die ongeluckige stadt
hebben tot hier toe gedaen alles wat in hun vermogen was om de ellendige zooveel
mogelijk te helpen, maer nu zelfs van alle middelen ontbloot wordende nemen zij
hunnen toevlugt tot het magistraet der stadt Brugge en des zelfs goede inwoonders
om hunne ellende zooveel mogelijk te helpen onderstuenen, in welke
menschlieventheijd het magistraet tragtende te voorsien alle de ingesetene deser stadt
aenwakkert om hunne jonste voor die ongeluckige te draegen in de greffie van de
Vierschaere in handen van d'heer Dewitte(81) om dezelve als vermelt behandigt te
worden.

(20 augusti 1794)
Op den 20 augusti wiert 's middags Vincent Bonné, wonende in de Wollestraete(82),
met eene gewaepende magt in egte van vangenis beweegt omdieswille dat door
commissarissen bevonden was dat er een grooten nomber - fol. 78 - valsche assignaten
in zijn huijs waeren berustende, welke uijt zijn huijs vertransporteert zijn en van
welke den zelven Bonné reets verdagt is veele uijtgegeven te hebben. Geene daegen
passeeren der zonder dat er persoonen deser stadt in vangenis beweegt worden (dat
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men nu den bak naemt), want 't minste refuijs dat men maer makt om de assignaten
au pair niet te ontfangen zelfs dat ongeluckiger is voor alle oude schulden,
wisselbrieven en obligatien die zoo heerlijk in geit gegeven zijn, men wordt naer den
bak beweegt en men is in perijkel van den kop te verliesen.

(21 augusti 1794)
Op den 21 augusti wiert bij hallegebode bij orders van 't magistraet afgekondigt dat
alle degone deser stadt, 't zij militaire of vremdelingen logeerende, de naemlijst der
zelve binnen de 24 uren moeten overbrengen ten stadthuijse op pene van als stoorders
der republicke te worden gestraft en aensien te worden(83).

(22 augusti 1794)
Op den 22 augusti om 9 uren 's morgens wiert van 't stadthuijs afgekondigt eene
proclamatie die alle de ongeluckige inwoonders deser stadt Brugge in de grooste
verslaegentheijd dompelt. Met veele omstandigheden door de Fransche republicke
voor de onkosten van den voorlesten oorloog geordoneert
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wordende binnen den tijdt van vijf daegen op te brengen in specien ofte in zilvere
baeren vier millionen Fransche guldens(84), den opbreng van welke bijnae onmogelijcke
somme door den geestelijcken en edelen staet door de rentiers en begoede deser stadt
in specien of zilver zal moeten gedaen worden.
- fol. 79 - Desen avond om 8 uren wiert bij hallegebode bij orders van den Franschen
commandant der stadt afgekondigt eene ordonantie die alle de inwoonders deser
stadt nog in eene meerder verslaegentheijd dompelde, behelsende hoofdsaekelijk dat
er hun op overmorgen den 24 deser 's morgens om 7 uren op de Vrijdagmart moeten
laeten vinden 800 mannen van de jonkheijd deser stadt van 20 tot 30 jaeren, voorsien
van spaede en houwel en geene overste des huijsgesins zijnde(85). Dese zullen aldaer
opgeteekent en tot spaneeren gebruijkt worden en de orders van hunne bestemminge
ontfangen. Van den dag van hunne opteekening totdat zij zullen worden afgelost
zullen zij ontfangen 30 sols daegs en de commissarissen het dobbel, benevens het
noodig broot en vleesch. Het magistraet der stadt blijft responsable voor dese levering
van manschap en voor ider 10 mannen die hun zullen absenteeren of deserteeren
zullen zij 10000 livres contributie betaelen, uijt welke men oordeelen kan wat schrik,
benoutheijd en alteratie zulks in alle gemoederen veroorsakt heeft.

(23 augusti 1794)
Op den 23 augusti om 7 1/2 uren 's morgens kwamen in de capelle van St.-Nicolas,
behoorende aen de merceniers deser stadt(86), de Fransche commissarissen verselt
door den heer raedt Bouvaert(87) van 't magistraet deser stadt en naemen aldaer weg
uijt den autaer van dezelve capelle een konststuk schilderije verbeeldende de
afdoening van 't kruijs, geschildert door Kraeijer(88), weerdig meer dan 5000 guldens,
de lijsten der zelve in 't midden van de capelle laetende staen. Gister tegens den avond
was mij als deken merceniers van den Franschen commandant Tinet eene missive
toegesonden als dat dezelve schilderije tegens morgennaermiddag zoude hebben
geweert, zooals in - fol. 80 - dezelve ter eewiger memorie kan gesien worden, waerop
op hedenmorgen meijnende compaeritie te houden was alle vergaederinge vrugteloos,
terwijl dit konststuk zonder iemant verders te kennen ontweert was. Niet alleen in
dese kapelle maer meest in alle de kerken deser stadt is op heden gelijckelijk gedaen,
en alle de konststukken zoo van schilderijen, beelden als andere rarijteijten zijn uijt
dezelve in profijte van de Fransche republicke ontweert geworden, door welke in
alle gemoederen den schrik nog vermeerdert wordt(89). Om 12 uren is van 't stadthuijs
afgekondigt eene wijtloopige proclamatie waerbij onder de menige artikelen, reets
in requisitie gestelt in profijte van de Fransche republicke, nog in dezelve requisitie
begrepen zijn den indigo en tain(90), alle soorten van verfstoffen, alderhande soorten
van wollen en oliën, alle welke op de penen in de andere requisitien ondersproken
door de eijgenaers of bewaerders der zelve binnen de vijf daegen eene exacte lijste
moet overgelevert worden van hetgone elk is besittende, welken wederom menige
deser stadt in de grootste verslaegentheijd dompelt(91). Heden zijnde martdag waeren
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alle eetwaeren wederom zeer schaers en de boter- en graenemarten zijn als op
gepasseerden saterdag wederom in d'Halle gehouden geworden.

(24 augusti 1794)
- fol. 81 - Op den 24 augusti, gefixeerden dag op welke om 7 uren van desen morgen
de 800 jongelingen van 20 tot 30 jaeren moesten op de Vrijdagmart vergaederen om
tot het spaneeren opgeteekent te worden, zijnde de Vrijdagmart ten dese eijnde van
alles gesuijvert. De commandanten van de Fransche republicke, eenige members van
't collegie en de schaedebeletters waeren ten desen eijnde op de Vrijdagmart
vergaedert, maer in plaets van 800
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jongelingen kwaemen er niet meer dan vier te voorschijn waerdoor zoo d'een als
d'andere van de Vrijdagmart moesten vertrekken zonder iet te konnen ter uijtvoer
brengen, uijt welke men voor groote troubels bevreest is terwijl de Fransche
commandanten zeer verstoort waeren. In den morgen dan wiert seffens alle de
wijkmeesters deser stadt bevel gesonden van voor den drij uren van desen naermiddag
ten stadthuijse over te brengen eene exacte lijste van alle de jongelingen van 18 tot
40 jaeren, die er in elcke respectiven wijk gevonden worden om hun desen naermiddag
in d'Halle te laeten opteekenen. Hierdoor was den heelen naermiddag de Mart vol
volk en veele lieten hun opteekenen(92). Om 8 uren wiert bij hallegebode van 't
stadthuijs afgekondigt dat alle de jongelingen van 18 tot 40 jaeren ingeteekent zijnde
hun op morgen op de Mart of in d'Halle zullen moeten laeten vinden. Om - fol. 82 12 uren van desen morgen was er nog een ander hallegebodt gedaen waerbij op orders
van den commandant der stadt geordoneert wordt aen alle de ingesetene der veroverde
landen, binnen de 24 uren over te brengen de waepenen die sij besitten, op pene van
seffens met de doodt gestraft te worden(93). Nu siet men ook op alle de hoeken der
straeten affixien geaffixeert van meest alle de capittels, abdijen en cloosters deser
stadt bij welke gepresenteert wordt eenen intrest van 6 1/2 ten honderd, gelt voor
gelt, aen alle degone die in numerairen of in specien geit op rente willen geven
waervoor hun rentebrieven zullen worden verkent en alle der zelver inkomsten daerin
verbonden worden, want den geestelijcken en edelen sta et benevens de begoede hun
in d'onmogelijkheijd bevinden van zoo seffens de gevraegde twee millionen te
voldoen, te meer omdat nu meest alle de renten aen dezelve in assignaten voldaen
worden.

(25 augusti 1794)
Op den 25 augusti saeg men den schrikkelijksten dag tegemoed die in de laetere
eeuwen het naegeslagt zal doen sidderen en beven om de droefheijd, angst en vreese
in welke nu alle de inwoonders deser ongeluckige stadt gedompelt zijn. Van voor
het oprijsen van den dag was alles zeer ontrustig, omdat men met sekerheijd verneemt
dat er geduerende desen nagt veele onser jonkheijd uijt vreese - fol. 83 - van geprest
te worden, over de vesten geswommen zijn en ergens langs de landen zijn gaen
doolen. Van seven uren 's morgens was de heele stadt zeer ontrustig en men saeg
veele jonkheijd op de Mart in d'Halle verschijnen die hun vrijwillig lieten opteekenen,
maer hoe verwondert was men om 9 uren op de Mart te zien verschijnen eene heele
gewaepende krijgsmagt zoo, voet- als peerdevolk, die de heele Mart aen alle straeten
afslooten en niemant tenzij vrouwlieden meer van dezelve lieten afkomen. Geduerende
desen tijdt wierden de wijkmeesters rond de wijken der stadt gesonden om eene
naedere lijst van alle de jongelingen te formeeren van die nog niet verschenen waeren
en den schrik vermeerderde wanneer om 11 uren rond de stadt met beckens
uijtgeklonken wiert dat alle de aengeteekende seffens moesten verschijnen op de
Mart in d'Halle, op pene van faitelijk uijt hun huijs gehaelt te worden(94). Zulks
vermeerderde den schrik en alteratie en het meestendeel verscheen op de Mart, maer
dezelve nog niet alle aengekomen zijnde wiert zulks bij trommelinge rond de stadt
herhaelt en geboden dat die niet aenstonts zouden verschijnen volgens de militaire
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wetten voor hun huijs zullen gedoodt worden(95). - fol.84 - Op die schrikkelijcke
ordonantie saeg men meest alle de bloem onser jonkheijd op de Mart verschijnen
die alle aengeteekent wierden, elk dus zijne lieve ouders, beminde, vrienden en kennis
verlaeten hebbende saeg men al haest het aldervreetste afscheijd. Om 1 1/2 uren
mogt niemant meer de Mart afgaen en eer dat het iemant verdagt, wierdt den bloem
onser Brugsche jeugt verdreven onder den vrijheijdboom en seffens in een circel
besloten, zelfs die ongeluckige die eenen man in hunne plaetse met veele kost gestelt
hadden en met den man moesten medegaen. Het voet-
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en peerdevolk dus meer dan 1000 onser jongelingen geattroppeert hebbende, wierden
dezelve seffens met hunne wijkmeester langs d'Ezelpoorte vergeleijt tot ontrent
Schipsdaele vanwaer zij desen avond den hemel weet tot wat eijnde te voet naer
Oostende moeten vertrekken, veele zonder verschooning of van iemant afscheijd te
hebben konnen nemen. Naer dese schrikkelijcke executie wiert in alle huijsen deser
stadt door de wijkmeesters en militaire wagten de visite gedaen of er iemant nog
eenige waepens heeft, wordende veel huijsen doorsogt waernaer de menige troupen
vertrokken en wederom rond de stadt gaen campeeren zijn.

(26 augusti 1794)
- fol. 85 - Op den 26 augusti was alles binnen dese stadt tamelijk gerust, behalvens
dat men den druk en weedom op alle aensigten siet, en dat men verneemt dat er op
de schrikkelijcken [dag] van gisteren veele bedrukte ouders in apoplexien gevallen
zijn en eenige zelfs reets van schrik gestorven zijn. Geduerende desen morgen
verneemt men dat de stadt Sluijs naer bijnae geheel geschonden te zijn, bij capitulatie
aen de Fransche republicke op heden is overgegeven, welkers inhout nog niet bekent
is. In den naermiddag was hieraen geen twijffel meer wanneer men saeg aenkomen
eenen transport van meer dan 2 uren van bagasewaegens, canons, obitsen en krijgstuijg
dat alle langs de Smedepoorte vertrokken is. 's Avons tusschen 8 en 9 uren is ook
tusschen een geleijde Fransche langs de Dampoorte aengekomen de ontwaepende
besettinge van Sluijs, bestaende in circa 1000 mannen Holantsche, Hannoversche
en Hessissche troupen die alle naer eenigen tijdt op de Mart verbleven te hebben, in
de casernen getrokken zijn.

(27 augusti 1794)
's Anderdaegs op den 27 augusti meijnde men dat de voormelde besettinge van Sluijs
op de Mart om 9 uren gekomen zijnde ging vertrekken, maer met verwonderinge
saeg men dat de besettinge naer circa 1/2 uren op de Mart gestaen te hebben wederom
in de casernen vertrokken is vanwaer zij gekomen waeren, dit wiert met verwondering
aensien en niemant weet - fol. 86 - hieruijt wat de gevolgen zullen zijn. Zommige
zeggen dat de gevangen troupen op morgen zullen vertrekken en dat er eenen dag
verlenginge gevraegt is om hun te konnen wat uijtrusten als zeer afgemat zijnde door
het schrikkelijk beleg van eene maendt dat zij in Sluijs hebben uijtgestaen. Andere
zeggen dat de troupen der Vereenigde Mogentheden naederen en dat er vreese onder
de Fransche legers is. En andere zeggen dat er tot Parijs door de bemiddeling van de
republicke van America met alle vlijt gewerkt wordt tot het sluijten van een
vredetractaet, welke laeste ons den hemel geven mag, want anders voorsiet men dat
wij en heel Europa nog voor lang in d'uijterste ellende zullen gedompelt zijn. Heden
zijn uijt Sluijs ook menige waegens met sieken aengekomen en men zegt dat er nog
wel 800 zullen volgen, welkers de besonderste oorsaek is dat Sluijs zig heeft moeten
overgeven. Om 12 uren is er bij hallegebode afgekondigt dat alle weldunkende versogt
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worden voor de hospitaelen te brengen pluk en bandagien die er zeer noodig [zijn](96).
Een ander proclamatie behelst dat de dekens geconsenteert hebben in de lichtinge
van vier millionen Fransche guldens en dat daerop naeder arrangementen zullen
genomen worden(97).

(28 augusti 1794)
- fol. 87 - Op den 28 augusti om 8 uren 's morgens is de heele besettinge van Sluijs
onder een groot geleijde Fransche van de Mart naer Rijssel vertrokken. De gesonde
vertrokken te voet en de kranke wierden op meer dan 70 waegens vervoert, den
heelen etat major, de overste en officieren alle met hunne eereteekens en draegende
degens wierden vervoert in meer dan 20 carossen deser stadt en de wijse op welke
dese krijgsgevangene behandelt zijn, doet genoegsaem sien dat er gelijk de spraeke
nu algemeen is tot Parijs aen een
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vredetractaet gewerkt wordt. Nu ziet men ook geduerig door dese stadt afvoeren alle
het krijgstuijg en bagase dat voor het beleg van Sluijs gebruijkt geweest heeft. Om
11 uren van desen morgen is van 't stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige
ordonantie van de Fransche republicke van 33 artikelen waerbij de heele Fransche
wet bekent gemakt wordt en welke in alle deelen versaemeling sub N. kan gesien
worden(98).

(29 augusti 1794)
Op den 29 augusti naermiddag begonde eerst sedert drij weken het carilion op den
thoren, dat alle ure stil geweest heeft, te wekkeren, zijnde opgehouden voor de siekte
van eenige Fransche overste zoo men al dien tijdt als in een boeredorp gewoont heeft.
Nu zijn meest alle de zilversmeden besig met te smelten alle het zilver en gout van
de geestelijcken, kloosters, edellieden en rentieren deser stadt, alle welke in staven
gesmolten wordt opdat alle dese seffens zouden konnen voldoen in hunne getauxeerde
quote in de geforceerde lichtinge van vier millionen livres in numerairen die er door
de Fransche republicke gevraegt wordt.

(30 augusti 1794)
- fol. 88 - Op den 30 augusti heeft men 's morgens met verwondering vernomen dat
er geduerende den gepasseerden nagt langs den kant van de Langereije, in de
Carmesstraete en agter de carmes veele baldaedigheden gepleegt zijn. De
O.L.V.-beelden staende voor de huijsen zijn in stukken geslegen en gekapt en de
glaese vensters van verscheijde huijsen zijn teenemael in stukken geslegen. Sommige
zeggen dat die moetwilligheden door de militaire begaen zijn en andere willen doen
gelooven dat zulks door eenige booswichten deser stadt gepleegt is geworden. Heden
zijnde wederom graen- en botermart in d'Halle, en in het Boterhuijs was den toeloop
van volk aldaer zoo groot om eetwaeren te bekomen dat er verscheijde zoo goed als
doodgedroomt wierden en men zelfs van hunne behoudenis bevreest is. Geene fraeije
borgers konnen meer graen of boter bekomen want den gemeenen man die licht aen
d'assignaten geraekt nu terwe in plaets van rogge koopt en vervolgens in de gedroomen
alom door gewelt den voorrang hebben.

(31 augusti 1794)
Op den 31 augusti om 10 uren 's morgens is bij hallegebode van 't stadthuijs
afgekondigt dat alle degone getauxeert in de lichtinge van 2 millionen livres voor
Brugge hunne quote die hun bij missive is toegesonden binnen de drij daegen moeten
komen voldoen op pene van als gijselaers naer Vranrijk te worden vervoert en om
de stadt niet bloot te stellen aen de gevaeren waermede de stadt Brugge bedreijgt
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wordt(99). De quote van veel begoede borgers is bijnae onmogelijk om te konnen
opgebragt worden.

Eindnoten:
(70) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 58r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 11.
(71) Zie noot 10.
(72) Voor deze processie van Sint-Walburga zie ook MV. 1791-1792, p. 45, f. 95.
(73) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 58v.-59r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
121.
(74) Vgl. MV. 1793, f. 59 en n. 109.
(75) ‘Nu (...) bij 't gewichte verkocht’, i.p.v. de vroegere situatie, toen het graan volgens inhoudsmaat
werd verkocht.
(76) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 59v.-60r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 9.
(77) Als voorzitter van het Comité de salut public was Robespierre in de eerste helft van 1794 het
symbool van de revolutie en de nieuwe golf van terreur. Meer gematigde revolutionairen
revolteerden tegen hem en op 28 juli 1794 werd ook Robespierre geguillotineerd (TULARD,
FAYARD, FIERRO, o.c., p. 173-184).
(78) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 60r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 124.
(79) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 60v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 7.
(80) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 123.
(81) Of criminele griffie op de Burg. De Witte was er ‘opperklerk’: cfr. supra, fol. 57 en noot 51.
(82) Vincent of Hyacinthus Bonné (6.1.1732-10.3.1809) woonde in de Wollestraat B 16/34. Volgens
het bevolkingsregister oefende hij het beroep van ‘brocanteur’ of ‘prondelaar’ uit (SAB., reeksnr.
132: Wijk- of Bevolkingsregisters (tot 1812), B 16/34 en Burgerlijke Stand, overlijdensakten,
1809).
(83) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 61; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 127.
(84) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 61v.; reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks,
reg. 35, nr. 68.
In 1794 kregen de Bruggelingen van de Franse bezetter een zware oorlogsschatting te verwerken.
In enkele dagen tijd moest 4 miljoen Franse livres opgebracht worden. Slechts de 762 rijkste
personen of religieuze instellingen van de stad moesten bijdragen. Ze konden de belasting niet
in assignaten betalen want de Fransen eisten klinkende munt (W. BOUSSY, De gegoede stand
te Brugge op het einde van de XVIIIde eeuw (1793-1804), onuitg. lic. verh., Gent, 1963; SAB.,
reeksnr. 113: Intermediaire periode, voorl. klassering, nr. XII/324: Index der contribuanten in
de contributie van 4 miljoen).
(85) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 62; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 129.
(86) In de Sint-Niklaasstraat, zie MV. 1791-1792, p. 8, f. 1 en p. 72, n. 1.
(87) Zie MV. 1790, p. 215, n. 484.
(88) Het betreft hier een olieverfschilderij op paneel, voorstellend een piëta, geschilderd door Gaspar
de Crayer (Antwerpen 1584-Gent 1669). Het schilderij werd door de Fransen in 1794 naar
Parijs overgebracht en kwam uiteindelijk in Dijon terecht, waar het momenteel nog bewaard
wordt in het Musée des Beaux-Arts onder catalogusnr. 108. (H. VLIEGHE, Gaspar de Crayer.
Sa vie et ses oeuvres, 2 dln., Brussel, 1972 (Monographies du ‘Nationaal Centrum voor de
Plastische Kunsten van de XVIde en de XVIIde eeuw’, IV), dl. I, p. 33, 40, 99 (A26); dl. II, fig.
28).
(89) Sinds de definitieve bezetting in 1794 hebben de Franse bezetters op systematische wijze beslag
gelegd op schilderijen tot profijt van het Parijse ‘Musée National des Arts’. Uit het Brugse
stadhuis en uit verschillende kerken, abdijen en gasthuizen werd een aantal kunstwerken opgeëist
om naar Parijs te worden overgebracht, zie A. JANSSENS DE BISTHOVEN m.m.v. M.
BAES-DONDEYNE en D. DE VOS, Stedelijk Museum voor Schone Kunsten
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(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

(95)
(96)
(97)
(98)

(99)

(Groeningemuseum) Brugge, deel I (De Vlaamse Primitieven, I: Corpus van de vijftiende-eeuwse
schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, 1), Brussel, 1981, p. 1.
‘Taan’ (Fr.): foelie, d.i. dun geslagen metaal: bladgoud, bladzilver of bladtin. Ook een dun
amalgaam van tin en kwik waarmee men spiegels achteraan bedekt.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 63r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39., nr. 13, Proclamations Républicaines, z. nr.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 39, nr. 15; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
133.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 63v.-64r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
134.
Naast de gewone omroepers of ‘klinkers’ met de bel, werden bepaalde boodschappen omgeroepen
door de arbeiders van de Grote Markt die een bekken hanteerden. Zie: MV. 1791-1792, p. 179,
n. 70.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 64r.
Zie ibid., f. 64v.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 39, nr. 16; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
135.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 66r.-70r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
136.
Tijdens het eerste jaar van de tweede Franse verovering werden onze landen als een wingewest
behandeld. De bewoners waren rechteloos en aan de willekeur van de Franse commandanten
overgeleverd. De afkondiging van de Franse republikeinse wetten betekende nog niet dat de
Bruggelingen het Frans staatsburgerschap verwierven. Dit gebeurde slechts op 1 oktober 1795
toen de Nationale Conventie de annexatie van onze gebieden goedkeurde. (M.R. THIELEMANS,
De Administratieve Afbakening, in: De Erfenis van de Franse Revolutie 1794-1814, Brussel,
1989, p. 80-82).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 71r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 138.

(September)
(1 september 1794)
- fol. 89 - Op den 1 september om 9 uren 's morgens is bij hallegebode bij orders van
't magistraet van 't stadthuijs afgekondigt dat de ouders of vrienden van de vertrokken
pioniers deser stadt die eenige pakken met lijnwaet en andere nootsaekelijkheden
willen toesenden, hetzelve op heden konnen doen en dezelve versekert met een adres
daerop bewegen in de wagt der schaedebeletters, vanwaer dezelve hun seffens door
den aengekomen borger commissaris der zelve pioniers zullen bestelt worden(100). Nu
verneemt men met sekerheijd dat onse Brugsche jonkheijd tot Duijnkerke gearriveert
zijn en aldaer gebruijkt worden tot het uijtdelven van een nieuwen bassin, zijnde
geen wonder dat dese bekentmaekinge heden gedaen is opdat ider zig zoud konnen
verschoonen als men aenmerkt hoe dezelve uijt dese stadt als een trop koeijen
gedreven zijn, zonder dat iemant van zijn ouders of vrienden konde afscheijt nemen
of zonder eenige nootsaekelijkheijd te konnen mededraegen. Heden feestdag van
den H. Egidius is naermiddag uijt des zelfs parochiale kercke
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langs den gewonen toer de gewone processie omgedregen, langs den weg als naer
jaerelijksche gewoonte de autaeren gestelt zijnde(101).

(2 september 1794)
Op den 2 september verneemt men de sekere tijdingen dat de stadt Valencijn en
Condé door de K. en K. troupen ontruijmt en door de Fransche beset is. D'ontruijminge
van welke als een voorteeken van vrede aensien wordt, als men aenmerkt wat mans
en gelt de veroveringe van die plaetsen in den gepasseerden velttogt aen de vereenigde
legers gekost heeft. Nu wilt men met sekerheijd doen geloven dat de ambassaduers
van alle hoven tot Parijs tot het maeken van vrede aengekomen zijn.

(3 september 1794)
- fol. 90 - Op den 3 september heeft men met het grootste hertseer tusschen eene
gewaepende wagt Fransche vanuijt de parochiale kercke van O.L.V. zien
vertransporteeren een konstgewerkt marbel O.L.V.-beelt, weerdig meer dan
hondertduijsent guldens, dat aldaer sedert menige jaeren in de H. Sacramentcapelle
in een glaese kasse gestaen heeft, benevens veele kostbaere rarijteijten deser kercke(102).
Gisteren naermiddag heeft die kercke gesloten geweest zonder dat er vespers of lof
gedaen is, geduerende welken tijdt met meer dan 50 gewaepende mannen heel dees
kerke doorsogt is geworden, gelijkkelijk ook in veele andere op diergelijcke wijsen
alle de rarijteijten, schilderijen en kostbaerheijden ontweert wordende. Al haest zal
men tot ons overgroot misnoegen onse geheijligde tempels van alle hunne vercierselen
berooft zien, want zoo in d'eene als in d'andere alle het goud en zilver gesmolten
wordt om te konnen voldaen elk zijne quote in de vier millionen livers, in welke
verscheijde geestelijcke bijnae boven hun vermogen geschat zijn.

(4 en 5 september 1794)
Op den 4 en 5 september wierden op de coupure ingelaeden eenige billanderschepen
met goederen van de requisitien deser stadt en met de kostbaere rarijteijten en
schilderijen zoo uijt de kerken als hiervooren vermelt, als uijt particuliere huijsen
ontweert. Alle welke kostbaerheden en goederen men tot groot hertseer aller borgers
van de Coupure onder een groot geleijde dragongers langs Gent naer Rijssel en verder
naer Parijs ziet vertrekken, welke uijtgeputte landen aldus teenemael zullen worden
verrijkt en de bloeijende Nederlanden al haest teenemael tot ons aller hertseer
teenemael zullen verarmt worden.

(6 september 1794)
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- fol. 91 - Op den 6 september zijnde martdag was de troppeling van volk, zoo 's
morgens aen het Boterhuijs als 's middags aen d'Halle om graen te bekomen, wederom
zoo groot dat er veele bijnae doodtgedroomt wierden, zoodat er menige borgers
zonder boter of graen te konnen bekomen zijn moeten naer huijs keeren, te meer
omdat het graen dat er nog is door het gemeen volk met gewelt opgekogt wordt.
Heden verscheen in 't licht: ‘Vranrijk voor republik erkent door de Vereenigde Staeten
van America’, versaemeling sub N. te zien, onder welkers bemiddeling veele voorsien
dat den vrede zal gemakt worden.

(7 september 1794)
Op den 7 september om 11 uren 's morgens wiert andermael bij hallegebode
aengekondigt dat alle degone binnen dese stadt vremdelingen in hunne huijsen
hebbende of logeerende, binnen de 24 uren der zelver naemlijst moeten overbrengen
in 't stadthuijs, op pene van als vijanden der republicke behandelt te worden(103). Eene
andere ordonantie behelst dat alle de peerden van luxe of pragt die in requisitie
genomen zijn morgen om 9 uren in 't beluijk van d'abdije van den Eechoute bijeen
moeten vergaedert zijn, welke op den 8 september ter gestelde ure aldaer aengebragt
zijnde zijn alle dezelve geteekent geworden en zullen voor den Franschen dienst
gebruijkt worden, zoodat men met reden vreest dat geene eijgenaers die nog weder
zullen bekomen of oijt zien zullen.
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(9 september 1794)
Op den 9 september om 11 uren 's morgens wiert van 't stadthuijs een hallegebodt
afgekondigt dat elk nog meer ontstelde, door hetzelve alle de peerden deser stadt en
paelen van diere in requisitie genomen wordende, alle welke op den 11 deser ten
negen uren 's morgens in 't beluijk van den Eechoute moeten beweegt worden(104).
Een ander ordonantie behelst dat alle de mesthopen liggende langs de Langereije en
op den aerdeweg agter d'herberge Dux de Lauraine binnen 3 mael 24 uren moeten
weggenomen zijn, op pene dat d'eijgenaers als moetwillige zullen gestraft en behandelt
worden(105).

(10 september 1794)
- fol. 92 - Op den 10 september waeren 's morgens aen d'huijsen van verscheijde
cruijdenierswinkels, te weten aen degone van Bruijne op de Mart en van Wuterwulge
en De Net in de St.-Jacobsstraete militaire Fransche wagten gestelt, zoowel omdat
zij de waeren in requisitie gestelt hebben geweijgert als omdat zij verscheijde waeren
van hunne winckel boven het maximum willen verkopen(106). Met een van dese te
weten met Wuterwulge is het zelfs zoo verregegaen dat hij tusschen eene gewaepende
wagt naer den commandant is vergeleijt en vandaer naer de vangenisse, zijnde niet
geslaekt geworden voordat alle zijne suijkers die hij in huijs heeft tegens 30 sols
Fransch in assignaten tusschen een grooten toeloop van volk uijtgewegen waeren,
waernaer zijn winkel is gesloten geworden.

(11 september 1794)
Op den 11 september waeren 's morgens in d'abdije van den Eechoute ingevolgen
de voorgaende ordonnatie vergaedert generaelijk alle de peerden deser stadt, van
welke alleen eene notitie genomen wiert en naer d'opneming van welke de eijgenaers
met hunne peerden mogten naer huijs trekken zoodat die nu al in requisitie genomen
zijn.

(12 september 1794)
Op den 12 september wiert bij hallegebode en trommelinge rond de stadt
aengekondigt, dat op morgen in de boter- en graenmart niet dan vrouwspersoonen
zullen toegelaeten, worden die een halve ure voor het begin der Mart in d'Halle en
Boterhuijs zullen moeten vergaedert zijn en aen welke de eetwaeren alleen zullen
afgelevert worden(107). Door een ordonantie van 't Vrije heden geaffixeert worden te
lande in requisitie gestelt menigvuldige objecten ende beesten van alle slag, zoo in
dezelve wijtloopige ordonantie heden alom te lande uitgesonden breeder kan gesien
worden(108).
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(13 september 1794)
- fol. 93 - Op den 13 september zijnde martdag was het wegens de gegeven ordonantie
hiervooren vermelt nog erger om eetwaeren te bekomen als het tot nog toe geweest
heeft. In het Boter[huijs] en in d'Halle waeren der zooveel vrouwlieden vergaedert
om boter en graen te bekomen dat het onmogelijk was elk van een kleene te bedienen.
Hierdoor was de murmuratie nog grooter en het gedroom zoo groot dat er verscheijde
bijnae doodtgedroomt wierden die men met moeijte uijt de menigte moest trekken
en alle middels aenwenden om hun te behouden. Het heele hekken in d'Halle wiert
doorgedroomt in spaenders en menige wierden hunne kleederen geschuert, alle welke
niettegenstaende moest het mederendeel wegkomen zonder boter of graen te konnen
bekomen.

(14 september 1794)
Op den 14 september wiert om 12 uren 's morgens van 't stadthuijs bij hallegebode
afgekondigt eene naedere ordonantie uijt Brussel nopende het heffen van de
geltcontributien die maer alleen op de geestelijcke, edele, gepreveligeerde, de rijcke
en begoede zullen mogen geheven worden(109). Niettegenstaende die ordonantie
meermals is afgekondigt, worden nogtans met dezelve veele onbegoede borgers
belast, aen welke men elk eenen brief laet toekomen tot het opbrengen van 1000,
600 of 300 livres, welke in specien of in
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zilver baeren binnen den bepaelden tijdt in het committé van 't Vrije moet gedregen
worden. Veele borgers zelfs hun in d'onmogelijkheijd bevindende van zoo spoedig
hunne quote te konnen betaelen, te meer omdat elk niet dan assignaten ontfangt en
de vier millionen livres contributie in numerairen moeten betaelt worden(110).

(15 september 1794)
Op den 15 september is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt eene ordonantie
waerbij aen elk verboden wordt tenzij om besondere redens, zig des avons naer den
thien uren langs de straeten deser stadt te begeven, op pene van als stoorders - fol.
94 - van d'algemeene ruste aengehouden te worden. De publicatie van dese ordonantie
is ten hoogsten noodig geworden om de geschillen en bloedige gevegten die er bijnae
alle nachte tusschen de Fransche troupen en borgers langs de straeten en in veele
herbergen plaetse hebben, terwijl ook andere laet op de straeten gaende zoo door
quaedwillige borgers als door de soldaeten van hun gelt, gespen, horlogien en zelfs
van hunne kleederen met gewelt ontrooft en uijtgestropt worden. Eene andere
ordonantie behelst eene naedere tauxe van het meel dat door de bakkers verkogt
wordt, op het welk een augumentatie boven het maximum gestelt is opdat de bakkers
het met eenig meer voordeel zouden konnen verkopen en het gemeente zoud konnen
bedient worden.

(16 september 1794)
Op den 16 september zijnde den laesten van de 12 Fransche maendt, genaemt
fructidor, en vervolgens decudi 30 genaemt corbeille(111), saeg men binnen dese stadt
gelijk sedert d'aenkomst der Fransche in alle de huijsen der Franschgesinde het
drijcaleurig vaendel uijtsteken tot teeken dat sij dien dag als hunnen rustdag vieren.
Nu volgen der nog vijf daegen tot vervolling van het Fransch jaer welke les
sanculotides genaemt worden, zooals alles breeder in een Fransche almanach met
daegen en naemen van ider, mij ter handt gekomen, kan gesien worden.

(17 september 1794)
Op den 17 september door de heele Fransche republicke geviert wordende den eersten
dag van de sanculotides volgens den almanak genaemt la Fête de la Vertu, saeg men
aen d'huijsen der Franschgesinde het vendel waeijen, dog door de troupen wierden
geene baldaedigheden gepleegt(112), want er uijtgestroijt was dat er zoud gemasquert
geweest hebben en ander baldaedigheden gepleegt, alle welke verboden is geworden.
Om 6 uren van desen morgen is in de parochiale kercke van St.-Anne gedaen een
solemnele misse opdat den almogenden Godt zoud gelieven te stutten den voortgang
van de woedende plaege van den rooden loop waervan heele menagiën in 't graf
gesleept worden(113).
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(18 september 1794)
- fol. 95 - Op den 18 september door de heele uijtgestrektheijd der Fransche republicke
geviert wordende duodi van de les sanculotides, genaemt Fête du Génie(114), saeg men
wederom als gisteren aen d'huijsen van de Franschgesinde het drijcaleurig vaendel
waeijen, dog door de Fransche troupen wierden geene buijtenspoorigheden gepleegt
zoodat het op heden wederom taemelijk gerust was. De beijde magistraeten deser
stadt Brugge en 's Landts van den Vrijen, sedert gisterennaermiddag door den Fransche
commandant Laurent in requisitie of arrest gestelt zijnde uijt hoofde dat de gevraegde
contributie van vier millionen nog niet vervolt is, wiert ten desen eijnde om 12 uren
van desen morgen bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat binnen den derden
daege naer d'afkondinge deser alle degone die met de geltcontributien belast zijn de
betaeling in de gestelde plaets van het Vrije moeten komen doen, op pene van als
astacen(115) of gijselaers naer Vranrijk vervoert te worden. Eene tweede ordonantie
behelst dat alle het greijs langs de straeten liggende dat er
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vervoert wordt, op arbitraire correctie in den boomgaert van het gewesen clooster
der Carmeliterssen, waer het hospitael militaire is, moet vervoert worden(116). Vier
andere ordonantien uijt Brussel heden ook gepubliceert behelsen menige wijtloopige
reglementen, zoo nopende de requisitien, het versenden van goederen van d'eene
stadt tot d'andere, de geltcontributien, aenmoedingen nopende de gewaende vrijheijd
en gelijkheijd, etc., etc., alle zoo wijtloopig uijtgebreijt dat men een halven dag werk
heeft om alles te lesen dat er daegelijks geplakt en geordoneert wordt.

(19 september 1794)
- fol. 96 - Op den 19 september door de heele uijtgestrektheijd van de Fransche
republicke geviert wordende tridi Fête du Travail(117), saeg men als de twee voorgaende
daegen aen d'huijsen der Franschgesinde het drijcaleurig vaendel waeijen, tot nog
toe door de troupen geene buijtenspoorigheden gepleegt wordende. Om 11 uren van
desen morgen is van 't stadthuijs afgekondigt eene wijtloopige ordonantie uijt Brussel,
behelsende dat er tot Brussel opgeregt is eene revolutionaire regtsbank, bestaende
in eenen president, vijf rechters en eenen openbaeren aenklaeger(118). Voor desen
ongeluckigen regtsbank zullen gelijk door heel Vranrijk gepleegt wordt, aen degone
van 't Nederland pligtig aen eenige misdaeden worden gebragt en volgens
d'omstandigheden of veroordeelt of vrijgesprooken worden. Eenen pater Capucin,
dese weke tusschen eene wagt van Oostende gebragt omdat hij zoo men zegt tegens
de Fransche regeering heeft gepredikt, is reets naer die regtsbank beweegt om aldaer
vrijgesproken of veroordeelt te worden.

(20 september 1794)
Op den 20 september door de uijtgestrekheijd van de Fransche republicke als vooren
geviert wordende quartidi Fête de l'Opinion(119), saeg men als de drij voorgaende
daegen aen d'huijsen der Franschgesinde het drijcaluerig vaendel waeijen zonder dat
door de troupen tot heden iets buijtengewoonte verricht wiert. Heden, zijnde martdag,
wiert wederom de boter- en eijermart in 't Boterhuijs en in d'Halle gehouden, waer
het gedroom om eetwaeren te bekomen zoo groot was dat er verscheijde zoo goet
als doodtgedroomt zijnde, het meestendeel nog zonder eetwaeren te konnen bekomen
moesten vertrekken. Heden is er bij hallegebode afgekondigt eenen wijtloopige
proclamatie uijt Brussel beginnende: ‘Vrijheijd, gelijkheijd, broederlijkheijd’,
behelsende veele voorwerpen te lang om te melden zoo dezelve kan gesien worden.

(21 september 1794)
- fol. 97 - Op den 21 september door de heele uijtgesterkheijd van de Fransche
republijcke geviert wordende quintide van de sanculotides Fête des Recompance(120),
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wiert die feest binnen dese stadt op 't volgende order geviert: van 's morgens vroeg
saeg men aen d'huijsen van de Franschgesinde het drijcaleurig vaendel waeijen en
met 't opkomen van den dag saeg men boven den Hallentooren een nieuw drijcaleurig
vaendel waeijen met eene nieuwe wimpel, dit ter oorsaek dat het vaendel aldaer
geplaest als hiervooren fol. 62 vermelt teenemael in stukken geschuert was. Om 6
uren van desen morgen begonde het carilion op den thoren te speelen en continueerde
behalvens over den noen tot 's avons ten 7 uren bijnae zonder ophouden. Den dag
liep vervolgens gerust door tot den 4 uren naermiddag zonder dat er door de troupen
eenige buijtenspoorigheden langs de straeten begaen wierden, als dan eenen
compagnie van Franschgesinde, dog meest jongers, vergaedert zijnde, aen welke
belacchelijcke en dwaese bende de Lingne, stokhouder deser stadt(121), zig als
tamboor-major aen het hooft plaetste, welke verselt met trommels en musicaele
instrumenten en met een drijcaleurig vaendel, dat in 't midden geplaest wiert, benevens
twee meijskens gekleet in 't wit tusschen hun beijde draegende een croone gevlogten
van bloemen en groone takken. In desen
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toestant ging de bende al trommelen en speelen rond de besonderste straeten der
stadt en speelden voor d'huijsen waer eenige militaire oversten gelogeert zijn. Aldus
om 6 uren op de Mart - fol. 98 - waer eene belacchelijcke triumphe begonst, de croone
onder een geroep dat niet als van eenige Franschgesinde toegejeugt wiert en door
een bende jongers bij middel van eene leeder aen den vrijheijdtsboom genagelt zijnde,
begonst de heele bende met den tamboer-major en vermengelt met eenig slegt
vrouwvolk rond den boom te dansen, 't welk zoo onnoosel werk door d'overste der
Fransche zelfs uijtgelacchen wiert, ziende die dwaese dansen in eenen
alderongeluckigsten tijdt dat het heele Nederland gerenueerd wordt. Van 6 tot 61/2
uren luijdeden alle de klokken van alle de kercken der stadt Brugge, waermede die
Fransche vruegde, maer voor alle welpeijsende rouwfeest, gesloten wiert, geduerende
alom alle ballen en openbaere plaisieren toegelaeten zijnde.
Om 11 uren van desen wiert bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat er door
het magistraet der stadt, bij versoek van 't Concilie Medicum versogt, geordoneert
wordt om de gevolgen van de woedende besmettelijcke regneerende plaege zooveel
mogelijk te voorkomen(122): dat alle de lijken indefrend van wat siekte dat iemant zal
komen te sterven voortaen niet meer dan tweemael 24 uren zullen mogen over aerde
liggen; dat er ook geene lijken meer mogen in de kerken of kapellen worden geplaest,
maer dat dezelve direct uijt het huijs naer 't kerkhof moeten gedregen worden en
aldaer seffens gedolven in eenen put ten minsten van 6 voeten diep. In d'huijsen waer
iemant zal overleden zijn, zal de lijkenkleederen en slaepinge, door den overleeden
- fol. 99 - gebruijkt, geduerende seven daegen in d'openlocht gehangen worden aleer
dezelve zal vermogen gewasschen of uijt den huijse vertransporteert te worden.
Hieruijt kan men oordeelen hoedaenig de woedende plaege van den rooden loop zoo
binnen dese stadt als te lande regneert, die zeer besmettelijk is en door de doctors
verklaert wordt maer twee graeden leeger meer als een volkomen pestilentie te zijn.
Desen morgen tusschen 11 en 12 uren wiert uijt een huijs agter St.-Salvatorskerkhof
door eene gewaepende patrouille der Fransche uijtgehaelt eenen priester, zijnde een
Franschen geemigereerden, die in vangenis beweegt wiert en die voorseker naer de
revolutionaire regtsbank van Brussel zal vertransporteert worden.
Desen naermiddag geduerende het lof in de parochiale kercke van O.L.V. gebuerde
eene groote baldaedigheijd door twee Fransche soldaeten, die aldaer met hunnen
hoedt op rond de kerk al wandelen kouten en spotten elk met eene brandende
smoorpijpe in hun mondt gingen (diergelijcke buijtenspoorigheden door de soldaeten
worden bijnae daegelijks in verscheijde kerken begaen). Eenige borgers deser stadt
zulks niet konnende lijden dreeven dezelve uijt de kerke en hielden dezelve zoo lang,
niettegenstaende het gewelt dat sij makten, totdat er een gewaepende wagt
aengekomen was waerdoor sij naer de vangenis beweegt wierden.

(22 september 1794)
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Op den 22 september eersten dag van het nieuw beginnende Fransche jaer primidi,
genaemt raisin, en de eerste maendt genaemt vendemiaire, zijnde morgen duodi
genaemt safran en verders zoo vervolgens van dag tot dag in den Franschen almanak
kan gesien worden(123), saeg men desen morgen - fol. 100 - met de grootste droefheijd
des herten eenige staljens die de Fransche baldaedigen feest veroorsakt heeft. Onder
andere O.L.V.-beelden aen d'huijsen deser stadt staende was ook het beelt van den
H. Joannes Nepomucemise, staende op d'Eechoutbrugge, teenemael met morre en
drek overstreken zoodat
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die beelden bijnae niet meer kennelijk waeren. Dezelve wierden desen morgen seffens
met allen spoet en moeijte zooveel mogelijk was, afgewasschen. In de Carmesstraete,
langs de Langereije en omliggende straeten, zijn ook geduerende den nagt veele
glaese vensters ingeslaegen geworden.
Om 12 uren is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat alle de grouwe
lijnwaeten deser stadt, dienende voor sakken en tenten, in requisitie gestelt zijn en
dat door d'eijgenaers der zelve op verbuerte der lijnwaeten en de dobbelweerde der
zelve, die in d'abdije van den Eechoute moeten gelevert worden(124).

(23 september 1794)
Op den 23 september saeg men 's morgens dat de beeltstormers en straetschenders
niet vergenoegt met de beelden den voorigen nagt bemort te hebben, dezelve nu
geduerende den gepasseerden nagt met een groene verwe hebben beschildert, tot
zelfs de cruijsen en de beelden op de kerkhoven, onder verscheijde der zelve de
haetelijcke naemen van macron, macarelle, sarge, etc. geschildert zijnde, aen welke
desen morgen zooveel mogelijk afgewasschen wiert omdat de verwe nog nat op
dezelve was.

(24 september 1794)
Op den 24 september om 11 uren 's morgens wiert bij orders van 't magistraet bij
hallegebode afgekondigt dat den heere ende wet met 't grootste ongenoegen aensiet
de straet- en beeltstormerije die geduerende de twee gepasseerde nagten begaen is,
om welke te voorkomen wordt er belooft eene premie van 2000 livres aen dengonen
die de daeders zal aenbrengen zoodaenig dat zij van 't fait overtuijgt worden(125). In
't algemeen gelooft men zulks niet door de troupen maer door kwaedtwillige deser
stadt begaen te worden.

(25 september 1794)
- fol. 101 - Op den 25 september wiert om 11 uren 's morgens bij hallegebode
afgekondigt dat bij orders van 't magistraet in requisitie gestelt worden alle de
koeijbeesten, ossen, schaepen en kalvers die er binnen dese stadt en des zelfs paelen
te bevinden zijn, zullende de eijgenaers der zelve daervan binnen den derden daege
daervan moeten overbrengen eene exacte lijste, op pene van als vijanden der
republicke aensien te worden(126). Diergelijcke ordonantie is er gedaen door de heele
uijtgestrekheijd 's landts van den Vrijen waerbij den nomber van alle de beesten die
er bevonden worden moet overgebragt worden. Dit voorspelt genoegsaem d'armoede
en schaersheijd die wij reets gevoelen en die wij hoe langer hoe meerder te verwagten
hebben, dewijl onse rijcke landen door de Fransche legers van alles staen berooft te
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worden. Sedert den ongeluckigen inval van de Fransche in de Nederlanden en was
er tot heden geene Gensche Gasette in 't licht gegeven, te weten de XLVIII van den
16 junij 1794, zijnde heden uijt Gend uijtgegeven het eerste vervolg deser gasetten
te weten N. LIV voerende voor tijtel: ‘Vrijheijd, gelijkheijd, onpartijdigheijd, etc.’
zooals die breeder in 't vervolg der gasetten kan gesien worden, zullende nu te zien
zijn of het vervolg deser uijtgave zal gecontinueert worden.

(26 september 1794)
Op den 26 september wiert bij hallegebode en trommelinge afgekondigt dat de
wekelijcksche boter- en graenmarten zullen gecontinueert worden, op 't order sedert
eenige weken geplogen en dat er in d'Halle en in 't Boterhuijs niet anders dan
vrouwspersoonen zullen toegelaeten worden te koopen(127). Zulks is besonderlijk
afgekondigt omdat er onder 't gemeente een gerugt verbreijt was dat op morgen de
boter- en graenmarten als naer gewoonte op de marten gingen gehouden worden.

(27 september 1794)
- fol. 102 - Op den 27 september was de schaersheijd van boter en graen op de gestelde
marten overgroot, uijt welke men niet zonder redens droeve gevolgen
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tegemoed siet en vroeg of laet schrikkelijcke revouten te verwagten heeft. Meer dan
500 vrouwlieden van alle slag die sedert den 6 uren in een geduerigen regen en
gedroom voor het Boterhuijs hadden gestaen tot den 10 uren en geen konnende
bekomen, terwijl d'aengebragte boter uijtverkogt was, liepen gesaementlijk als verwoet
naer het collegie en van daer naer den commandant der stadt; om welke te stillen
men genootsakt was dezelve andermael naer 't Boterhuijs te senden en de boterwinkels
hunne boter af te haelen, totdat elk van dese van een stuk boter gedient was.
Geduerende den naermiddag was het gedroom zoo groot om graen te bekomen dat
er verscheijde bijnae doodtgedroomt wierden. (LV gaset van 26 september 1794).

(28 september 1794)
Op den 28 september om 12 uren 's morgens is er van 't stadthuijs afgekondigt eene
wijtloopige Fransche proclamatie, waerin het misnoegen betoont wordt dat er sedert
eenigen tijdt begaen is zoo in de kercken, aen de beelden als ander onteeringen der
geestelijcke saeken(128). De Fransche republijcke, willende den godtsdienst der
Nederlanden in geene deelen stooren, zal met de doodt straffen alle degone daeraen
in 't vervolg eenig hinder zullen toebrengen en zal vast waeken dat er 's avons naer
de retraite geene troupen langs straete zullen toegelaeten worden.

(29 september 1794)
Op den 29 september van 's morgens met het aenbreken van den dag saeg men door
dese stadt langs de Cruijspoorte vertrekken het heele camp bestaende in menige
canons, cuisons, voorraed- en bagasewaegens en manschap, dat sedert meer dan 2
maenden buijten de Smedepoorte voor dese stadt gecampeert geweest heeft, welke
men zegt naer het groot leger voor Maestrict te zullen trekken, welke plaetse zoo er
geseijt wordt reets door het groot Fransch leger is ingesloten geworden.

(30 september 1794)
- fol. 103 - Op den 30 september naerdat den nagt zeer ongerust binnen dese stadt
doorgelopen was, door het restant van den aftogt van het camp Fransche dat buijten
de Smedepoorte gelegen heeft, saeg men desen morgen het resteerende deel van het
camp langs de Cruijspoorte doortrekken, bestaende in een groote menigte canons,
cuissons, voorraed- en bagasewaegens, alle hetwelk verders naer 't groot leger
opgetrokken is. De Fransche hebben gisteravond alle de gemakte tenten van stroij
en van ander getuijg van 't landt in brande gesteken, welke vlammen men tot in de
stadt saeg en daerdoor alhier voor ongelucken vreesde, want men verneemt dat er
buijten de Cruijspoorte in den aftogt verscheijde plonderingen en ander
moetwilligheden door de Fransche begaen zijn. Diergelijcke ongehoorde
moetwilligheden hebben bijnae daegelijks ten platten lande plaetse, onder andere
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zijn geduerende dese weke in eenen nagt drij huijsen op Dudzeele geplondert en eene
vrouwe is er door de Fransche doodtgeschoten. Nu is 't bijnaer onbeschrijvelijk aen
welke al oneijndige rampen het ongeluckig en te vooren bloeijende Nederland van
alle zijden blootgestelt is.

Eindnoten:
(100) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 71v.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 139.
Hier worden de ‘spanneerders’ bedoeld: zie MV. 1793, n. 192.
(101) De processie voor de kermis van de Sint-Gillisparochie, zie MV. 1790, p. 98, f. 426.
(102) Het is duidelijk dat hier de roof van de wereldberoemde Madonna van Michelangelo bedoeld
is. Naast dit beeld zou nog een schilderij met de H. Catharina uit de O.-L.-V.-kerk zijn
weggenomen. Het ontvangstbewijs vermeldt echter alleen het marmeren beeld. Zie A.
SCHOUTEET, Verzoek om teruggave van het madonnabeeld van Michelangelo door de
kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw in Brugge, in: Album Antoon Viaene, Brugge, 1970, p.
297-300.
(103) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 73r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 142.
(104) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 73v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 17.
(105) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 73v.-74r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
145.
(106) Pierre de Bruyne (1761-1828) had tot 1808 een kruidenierszaak op de Markt (SAB., reeksnr.
132: Wijk- of Bevolkingsregisters 1709-1812, E 1/93). Louis Uytterwulghe was kruidenier en
zeepzieder in de Sint-Jakobsstraat (ibid., D 1/7). De wijkregisters vermelden in de
Sint-Jakobsstraat alleen een zekere Charles Denet, kaarsgieter (ibid., E 2/14).
(107) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 74r.
(108) SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 146.
(109) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 77r.-78r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
152.
(110) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 147.
(111) Decudi is een verschrijving voor decadi, elke tiende dag van de republikeinse kalender. De
specifieke benaming ‘corbeille’ voor de decade die overeenstemt met 16 sept. 1794 wordt ook
met de naam ‘panier’ aangegeven, bv. in de kalender afgedrukt in D. VANDECANDELAERE,
De Tijdrekening. De kalender Juliaans, Gregoriaans, Republikeins, Roeselare, 1988, p. 68; zie
ook E.I. STRUBBE & L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden
in de Nederlanden, Antwerpen-Amsterdam, 1960, p. 49.
(112) De republikeinse kalender telde 12 maanden van elk 30 dagen met op het einde van het jaar 5
toegevoegde dagen: de jours complémentaires of sansculottides. In principe kwam daar nog
om de 4 jaar (schrikkeljaar) een zesde dag bij: le jour de la révolution. De sansculottides hadden
een bijzondere naam, waarvan hier de eerste vermeld is. (STRUBBE & VOET, o.c., p. 49;
VANDECANDELAERE, o.c., p. 68).
(113) Met de ziekte ‘rooden loop’ is hier bedoeld: bloeddiarree, dysenterie.
(114) Tweede van de sansculottides: zie n. 112 hierboven.
(115) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 88r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 157.
‘Astaces’: (Frans otages) gijzelaars.
(116) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 83v.
‘Greijs’: puin, opeenhoping van steenafval (DE BO, o.c., p. 387).
Het gewezen klooster der karmelietessen is het thans verdwenen klooster Sion, aan de
Vlamingdam.
(117) Derde van de sansculottides: zie n. 112 hierboven.
(118) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 84v.-85v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 40, nr. 13.
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(119)
(120)
(121)
(122)

(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)

Vierde van de sansculottides: zie n. 112 hierboven.
Vijfde van de sansculottides: zie n. 112 hierboven.
Betreft Nicolaus Felix de Ligne, zie MV. 1787, p. 162, n. 12.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 88; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 158.
Hier wordt wellicht bedoeld het ‘Corpus Medicum’ of ‘Collegium Medicum’, opgericht door
keizerin Maria-Theresia in 1760 om de waardigheid van het geneesherenkorps intakt te houden
(A. VANDEWALLE, Archivalia betreffende het Sint-Janshospitaal en de medische corporaties
te Brugge, in: Tentoonstellingscatalogus Sint-Janshospitaal Brugge 1188/1976, Brugge, 1796,
dl. 1, p. 37; A. VAN DEN BON, De dokters en de chirurgen vanaf de 16de eeuw tot heden, in:
ibidem, p. 135; en catalogusnotitie nr. A40, in: ibidem, dl. 2, p. 378).
Zie n. 112 hierboven.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 88v.-89r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
159.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 89r.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 93r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 163.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 89v.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 91; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 162.

(Oktober)
(2 oktober 1794)
Op den 2 oktober, zijnde het feest van de H. Engelsbewaerders(129), saeg men in de
parochiale kercke van O.L.V. wegens des zelfs octave als naer jaerelijksche gewoonte
geenen autaer in 't midden der kerke geplaest, de diensten op den autaer van de H.
Engelsbewaerders gedaen wordende zonder het minste zilverwerk op dezelve, want
zoo in dese kerke als in alle andere het zilver tot voldoening van de contributie
gesmolten is. Op den eersten dag sondag onder d'octave en laesten dag zal een
solemnele misse en sermoen gedaen worden en op d'ander dagen tot vermindering
der costen alleen een lesende misse en lof. Desen avond is aengekomen de LVI en
LVII [Gazette], welke nu volgens d'annonce tweemael ter week zal uijtgegeven
worden.
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(3 oktober 1794)
- fol. 104 - Op den 3 oktober wiert 's morgens van 't stadthuijs afgekondigt eene
proclamatie uijt Brussel, die elk in de grootste verslaegentheijd dompelt, te weten
dat alle het graen, tarwe, rogge, haver, hoeij en stroij van den ougst van de heele
uijtgestrektheijd van 't Nederland en veroverde landen voor d'helft in requisitie gestelt
is voor de legers der Fransche republicke, welke binnen de 15 daegen te rekenen van
den 5 october in de magasijnen van de Fansche republicke moet gestort worden, op
pene dat de overtreders als vijanden van de Fransche republicke zullen aensien
worden(130). Wat eenen hongersnoot en heeft men uijt die verbaesende ordonantie niet
te verwagten nu reets het derde van den ougst alom ontnomen zijnde. Nu siet men
oogblijkelijk dat de drij vervaerende geessels des hemels van pest, oorloog en dieren
tijdt ons gaen overvallen, want men rekent binnen dese stadt door de woedende
plaege van den rooden loop geduerende de gepasseerde maendt ontrent 1000
persoonen weggerukt te zijn, die nu alle vanuijt het huijs van den overleden regt in
de putten begraeven worden.

(4 oktober 1794)
Op den 4 oktober van 's morgens ten vier uren stonden aen het Boterhuijs honderden
vrouwlieden om boter te konnen bekomen, van welke veele naer meer als vier uren
in een groot gedroom gestaen te hebben nog moesten zonder boter naer huijs keeren,
welk gedruijs en gedroom in d'Halle om graen te bekomen desen naermiddag niet
minder was, zijnde ook veele zonder graen te bekomen moeten naer huijs keeren.

(6 oktober 1794)
Op den 6 oktober wierden van 't stadthuijs afgekondigt verscheijde proclamatien uijt
Brussel, waerbij onder ander eene premie belooft wordt voor die voor den 30
venderimaire hunne graenen zullen in de magasijnen storten, zijnde verders dese
proclamatien te zien in de LVIII gasette van Gend die desen avond is uijtgegeven
geworden.

(7 oktober 1794)
- fol. 105 - Op den 7 oktober is van 't stadthuijs bij orders van 't magistraet deser stadt
afgekondigt eene ordonantie, behelsende dat den heere ende wet ondervint dat er
geduerig meer ende meer frauden worden begaen op de provenciale regten en
impositien, en waerin stiptelijk willende voorsien en doen onderhouden alle de
ordonantien ten desen opsigt voorgaendelijk gepubliceert, ordoneeren aen alle garden
en commisen hierop eene waekende ooge te houden, zullen alle degone hierin in
gebreke blijvende seffens van hunne amploijen berooft worden(131).
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Geduerende desen naermiddag heeft men een hevige canonade langs den kant van
Oostende gehoort en in den avond kwaemen veele Fransche troupen gedisperseert
in dese stadt met eenige stukken canon en bagasewaegens, 't welk ons ongerust makte,
dog op den 8 deser vertrokken de troupen en canons naer het groot leger en men
verneemt dat de canonade geweest heeft het proberen van de canons die men op de
batterijen van Oostende gedaen heeft.

(9 oktober 1794)
Op den 9 oktober wiert van 't stadthuijs bij hallegebode afgekondigt dat andermael
voor den dienst der Fransche republicke in requisitie gestelt zijn de witte, groene,
geele en blouwe laekenen en sergen ofte saeijen die door de eijgenaers op hunne
responsabiliteijt op morgen in d'abdije van den Eechoute moeten overgedregen
worden(132). Een tweede requisitie behelst dat alle de holle blokken of klompen die
er in de stadt bevonden worden in requisitie zijn en dat daeraf door d'eijgenaers eene
nauwkuerige lijste moet overgebragt worden, dus ziet men dat ongeluckig nog groote
nog kleene negotie meer gerust gelaeten word(133). (LIX gasette van den 9 october,
etc.).
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(10 oktober 1794)
- fol. 106 - Op den 10 oktober wiert van 't stadthuijs bij hallegebode afgekondigt een
wijtloopige afkondinge behelsende dat de aldergevaerelijkste plaege van het snot
onder de peerden zoo van de republicke als veroverde landen zig alom veropenbaert,
welke de droefste gevolgen voorspellende, wordt er aen eenigelijk, peerden onder
hun besit hebbende, hunne stallen te witten met ongeblust kalk en de kribben en
rosteelen te wasschen met kookende looge van houtasschen, wordende voorders
belast aen alle die eenige peerden stallen de peerden met het snot aen de municipaliteijt
over te brengen(134). Eene twede proclamatie behelst dat er op de menigvuldige klagten
die er daegelijks worden gedaen tot Brussel op de onverdeeltheijd van de menige
requisitien, eene commissie van twalf persoonen is aengestelt te weten: 6 uijt Brussel
en 6 uijt Gend, om door dezelve in alle plaetsen nopende de requisitien de noodige
maetregelen genomen te worden(135). Heden zijn mij ter hant gekomen N. 1, 2, 3 van
eene nieuwe inschrijvinge der Gendsche Gasette, welke veele nieuwigheden en
waerheden behelsende, dezelve verders bekomende in eene versaemeling zal
saemenvoegen.

(11 oktober 1794)
Op den 11 oktober om 11 uren 's morgens wiert van 't stadthuijs bij hallegebode
afgekondigt dat 's Hertogenbosch en de stadt Kuelen door de waepens der republicke
verovert zijn, waerom er geordoneert wordt van 2 tot 4 uren het carillon op den
thooren te speelen en alle de klokken der stadt te luijden, welke desen naermiddag
gedaen wiert(136), des avons zelfs eenige huijsen der Franschgesinde verlicht wordende.
Tusschen dees ongeluckige vruegdeteekens saeg men heden niet als de grootste
droefheijd, menige wegens den martdag om 't bekomen van boter en graen bijnae
doodtgedroomt wordende.

(12 oktober 1794)
- fol. 107 - Op den 12 oktober, laesten dag van de octave van O.L.V. van den
roosencrans, geviert wordende in de kercke der eerw. paters Predikheeren, wiert als
naer jaerelijksche gewoonte gelijk op den eersten dag gedaen was vanuijt des zelfs
kercke langs den Burg en Hoogstraete de gewone processie omgedregen(137), het beelt
van O.L.V. van den roosencrans van alle des zelfs sieraeden van zilver tot den crans
die gewonelijk rondt het beelt stont, ontbloot zijnde, gelijk nu die kercke en alle
andere van alle zilvere en goude effecten berooft is om de quote, in de contributie
gevraegt door de Fransche te konnen opbrengen. Nu zegt men zelfs dat de kercke
van de eerw. paters Predikheeren dese weke zal gesloten worden om voor magasijn
gebruijkt te worden. Zommige zeggen zulks alleen te zullen gebueren totdat door
het gemelde convent zal opgebragt zijn de groote quote waerin hetzelve geschat is
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en andere zeggen alleen dat zoo dese kercke als verscheijde andere voor magasijnen
zullen gebruijkt worden.

(13 oktober 1794)
Op den 13 oktober wiert bij hallegebode en trommelinge aen eenider bekent gemakt
dat alle degone van 18 tot 60 jaeren die willen dienen als ziekedienster in het hospitael
militaire, in 't gewesen klooster der Carmeliterssen zullen boven hun onderhoud
ontfangen 30 livres ter maendt, zoolang zij aldaer zullen noodig zijn, welke plaets
voorseker aen de besmettelijkheijd die er heerst van niemant veel zal gesogt worden
om te bedienen(138). (LX gaset 13 oktober, etc.).

(14 oktober 1794)
- fol. 108 - Op den 14 oktober, feestdag van den H. Donatianus en vervolgens feestdag
deser stadt, wiert dezelve op heden in de gemelde kercke, behalvens dat de diensten
als naer gewoonte gedaen wierden, met geen meerder luijster doorgebragt alsof het
een anderen dag zoude hebben geweest. Het geluijt was niet meer als van een klokke,
op den hoogen autaer stonden 6 kopere candelaers en kruijs en geen rive of reliquekas
stont in 't midden van den choor. Dien feestdag voorheen in die kerck met zoo veel
pragt en luijster
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geviert spelt ons genoegsaem voort dat alle de kercken al haest van allen rijkdom en
luijster voor godtsdienst zullen berooft worden.

(15 oktober 1794)
Op den 15 oktober was men als van eenen donderslag getroffen op 't sien dat de
kercke van de eerw. paters Predikheeren teenemael voor 't volk is gesloten geworden
en op 't hooren dat men in dezelve reets besig is met de sieraeden, douxal en autaeren
af te breken en op 't hooren dat die kerk inderdaedt tot een magasijn zal gebruijkt
worden. Men zegt dat er in den pand eenen autaer Bestelt wordt en dat op dezelve
tot alderstont dienst zal gedaen worden(139).

(16 oktober 1794)
Op den 16 oktober wiert van 't stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige
proclamatie uijt Brussel, waerbij meer als 200 artikelen zoo van cruijdeniers,
apotekers, drogisten, laekesnijders, merceniers, lijnwadiers als verscheijde andere
waeren zoo van ambagten en neeringen met het hallaem in requisitie gestelt zijn, en
van alle welcke binnen de ses daegen op de voormelde penen een nauwkuerige lijste
van elk moet overgegeven worden(140). (LXI gaset van 16 oktober, etc.).

(17 oktober 1794)
- fol. 109 - Op den 17 oktober saeg men 's morgens niet zonder het grootste hertsheer
des herten de kercke van de eerw. paters Predikheeren geopent en dezelve van nu af
voor een volkomen magasijn van hoeij en stroij en tot eene peerdestal gebruijken.
Den schoonen predikstoel, de zitsels en andere verbeeldingen zijn met planken
afgeslaegen en de autaeren zijn van alle hunne sieraeden ontbloot, eene kleijne plaets
tot het doen van dienst in den pand bereijt gemakt wordende.

(18 oktober 1794)
Op den 18 oktober was het gedroom wegens den martdag wederom zoo groot, zoo
aen 't Boterhuijs als aen d'Halle, dat er eene vrouw doodtgedroomt wiert en dat
menige andere groote ongemacken ondergingen, welke zooveel te meer aen dees
plaetsen veroorsakt wordt omdat aldaer nu het Fransch peerdevolk gebruijkt wordt.
Om 12 uren is bij hallegebode bekent gemakt dat er tot slaeking van de pioniers nog
tot Duijnkercke zijnde, tegens aenstaenden woensdag andere moeten besorgt worden,
geene overste van familie zijnde, waermede de wijkmeesters zijn belast geworden(141).
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(19 oktober 1794)
Op den 19 oktober werkte men met alle force in het magasijneeren van de
Predikheerskercke en in den naermiddag wierden in dezelve meer dan 200
koeijbeesten ingestaelt. Nu is er in een bueke van den pand die geen communicatie
met de kercke meer heeft eenen autaer opgereht aen welke ten besten mogelijk zijnde
den godtsdienst voor, 't volk zooverre het mogelijk is verricht wordt.

(20 oktober 1794)
Op den 20 oktober gingen alle de wijkmeesters en substituten rond hunne wijken en
deden in plaets van lotinge, zoo sij geordoneert zijn, eene colecte rond ider van hunne
wijk om dus volontairelijk elk in 't besonder de twee pioniers te konnen leveren
waermede zij tegens overmorgen zijn belast geworden. (LXII gaset van 20 oktober,
etc.).

(21 oktober 1794)
- fol. 110 - Op den 21 oktober om 11 uren 's morgens verscheen in 't midden der Mart
de heele Fransche besettinge deser stadt, zoo voet- als peerdevolk, zonder dat iemant
wist wat hiervan ging geworden. De besettinge in een vierkant batalion geplaest
zijnde wiert aen dezelve luijdkeels door den commandant deser stadt voorgelesen
de proclamatie uijt Parijs, in de LXI gasette van den 16 deser vermelt, welke niets
vermelt dan het doen ophouden
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van alle vreetheden en plonderingen en hoe de militaire zig ten desen opsicht in alle
gevallen zal moeten gedraegen waerdoor elk nu wat geruster gestelt word.

(22 oktober 1794)
Op den 22 oktober om 8 uren 's morgens verscheenen alle de wijkmeesters deser
stadt in d'Halle elk met zijne twee mannen pioniers, welke aldaer opgeteekent zijnde
om 10 uren vertrokken zijn naer Duijnkercken. Met het aenkomen van dese zullen
de resteerende pioniers van Brugge aldaer zijnde, worden geslaekt, zoo ongeluckig
weggedreven als hiervooren fol. 84 vermelt, en van welke reets meer als twee deelen
van drij weggeloopen zijn omdat hunnen tijdt reets lang verlopen was.

(23 oktober 1794)
Op den 23 oktober is mij ter hant gekomen eene ongeluckige sententie uijt Brussel,
versaemeling sub N. te zien, in welke men siet hoe ongeluckig en om wat bueselingen
d'heer d'Herbe(142), wonende deser stadt agter d'Halle, aldaer door de Fransche
barbaersche buelen om hals gebragt en door den kop geschoten is en hoe alle zijne
goederen van zijne vrouw en 6 levende kinderen door die barbaersche natie zijn
verbuert geworden. Van alle slag van diergelijcke ongehoorde sententien siet men
alle daege aen 't stadthuijs aengeplakt worden. (LXIII gaset van 23 oktober, etc.).

(24 oktober 1794)
- fol. 111 - Op den 24 oktober is van 't stadthuijs afgekondigt eene wijtloopige
proclamatie waerbij aen eenider toegelaeten wordt goederen te versnijden en te
maeken dienstig voor de militaire bestaende in hemden, getten, lange brouken en
vesten, etc., en die welke van die slag van goederen voor het eijnde van de Fransche
maendt brumaire die goederen in de magasijnen zullen overleveren, zullen eene
premie van vijf parcent boven de weerde betaelt worden(143).
Om 6 uren van desen avond wierden alle de klokken deser stadt geluijt tot den 7 uren
en het carilion weergalmde de locht tot den 8 uren wanneer er ook eenige huijsen
deser stadt verlicht wierden, d'oorsaek van welke men des anderdaegs op den 25
oktober heeft vernomen te zijn de verovering door de Fransche van de stadt genaemt
het Sas van Gend, Philipinne en Hulst, welke plaetsen men verneemt door de Fransche
in besit genomen te zijn zonder dat dezelve zijn belegert geworden, alle welke zeer
vremt voorkomt en veele willen doen geloven dat er haest een vrede, dat den hemel
geven mag, tusschen de Fransche en de vereenigde mogentheden te verwagten is.
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(27 oktober 1794)
Op den 27 oktober wiert bij hallegebode afgekondigt dat alle de goederen van de
geemigreerde inwoonders deser stadt in profijte van de Fransche republicke verbuert
verklaert zijn, dat alle degone eenige goederen, penningen of effecten van dezelve
in besit hebbende, die binnen de 10 daegen moeten komen overbrengen, op pene van
als vijanden der republicke te worden behandelt, moetende ook die eenige pretentien
op dezelve hebben, dezelve binnen den zelven tijdt overgebragt worden(144). (LXIV
gaset van 27 oktober, etc.).

(29 oktober 1794)
- fol. 112 - Op den 29 oktober wiert bij hallegebode afgekondigt dat alle en generaelijk
de peerden deser stadt van den oude van 18 maenden tot 3 1/2 jaeren tot gebruijk
van de Fransche legers in requisitie gestelt zijn, en dat alle dezelve op vrijdag den
31 deser moeten beweegt worden op de Vrijdagmart om aldaer ge[ex]amineert te
worden, zullende de eijgenaers hieraen te kort blijvende behandelt worden als vijanden
van de Fransche republicke en als dusdaenige vervolgt en behandelt worden(145).
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(30 oktober 1794)
Op den 30 oktober is bij hallegebode afgekondigt dat er aen alle de eijgenaers van
ossen, koeijen, swijns, kalvers, schaepen en ezels strengelijk geboden wordt van eene
lijste binnen den derden daege over te brengen van alle degone van beesten van dese
slag die zij in eijgendom hebben, op pene dat degone hieraen te kort blijvende alle
dezelve hunne beesten zullen verbuert worden(146). Nu is er bijnae niet meer dat kan
genaemt worden dat niet voor de Fransche in requisitie gestelt is, waerdoor elk
geheele daegen in de grootste verlegentheijd gedompelt is, omdat men siet van
verscheijde die geen behoorlijcke declaratien doen hunne goederen niet alleen verbuert
maer in een merckelijcke boete geslaegen worden. Geduerende heel dese weke is
door de borgers deser stadt in d'abdije van den Eechoute gelevert menige lijnwaeten,
laekens en andere stoffen zooals in een requisitie mij toegesonden kan gesien worden.
(LXV gaset van 30 oktober, etc.).

(31 oktober 1794)
- fol. 113 - Op den 31 oktober was den martdag wederom zeer ongerust, en wegens
de schaersheijd van boter en graen zijn in het gedrang wederom aen d'Halle en aen
't Boterhuijs veele persoonen gewont geworden. Desen morgen waeren op de
Vrijdagmart vergaedert alle de peerden deser stadt, waer er verscheijde die voor de
Fransche konnen dienen van de eijgenaers tegens assignaten ontweert wierden. Desen
naermiddag van 2 tot 4 uren speelde het carilion op den thooren wegens de verovering
van Venlo en verscheijde andere plaetsen door de troupen van de Fransche republijcke.
Om 41/2 uren van desen avond wiert van 't stadthuijs afgekondigt dat alle degone
die nog niet voldaen aen de contributie in numeraire, zoo geestelijke als weijrelijcke
versogt en geordoneert worden daeraen seffens te komen voldoen om niet als naer
het voorbeelt van andere steden als otagen naer Vranrijk gevoert te worden(147).
Wordende voorders bekent gemakt dat van het millioen livres waermede de stadt,
behalvens het geestelijk belast is, is voldaen tot'er zomme van l. 699461-3-1 zoodat
er nog f. 300538:16:3 seffens contant moet voldaen worden.

Eindnoten:
Zie MV. 1787, p. 143, f. 375 en MV. 1791-1792, p. 54, f. 113.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 97r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 166.
SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 172.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 101r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 175.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 100v.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
177.
(134) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 99v.-100r.; SBB., Van Huerne, 1794 I,
nr. 176.
Snot is een paarde- en vogelziekte: aandoening van de ademhalingswegen.
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
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(135) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 101v.-102r.; SBB., Van Huerne, 1794 I,
nr. 179.
(136) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 103r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 184.
(137) De Rozenkransdevotie met broederschap en processie was vanouds verspreid door de
dominicanerorde en bestond in Brugge sinds 1484. Tot 1796 was de broederschap bij de
dominicanen (predikheren) gevestigd, (ENGLISH, o.c., I, 1985, p. 146-149, zie ook MV.
1791-1792, p. 54, f. 113).
(138) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 103v.
(139) Deze gebeurtenissen zijn niet vermeld door J.P. DE PUE, Geschiedenis van het
ouddominikanenklooster te Brugge (1233-1796), Leuven, 1981.
(140) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 106v.-107v.
(141) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 109v.-110r.; SBB. Van Huerne, 1794 I,
nr. 193.
(142) Pierre Jacques d'Herbe, 69 jaar, rentenier, redenaar van het Proosse en gezworen landmeter van
het Brugse Vrije, eigenaar-bewoner van het Hof van Watervliet aan de Oude Burg, werd op 17
oktober 1794 te Brussel gefusilleerd. Hij had gecorrespondeerd met twee Franse émigrés die
vóór de Franse inval bij hem inwoonden. (H. DEMAREST, Een Bruggeling door de Fransen
terechtgesteld in 1794. De zaak D'Herbe en de verdere lotgevallen van het dossier in de 19de
eeuw, in: Het Brugs Ommeland, XXVIII (1988), p. 140-148, zie ook SBB., Van Huerne, 1794
I, nr. 192).
(143) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 115v.-116r.
(144) Zie ibid., f. 119.
(145) Zie ibid., f. 123v.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 213.
(146) Zie SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 208.
(147) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 131r.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr. 212.

(November)
(1 november 1794)
Op den 1 november en is wegens het feest van Alle Heijlige in de cathedraele kercke
naer de hoogmisse den apostelijcken segen met vollen aflaet niet gegeven wegens
de afwesigheijd van onsen eerw. heer bisschop, die zoo men aen 't zeggen van veele
geloof mag geven, reets van hertszeer overleden is(148). Ontrent den avond kwaemen
ontrent 1000 mannen Fransche troupen van den kant van Oostende aen die den
volgenden morgen vertrokken zijn.

(3 november 1794)
Op den 3 november was het als peerdemart op de Vrijdagmart door de menige
aengekomen peerden van het land van den Vrijen, van welke een groot getal voor
den dienst der Fransche legers van de landtslieden zijn ontweert geworden. Heden
siet men aen 't stadthuijs en aen 't Vrije het drijcaleurig vaendel waeijen, zonder te
weten wat zulks voor oorsaek mag zijn. (LXVI gaset van den 3 november, etc.).

(5 november 1794)
- fol. 114 - Op den 5 november wiert bij hallegebode om 11 uren 's morgens van 't
stadthuijs afgekondigt eene wijtloopige Fransche proclamatie die seffens geaffixeert
wiert, voor tijtel hebbende: ‘Aen de inwoonders van 't Nederland en andere
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overwonnen landen’, zooals men dezelve zien in N. XIII en in de volgende nomeros
van de Vaderlandtsche Gasette van Gend die nu drij mael ter weke uijtgegeven wordt
en in eene heele versaemelinge zal konnen gesien worden. Die proclamatie die aldaer
wijtloopig kan gesien worden behelst veele saeken waerdoor menige bevreesde nu
eenigsints geruster gestelt worden.

(6 november 1794)
Op den 6 november wierden 's morgens uijt de vangenis tusschen eene wagt Fransche
naer de barge vergeleijt om vervolgens in 't Provencial Correctiehuijs
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van Gend gecoloqueert te worden, twee jongelingen deser stadt, als wettelijk overtuijgt
zijnde van ledent eenigen tijdt verscheijde dieften begaen te hebben. Om 9 uren van
desen morgen wierden ook uijt de vangenisse op eenen waegen geplaest en naer
Brussel vervoert de heeren Triest en Herregots welke sedert eenige daegen er verdagt
zijn van te hebben gecomponeert een valsch pasport waermede den laesten langs
Naemen naer de vereenigde legers hadt konnen gaen(149). In 't algemeen is men voor
hun bevreest om het streng regt dat tot Brussel over alle pligtige door revolutionaire
regtsbank gedaen wordt. (LXVII gaset van 6 november, etc.).

(8 november 1794)
- fol. 115 - Op den 8 november, zijnde martdag, was het wederom zeer ongerust en
het gedroom aen 't Boterhuijs en aen d'Halle zoo groot dat er wederom verscheijde
vrouwspersoonen deerlijk gewont wierden. In den naermiddag was men niet zonder
reden voor eenen obstant bevreest, omdat er voor meer als 400 vrouwlieden geen
graen meer was en dese troupwijs naer den Franschen commandant der stadt liepen,
die hun nog voor dese reijse contenteerde in belofte dat er op alles toekomenden
saterdag beter zoud voorsien worden.
Om 11 uren van desen morgen is van 't stadtshuijs afgekondigt eene wijtloopige
ordonantie nopende het vervangen van de pioniers van Duijekercke, in welkers plaetse
tegens den 17 deser andere moeten besorgt worden, welk last wederom op de wijse
als lest aen de wijkmeesters is geordoneert en opgeleijt geworden(150).

(10 november 1794)
Op den 10 november om 10 uren 's morgens is bij orders van den commandant der
stadt van 't stadthuijs afgekondigt dat de gewichtige sterkte van Maestrict den 14
brumaire door de Fransche troupen is verovert geworden met alle de omstandigheden
zooals in de gasetten kan gesien worden(151). Ter oorsaeke van welke merkweerdige
victorie door 't magistraet deser stadt is geordoneert geworden het carilion van 12
tot 1 uren en van 3 tot 5 uren te speelen en geduerende die uren alle de klokken der
stadt te doen luijden, hetwelk op heden plaetse hadde. Om die victorie die mogelijks
de heele saek zal beslissen zijn desen avond ook verscheijde huijsen der
Franschgesinde verlicht geworden. (LXVIII gaset van 10 november, etc.).

(11 november 1794)
- fol. 116 - Op den 11 november saeg men van 's morgens wederom aen d'huijsen
der Franschgesinde de drijcaleurige vaendels waeijen wegens de aengekomen tijdinge
dat de stadt Niwegen door de legers der Fransche republicke is verovert geworden(152).
Van 12 tot 1 uren speelde het carilion op den thoren en alle de klokken der stadt
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luijdeden, hetwelk in den naermiddag van 3 tot 5 uren gelijk gisteren herhaelt wiert,
zijnde ook desen avond eenige huijsen van de Franschgesinde gelijk gisteren verlicht
geworden.

(13 november 1794)
Op den 13 november wiert in de kercke van de eerw. paters Predikheeren gehouden
de octave voor de overledene onder den tijtel van O.L.V. van den Roosencrans, op
de forme als in 't jaer 1790 ingestelt voor de patriotten of overleden vaderlanders,
zoodat men in 't algemeen verwondert is dat dese diensten nu nog door de Fransche
republicke gedoogt worden(153). Nu is de kercke der zelve paters een volkomen
magasijn en de diensten worden zooveel mogelijk in eene bueke van den pand gedaen.
Heden heeft het carilion op d'uren dat sedert eenige daegen stil gestaen heeft, beginnen
te speelen en in plaets van airden of liedekens die er op stonden zijn dezelve in
Fransche airden verandert geworden(154). Heden zijn de waepens op d'Halle nevens
het beelt van O.L.V. hangende van beijde zijden op orders van de Fransche republicke
afgedaen geworden(155). Om 11 uren is bij hallegebode afgekondigt gelijk ook door
't heele land van 't Brugsche Vrije, dat er om de verminderinge van het
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hoorenvee geene kalvers meer vermogen geslagt te worden dan dezelve compleet 6
weken oudt zijn, op pene van eene verbuerte van 30 pond parasijse voor elk kalf dat
anders zal geslagt worden(156). (LXIX gaset van 13 november, etc.).

(14 november 1794)
- fol. 117 - Op den 14 november is van 't stadthuijs bij orders van 't magistraet
afgekondigt eene wijtloopige proclamatie behelsende dat den heere ende wet om
zooveel mogelijk te voorkomen het disorder dat wekelijks op de martdaegen plaetse
heeft, ordoneert dat alle de vrouwspersoonen graen noodig hebbende hun op de
martdaegen moeten begeven boven op d'Halle waer de foire gehouden word(157). Van
ten 11 tot 12 1/2 uren zal elk op dese plaetse toegelaeten worden en welke ure
verschenen zijnde zal er niemant meer ingelaeten worden. Men zal nauwkuerig letten
dat er niet meer als eene uijt elk huijsgesin buertwijs van graen zal bedient worden
en alle degone die eenige attroupperingen, stootingen of disorders zullen veroorsaeken
zullen seffens in egte van vangenis beweegt worden.

(15 november 1794)
Op den 15 november, niettegenstaende alle de mogelijcke genomen voorsorgen, saeg
men 's morgens aen 't Boterhuijs de grootste disorders en door het groot gedroom
vele vrouwspersoonen door de verdobbelde wagten der Fransche gekwest afkomen.
Op de graenemart ging het wat beter, behalvens dat er door de groote menigte veele
vrouwspersoonen van de trappen gesmeten en jammerlijk gekwest wierden.

(17 november 1794)
Op den 17 november zijn ingevolgen de genomen maetregelen hiervooren verhandelt,
om 9 uren 's morgens vanuijt d'Halle naer Duijnkercke vertrokken 200 pioniers, alle
door de wijkmeesters ten koste der gebuerten besorgt, die welke de 200 over circa
30 daegen vertrokken zullen afgelost worden. (LXX Baset van 17 november, etc.).

(19 november 1794)
- fol. 118 - Op den 19 november is bij orders van de Fransche republicke van 't
stadthuijs afgekondigt dat alle degone die goederen gelevert hebben, zoo aen de
Fransche agentie in den Eechoute als elders, versogt en geordoneert worden ten
stadthuijse over te brengen eene nota van alle de goederen die sij ten dienste van de
Fransche republicke gelevert hebben, om hierdoor te konnen zien of alle die goederen
nog in wesen zijn of getrouwelijk zijn overgelevert geworden(158). Nu weet men
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ondertusschen dat er twee gedeputeerde van de conventie van Parijs binnen dese
stadt zijn aengekomen om van alle het verrigte nauwkuerige inspectie te nemen en
dat op hunne orders seffens alle de goederen in de requisitien gelevert zijn versegelt
geworden, terwijl er zoo binnen dese stadt als in alle andere van 't Nederland vermoed
wordt dat verscheijde aengestelde agenten op hun eijgen chef en mogelijks voor hun
eijgen baet requisitien, teenemael onnoodig voor de legers, hebben doen opbrengen,
waerdoor het bijnae onseggelijk is hoedaenig den koophandel hierdoor nu gestremt
wordt.

(20 november 1794)
Op den 20 november gelijk op den volgenden dag wiert in 't stadthuijs door den
stokhouder Bouvaert in Fransche livres verkogt, eene versaemelinge van boeken,
schilderijen, raritijten, etc., zooals uijt de catalogien te zien is. nu worden ook alle
andere venditien in Fransche livres gehouden en de visch in de mijne in dezelve
verkogt zoodat men het Nederland nu regt het papiereland noemen mag. (LXXI gaset
van 20 november, etc.).

(22 november 1794)
- fol. 119 - Op den 22 november niettegenstaende alle de mogelijcke genomen
voorsorgen, zoo aen het Boterhuijs als op d'Halle, was het heden wegens den
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martdag wederom zeer ongerustig en het gedroom wegens de menigte zoo groot dat
er door de verdobbelde wagten Fransche militaire verscheijde vrouwspersoonen
jammerlijk gekwest wierden, welke men tot elks hertseer bebloet langs verscheijde
zijden saeg afkomen. De besonderste oorsaeke hiervan is de schaerheijd zoo van
boter als graen en dat de duijsenden versaemelde vrouwspersoonen hun alle tegelijk
weeren om d'eerste bedient te worden, om dus gelijk het alle martdag gebuert van
die waeren niet ontbloot te zijn. Ach, gaeve den hemel! dat wij nog eens mogten sien
door eenen gewenschten vrede die van elk verwagt word, dat alle die ongehoorde
troubelen mogten eijndigen en dat de marten als ordinaire mogten gehouden worden.

(24 november 1794)
Op den 24 november is er met allen spoet in 't huijs van d'heer Potter op den Dijver,
die wegens de troubelen gelijk menige andere nog absent is, een begin gemakt tot
de betaelinge in assignaten van de menigvuldige gedaene requisitien binnen dese
stadt, zijnde alle de plaetsen waer er goederen liggen door de Fransche agenten in
requisitie gestelt, gesloten en versegelt, waeruijt men vermoed dat er veele goederen
onwettig afgeperst zullen wedergegeven worden. Den spoet die de Fransche nu in
die betaelingen [makt], makt dat er een eijnde van die gewichtige staetsomwenteling
op handen is. (LXXII gaset van den 24 november, etc.).

(26 november 1794)
- fol. 120 - Op den 26 november is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt eene
wijtloopige Fransche proclamatie uijt Brussel, hooftsaekelijk behelsende dat alle de
vrouwspersoonen uijt Vranrijk die bij de legers onnoodig zijn, van den soldaet tot
den generael af die zig in de veroverde landen bevinden, zig binnen den derden daege
moeten begeven in 't binnenste van Vranrijk, op pene van in faute blijvende tot den
vrede te zullen opgesloten worden, behalvens alle degone door swangerheijd of siekte
onbekwaem zijn zig aldaer te vertransporteeren, alle degone van dese landen getrouwt
met eenige Franschmans, zoo van de troupen als andere, vermogen in hunne
geboorteplaets te verblijven totdat diesaengaende naeder zal gedisponeert worden(159).
Door alle de nieuwsblaederen die niet als van vrede spreeken en door het doen
vertrekken van de Fransche vrouwspersoonen, begint men nu den moed te hervatten
dat er eerstdaegs een eijnde van al onse rampen staet gemakt te worden.

(27 november 1794)
Op den 27 november was er aen het huijs van sr. Bogaert bij de Vischmart een
volkomen obstant teweeg doordien er door het volk voorgegeven wiert en klagten
gedaen waeren dat den zelven Bogaert de raepolie boven het maximum hadde willen
verkopen, waerom den zelven in egtenis gestelt zijnde het volk heden aldaer de olie
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voor twee livres den stoop(160) met gewelt deed uijtmeten. Dog in den naermiddag
eene millitaire wagt, zoo peerde- als voetvolk toegekomen zijnde, is het volk
verdreven en den teweeg zijnden obstant gestilt geworden en den zelven Bogaert is
ook uijt de vangenis geslaekt geworden. (LXXIII gaset van 27 november, etc.).

(28 november 1794)
- fol. 121 - Op den 28 november wiert van 't stadthuijs bij hallegebode en trommelinge
afgekondigt dat om zooveel mogelijk te voorkomen de ongelucken die op de
martdaegen voorvallen, voortaen de botermart van 11 tot 12 1/2 uren in 't Boterhuijs
zal gehouden worden(161). De vrouwspersoonen die van boter zullen willen bedient
worden, zullen langs de Naeldestraete ingelaeten en langs den anderen kant bedient
zijnde, uijtgelaeten worden. Om de wanorders waer 't mogelijk nog meer te
voorkomen, is er vanwegens den
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Franschen commandant deser stadt Lacombe, van 't stadthuijs afgekondigt eene
strenge proclamatie voor tijtel hebbende: ‘Vrijheijd, gelijkheijd’, welke versaemeling
sub N. kan gesien worden(162). Alle welke niettegenstaende strenge proclamatien was
het op den volgenden martdag van den 29 november wederom zeer ongerust, zooverre
dat op d'Halle om graen te bekomen een vrouwspersoon doodtgedroomt wiert naer
een fusikslag op 't hooft bekomen te hebben en dat verscheijde andere in 't gedrang
jammerlijk gekwest wierden.

(30 november 1794)
Op den 30 november wiert van de predikstoelen afgekondigt dat onsen eerw. heer
bisschop Felix Guillialmus Brenart op den 26 deser te Francfort het tijdelijk met het
eeuwig verwisselt heeft, naer eene smertelijcke siekte en naer nu sedert eenige
maenden zijne herderlijcke kudde, stadt en paleijs verlaeten te hebben, etc. van welcke
breeder moet verhandelt worden.

Eindnoten:
(148) Bisschop F. Brenart was in juni 1794 voor de oprukkende Franse legers uit Brugge weggevlucht.
Hij verbleef eerst een korte tijd bij familieleden in Leuven, was daarna gedurende een viertal
maanden in Venlo en kwam tenslotte terecht in Anholt (Westfalen), waar hij op 26 oktober
1794 aan een longziekte (astma of longoedeem) overleed. (Y. VANDEN BERGHE, Felix
Brenart, in: M. CLOET m.m.v. B. JANSSENS DE BISTHOVEN en R. BOUDENS (red.), Het
bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen, Brugge, 1984, p. 205).
(149) Baron Jean François Triest (1774-1821) en zijn neef Joseph Her(re)godts de Nieuwmunster
werden op 29 okt. 1794 aangehouden op beschuldiging van schriftvervalsing. Heregodts (geboren
in 1749) was zonder paspoort naar Verdun gereisd en bij zijn terugkeer had Triest als schepen
voor hem een regularisatiedocument opgesteld. Ze werden op 8 december in Brussel
vrijgesproken. (A. VAN DEN ABEELE, In Brugge onder de Acacia. De Vrijmetselaarsloge
‘la Parfaite Egalité’ (1765-1774) en haar leden, Brugge, 1987, p. 255 en 256).
(150) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 137v.-138r.; SBB., Van Huerne, 1794 I,
nr. 217.
(151) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 139v.; SBB., Van Huerne, 1794 I, nr.
216.
(152) Met Niwegen wordt hier ongetwijfeld de stad Nijmegen bedoeld, gelegen in de Nederlandse
provincie Gelderland.
(153) Zie MV. 1790, p. 124, f. 501 en p. 208, n. 446. Op basis van het hier vermelde gegeven dient
de in de noot opgegeven onderbreking 1793-1795 te worden genuanceerd. Zie ook ENGLISH,
o.c., V, 1986, p. 90-95.
(154) De muziekkeuze voor het automatisch spel van de beiaard hield dikwijls verband met de politieke
toestand. Het feit dat de beiaard gebruikt kon worden als politiek propagandamiddel zou hem
behoed hebben voor opeising. (F. DELEU, Beiaardmuziek, in: H. DACQUIN en M.
FORMESYN, Brugge. Belfort en beiaard, Brugge, 1984, p. 110).
(155) Het betreft de wapens van de van Brugge afhankelijke steden. (R.A. PARMENTIER, Het
Onze-Lieve-Vrouwebeeld van de halletoren, in: HGGSEB., LXIX (1926), p. 140-143).
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(156) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 140v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 37, nr. 14.
(157) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 140v.-141r.; SBB., Van Huerne, 1794 II,
nr. 8.
(158) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 141v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 80.
(159) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 148-149r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 82.
(160) Inhoudsmaat voor vloeistof, bevattende 4 pinten (1 pint = 0,5648 I.). (A. WYFFELS, Maten
en gewichten, in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen, gepubliceerd o.l.v.
C. VERLINDEN (RUG., werken uitgegeven door de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte,
125e afl.), Brugge, 1959, p. 8.
(161) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 150v.-151r.; SBB., Van Huerne, 1794 II,
nr. 24.
(162) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 151; SBB., Van Huerne, 1794 II, nr. 57.

(December)
(1 december 1794)
Op den 1 december wiert van 't stadthuijs afgekondigt dat alle degone vremdelingen
logeerende, dezelve binnen den tijdt van 24 uren moeten komen overgeven, op pene
van eene amende van 50 livres tournois, de wijkmeesters ook op heden om hetzelve
te ondersoeken langs hunne wijken rondtgaende(163). Men zegt zulks te zijn omdat
door alle de Fransche vrouwlieden op morgen de stadt moet verlaeten worden.
(LXXIV gaset van 1 december, etc.).

(4 december 1794)
- fol. 122 - Op den 4 december wierden van 't stadthuijs afgekondigt tot agt Fransche
proclamatien, te lang om dezelve afsonderlijk te verhaelen, betrekkelijk tot het
ontfangen der assignaten die in alle koopmanschappen als geit moeten ontfangen
worden, dat er maer een soort van broot meer mag gebakken worden; de opening
van den koophandel van Vranrijk; dat degone hunne gelt in specien zullen indraegen
tegens assignaten als waere repulicaenen in de nieuwsblaederen zullen geannonceert
worden en verscheijde andere artikelen nopende het inwendig bestier der Nederlanden,
zoo breeder in 't vervolg der gasetten kan gesien worden. Nu word er een begin
gemakt met het maeken van stallinge voor peerdevolk op d'onbebouwde plaetse op
den Burg(164), om aldaer de hooftwagt te houden, zullende zoo men zegt zulks
voltrokken zijnde, de schaedebeletters afgedankt worden. (LXXXV gaset van 4
december, etc.).

(5 december 1794)
Op den 5 december wiert bij hallegebode bij orders van 't collegie afgekondigt dat
ingevolgen het besluijt van de Fransche republijcke op de martdaegen maer eene
soort van graen meer zal verkogt worden, zullende zijn terwe die met de helft rogge
vermengelt zal zijn(165). Niettegenstaende alle de voorsorgen die er genomen worden
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is het op den volgenden martdag wederom op d'Halle zeer ongerust geweest en door
het overgroot gedrang zijn meer dan 25 vrouwspersoonen gekwest en gewond en
veele bijnae doodtgetrappelt geworden.

(8 december 1794)
Op den 8 december is bij hallegebode afgekondigt eenen brief uijt Brussel van den
Franschen commandant de pueple, Huissemann waerbij den zelven zijne
verontweerdinge te kennen geeft omdat de geltcontributien nog niet voltrokken zijn
en laet weten dat hij voor het eijnde van frimaire alhier zal aenkomen om de strengste
maetregelen te nemen voor diegone hieraen in gebreke gebleven zijn(166). (LXXVI
gaset van 8 december, etc.).

(11 december 1794)
- fol. 123 - Op den 11 december wierden 's morgens bij hallegebode bij orders van
de Fransche republicke afgekondigt verscheijde proclamatien welke hooftsaekelijk
behelsende de wijse op welke verscheijde borgers genegen zijn het houwelijk op de
wijse als in Vranrijk geplogen word aen te gaen, waerbij
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gevoegt zijn d'artikelen hoedaenig zulks moet gepleegt worden. Eene tweede
proclamatie behelst een reglement nopens de bewindhebbers en ontfangers van de
tholhuijsen en hoe de tollen moeten geheven worden(167). Behelsende de andere
proclamatien verscheijde reglementen nopende de nieuw aengestelde committés
zooals breeder in de gasetten kan gesien worden.

(12 december 1794)
Op den 12 december is bij orders van 't magistraet der stadt Brugge afgekondigt dat
er door de 94 wijkmeesters deser stadt tegens den 17 deser wederom moeten besorgt
worden 200 pioniers om degone over 30 daegen vertrokken tot Duijnekerke te gaen
vervangen. Zooals de voorgaende reijsen gedaen is zullen de wijkmeesters elk rond
hunne wijken eene geltcollecte doen om in ider wijk de twee persoonen die vrijwillig
hun hiertoe engaseeren eenen opleg boven de gestelde gase van 30 Fransche stuijvers
te doen die sij voor hun werk daegs ontfangen. Weijnige daegen ziet men passeeren
zonder dat er binnen dese stadt geene pioniers van alle de parochien van 't land van
den Vrijen aenkomen, die alle naer West-Vlaenderen vertrekken, welke provencie
langs alle zijden door de Fransche zeer versterkt wordt. (LXXVII gaset van 12
december, etc.).

(13 december 1794)
- fol. 124 - Op den 13 december wiert bij orders van de Fransche republicke bij
hallegebode afgekondigt dat alle degone die in de requisitien eenige goederen gelevert
hebben in de abdije van den Eechoute binnen de 24 uren moeten overbrengen eene
nota van dezelve geleverde goederen, faute van welke degone hieraen tekort blijvende
van hunne geleverde goederen niet zullen voldaen worden. Zulks zegt men te zijn
omdat door de aengestelde Fransche agenten aldaer verscheijde requisitien in fraude
en voor hun eijgen profijt gedaen zijn.
Heden was den martdag wederom zeer ongerustig en door het groot gewoel van
vrouwspersoonen zijn zoo aen 't Boterhuijs als op d'Halle wederom verscheijde
ongelucken voorgevallen.

(14 december 1794)
Op den 14 december heeft men 's morgens vernomen dat geduerende desen nagt in
't convent van 't H. Geesthuijs, nu gehuijsvest in 't gewesen clooster van de
Theresianen(168), eene diefte met verscheijde braeken begaen is. Aldaer zijn verscheijde
kassen opengebroken en niet alleen de cleederen van de pensionarissen(169) gestolen
maer selfs de werken van de spellewerkkussens afgesneden. Ook zijn er gestolen
eenige stukken lijnwaet en verscheijde andere effecten. De listigheijd met welke die
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diefte begaen is doet vermoeden dat zulks door bekende dieven die den toer van 't
convent weten, moet gedaen zijn.

(15 december 1794)
Op den 15 december is in 't licht gegeven een werksken getitelt: ‘De schelmstukken
van Lebon, etc.’, versaemeling sub N. te zien. In dit werk siet men in een klaer
daglicht afgeschildert de schrikkelijcke vreetheden die in de departementen van
Vranrijk begaen zijn en wat schrikke dwijngelandije aldaer onder den dekmantel van
vrijheijd geheerscht heeft(170). (LXXVIII gaset van 15 december, etc.).

(17 december 1794)
- fol. 125 - Op den 17 december om 10 uren 's morgens vertrokken van de Mart uijt
d'Halle, waer zij door de wijkmeesters vergaedert waeren, 200 pioniers deser stadt
naer Duijnekerke om degone te vervangen over eene maendt naer dezelve stadt
vertrokken. Door de voorsorg van 't magistraet en wijkmeesters geschiet nu dese
verplaetsing in 't beste order en de aengestelde mannen, te weten van ider wijk twee,
vertrekken nu welgemoed omdat zij boven hun
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onderhout van 30 Fransche stuijvers daegs aen hunne vrouw en kinderen laeten tot
7 à 8 stuijvers Vlaems geit daegs voor ider man dan hun boven hunne gasie, door
alle de wijkmeesters uijt het opgehaelde in hunne wijken gegeven wordt. Nauwelijks
ziet men eenige daegen passeeren zonder dat er pioniers van alle kanten van het landt
dese stadt doortrekken, alle welke tot versterkinge van West-Vlaenderen gebruijkt
worden.

(18 december 1794)
Op den 18 december wiert bij hallegebode vanwegens de Fransche republicq
afgekondigt dat niemant wie het wesen mag, inboorling deser stadt zijnde, zonder
pasport meer mag buijten de stadtspoorten gaen, op pene van aengehouden te worden.
Men weet nu voorseker dat den volksrepresentant Huijsseman alhier aengekomen is
en om den agterstel van de nog niet teenemael betaelde contributie in specien niemant
wilt laeten de stadt uijttrekken, welke grootelijks doet vermoeden zoo alles niet
seffens betaelt wordt dat er verscheijde deser stadt als ottagen zullen weggevoert
worden. (LXXIX gaset 18 december, etc.).

(19 december 1794)
- fol. 126 - Op den 19 december is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat
op de klagten gedaen door de aengestelde gecommitteerde tot het ontfangen van de
contributie van een milioen Fransche livres in numerairen, tot last van de stadt Brugge
opgeleijt, dat de menige afwesige begoede deser stadt die tot nog toe in 't publijk
niet verschenen zijn en die vervolgens in gebreke blijven van het getauxeerde quote
te voldoen, om welke en om de ongelucken waermede de stadt bedreijgt word te
voorkomen aen de vrienden van de afwesige geordoneert wordt binnen den derden
daege order op de saeken van hunne vrienden te stellen en het opgeleijde te voldoen,
fautte van welke uijt den collegie commissarissen zullen benoemt worden door welke
hunne goederen hiervoor zullen aengeslegen en verbuert worden totdat elks quote
zal voldaen zijn(171).

(20 december 1794)
Op den 20 december was het in de marten wat geruster als naer gewoonte, ter oorsaeke
geene militaire aldaer meer vermogen met eenige waepens te verscheijnen en het
gewoel van 't volk alleen met hunne handen moeten tegenhouden, door welk besluijt
nu geene op heden zijn gekwest geworden. Sedert d'aenkomst der Fransche is op
heden in gebannen Vierschaere 's landts van den Vrijen d'eerste justitie gedaen en
twee dieven zijn voor den tijdt van 15 jaeren tot het Provential Correctiehuijs van
Gend verwesen geworden.
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(22 december 1794)
22 december LXXX gaset van Gend, etc.

(24 december 1794)
- fol. 127 - Op den 24 december is bij orders van de Fransche republicke van 't
stadthuijs afgekondigt en geaffixeert eene wijtloopige ploclamatie van 34 artikelen
alle betrekkelijk tot de scharsheijd van levensmiddelen, welke zig door het heele
voorheen bloeijende Nederland begint te veropenbaeren. In hetzelve wordt
besonderlijk gehandelt hoe eenider zig om graen te konnen bekomen zal moeten
gedraegen. Het stooken van genever, het maeken van ameldonk(172) en poijer wordt
in hetzelve ook provisionelijk verboden en alles voorspelt de ongeluckigste rampen
van hongersnood die over 't hooft van alle Nederlanders hangen, zoo niet haest de
dreijgende rampen door d'aenkomst van de verwagt wordende vereenigde legers
versogt worden zoo breeder in die proclamatie in de gasette vermelt wijtloopig kan
gesien worden.

(25 december 1794)
Op den 25 december feestdag van Kerstdag gelijk den volgenden dag wiert in de
kercken deser stadt alles zoo stil, zoo geduerende den nagt als dag doorgebragt alsof
het gewone daegen der week zouden geweest hebben. In de
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kercken waeren geene versierengen opgestelt en het doen der diensten is alleen met
het luijden van eene klok begonst geworden. Heden zijn zoo de pioniers en spanniers
van Duijnkerke, Bergen, Nieuport als andere plaetsen alhier binnen Brugge, zoo van
dese stadt als omliggende parochien aengekomen, alle voor eenigen tijdt wegens het
streng winterweder afgedankt zijnde, terwijl er zoo men verneemt meer als 10
persoonen doodt door hetzelve zijn vervrosen geworden. (LXXXI gaset van 25
december, etc.).

(27 december 1794)
- fol. 128 - Op den 27 december saeg men wederom den martdag schrikkelijcker als
oijt op de graenmart doorloopen. De menigte vrouwspersoonen door het aenhoudende
vries- en sneeuwweder die op d'Halle vergaedert waeren wilden als naer gewoonte
alle gelijk d'Halle afloopen om graen te bekomen, maer verscheijde der zelve door
de gladdigheijd gevallen zijnde, liepen de menigte als vermoed over dezelve zoodaenig
dat er de dochter van sr. Rijschman in d'Ezelstraete aenstonts doodtgetrappelt wiert
en twee à drij andere gevonden wierden zonder dat men aen dezelve nauwelijks
teeken van leven saeg. Dit geval dwong de Fransche soldaeten om een meerder
slagting te voorkomen van met hunne sabels in den hoop te kappen waerdoor er meer
dan 25 vrouwspersoonen ongeluckig gekwest wierden, alle welke ongelucken door
alle borgers niet dan met weenende oogen betruert worden.

(29 december 1794)
Op den 29 december waeren 's morgens op de Mart geduerende den nagt, aen twee
onbewoonde huijsen, door de gebroeders Bruggeman bewoont geweest hebbende,
alle de ijzers der keldergaeten met gewelt afgebroken dusdaenig dat men zonder
moeijt de kelders konde doorgaen, zijnde te verwonderen dat in 't midden van 't
gesicht van d'hoofwagt dusdaenige braeken begaen worden. (LXXXII gaset van den
29 december, etc.).

(30 en 31 december 1794)
Op den 30 en 31 december telkens om drij uren naermiddag begonste tot den 6 uren
het carilion op den thoren te speelen en geduerende dien tijdt wiert het geluijt van
alle de klokken der stadt geduerende drij halve uren herhaelt, omdat zoo men zegt
de stadt Bommel(173) onder den magt der Fransche gebragt is. Ach! gaeve den hemel
dat wij dit jaer eijndigende een geluckiger mogten beginnen en dat wij haest van die
gewaende vrijheijd en gelijkheijd voor goed mogten ontslaegen worden.
Eijnde van 't jaer ons heeren 1794.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

Eindnoten:
(163) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 153; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 24.
(164) In die periode kan hier enkel sprake zijn van de plaats waar het ‘Steen’, de oude gevangenis,
stond. Dit gebouw brandde gedeeltelijk af in 1689, en werd niet hersteld. Na 1784 werden de
ruïnes afgebroken en de vrijgekomen grond werd pas in de 19de eeuw bebouwd. Zie hierover
B. BEERNAERT, Het Steen. Een benadering van de vroegere gevangenis, in: Van Middeleeuwen
tot heden. Bladeren door de Brugse kunst en geschiedenis, Brugge, 1983, p. 21-28.
(165) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 165r.; SBB., Van Huerne, 1794 II, nr. 61.
(166) Zie SBB., Van Huerne, 1794 II, nr. 73.
(167) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 168r.; SBB., Van Huerne, 1794 II, nr. 68.
(168) Blijkbaar bedoelt Van Walleghem hier het Apostolinen-klooster, dat gevestigd was in het
vroegere Theresianenklooster aan de Hugo Losschaertstraat. De Apostolinen verstrekten
beroepsonderwijs, vooral kantklossen, aan arme meisjes (zie MV. 1791-1792, p. 183, n. 131).
De zusters Conceptionisten, die gegroeid waren uit het H. Geesthuis in de Goezeputstraat en
vanouds nog H. Geestzusters werden genoemd, verbleven toen in het vroegere klooster
Engelendale aan de Jakobijnessenstraat (ENGLISH, o.c., III, 1985, p. 218 en IV, p. 186, p. 61).
(169) Pensionarissen is hier ongetwijfeld afgeleid van het Frans pensionaire, in de betekenis van
kostganger.
(170) De ex-priester Guislain Le Bon oefende als beschermeling van Robespierre in de periode
1793-1794 als afgezant van de Nationale Conventie in de departementen Somme en Pas-de-Calais
een waar schrikbewind uit. Na de val van Robespierre werd hij in Amiens geguillotineerd.
(TULARD, FAYARD, FIERRO, o.c., p. 937-938).
(171) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 24; SBB., Van Huerne, 1794 II, nr.
83.
(172) Hier wordt ongetwijfeld amidon, Frans voor stijfsel, zetmeel bedoeld. Deze produkten werden
vervaardigd uit graansoorten.
(173) Hoogstwaarschijnlijk de Nederlandse stad Zaltbommel (prov. Gelderland).
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Noten bij Merckenweerdigste voorvallen 1794
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.
SBB.: Stadsbibliotheek, Brugge.
SBB.: Van Huerne: VAN HUERNE J.(oseph), Annales sive Miscellanea ofte
versaemelinge soo van geschreven als gedruckte geschiedenissen, placcaeten,
ordonnantien, tonneelspeelen, liedekens, immers alle meest betreckelijk op onse
stadt Brugge... anni 1792-1795. (6 banden).
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Daegelijcksche gevallen 1794
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Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1794
Jaerschrift
aL De geVoLgen begInnen WIJ hIer kLaer Van't eenDUIJst
seVenhonDert en VIerentnegentIChste Iaer.
(Januari)
(4 januarij 1794)
- fol. 295 - Op den 4 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 798ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 70, 89, 41, 24, 54. Door dese treckinge is
er in 't comptoir van d'heer Van Eechoute in de Breijdelstraete eenen merkelijcken
terne gevallen door de nombers 54, 70, 89, welke nombers niettegenstaende het
streng wintersaisoen met schoone bloemen verciert waeren.

(11 januarij 1794)
- fol. 296 - Op den 11 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Brussel geschiet de 799ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 33, 7, 73, 32, 43. Heden waeren
alle gevels en besonder het arduijn teenemael wit uijtgeslegen en het vriesende weder
dat men nu sedert meer dan veerthien daegen ontmoet heeft, is op den volgenden
dag in een gewenscht doeijweder verandert. Desen vorst heeft geduerende den
gemelden tijdt met eene zoodaenige hevigheijdt aengehouden dat alle waters
onbevaerbaer waeren. Dat nogtans te verwonderen is heeft men tot nog toe geduerende
dit wintersaisoen geene sneeuw sien vallen of swaere haegelvlaegen ontmoet, maer
alles is droog geweest.

(18 januarij 1794)
Op den 18 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 800ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 31, 44, 47, 82, 28.

(25 januarij 1794)
- fol. 297 - Op den 25 januarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Gend geschiet de 801ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde
uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 78, 11, 87, 86, 54.
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(27 januarij 1794)
Op den 27 januarij naerdat men tot hier toe een gewenscht doeijweder ontmoet heeft
begonde het 's morgens tusschen eenen hevigen windt zoodaenig te sneeuwen dat
men in lange jaeren daeraf geene voorbeelden gesien heeft, want eer dat het avond
was lag de sneeuw meer dan vier voeten hoog en was op veele plaetsen nog veel
hooger op hoopen opgedreven. Tusschen sneeuwen en vriesen continueerde dit weder
drij à vier daegen, waerdoor men voor d'eerste mael van den winter menige ijssleden
zoo met bellen als andere langs de straeten saeg rijden, waernaer het weder andermael
in een gewenscht doijweder zonder het vallen nogtans van veel regen verandert is.
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(Februari)
(1 februarij 1794)
Op den 1 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 802ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 19, 33, 77, 62, 84.

(8 februarij 1794)
- fol. 298 - Op den 8 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt
Bergen geschiet de 803ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 30, 5, 40, 16, 75. Door dese
treckinge is er in 't comtoir van d'heer Van Eechoute in de Breijdelstraete door de
nombers 5, 16, 75 eenen merkelijcken terne gevallen welcke nombers met bloemen
verciert waeren.

(11 februarij 1794)
Op den 11 februijarij wiert 's morgens de weduwe Bassele, wonende in de
Beenhouwersstraete, in haer bedde doodt gevonden. Want dese langer dan naer
gewoonte in haer bedde blijvende, wiert door haere dogter opgeropen die geene
antwoort ontfangende met de grootste verwondering haere moeder doodt vond en
welcke dus ongeluckig zonder eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe geduerende
den nagt overleden was.

(15 februarij 1794)
Op den 15 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet
de 804ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 71, 78, 28, 13, 32.

(18 februarij 1794)
- fol. 299 - Op den 18 februarij vond sieur Govaert, makelaer, wonende langs de
Langereije, des morgens opstaende zijne vrouw nevens zijne zijde doodt liggen
zonder dat hij van dit truerig overlijden des nagts iets gewaer geworden hadde. Heden
is eene andere vrouw wonende op 't Boogsken(1) op eene kaemer zoo subit als de
voorgaende overleden. Dese meijnde in den naermiddag te verhuijsen naer eene
andere kamer en de werklieden naer den noen komende om haere muebels te
vertransporteeren vonden haer met groote verwondering voor haere vierstede doodt
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liggen. Nu passeeren der weijnig daegen zonder dat men hoort of dat d'eene ofte
d'andere zeer subitelijk of rasselijk sterven, welcke toegeschreven wordt aen het
smoorregenachtig weder dat nu zedert meer dan drij weken aenhout zonder dat men
eenen droogen dag gewaer wordt.

(22 februarij 1794)
Op den 22 februarij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 805ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 21, 45, 81, 53, 22.

(25 februarij 1794)
- fol. 300 - Op den 25 februarij wiert wederom des morgens op zijn bedde doodt
gevonden den knegt van d'heer Dethieu, cruijdenier, wonende langs de Langereije,
zijnde genaemt Wijmelbeke, en die in hetzelve huijs lange jaeren als cruijdeniersknegt
gedient heeft. Wanneer desen des morgens als naer gewoonte niet opstont riep men
den zelven op, maer verwondert was men als men hem geene antwoorde hoorde
geven en ongeluckig op zijn bedde doodt vond, voorseker geduerende den nagt
gestorven zijnde zonder zig zelven te konnen helpen. Het smoorregenachtig weder
houd nog geduerig aen, waerdoor men niet geheugt in lang de straeten zoodaenig
vuijl en bemort te hebben weten liggen.

Eindnoten:
(1) Zie MV. 1788, p. 107, n. 141; DG. 1790, p. 235, n. 19 en MV. 1791-1792, p. 203, n. 7.

(Maart)
(1 maerte 1794)
Op den 1 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 806ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 4, 90, 5, 83, 27. Door dese treckinge is er in 't
comptoir van d'heer Bultink in de Vlamingstraete door de nombers 4, 5, 83 een
merkelijcken terne gevallen welcke nombers met bloemen verciert waeren.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

177

(8 maerte 1794)
- fol. 301 - Op den 8 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 807ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 84, 58, 25, 81, 71. Sedert het begin deser
maendt maerte is het vuijl regenachtig weder van welcke hiervooren verhandelt is,
verandert in een gewenscht droog weder, zoodaenig dat nu reets alle de straeten
opgedroogt zijn en men nu zoo aengenaeme daegen als in den somer ontmoet, uijt
welcke men dese jaere vroege somervrugten te verwagten heeft, want buijten eenen
togt van vorst en sneeuw heeft men dese jaere eenen zoo medegaenden winter ontmoet
als er kan gewenscht worden, 't welk zooveel te geluckiger voortgekomen heeft omdat
nu door den oorloog de eetwaeren en besonder de boter zeer schaers en dier geworden
zijn en anders nog veel dierder zouden geweest hebben.

(11 maerte 1794)
Op den 11 maerte verdronk in de Coupure zeer ongeluckig eenen jongelink van
ontrent sesthien jaeren, naer welken vrugteloos aldaer den heelen dag gevischt wiert,
maer welcken des anderdaegs - fol. 302 - tot in de Langereije gedreven zijnde zonder
veel moeijte gevonden wiert, terwijl hij aldaer op kant gedreven was en gemackelijk
uijt het water konde getrokken worden. Desen avond ten thien uren wiert langs alle
de straeten der stadt door de stadtsklinkers uijtgeropen dat er eenen man vermist
wiert en dat eenider versogt wordt desen waer het zijn mag op te houden en daerover
een eerlijcke belooninge zal bekomen. Zoo men des anderdaegs heeft vernomen is
desen man, wonende in de Gansestraete en aengetast door den rooden loop,
gisteravond in eene frenesije liggende en eenige minuten alleen gelaeten zijnde in
zijn hemde uijt zijn bedde geloopen zonder dat iemant weet waer en uijt welcke
genoegsaem vermoet wordt dat desen ergens in een water gelopen is, te meer omdat
den zelven nu naer eenige daegen en nagten opsoekens nog niet is gevonden
geworden, zoodat het moeijlijk om hem te vinden zijn zal omdat niemant weet waer
hij zoud konnen verdronken zijn.

(15 maerte 1794)
Op den 15 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 808ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 11, 2, 87, 90, 26.

(19 maerte 1794)
- fol. 303 - Op den 19 maerte in den naermiddag waeren in het huijs van den vermisten
man, hiervooren verhandelt, wonende in de Gansestraete en genaemt Valcke, de
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ruijmers gekomen om den beir van het secreet te visiteeren en in volgenden nagt te
ruijmen, maer bovenmaeten verwondert waeren dezelve wanneer zij daer intastende
een doodt lichaem vonden regtestaen. Terstont was aldaer het heele gebuerte in
wanorder en geen twijffel bleef er over of desen was den zelven man naer welcke
men nu zedert eenige daegen vrugteloos gesogt heeft en van welcken menige logens
verbreijt waeren, dat desen hier en daer was gesien geworden. Desen ongeluckigen
wiert ter presentie van gedeputeerde van 't magistraet uijt het vertrek gehaelt en
geschouwt, welcke heeren hierop zooveel te meerder reflectie naemen omdat het
onmogelijk geoordeelt wiert dat het lichaem van desen indien hij de zelfs moord
begaen heeft, door den bril van het vertrek is konnen vallen en nog te meer omdat
er verscheijde krabbelen in zijn aensigt bevonden wierden.

(22 maerte 1794)
Op den 22 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 809ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 18, 81, 69, 26, 86.

(29 maerte 1794)
- fol. 304 - Op den 29 maerte is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 810ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije;
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zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 37, 74, 73, 17, 45. Door dese
treckinge is er in 't comptoir van joffrouw vidua Bruaerd, wonende in de
Noordsandstraete door de nombers 17, 37, 73 eenen merkelijcken terne gevallen
welcke nombers met bloemen verciert waeren.

(April)
(2 april 1794)
Op den 2 april telde men binnen dese stadt Brugge elf lijken tegelijk welcke op de
verscheijde parochien over aerde laegen, zonder hierbij nog het hospitael te rekenen.
De sterfte onder de menschen blijft bij aenhoudentheijd zeer groot en veele worden
door den zoogenaemden rooden loop weggerukt. Veele sterven ook van de alteratien
welcke nog veele in 't lijf hebben van den tijdt dat de Fransche hier hun barbaersche
regeeringe wilden invoeren.

(5 april 1794)
Op den 5 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 811ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 62, 37, 34, 65, 79.

(12 april 1794)
- fol. 305 - Op den 12 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
geschiet de 812ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 38, 11, 39, 59, 41. Geduerende bijnaer
heel dese maendt april heeft men een zoo warm somerweder ontmoet zoo alsof het
de maendt junij of julij zoude geweest hebben. Hierdoor en door den sagten winter
die men gehadt heeft zullen menige vrugten meer dan eene maendt vroeger als naer
gewoonte rijp zijn. Hieruijt nogtans ontstaen menige kwaede siekten die veele
menschen kortswillig naer het graf sleepen. Sommige huijsen worden geheel door
de kwaede korts aengetast, van welcke onder andere man, vrouw en twee kinderen,
in eene kelder op d'Eijermart wonende, alle saemen aengetast zijnde zijn dezelve
alle vier naer het hospitael vertransporteert geworden.

(26 april 1794)
Op den 26 april is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend geschiet de
813ste treckinge (die de gepasseerde week wegens de Paeschweek niet getrokken
was) van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune
getrokken de nombers: 24, 34, 42, 66, 59.
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(Mei)
(3 meij 1794)
- fol. 306 - Op den 3 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 814ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 34, 66, 54, 31, 79.

(10 meij 1794)
Op den 10 meij naerdat men nu sedert eenige daegen zeer koude daegen en nachten
ontmoet hadde, ontstont er tusschen vijf en ses uren van desen naermiddag eene
hevige donder- en blixemvlaege, welcke door de felle donderslaegen die men boven
de stadt hoorde aen eene aerdbeving scheen gelijk te zijn. Tusschen de vehemente
schitterende blixems viel er zoo menige haegel dat dezelve in den tijdt van een quartier
eurs met heele maeten konde opgeschept worden. Of door den donderslag of
overvloedigen haegel zijn er van den thoren van de parochiale kercke van St.-Jacobs
menige steenen en schalien afgevlogen, die tot verre in d'omliggende straeten laegen.
Menige fruijtboomen en vrugten der aerde zijn door dit vehement weder ook veele
bedorven en beschaedigt geworden. Op heden is met de gewonelijcke ceremonie
binnen de stadt Bergen geschiet de 815ste treckinge van de keijserlijcke eli
koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad der fortune getrokken de nombers: 54, 12,
23, 60, 45.

(17 meij 1794)
- fol. 307 - Op den 17 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 816ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 8, 31, 18, 6, 43.
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(20 meij 1794)
Op den 20 meij is de ordinaire foire van desen jaere gesloten geworden, geduerende
welcke geene andere vermaekelijkheden vertoont zijn dan alleen in een houte cabaene
op het Pandreijken vertoont wiert hetzelve konstgewerkte horlogiewerk dat nu binnen
dese stadt geduerende de twee gepasseerde jaeren van de foire is vertoont, zooals
hiervooren kan gesien worden. Door den ongeluckigen inval der Fransche natie in
Kortrijk en Meenen, sedert het begin deser maendt, hoort men in plaets van
vruegdebedrijven niet dan gejammer, schrik en vreese, waerdoor binnen dese stadt
menige ongeluckig en subitelijk sterven, terwijl men niet zonder reden voor eenen
inval binnen dese stadt bevreest is.

(24 meij 1794)
Op den 24 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel geschiet
de 817ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 74, 17, 24, 23, 86.

(31 meij 1794)
- fol. 308 - Op den 31 meij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen
geschiet de 818ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 47, 79, 3, 38, 22.

(Juni)
(7 junij 1794)
Op den 7 junij is eijndelinge het kout en als winterweder dat men nu sedert ses à
seven weken ontmoet heeft, verandert in eene gewenschte warmte. Geduerende dien
tijdt was den windt geduerig gewend naer den noorden, verscheijde mael ontmoete
men haegelvlaegen vermengt met sneeuw en op zommige daegen was het zoo kout
dat er 's morgens op vele plaetsen ijs gesien wiert. Hierdoor zijn vele groensels
teenemael vergaen en menige fruijtboomen welcke door het sagt weder dat men
tevooren ontmoet heeft te vroeg in bloeijen stonden, staen nu teenemael ontbloot
van vrugten, waerdoor de schaede die er in vele hoven veroorsakt is overgroot
geworden is. Op heden is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Gend
geschiet de 819ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 80, 79, 74, 90, 32.

(14 junij 1794)

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

- fol. 309 - Op den 14 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Brussel
geschiet de 820ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt
het rad der fortune getrokken de nombers: 66, 88, 33, 56, 24.

(17 junij 1794)
Op den 17 junij was het sedert eenige daegen bij uijtnementheijd warm weder,
waerdoor men in de verscheijde waters deser stadt veele persoonen saeg swemmen,
waeronder veele andere den soon van de weduwe Vanheste in de veste bij d'Ezelpoorte
swemmende, den zelven verscheijde mael om te toonen dat hij meer dan andere
konde van boven neder de brugge in het water duijkte totdat hij eijndelinge, mogelijks
door vermoeijheijd naer den grond sonck zoodat hij niettegenstaende alle devoiren
die er seffens aengewent wierden, doodt uijt het water getrokken wiert.

(21 junij 1794)
Op den 21 junij is met de gewonelijcke ceremonie binnen de stadt Bergen geschiet
de 821ste treckinge van de keijserlijcke en koninglijcke loterije; zijnde uijt het rad
der fortune getrokken de nombers: 57, 13, 90, 89, 69.

(26 junij 1794)
- fol. 310 Op den 26 junij gebuerde onder meer andere ongelucken door d'aenkomst
van de menige Fransche troupen binnen de stadt Brugge het volgende. Eenen man,
die mogelijks niet gewoon was te peerde te rijden, met een peert van eenen der
Fransche officieren langs de Langereije aen het water gegaen zijnde, opdat hetzelve
peert zoud konnen drinken in het water, hij sat op het peert en geen kennisse hebbende
om hetzelve te bedwingen ging het
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peert te verre in 't water, waerdoor het gebuerde dat hij hetzelve zooveel mogelijk
was tragte op te houden en hierdoor met zijn hooft vooren van 't peert in 't water viel.
Alle mogelijcke devoiren wierden aengewent om hem te redden dog vrugteloos,
terwijl hij naerdat men eenen ruijmen tijdt naer hem gesogt hadde doodt uijt het water
getrokken wiert.

(28 junij 1794)
Op den 28 junij en is binnen Gend de 822ste treckinge van de keijserlijcke en
koninglijcke loterije, wegens den inval der Fransche troupen, in meest alle de steden
van 't Nederlant niet getrokken geworden, zoodat de trekkingen wederom zullen
teenemael onderblijven.

(Juli)
(12 julij 1794)
- fol. 311 - Op den 12 julij 's middags scheen het overgroot warm en droog weder,
dat men nu sedert meer dan vier weken ontmoet te zullen veranderen. Bijnae den
heelen naermiddag hoorde men het van verre donderen en schielijk viel er eene
menigte haegelsteenen waerop eenige regenvlaegen volgden, die maer aleenelijk
konden dienen om den zeer hard verdroogden grond nat te maeken. Tegens den avond
klaerde het weder wederom teenemael op en het was des anderdaegs en volgende
daegen nog warmder en heeter sonneschijn als te vooren. Door dese zoo langduerige
droogte begint de schaersheijd van water zeer groot te worden, terwijl bijnae alle
regenbakken uijtgeput zijn. Alle de hoven en hovenierlanden staen zoo verdroogt
dat men vreest, zoo het niet haest regent, dat alle de groensels zullen vergaen, uijt
welcke en door de menige landen die door de verscheijde troupen gerenueert en plat
getrappelt zijn men niet als eene groote dierte in alles te verwagten heeft.

(26 julij 1794)
- fol. 312 - Tot op den 26 julij heeft dus de groote droogte zeer hevig blijven
aenhouden, wanneer desen naermiddag het weder door eene groote regenvlaeg verselt
met donder en blixem scheen te zullen veranderen. Den gewenschten regen duerde
ontrent eene ure en hoewel men wenschte dat het weder eenige daegen in regen zoude
verandert hebben, klaerde het nogtans naer desen regen wederom teenemael op en
de droogte als vooren schijnt te zullen hernemen. Dit weder en de ongeluckige
tijdtsomstandigheden waerin de Nederlanden door den inval van de menigvuldige
Fransche troupen gedompelt zijn, is oorsaek dat alle de eetwaeren en besonder de
groensels zoo schaers en dier worden, dat dezelve voor geit nauwelijks meer te
bekomen zijn, waeruijt men niet zonder vreese groote beroerten en ongelucken te
verwagten heeft. Tot op den 4 augusti regende het bij buerten bijnae daegelijks en
het weder is groeijsaemer geworden, wanneer op 't onvoorsiens op heden tegens den
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avond eene overgroote vlaege opkwam, zoodaenig dat het scheen winter te zijn.
Tusschen den swaeren regen viel een overgroote menigte haegelsteenen zoo groot
als kninkers en heele stukken ijs, door welke wederom groote schaede aen de landen
zal veroorsakt worden.

(Augustus)
(17 augusti 1794)
- fol. 313 - Op den 17 augusti is zeer ongeluckig verdronken het dogterken van d'heer
Franciscus Moentak, regent van den berg van bermhertigheijd bij O.L.V.-kercke(2),
zijnde circa thien jaeren oudt. Hetzelve meijsken agter den train van hetzelve gebouw,
uijtkomende in Groeninge, spelende aen het water is in hetzelve gevallen en eer dat
het iemant gewaer wiert ongeluckig verdronken, dus tot groot hertzeer van de ouders
en vrienden doodt uijt het water getrokken wordende.

(22 augusti 1794)
Beneden de Sloterbrugge is op den 22 augusti ook eenen jongen van 8 à 9 jaeren,
wonende in de Beenhouwersstraete, verdronken. Desen aldaer met zijnen broeder,
die wat ouder was, aen het water visschende, is bok ongeluckig
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in het water gevallen. Zijnen broeder hem poogende te helpen lag ook reets in het
water en zoude ook zoo er geen spoedige hulpe hadde toegekomen verdronken
hebben, den eenen broeder dus heel en den anderen half doodt uijt het water getrokken
wordende.

(27 augusti 1794)
Op den 27 augusti gebuerde nog een beklaegelijcker ongeluk. langs de dreve leijdende
- fol. 314 - van de Dampoorte naer Schipsdaele saeg men desen morgen eenen ouden
man in het water, die nog eenigsints levende daeruijt getrokken wiert. Wanneer men
ondervond dat het was eenen Franschen geestelijcken, die zonder twijffel uijt vreese
van door de Fransche legers aengehouden en gedoodt te worden, of uijt disperaetheijd
van zonder gelt of middelen te zijn in het water gegaen is. Door de ongeluckige
troubele tijden die wij nu beleven passeeren der geene daegen zonder dat er
verscheijde persoonen deser stadt door angst en vreese zeer subitelijk sterven, terwijl
er ook veele andere door de besmettelijcke siekten die er zijn zeer ongeluckig en
vroegtijdig naer het graf gesleept worden.

(31 augusti 1794)
Op den 31 augusti sieur Mulder, wonende in de Predikheersstraete, 's morgens om
vijf uren naer de kercke gegaen zijnde, kwam ontrent den ses uren naer zijn huijs
weder, maer verscheijde mael bellende deed zijn vrouw als naer gewoonte niet open,
waerom hij langs een huijs, zijner gebuer over den muer klom en in huijs gekomen
zijnde met de grootste verwondering saeg dat zijn vrouw in den regenbak - fol. 315
- gesprongen was. Hij hoorde dat zij nog eenigsints leefde en in een hevige rasernij
was en dezelve met hulpe zijner gebueren uijt het water getrokken hebbende wiert
sij op een bedde geleijt, wanneer de frinesije vermeerderde en men haer niet anders
hoorde roepen dan: ‘de Fransche komen mij haelen, sij komen mijne goederen
ontnemen, sij komen mij dooden’ en meer andere diergelijcke redens, die genoegsaem
deden sien dat haere rasernij niet als door de vreese voor de Fransche ontstaen is.
Met reden is men voor de behoudenis deser vrouw bevreest omdat men haer heeft
moeten binden en dat haer aensicht teenemael swart uijtgeslegen was.

Eindnoten:
(2) Zie MV. 1787, p. 162, n. 10. Inmiddels verscheen ook P. SOETAERT, De Bergen van
Barmhartigheid in de Spaanse, de Oostenrijkse en de Franse Nederlanden (1618-1795),
(Gemeentekrediet, Historische uitgaven in -8o, nr. 67), Brussel, 1986 (Brugge en de Brugse
vestiging van de Berg: passim).
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(September)
(6 september 1794)
Op den 6 september gebuerde een groot ongeluk. Eenen herbergier, wonende op het
Pandreijken, 's morgens uijtgaende om te visschen zeijde aen zijn vrouw dat zij hem
den zelven dag niet moest verwagten en dat hij niet thuijs zoud gekomen hebben
voordat hij visch zoud gevangen hebben. Hiermede ging hij, een flessche met genever
medegenomen hebbende, buijten d'Ezelpoorte en ging sitten visschen tusschen dese
poorte en de Dampoorte - fol. 316 - in de dreve. Dog geduerende den morgen geenen
visch gevangen hebbende en waerschijnelijk in slaep of in eene geswintheijd gevallen
zijnde, vond men den visscher ontrent den noen langs den kant van het water doodt
in hetzelve liggen, zijn gestelle en vischtuijg nevens hem liggende, ook vond men
nog bij hem de flessche met genever die hij 's morgens medegenomen hadde, zoodat
van niemant regt kan geweten worden op hoedaenig eene wijse desen ongeluckigen
zijn leven geeijndigt heeft.

(13 september 1794)
Op den 13 september wiert 's morgens de dienstmaerte van sr. Daeninck, op den
Anker wonende, in eene letiere(3) naer het hospitael van St.-Jan gedregen. Wanneer
men met dezelve aen de poorte gekomen was en men stil stont om te zien hoe het
met dezelve ging was men ten hoogsten verwondert wanneer men haer doodt vond
sitten. Dus sterven der daegelijks zoo buijten als binnen dese stadt vele menschen
zeer subitelijk en de siekte genaemt den rooden loop neemt nu sedert eenigen tijdt
zoo buijten als binnen dese stadt zoodaenig toe en sleept zoo menige kortswillig naer
het graf dat zulks als eene woedende pestilentie mag aensien worden.
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(20 september 1794)
- fol. 317 - Op den 20 september gebuerde een groot ongeluk. Twee kinders in een
huijs op de Cuijpersplaetse(4) tesaemen spelende, zoo gebuerde het dat een deser twee,
zijnde een meijsken van ontrent ses jaeren, op het vier viel, terwijl het ander, mits
sij alleen thuijs waeren, op de straete al schreewen liep. Wanneer er seffens
gebuerlieden toekwaemen die het ongeluckig kint seffens van 't vier trokken, reets
zoo goed als doodtgebrant zijnde, besonder zijn aensicht en handen zoodaenig verbrant
zijnde dat er nauwelijks leven aen hetzelve meijsken gesien wiert.

(29 september 1794)
Op den 29 september gebuerde een ander ongeluk. Eenen jongen, ontrent agt jaeren
oudt, langs Steenhouwersdijk aen 't water speelende, viel ongeluckig in hetzelve.
Wanneer er eenige Fransche soldaeten toekwaemen die zulks saegen, welke alle
hunne devoiren aenwendeden om den zelven te redden, hem met veel moeijte nog
eenigsints levende uijt het water trekkende, zoo nogtans dat men vreest dat hij niet
zal behouden worden. Behalvens het voorvallen deser ongelucken zijn er geduerende
dese maendt zooveel menschen van de gevolgen van den rooden loop overleden, dat
die ongeluckige besmettelijcke siekte door het concilie medicum der doctors nu maer
twee graeden leeger meer als de peste gerekent wordt.

Eindnoten:
(3) Zie MV. 1791-1792, p. 83, n. 175.
(4) Zie DG. 1791, p. 103, n. 9.

(Oktober)
(4 oktober 1794)
- fol. 318 - Op den 4 oktober in den naermiddag stierf eene vrouwe, wonende in de
Palmstraete, subitelijk zonder eenige geregten van onse moeder de H. Kercke te
konnen ontfangen dan de H. Olie. Dese uijt het overgroot gedroom aen d'Halle om
graen te konnen bekomen getrokken zijnde, wiert zoo goed als doodt naer haer huijs
gedregen en is vrugteloos alle middels die er aengewent wierden overleden.

(11 oktober 1794)
Op den 11 oktober wierden zoo aen de botermart, die in 't Boterhuijs gehouden wordt
als aen d'Halle, waer nu de graenmart is, verscheijde vrouwspersoonen die daer nu

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

maer alleen toegelaeten worden in het overgroot gedroom zoo goed als doodt
gedroomt, verscheijde van hun zelven liggende uijt de hoopen getrokken wordende.
En terwijl heden d'eerste mael om de woede van 't volk te stillen het Fransch
peerdevolk aen de marten gebruijkt is geworden, saeg men verscheijde gewont naer
huijs draegen, onder verscheijde van dese eene vrouwe heel haere hiele afgestamt
zijnde. Ziet hier hoeverre den hongersnoot zig begint te veropenbaeren, welke verselt
is met een schrikkelijkke sterfte onder menschen en peerden en een woedenden
oorloog uijt welke men alle rampen te verwagten heeft.

(18 oktober 1794)
- fol. 319 - Op den 18 oktober gebuerde wederom onder meer andere ongelucken
aen 't Boterhuijs en aen d'Halle, waer de boter- en graenmart gehouden wordt, in het
gedrang van de menigte vrouwspersoonen om die waeren te konnen bekomen, een
zeer beklaegelijk ongeluk. Een oude vrouwspersoone die ook om graen te bekomen
gekomen was wiert overhoop door het militaire peerdevolk gesmeten en zoodaenig
gewond dat zij uijt het gedrang getrokken zijnde met alle haest de H. Olie ontfing
en doodt naer haer huijs gedraegen wiert.

(30 oktober 1794)
Op den 30 oktober onder menige subite doôn welke door de ongeluckige
tijdtsomstandigheden worden veroorsakt en nog meer door de aenhoudende woedende
plaege van den rooden loop, viel er op heden eene ongeluckige subite doodt voor.
Den comptoirbedienden van joffrouw de weduwe De Beer, wonende in de stookerije
op den oije, op 't onvoorsiens alleen zijnde, is sittende warmen aen het vier in eene
beswintheijd gevallen en met zijn aensicht op den brander gestuijkt zijnde is doodt
verbrand gevonden aleer er van iemant eenige hulpe konde toegebragt worden.
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(November)
(8 november 1794)
- fol. 320 - Op den 8 november is zeer subitelijk overleden den eerw. heer
Vandermeersch, priester wonende in de Beenhouwersstraete. Desen heer, hoewel
hij sedert eenigen tijdt ziekelijk geweest heeft, desen noen als naer gewoonte het
noenmael genomen hebbende liet zig scheeren waernaer hij op 't onvoorsiens in eene
qualijcte viel, men liep seffens om geestelijcke en tijdelijcke hulpe, dog alles was
vrugteloos, want desen heer aleer dat er iemant toegekomen was, zonder eenigsints
tot zig zelven te komen, overleden is. Nauwelijks passeeren der nu eenige daegen
zonder dat den eenen ofte den anderen persoon subitelijk met de doodt bevangen
wordt, welke veele toegeschreven wordt aen den schrik waermede eenider wegens
den inval van de Fransche troupen in de Nederlanden van desen somer niet zonder
redens is bevangen geweest. Van den anderen kant blijft de woedende plaege van
den rooden loop nog altijdt zeer hevig aenhouden, waerdoor daegelijks ook veele
menschen vroegtijdig naer het graf gesleept worden.

(16 november 1794)
- fol. 321 - Op den 16 november, naerdat men nu sedert meer dan ses weken niet dan
een zeer regenachtig weder ontmoet hadde, begonde het op heden met eenen fellen
noordenwindt zoodaenig te vriesen dat in den tijdt van drij daegen alle de stadtsvesten
toegevrosen waeren en dat bijnaer alle waters onbevaerbaer wierden. Dese felle vorst
en windt hiel nog heviger aen tot op den vierden dag, wanneer men voor veele
landtvrugten en besonder de aerdappelen die nog te velt staen, die wegens het nat
weder niet zijn konnen uijtgedaen worden, bevreest wiert. Maer verwondert was men
wanneer men desen avond dit zoo spoedig vriesende weder nog spoediger saeg
veranderen als het opgekomen was, te weten door eene hevige regenvlaeg. Hierdoor
zullen de bevrosen waters seffens ontdoijen, te meer omdat sedert een smoordompig
regenachtig weder is blijven aenhouden. Eene gewenschte droogte is er nogtans
nootsaekelijk, omdat wegens de lange aenhoudende regens het vierde part der landen
nog niet is konnen beploegt en besaeijt worden.

(18 november 1794)
- fol. 322 - Op den 18 november verneemt men tot Oudenburg een groot ongeluk
gebuert te zijn. Eenen boer aldaer ledent eenige daegen tot het salveeren van zijn
kint, van eenen dollen hondt in zijn neus gebeten zijnde, was onder bewaeking in
eene kaemer opgesloten, dog in den nagt in zijne dolheijd door het uijtbreken van
de ijsere calommen daeruijt geraekt zijnde, is den zelven des morgens gevonden in
den aelput, door de koude van den nagt daerin reets doodt vervrosen liggende. Zoo
men genoegsaem bemercken kan moet desen ongeluckigen in zijne dolle woede
zijnde van zelfs daerin geloopen zijn.
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(29 november 1794)
Op den 29 november gebuerde heden, onder menigvuldige ongelucken die men op
alle de martdaegen wegens de schaersheijd van levensmiddelen siet gebueren een
zeer beklaegelijk ongeluk. Een vrouwspersoon in het gedrang op d'Halle tot het
bekomen van graen eenen slag der fusieken op haer hooft ontfangen hebbende, wiert
zooveel mogelijk uijt de menigte getrokken en weijnig teekens van leven aen haer
ziende, is haer met alle haest de H. Olie gegeven geworden.

(December)
(6 december 1794)
- fol. 323 - Op den 6 december was het gedroom op de graenmart in d'Halle grooter
als het oijt geweest heeft, waerdoor het gebuerde dat de verscheijde duijsenden
vrouwspersoonen die er om graen te bekomen gekomen waeren, alle gelijk wilden
uijtloopen, waerdoor verscheijde van de eerste op den grond gesmeten wierden en
tot er doodt getrappelt wierden. De Fransche soldaeten om een volkomen ongeluk
te voorkomen vonden hun gedwongen in den hoop te kappen, waerdoor meer dan
dertig vrouwspersoonen jammerlijk gekwest wierden. Onder verscheijde die men
meer als half doodt op den grond vont
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liggen was teenemael doodtgestamt de dochter van sr. Rijsman, schaedebeletter deser
stadt, oudt circa 17 jaeren welkers bekomen wonden jammerlijk om zien waeren,
zoodat het te wenschen waere dat hierin andere reglementen gestelt wierden.

(13 december 1794)
Op den 13 december gebuerde het dat sr. Graeve en zijne vrouw kortswillig agter
elkanderen stierven, den zelven wonende in St.-Amandsstraete, desen morgen om
ses uren in het hospitael - fol. 324 - van St.-Jan overleden zijnde, wiert zijne vrouw
thuijs zijnde, van eene beroerte overvallen en naer met haeste de H. Geregten
ontfangen te hebben is zij ook om thien uren overleden. Dese overledene laeten agter,
dat nog het meeste ongeluk is, seven levende kinderen die alle minderjaerig zijn en
waervoor zal moeten gesorgt worden.

(15 december 1794)
Op den 15 december, naerdat men sedert veerthien daegen een ongesont smoordompig
weder ontmoet heeft, is het weder op heden verandert in eenen fellen droogen vorst
zonder merckelijcke windt, welke aldus tot op den 23 deser continueerde, wanneer
het heden en den volgenden dag met eenen fellen noordenwindt zoo overvloedig
vroos en kout was dat geene ouderlingen geheugen oijt meer den koude geduerende
alle de daegen van hun leven geweten te hebben.

(24 en 25 december 1794)
In den nagt tusschen den 24 en 25 december is joffrouw Blouwe op haer bedde doodt
gevonden, zoo men dunkt door de koude die aen haer hert geslegen is.

(25 december 1794)
Den 25 december 's middags begonde het te sneeuwen, welke aldus tot het eijnde
van 't jaer tusschen vriesen en sneeuwen continueerde.
Eijnde van 't jaer ons Jesu Christi 1794.
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Registers

(1)

1. Zakenregister
Aanbesteding levering legerbenodigdheden 1793: 9.
Aanhouding 1793: 20, 61, 68, 69, 73, 89, 114, 120, 124, 140, 147, 162, 174.
1794: 3, 9, 13, 23, 59, 70, 72, 76, 77, 78, 92, 99, 120.
Aardeweg 1794: 91.
Aartsbisschop van Mechelen 1793: 163.
1794: 22.
Abdijen, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters.
Abt
- van de Eekhoutabdij 1794: 25.
- van de Sint-Andriesabdij 1793: 103.
- van de Sint-Pietersabdij (Gent) 1793: 40.
Academie voor Schone Kunsten 1793: 158.
1794: 59.
Adel 1794: 8, 66.
Advertentie 1794: 68, 71, 72.
Aide de camp 1793: 80.
Alarm 1793: 86, 87.
Alcoholstokerij ‘Den Oije’ 1794: 319.
Ambachten-Neringen 1793: 116, 122, 128, 131.
1794: 21, 40, 108.
- Bakkers 1793: 102.
- Kleermakers 1793: 128.
- Merceniers 1794: 79.
- Molenaars 1793: 102, 106.
Ambassadeur 1794: 89.
- van Spanje 1793: 156.
Amnestie 1793: 113, 114.
1794: 58.
Ankerplaats 1794 (Verkort): 316.
Annexatie bij Frankrijk 1793: 57, 59, 64, 65, 66.
Anti-klerikalisme 1793: 24.
1794: 24.
Apotheker 1793: 139.
Armmeesters 1793: 43.
Assignaten 1793: 19.
(1) De registers zijn ingedeeld in 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 termen, titels, namen van instellingen en dergelijke,
cursief gedrukt en bedoelen we met de vermelding ‘Verkort’ de ‘Daegelijcksche gevallen’.
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1794: 51, 53, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 78, 92, 93, 113, 119,
122.
Augustijnenbrug 1793 (Verkort): 282, 283.
Avondklok 1794: 93.
Bakkers 1794: 76, 94.
Bal 1794: 8, 98.
Baljuw 1793: 58.
Bargeman 1793: 151.
Baron Ruzettelaan (Calsijdeweg van Steenbrugge) 1793: 154, 175.
Beenhouwersstraat 1793: 54, 93.
1794 (Verkort): 298, 313, 320.
Begijnen 1794: 39.
Begrafenis 1793: 159, 178.
1794: 4, 25.
Beiaard 1793: 15, 30, 31, 47, 53, 54, 55, 57, 64, 84, 86, 92, 98, 99, 103, 111,
115, 123, 133, 134, 141, 158, 159.
1794: 46, 49, 52, 62, 87, 97, 106, 111, 113, 115, 116, 128.
Beiaardier 1793: 77, 129.
Belastingen 1793: 164.
1794: 18, 22, 93.
Berechting
- Fusillade 1794: 55, 64, 110.
- Halsrechting 1793: 163.
- Lijfstraf 1793: 130, 158.
1794: 19, 34.
- Ophanging 1794: 12, 31.
Beschimping 1793: 4, 42.
Besmettelijke ziekte
- maatregelen tegen 1794: 98, 99.
Bierprijs 1793: 26.
Bisschop 1793: 28, 67, 80, 97, 101, 110, 124, 134, 156, 157, 159, 162, 168;
(Verkort): 266.
1794: 3, 4, 6, 7, 14, 25, 27, 37, 39, 113, 121.
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Bisschoppelijk paleis 1793: 9, 12, 13, 29, 30, 52, 98, 101.
1794: 6.
Bleker 1794: 31.
Blekerij 1793: 141, 181.
Bloeddiaree 1794: n. 113.
Bloedput 1794: 72.
Boeren 1793: 16, 36, 53, 58, 60, 61, 64, 69, 85, 87, 89, 114, 123, 133; (Verkort):
293, 294.
1794: 33, 36, 74.
Boerin 1794: 23.
Boeveriestraat 1793: n. 71.
1794: n. 48.
Bollaardstraat 1793: n. 100.
Boterhuis 1794: 75, 91, 92, 93, 96, 101, 104, 109, 113, 115, 119, 121, 124;
(Verkort): 318, 319.
Botermarkt 1794: 19, 23, 75, 88, 92, 96, 101, 116, 121; (Verkort): 318, 319.
Brand 1793: 11, 93.
Breidelstraat 1794 (Verkort): 295, 298.
Brocanteur 1794: n. 82.
Brouwer 1793 (Verkort): 287.
Brouwerij
- De Merminne 1793 (Verkort): 287.
Brugsch Nieuwsblad 1793: 79, 83, 89.
Brusselse poort (Gent) 1793: 150.
Bul 1794: 20, 21.
Burg 1793: 10, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 49, 69, 89, 92, 98, 102, 103, 117,
131, 145, 158, 159, 172; n. 88.
1794: 6, 46, 65, 107, 122.
Burgerlijk huwelijk 1794: 123.
Burgemeester
- van Brugge 1793: 116, 128.
Burger president 1793: 5.
Burger raad 1793: 3.
Burgerwacht 1793: 90, 109, 131, 135.
Cafféhuijs 1793: 3, 19, 26.
Calsijdeweg van Steenbrugge, zie: Baron Ruzettelaan.
Capitulatie 1794: 47.
Carmagnole (Carmanjole) 1793: 167; n. 217.
Carmagnols 1794: 1; n. 2.
Carmanjole, zie: Carmagnole.
Carmersbrug 1793 (Verkort): 283.
Carmersstraat 1793: n. 47; (Verkort): 274.
1794: 88, 100.
Carnavalverbod 1793: 37.
1794: 13.
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Cavalcade 1793: 139, 140, 141.
Certificaat
- voor bedelen 1794: 4.
- voor mestrapen 1794: 4.
Chirurgins 1793: 96.
Chronogram 1793: 1, 104; (Verkort): 263.
1794: 1; (Verkort): 295.
Zie ook omslagillustratie
Citadel van Rijsel 1793: 42, 62.
Club (Vrienden van eendracht, vrijheid en gelijkheid) 1793: 3, 4, 5, 6, 7, 16,
32, 33, 34, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 64, 69, 70, 75, 77, 81, 132.
1794: 26.
Clubisten, zie: Fransgezinden.
Clubvergadering 1793: 6, 15, 30, 69.
Collecte 1793: 43, 121, 122, 157.
1794: 15, 123.
College (zie ook: Magistraat, Municipaliteyt)
- van burgemeester en schepenen van Brugge
1793: 84, 88, 94, 97, 98, 102, 109, 133, 134, 142, 143, 156, 164,
179.
1794: 18, 37, 64, 122.
- van het Brugse Vrije 1793: 179.
1794: 14, 64.
- van de Paters Augustijnen 1793: 138.
Collegekamer 1793: 4, 12, 33, 47.
Collegium Medicum (Concilie Medicum) 1794: 98; n. 122; (Verkort): 317.
Comité van financiën 1793: 133.
Comité van Politie 1793: 5.
Commediehuijs 1793: 59.
1794: 8.
Commissarissen 1793: 8, 16, 27, 28, 32, 33, 36, 47, 49, 50, 51, 64, 75.
1794: 79, 89.
Commissie van Oorlog 1793: 9.
Comptoir 1793: 106.
1794: 2, 48, 63, 70.
Comptoir van douanen 1794: 59.
Concilie Medicum, zie: Collegium Medicum; Corpus Medicum.
Confiscatie
- goederen gefusilleerden 1794: 110.
- goederen gevluchte personen: 1793: 48.
1794: 68, 111.
- kerkgoederen 1793: 50, 51.
1794: 80, 90.
- schilderij uit Sint-Niklaaskapel 1794: 79, 80.
- Madonna van Michelangelo 1794: 90.
Confrerieën van Onze-Lieve-Vrouw 1793: 107.
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Corpus Medicum (Concilie Medicum) 1794: 98; n. 122; (Verkort): 317.
Coupure 1793: 47, 63, 79, 99, 107; (Verkort): 274.
1794: 90; (Verkort): 301.
Criminaliteit
- Aanranding 1793: 36, 41.
- Afpersing 1793: 36, 78.
- Baldadigheden 1793: 15, 21, 22, 41, 42.
1794: 24, 88, 100.
- Bedrieglijke verkooppraktijken 1794: 23.
- Bigamie 1794: 9.
- Brandstichting 1793: 118, 161.
- Diefstal 1793: 12, 21, 34, 35, 40, 66, 67, 82, 83, 110, 118, 119, 124,
130, 140, 151, 152, 158, 160, 170, 174, 176, 177, 179, 180, 181.
1794: 6, 7, 55, 72, 74, 114, 124, 128.
- Fraude 1794: 124.
- Moord 1793: 160, 161.
- Plundering 1793: 60, 66, 78, 79, 82, 83, 110,
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161.
1794: 55, 103.
Valsmunterij 1794: 59.
Vernieling 1793: 7, 15, 41, 60, 129.
1794: 24, 88, 100.

Dampoort 1794: 45, 65, 85; (Verkort): 314.
Dauphin 1794: 16.
Decreet 1793: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 33, 38, 47.
Deken
- van de merceniers 1794: 79.
- van het kapittel van Sint-Donaas 1794: 7.
Dekens der ambachten 1793: 127, 128, 131, 133, 157, 164.
1794: 18, 21, 41, 46, 86.
Deserteur 1793: 45, 175.
Desertie 1793: 62.
Dijver 1794: 119.
Dokter 1793: 96; (Verkort): 265.
1794: 99; (Verkort): 317.
Duel 1793: 41.
Dysenterie (Rooden loop) 1794: 94, 99, 104; (Verkort): 302, 304, 316, 317,
320; n. 113.
Edellieden 1794: 8, 66.
Edict 1793: 16, 114, 125.
1794: 16.
Eedaflegging 1793: 123, 131.
Eekhoutbrug 1794: 100.
Siermarkt 1793: 73; n. 112.
1794: 19.
Engels Hof 1793: 156.
Engelsman 1793 (Verkort): 286.
Estafette 1793: 84, 86, 174.
Ezelbrug 1793 (Verkort): 271.
Ezelpoort 1793 (Verkort): 279, 280.
1794: 46, 50, 84; (Verkort): 309, 315.
Ezelstraat 1794: 128.
Feesten (kerkelijke en revolutionaire)
- Allerheiligen (van) 1794: 113.
- Drie Koningen (van) 1793: 8.
- Fête de l'Opinion 1794: 96.
- Fête de Recompence 1794: 97.
- Fête du Génie 1794: 95.
- Fête du Travail 1794: 96.
- Heilig Bloed (van het) 1793: 109, 112.
- Heilige Carolus Borromeus (van) 1793: 170.
- Heilige Donatianus (van de) 1793: 161.
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1794: 108.
Heilige Egidius (van de) 1794: 89.
Heilige Engelbewaarders (van de) 1794: 103.
Heilige Franciscus (van de) 1793: 159.
Heilige Godelieve (van de) 1794: 53.
Heilige Jacobus (van de) 1794: 66.
Heilig Sacrament (van het) 1793: 117, 119; (Verkort): 275.
1794: 47.
Heilig Schapulier van Maria (van het) 1794: 63.
Kerstmis (van) 1794: 127.
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (van) 1794: 38.
Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opneming (van) 1793: 137.
1794: 75.
Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis (van) 1793: 31.
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans (van) 1794: 107.

Feestmaal 1793: 124, 126.
1794: 5, 8.
Fijgen, zie: Keizersgezinden.
Foor 1794: 31; (Verkort): 307.
Foorattractie 1793 (Verkort): 272, 273, 274.
1794 (Verkort): 307.
Fort Louis 1793: 174.
1794: 7.
Fransgezinden (Clubisten) 1793: 114, 118, 120, 121, 127, 133, 155, 162, 164,
166, 167, 172.
1794: 17, 21, 24, 33, 34, 54, 62, 94, 95, 96, 97, 98, 106, 115, 116.
Ganzeplein 1793: 20.
Ganzestraat 1794 (Verkort): 302, 303.
Gazette van Gent 1793: 7, 8, 9, 15, 17, 21, 34, 36, 40, 45, 49, 57, 61, 62, 64,
66, 68, 70, 72, 80, 83, 87, 90, 92, 93, 95, 97, 100, 103, 105, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 151,
153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181.
1794: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 44, 45, 47, 55, 58, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.
Geld 1793: 19, 72.
1794: 68.
Geldmuntstraat 1793: 68.
Generaal 1793: 9, 12, 13, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 42, 49, 55, 62,
70, 71, 72, 80, 94, 96, 100, 102, 106, 113, 151, 152, 153, 158.
1794: 9, 28, 29, 31, 47, 50, 52, 61.
Generaal Correctiehuis te Gent, zie: Provinciaal Correctiehuis te Gent.
Gentpoort 1794: 44.
Gentpoortstraat 1793: 35; n. 69.
Gevangenis

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1793 en 1794

-

van Brugge 1793: 20, 73, 89, 114, 120, 124, 140, 162, 174.
1794: 7, 9, 23, 70, 72, 76, 77, 78, 92, 99, 114, 120.
van Parijs 1794: 16.

Gevecht 1793: 20, 25, 26, 36, 41, 155, 170.
1794: 13, 54, 94.
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Giften voor oorlogsslachtoffers 1794: 77.
Gijzelaars 1793: 82, 83, 91; n. 115. Glazenmakersknecht 1793 (Verkort): 284.
Goezeputstraat 1794: n. 168.
Gouden bruiloft 1793: 138.
Gouden-Handrei 1793 (Verkort): 283.
Gouvernement (Brugse huisnaam) 1793: 26.
Gouvernement generaal 1793: 115, 134, 153.
1794: 3, 10.
Graanmarkt 1793: 102.
1794: 72, 75, 92, 101, 104, 128; (Verkort): 318, 319, 323.
Griffier 1793: 16, 58.
Groeninge 1794 (Verkort): 313.
Grootbierbrouwers 1793: 26.
Hallegebod 1793: 1, 8, 10, 37, 71, 73, 78, 88, 89, 90, 94, 96, 98, 114, 123, 126,
128, 132, 135, 142, 143, 147, 168, 175.
1794: 4, 10, 13, 14, 16, 25, 48, 52, 54, 55, 60, 64, 65, 69, 73, 75, 76, 78, 79, 81,
82, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 101, 106, 108, 111, 112, 114,
116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126.
Hallen en Halletoren 1793: 7, 18, 30, 31, 55, 77, 82, 84, 86, 87, 92, 98, 111,
115, 134, 138, 159.
1794: 18, 48, 56, 62, 64, 73, 74, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 101, 104,
106, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 128; (Verkort): 318,
322, 323.
- Verwijdering Franse symbolen 1793: 92.
- Verwijdering (Oostenrijkse?) wapens door Fransen 1794: 116.
Hamsteren 1794: 73.
Handelskom (Kom) 1793: 79, 85, 90, 138, 145, 151, 158.
Hazegras (Fort te Knokke) 1793: 18; n: 43. Hengsteknecht 1793: 130.
Herbergen (Hotels) 1793: 3, 19, 20, 21, 22, 36, 79, 99, 145, 155.
1794: 10, 51.
- De Koornblomrne 1793: 158.
- Den Arend 1793: 77.
- Den Beer 1793: 162.
- Den Engel 1793: 22; n. 51.
- Den Helm 1793: 121; n. 179.
- Den Witten Beer 1793: 155.
- De Swarte Falie 1793 (Verkort): 288.
- d'Ooge in 't Zeijl 1793 (Verkort): 284.
- Dux de Lauraine 1794: 91.
- Het Hof van Brussel 1793 (Verkort): 266.
- Het Hof van Commercie 1793: 101.
- Het Oranje Boomje 1794: 59.
- Het Paradijs 1794: 3.
Herbergier 1793: 26, 121; (Verkort): 288.
1794: 59; (Verkort): 315.
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Herderlijke brief 1793: 122, 125, 163; (Verkort): 266.
1794: 37.
Hondsdolheid 1794 (Verkort): 322.
Hongersnood 1793: 110.
Hoofdman van Zestendeel 1793: 128.
Hoofdwacht 1793: 10, 30, 31, 36, 47, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 76, 81, 95, 109,
131, 142, 159, 170, 172, 179, 180.
1794: 1, 10, 11, 12, 20, 30, 46, 122, 128.
Hoogbaljuw 1793: 115, 123.
Hoogstraat 1793: 26, 48, 120; n. 59.
1794: 107.
Hospitaal 1793: 142, 145, 150.
1794: 86; (Verkort): 304, 305.
Hotels, zie: Herbergen.
Huidenvetterij 1793: 181.
1794: 7.
Huis van Oostenrijk 1793: 49, 98.
- Geboorte Aartshertog Ferdinand 1793: 111. Huiszoeking 1794: 17.
Huizen te Brugge
- Den Keijser 1793: n. 100.
- De Zeven Torens 1793: n. 59.
- Gouvernement 1793: 26.
- Hof van Watervliet 1794: n. 142.
- 't Boogsken 1794 (Verkort): 299.
Ijzer (rivier) 1793: n. 216.
Inkwartiering troepen bij burgers 1793: 16, 17, 19, 21, 22, 57, 93, 99, 105, 145,
175, 179.
1794: 33.
Inschrijving vreemdelingen 1793: 114.
1794: 10.
Inventaris
- kerkelijke goederen 1793: 8, 24, 28, 39.
- ontvreemde goederen door leger 1793: 153.
Jakobijnessenstraat 1794: 168.
Jan van Eyckplein 1794; n. 54.
Joden 1793: 140, 153.
1794: 59.
Kaarsgieter 1794: n. 106.
Kamer van Commercie 1793: 158.
1794: 18, 22.
Kanonnen 1793: 6, 13, 16, 29, 31, 33, 47, 52, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
72, 79, 85, 91, 92, 148, 159, 165, 176, 179.
1794: 1, 20, 30, 50, 69, 71, 85, 102, 105.
Kansspelen 1793: 72.
Kapelaan 1793: 58.
Kapellen, Kerken en Kloosters binnen Brugge
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Abdijen 1793: 8, 14, 16.
1794: 82.
Duinenabdij 1793: 16, 21, 28, 136.
1794: 38.
Eekhoutabdij 1794: 25, 38, 91, 92, 100, 105, 112, 118, 124; n. 32.
Refuge van Sint-Andriesabdij 1793: 35.
Kapellen 1793: 16.
Heilig Bloedkapel 1793: 10; n. 27.
1794: 39, 44, 47.
Kapel van het Landhuis van het Vrije 1793: 103.
Onze-Lieve-Vrouw van Blindekenskapel 1793: 107, 137.
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1794: 75.
Sint-Nildaaskapel 1794: 79, 80.
Kerken 1793: 14, 16, 24, 27, 28, 67, 81, 93, 97, 108, 119.
1794: 3, 6, 7, 24, 26, 39, 52, 54, 63, 66, 80, 98, 127.
Discalsenkerk (Karmelietenkerk) 1793: 111, 112.
1794: 63.
Kapucijnenkerk 1793: 97.
1794: 39.
Karmelietenkerk, zie: Discalsenkerk.
Onze-Lieve-Vrouwekerk 1793: 51, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 65; n. 56;
(Verkort): 284.
1794: 39, 99, 103; (Verkort): 313.
Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie 1793: 97, 107, 137, 162.
1794: 36, 37, 38, 39, 40.
Predikherenkerk 1793: 67, 105, 171, 173.
1794: 107, 108, 109, 116.
Recolettenkerk 1793: 169.
Sint-Annakerk 1793: 108, 112, 122, 141.
1794: 23, 40, 67, 94.
Sint-Donaaskerk 1793: 39, 44, 50, 67, 97, 104, 109, 110, 111, 117,
122, 134, 159, 161, 168, 170; (Verkort): 274.
1794: 1, 4, 6, 14, 20, 23, 25, 32, 37, 44, 108, 113.
Sint-Gilliskerk 1793: 119.
1794: 89.
Sint-Godelievekerk (abdij) 1794: 54; n. 48.
Sint Jacobskerk 1793: 119.
1794: 11, 66, 67; (Verkort): 306.
Sint-Salvatorskerk 1793: 25, 97, 139.
1794: 23, 38, 59.
Sint-Walburgakerk 1793: 138.
1794: 14, 23, 24, 26, 70.
Kloosters 1793: 8, 14, 16, 27, 28, 130, 136, 150.
1794: 82.
Apostolinen 1793: 20.
1794: n. 168.
Augustijnen 1793: 20.
Conventen 1793: 8.
Convent van het Heilige-Geesthuis 1794: 124.
Engelendale 1794: n. 168.
Karmelieten 1793: 20.
Karmelietessen (Theresianen) 1793: 142.
1794: 95, 107, 124; n. 166, n. 168.
Kartuizers 1793: 25.
Jezuïeten 1793: 18.
Sarepta 1793: n. 20.
Spermalie 1793: 20; n. 50.
Theresianen, zie: Karmelietessen.
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Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge
- Abdijen 1793: 8.
- Sint-Andriesabdij 1793: 35, 43, 103, 143, 145, 164; n. 71.
1794: 36.
- Sint-Pietersabdij (Gent) 1793: 40.
- Sint-Pietersabdij (Oudenburg) 1793: n. 71.
- Kerken 1793: 8, 40.
1794: 23.
- Onze-Lieve-Vrouwekerk (Damme) 1793: 65.
- Kloosters 1793: 8, 9, 17, 163.
Kasteel van Antwerpen 1793: 164.
Katelijnepoort 1793: 3, 179.
1794: 21, 49.
Kazernen 1793: 16, 17, 35, 57, 64, 76, 81, 84, 93, 105, 157, 174, 179.
1794: 33, 50, 85.
- Der 24 huizen 1793: 151.
- Langerei (aan de) 1793: 9.
- Langestraat (aan de) 1793: 25.
- Poermolen (de) 1793: 10, 42.
Kazernevest 1793: n. 28.
Keizersgezinden (Fijgen) 1793: 61, 155, 162.
1794: 54.
Kerkbaljuw 1793: 25.
Kerken, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters.
Kerkhoven
- Brugs 1793: 3, 154.
- Eekhoutabdij 1794: 25.
- Onze-Lieve-Vrouw 1794: 24.
- Sint-Donaas 1794: 4.
- Sint-Jacobs 1793: 159.
- Sint-Salvators 1793: 158, 178.
1794: 99.
Kerkontering 1793: 23, 24, 25, 39, 56, 67, 167.
1794: 8, 99.
Kleermaker 1793 (Verkort): 264.
Klimaat 1793: 13; (Verkort): 263, 264, 267, 268, 269, 270, 275, 277, 279, 280,
281, 282, 291, 292.
1794: 128; (Verkort): 296, 297, 299, 300, 301, 305, 306, 308, 309, 311, 312,
321, 324.
Klinkers 1794: 56, 69; (Verkort): 302.
Kloosterorden
- Apostolinen 1794: n. 168.
- Augustijnen 1794: 40.
- Conceptionisten 1794: n. 168.
- Discalsen, zie: Ongeschoeide Karmelieten.
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Geschoeide Karmelieten 1794: 88.
Heilige Geestzusters 1794: n. 168.
Ongeschoeide Karmelieten (Discalsen) 1794: 36.
Predikheren 1793: 173.
1794: n. 137.
Recoletten 1794: 36, 47.

Kloosters, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters.
Koerier 1794: 29.
Kok 1794: 25.
Kom, zie: Handelskom.
Korenbloemstraat 1793: 7.
Koster 1793: 119.
Krijgscommissaris 1793: 26.
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Krijgsgevangenen 1793: 143, 145, 164, 172, 174, 180.
1794: 9, 28, 30, 33, 36, 85, 86, 87.
Krijgsschool 1793: 25.
Kruidenier 1794: n. 106.
Kruideniersknecht 1794 (Verkort): 300.
Kruidenierswinkel: 1794: 92.
Kruispoort 1793: 84, 105, 145, 146, 147, 150, 156, 163, 168, 181.
1794: 45, 50, 55, 65, 102, 103.
Kuipersplaats 1794 (Verkort): 317.
Kuipersstraat 1793: 139.
Kunstwerk 1793 (Verkort): 265.
Landhuis van het Vrije 1793: 3, 9, 31, 46, 49, 78, 80, 130, 133, 138, 172, 180.
1794: 59, 113.
- Verwijdering wapen van 't Vrije 1793: 46.
- Verwijdering Franse symbolen 1793: 78, 80.
Landmeter 1794: n. 142.
Langerei 1793: 78, 125, 134; (Verkort): 277, 282, 284, 286.
1794: 88, 91, 100; (Verkort): 299, 300, 302, 310.
Langestraat 1793: 25, 101; (Verkort): 287.
Legerbevoorrading 1793: 144, 150, 156, 157, 170, 181.
1794: 18.
Legerkamp 1793: 146, 147, 150, 152, 154, 156, 163, 166.
1794: 33, 42, 47, 49, 50.
Legerkonvooi 1793: 19, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 76, 80, 92, 99, 100,
101, 102, 105, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 176, 177,
180, 181.
1794: 1, 12, 20, 21, 30, 33, 34, 42, 45, 50, 51, 58, 65, 67, 69, 71, 76, 85, 87,
102, 103, 105.
Legermagazijnen 1793: 136, 138, 141, 144, 154.
1794: 107, 109, 116.
Legers, zie: Militairen.
Leie 1793: 151.
Levensduurte 1793: 19, 59, 149, 155, 268.
1794: 19, 23, 45, 53, 56; (Verkort): 312.
Levering van legerbenodigdheden 1793: 9, 18.
Liedjeszanger 1793: 73.
Losplaats kalkschepen 1793: 134.
Loterij 1793: 92; (Verkort): 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294.
1794 (Verkort): 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310.
Maalderijrecht 1793: 102.
Madonna van Michelangelo 1794: n. 102.
Magistraat (zie ook: College, Municipaliteijt)
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van Brugge 1793: 89, 90, 92, 96, 115, 116, 123, 126, 127, 128, 129,
130, 133, 134, 135, 147, 150, 153, 157, 159, 168, 175, 181;
(Verkort): 272.
1794: 4, 10, 13, 14, 17, 19, 25, 32, 35, 42, 46, 49, 52, 54, 55, 57,
59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 89, 95, 98,
100, 101, 105, 115, 117, 123, 125; (Verkort): 303.
van het Brugse Vrije 1793: 103, 116, 125, 153.
1794: 67, 71, 95.

Makelaar 1793: 5, 6, 7.
1794 (Verkort): 299.
Mallebergplaats (Plaetse Maubert) 1793: 29; (Verkort): 286.
1794: 9, 23; n. 29.
Manifest 1793: 83.
Markt 1793: 3, 13, 14, 29, 30, 31, 45, 52, 54, 61, 62, 66, 76, 80, 81, 83, 93, 95,
98, 99, 100, 101, 106, 117, 145, 149, 154, 155, 174, 177, 179, 180; (Verkort):
278, 283.
1794: 12, 20, 29, 36, 42, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 74, 81, 83, 84, 85, 92,
97, 110, 125, 128.
Maximum (Prijslijst van winkelwaren) 1794: 60, 66, 69, 92, 94, 120.
Militairen (Legers, Troepen)
- Belgische 1793: 43, 62.
1794: 18, 21.
- Engelse 1793: 48, 67, 69, 99, 100, 101, 102,
106, 107, 108, 109, 135, 142, 151, 152, 154, 158, 159, 163, 170, 172, 177, 179;
(Verkort): 290.
1794: 1, 9, 11, 36, 48, 49, 58.
Franse: 1793: 3, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 54, 56; 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 93, 101, 106, 110, 115,
118, 127, 129, 132, 135, 142, 145, 148, 149, 151, 152, 159, 161, 163, 164, 165,
166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 178; (Verkort): 270, 287, 290.
1794: 7, 9, 11, 17, 21, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 72, 76, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 123,
126, 128; (Verkort): 310, 312, 317, 320, 323.
- Franse koningsgezinden 1794: 1, 12, 16, 20, 28, 55.
- Geëngageerden Frans leger, zie: Vrijwilligers.
Hannoverse 1793: 145, 156, 179.
1794: 1, 5, 8, 10, 12, 18, 21, 28, 43, 45, 47, 56, 85.
- Hessische 1793: 145.
1794: 45, 85.
- Hollandse 1793: 48, 100, 105, 106, 114, 115, 122, 148, 149, 150,
152.
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-

-

1794: 85.
Keizerlijke (- Oostenrijkse) 1793: 43, 62, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 80,
83, 84, 85, 91, 92, 93, 96, 106, 141, 149, 151, 152; (Verkort): 268.
1794: 7, 10, 31, 36, 89.
Leger van de Pyreneeën 1793: n. 21.
Legers van de Verenigde Mogendheden, zie: Verenigde legers.
Oostenrijkse, zie: Keizerlijke.
Pruisische 1793: 43, 67, 95.
Schotse 1794: 157.
Verenigde legers (legers van de Verenigde Mogendheden) 1793:
68, 71, 91, 95, 129, 132, 133, 135, 138, 142, 143, 144, 145, 146,
152, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 174.
1794: 1, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 61, 86, 89, 114, 127.
Vrijwilligers (Geëngageerden Frans leger) 1793: 10, 13, 20, 24, 29,
30, 70.
Vrijwilligers (Verenigde legers) 1793: 117, 168, 172, 174, 175, 178.

Meensesteenweg (Kortrijk) 1793: 151.
Meers (Oost- of Westmeers?) 1793 (Verkort): 278.
Meester-bakker 1793 (Verkort): 265.
Meester-glazenmaker 1793 (Verkort): 282.
Meester-kleermaker 1793: 138.
Meester-kuiper 1793 (Verkort): 293.
Meester-schoenmaker 1793 (Verkort): 279.
Mercenier 1793: 40, 120, 176; (Verkort): 267. Mesthopen 1794: 91.
Mestvaalt 1793: 134.
Metselaar 1793: 35; (Verkort): 283.
Militaire parade 1713: 99, 174.
Militair hospitaal 1793: 150.
1794: 95, 107.
- Antwerpen 1793: 11.
Minister 1793: 92, 157, 158.
Molenaar 1793: 144.
Molen 1793 (Verkort): 277.
Molenbrug 1793: 176.
Monnik 1793: 11, 35.
Mbrtieren 1793: 65.
Municipaliteijt (zie ook: College, Magistraat)
- Brugge 1793: 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 32,
35, 37, 40, 44, 54, 59, 64, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 90.
1794: 106.
- Menen 1794: 77.
Muntplein 1793 (Verkort): 288.
Naaldenstraat 1794: 121.
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Naamlijst
-

burgerwachten 1793: 64.
gevluchte Bruggelingen 1794: 62, 68.
majesteitschenners 1793: 93.
vreemdelingen in Brugge 1794: 10, 78, 91, 121.

Nationale Conventie van Parijs 1793: 8, 12, 16, 33, 46, 71, 106.
Nationale gardes 1793: 10.
Nieuwe Gentweg 1793: n. 69.
Nieuwjaarsbrug 1793: 88.
Noordzandstraat 1794 (Verkort): 304.
Ommegang van het Heilig Bloed (zie ook: Processie) 1794: 39.
Onderwaterzetting 1793: 165.
1794: 29, 34.
Ongeregeldheden 1793: 19, 31, 34, 36, 58, 69, 102, 121, 147, 155, 162.
1794: 10, 19, 63, 71, 75, 93, 120.
Ongeval 1793: 23, 25, 88: (Verkort): 271, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 283,
284, 286, 287, 288, 289, 293, 294.
1794 (Verkort): 317, 319, 322.
Ontploffing 1793: 20, 88.
Ontsnapping uit gevangenis 1793: 109.
Onweersschade 1794 (Verkort): 306. Onze-Lieve-Vrouwekerkhof (- Zuid?)
1793 (Verkort): 283.
Oorlogsbuit 1793: 91.
1794: 30.
Oorlogslening 1794: 82.
Oorlogsmisdaden 1793: 60, 66, 82, 83, 110, 161, 167.
1794: 8, 51, 108.
Oorlogsschade 1793: 74.
1794: 77.
Oorlogsschatting 1794: 78, 86, 87, 88, 90, 95, 107, 113, 125, 126.
Oorlogsverklaring 1793: 34, 48, 109.
Oostendse Vaart 1793: 143.
Oostmeers, zie: Meers.
Opeising
- allerhande goederen en werktuigen 1794: 108.
- allerhande materialen 1794: 60, 68, 80, 81.
- arbeiders 1793: 143.
1794: 79, 83, 84, 109, 110, 115, 117, 123, 125.
- burgers voor wachtdienst 1793: 73.
- gestolen Frans legertuig 1793: 94.
- granen 1794: 104.
- haver en paardevoeder 1794: 65.
- kruiwagens 1794: 64.
- klompen 1794: 105.
- koopvaardijschepen 1793: 34.
- paarden 1794: 69, 91, 92, 112.
- recruten voor Belgische troepen 1794: 21.
- textiel 1794: 72, 100, 105, 112.
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vee en kleinvee 1794: 101, 112.
wapens 1794: 53, 82.

Opperklerk van de Vierschaar, 1794: 55; n. 51.
Oproer 1793: 51, 58, 60, 171.
1794: 16.
Opruiend geschrift 1793: 125.
Opruiing 1793: 16.
1794: 34, 61.
Ordonnantie 1793: 2, 15, 23, 126, 135.
1794: 10, 13, 14, 26, 32, 51, 67, 71, 76, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 105,
115.
Oude Burg 1794: n. 142.
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Oude Gentpoortstraat 1793: 35; n. 69.
Oude Gentweg 1793: n. 69.
Paardeknecht 1793 (Verkort): 283.
Paardenmarkt 1794: 66, 113.
Paardeziekte 1794: 106.
Palmstraat 1794 (Verkort): 318.
Pandreitje 1793 (Verkort): 272.
1794 (Verkort): 307, 315.
Paskwil 1793: 70.
Paspoort 1794: 64, 125.
Pastoor 1793: 44, 58, 91, 126.
1794: 2, 4, 11, 15.
Pater Damiaanstraat 1793: n. 100.
Pater kapucijn 1793: 25.
1794: 96.
Patrouilles 1793: 52, 53, 69, 78, 80, 87, 89, 90.
1794: 11.
Paus 1794: 15.
Pekton 1793: 139.
Plakkaten 1793: 71.
1794: 26.
Plaetse Maubert, zie: Mallebergplaats.
Politie 1793: 7, 88, 94.
Postiljons 1793: 96.
Pottenmakersstraat 1793: 121; n. 179.
Potterierei 1793: n. 47.
Predikherenstraat 1793: 139; (Verkort): 291.
1794 (Verkort): 314.
Premie aanbrenging delinquenten 1794: 25, 100.
President van de Nationale Conventie 1793: 106.
Priesters 1793: 93.
- uitgeweken Franse 1793: 135.
1794: 17, 99.
- uitwijzing van 1793: 38.
Prijslijst van winkelwaren, zie: Maximum.
Primus
- Academie voor Schone Kunsten 1793: 141.
- College van de Paters Augustijnen 1793: 138, 139.
- Filosofie van de K.U. Leuven 1793: 140.
Prinsenhof 1794: 6.
Processie (zie ook: Ommegang)
- Heilig Bloed (van het) 1793: 109.
1794: 30.
- Heilig Sacrament (van het) 1793: 117.
1794: 47.
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-

Inhaling pastoor van Damme (van de) 1793: 126.
Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens (van) 1793: 137.
1794: 75.
Palmzondag (van) 1793: 74.
Sint-Anna (van) 1794: 67.
Sint-Gillis (van) 1794: 89.
Sint-Jacob (van) 1794: 66.
Sint-Walburga 1794: 70; n. 72.

Prodamatie 1793: 1, 2, 3, 10, 15, 18, 26, 33, 36, 37, 38, 41, 47, 49, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 88, 90.
1794: 78, 80, 86, 96, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 111, 114, 117, 120, 121,
122, 123, 127.
Prondelaar 1794: n. 82.
Protest 1793: 14, 15, 16, 46.
Protestbrief 1793: 5.
Provinciaal Correctiehuis te Gent (Generaal Correctiehuis te Gent) 1793: 4,
109, 130, 180.
1794: 19, 58, 114, 126.
Raadslid 1793: 3, 128, 150.
1794: 79.
Recrutering legervrijwilligers 1793: 113.
1794: 40.
Redenaar van het Proosse 1794: n. 142.
Regent van de Berg van Barmhartigheid 1794 (Verkort): 313.
Regent van Frankrijk 1793: 70.
Religieus leven 1793: 25, 39, 67, 80, 81, 93, 97, 103, 105, 107, 108, 111, 112,
117, 119, 122, 134, 137, 159, 162, 168, 169, 170, 171, 173; (Verkort): 266, 267.
1794: 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 52, 63,
94, 103, 107, 113, 116.
Rentebrieven 1794: 82.
Repatriëring van vrouwen van Franse militairen naar Frankrijk 1794: 120, 121.
Represailles
- van bevolking tegen Fransgezinden 1793: 77.
Representanten
- van Brugge 1793: 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 44, 45, 47.
- van het Brugse Vrije 1793: 32, 33, 46.
Republikeinse kalender 1794: n. 111, n. 122,
n. 114, n. 117, n. 119, n. 120, n. 123.
Revolutie 1793: 2, 9, 29, 37, 171, 173.
Revolutionaire rechtbank 1794: 96, 99, 114.
Rijn 1793: 49.
Rolstraete, zie: Rolweg.
Rolweg (Rolstraete) 1793: 144.
Rooden loop, zie: Dysenterie.
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Samenscholing 1793: 7, 60.
Schadebeletters 1793: 59, 61, 80, 142, 150, 176.
1794: 9, 13, 23, 42, 72, 74, 80, 89, 122; (Verkort): 323.
Scheepsdale 1793: 93, 100, 140, 141, 143, 144, 151, 158; n. 152; (Verkort):
282.
1794: 84; (Verkort): 314.
Schelde 1793: 48.
Schermschool 1794: 18.
Scherprechter 1794: 19.
Schielijk overlijden 1793: 178; (Verkort): 264, 265, 267, 278, 283, 285, 288,
290.
1794: 11, 85; (Verkort): 298, 299, 300, 314, 316, 318, 319, 320, 323, 324.
Schilder 1793: 93.
1794: 79.
Schilderij (Piëta) 1794: 79; n. 88.
Schimpschrift 1793: 54, 70.
Schoolmeester 1794: 2.
Schuttersgilde
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drie hoofdgilden 1793: 98.

Simon Stevinplein 1793: n. 51.
Sint-Amandsstraat 1794 (Verkort): 323.
Sint-Annakerkstraat 1793: n. 203.
Sint-Gillisparochie 1793: 91.
Sint-Jakobsstraat 1793: 23, 139; (Verkort): 267, 279.
1794: 92; n. 106.
Sint Janshospitaal 1794 (Verkort): 316, 323, 324.
Sint-Jansplein 1793 (Verkort): 289.
Sint-Jansstraat 1793 (Verkort): 285.
Sint-Niklaasstraat 1794: n. 86.
Sint-Trudostraat 1793: 100.
Sint-Walburgastraat 1794: 2.
Slachtoffers (gevechten, ongevallen, oorlog, oproer, volkstoelopen, etc.)
- doden 1793: 3, 20, 22, 23, 25, 26, 36, 41, 51, 52, 53, 58, 60, 87,
142, 145, 148, 150, 151, 158; (Verkort): 271, 274, 277, 279, 282,
284, 286, 287, 293.
1794: 30, 109, 121, 122, 127, 128; (Verkort): 319, 322, 323.
- gekwetsten 1793: 4, 20, 25, 26, 41, 52, 58, 60, 86, 87, 88, 142, 145,
147, 148, 150, 151, 164; (Verkort): 272, 276, 288, 289.
1794: 30, 33, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 96, 102, 109, 113, 115, 117,
119, 121, 122, 128; (Verkort): 318, 322, 323.
Sleutelbrug 1794 (Verkort): 313.
Sleutels stadspoorten 17, 93: 70.
1794: 46.
Sluiting
- herbergen 1793: 22.
- kerken en kloosters 1793: 8, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 39.
- Predikherenkerk 1794: 108.
- stadspoorten 1794: 44, 45, 46.
- winkel 1794: 92.
Sluitingsuur herbergen 1793: 26.
Sluizen 1793: 165.
Smedenpoort 1793: 17, 85, 91, 106, 142, 147, 159, 163, 176, 177, 178, 181;
(Verkort): 289.
1794: 34, 44, 69, 85, 102, 103.
Smid 1794: 30.
Snaggaardstraat 1793: n. 50.
Spionnen 1793: 147.
1794: 11, 12, 30, 31, 34.
Stadhuis (Brugge) 1793: 15, 18, 23, 26, 31, 33, 46, 47, 61, 70, 73, 77, 78, 84,
114, 123, 127, 131, 133, 134, 135, 151, 172, 177, 179.
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1794: 5, 7, 8, 14, 16, 19, 21, 26, 47, 48, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 65, 66, 68, 76,
78, 80, 81, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110,
111, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 126, 127.
- verwijdering schoorsteenkroon 1793: 46.
- terugplaatsing schoorsteenkroon 1793: 77.
Stadsmalderije comptoir 1793: 106.
Stadspoorten 1793: 31, 69, 70, 80, 90, 96, 131, 135.
1794: 44, 45, 46, 48, 55.
Zie ook: Dampoort, Ezelpoort, Gentpoort, Kruispoort, Smedenpoort.
Stadstaks 1793: 89.
- op beesten en zegelrecht 1793: 131.
- op bieren, brandewijnen, wijnen: 1793: 38.
Stadsvesten, zie: Stadswallen.
Stadswallen (Stadsvesten) 1793: 159; (Verkort): 277, 279, 280.
1794: 44; (Verkort): 321.
Standaarden, zie: Vlaggen, Standaarden en Wimpels.
Standrecht 1794: 12.
Staten van Vlaanderen 1793: 128, 131, 157, 164.
1794: 14, 18, 40.
Stedeschole (meisjes) 1794: 4.
Steen 1794: n. 164.
Steenhouwersdijk 1793: n. 189.
1794 (Verkort): 317.
Steenstraat 1793: 77, 79.
Stokhouder 1794: 6, 70, 97.
Stormschade 1794 (Verkort): 312.
Substituten 1793: 40, 44, 64, 78, 81, 127, 130, 131.
1794: 7, 62, 109.
Swaerdekens 1793: 127.
Tappersrecht op bieren
- afschaffing 1793: 10.
Timmermansknecht 1794: 72.
Toespraak 1793: 7.
Tolhuizen 1794: 123.
Toneelgroep 1794: 8.
Toneelstuk 1794: 8.
Troepen, zie Militairen.
Tuchthuis 1794: 58.
Vaartuigen
- Barge
- naar Gent 1793: 80, 83, 140, 174, 177.
1794: 36, 56, 114.
- naar Nieuwpoort 1793: 68, 151.
- naar Oostende 1793: 140.
- Billanderschepen 1793: 43, 63, 79, 85, 92, 95, 99, 140, 141, 143.
1794: 90.
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Boot 1793 (Verkort): 284.
Chaloup, zie: sloep, reddingssloep.
Fregatten 1793: 48, 166.
Jachtschuit 1793: 98.
Kalkschepen 1793: 134.
Koopvaardijschepen 1793: 34.

Kotterschepen 1793: 79, 81, 85, 91, 166.
- Oorlogsschepen 1793: 48.
- Reddingssloep (Chaloup) 1794: 48.
- Schepen 1793: 108, 136, 138, 141, 144, 145, 147, 151; (Verkort):
286.
1794: 41.
- Sloep (Chaloup) 1794: 48.
- Transportschepen 1793: 107.
Vaderlandsch Nieuwsblad 1793: 16, 17, 19, 22, 27, 32, 36, 37, 43, 46, 49, 51,
60, 62, 63, 66,
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67, 70, 71, 73, 74, 92, 94, 96, 100, 102, 109, 111.
Vals bericht 1793: 44, 71, 89, 120.
Vals geld 1793: 37.
Veldbakkerij (leger) 1793: 154, 175, 179.
1794: 21.
Verberging Heilig Bloed 1794: 47.
Verbranding
- Houten keizersbeeld 1793: 54, 55.
- Materialen van de Club 1793: 77.
- Vrijheidsboom 1793: 77.
Verdrinking 1793 (Verkort): 274, 279, 280, 282, 284, 286, 294.
1794 (Verkort): 301, 303, 309, 310, 313.
Verenigde Mogendheden 1793: 65, 94, 103, 105, 108, 111, 118, 119, 122, 127,
142, 152, 153, 156, 162, 165, 167.
1794: 3, 111.
Vergiftiging 1793: 11.
Verkiezing 1793: 40, 130, 131, 133.
Verkoping
- legervoorraden 1793: 75.
- oorlogsbuit 1793: 146.
1794: 30.
- verzameling schilderijen en curiosa 1794: 118.
Verlichting 1793: 15, 30, 31, 57, 99, 111, 116, 124, 125, 129, 134, 138, 139,
141, 160.
1794: 106, 111, 115, 116.
Vermiste 1794 (Verkort): 302, 303.
Veroordeling 1793: 109.
Vierschaar
- van Brugge 1793: 109.
1794: 57, 77.
- van het Brugse Vrije 1794: 126.
Vis 1793: 59; (Verkort): 276.
1794: 118; (Verkort): 315. Vischnagtvente 1793: 96.
Vismarkt 1793: 160; (Verkort): 265, 266.
1794: 120.
Vissers 1793: 3.
Vlaggen, standaarden en wimpels 1793: 13, 16, 25, 30, 38, 54, 84, 98, 117, 123,
125, 138, 139, 141, 178.
1794: 62, 94, 95, 96, 97, 113, 116.
Zie ook omslagilustratie
Vlamingdam 1793: 41, 142.
1794: n. 116.
Vlamingstraat 1793: 160.
1794 (Verkort): 300.
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Vleeshuis, zie: Westvleeshuis.
Vluchtelingen 1793: 120, 148, 165.
1794: 28, 32, 33, 43, 48.
Voedselschaarste 1794: 67, 69, 71, 72, 75, 76, 80, 102, 113, 119, 127; (Verkort):
301, 312, 318, 322.
Vredestraktaat 1794: 86, 87.
Vreugdevuur 1793: 139.
Vrienden van eendracht, vrijheid en gelijkheid, zie: Club.
Vrijdagmarkt 1793: 34, 154, 174.
1794: 10, 33, 79, 81, 113.
Vrije meningsuiting
- beknotting 1793: 69, 73.
Vrijheidsboom 1793: 4, 13, 33, 45, 48, 58, 69, 70, 76, 79, 80, 81, 83.
1794: 52, 54, 62, 84, 98.
Voertuigen
- Boerenwagen 1793 (Verkort): 271.
- Diligence 1794: 27, 55.
- Karossen 1794: 87.
- Kruiwagens 1794: 64.
- Rijtuigen 1794: 28.
- Vischcaretten 1793: 96.
- Wagens 1793 (Verkort): 276, 283.
1794: 28, 30, 33, 34, 41, 52, 59, 65, 66, 71, 73, 86, 87, 114.
Vroedvrouwen 1793: 96.
Vuldersstraat 1793: 42; n. 28.
Vuurwerk 1793: 125.
Wachtwoord 1793: 23.
Wapen: zie omslagillustratie
- van de van Brugge afhankelijke steden
1794: 116; n. 155.
- van het Huis van Oostenrijk 1793: 103, 117.
1794: 46, 48.
- Pauselijk 1794: 24, 26.
Waterhalle 1793: 93, 106.
Waterpeil 1793: 48.
Waterschaarste 1794 (Verkort): 311.
Waterverontreiniging door lijken 1793: 113.
Weekblad van het Comptoir Generael 1794: 2.
Westmeers, zie: Meers.
Westvleeshuis (Vleeshuis) 1793: 22; n. 51.
Wijkmeesters 1793: 40, 44, 45, 47, 48, 64, 78, 81, 90, 127, 130, 131, 133.
1794: 7, 10, 62, 80, 83, 84, 109, 110, 115, 117, 121, 123, 125.
Wimpels, zie: Vlaggen, standaarden en wimpels.
Winkeliers 1793: 12.
Wollestraat 1794: n. 82.
Wulfhagestraat 1793: n. 100.
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Zager 1793 (Verkort): 274.
Zeepzieder 1794: n. 106.
Zelfmoord 1793: 144; (Verkort): 284.
1794: 32.
Zelfmoordpoging 1794 (Verkort): 314, 315.
Zestendeel 1793: 17, 133.
Ziekenhelpers 1794: 107.
Zilversmid 1793: 12, 40, 59.
1794: 87.
Zilverstraat 1793: 35; n. 71.
Zonsverduistering 1793 (Verkort): 286.
Zwarte Leertouwersstraat 1794: n. 5.
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2. Plaatsnamenregister
Aalst 1793: 75.
Aardenburg 1794: 45.
Amerika 1793: n. 211.
Amiens 1794: n. 170.
Anholt (Westfalen) 1794: n. 148.
Antwerpen 1793: 11, 43, 164.
1794: 41; n. 88.
Beieren 1793: n. 109.
Belgische Nederlanden 1793: 60.
Bergen 1793: 54, 145; (Verkort): 270, 274, 275, 277, 279, 281, 285, 287, 288,
289, 291, 293, 294.
1794: 127; (Verkort): 296, 298, 300, 303, 305, 306, 308, 309.
Blankenberge 1793 (Verkort): 276.
1794: 48.
Bommel, zie: Zaltbommel.
Brabant 1793: 11, 16, 40, 65, 67, 68, 73, 74, 116.
1794: 34; n. 28.
Breda 1793: 53, 54.
Bremen 1793: n. 205.
Brugse Vrije 1793: 58, 81, 122, 130, 143, 144, 152, 164, 168; n. 68.
1794: 10, 59, 64, 93, 95, 101, 113, 116, 123; n. 142.
Brussel 1793: 11, 59, 65, 66, 73, 158; (Verkort): 269, 271, 276, 278, 281, 284,
286, 288, 289, 291, 292, 294; n. 128.
1794: 13, 34, 56, 93, 95, 96, 99, 104, 106, 108, 110, 114, 120, 122; (Verkort):
296, 297, 299, 302, 304, 306, 307, 309; n. 3, n. 28, n. 142.
Charleroi 1794: 34.
Condé sur l'Escaut 1793: 106, 110, 123, 129, 136.
1794: 89.
Coudekerque-Branche 1793: n. 221.
Damme 1793: 126.
Dijon 1794: n. 88.
Diksmuide 1793: n. 35.
Doornik 1793: 9, 101, 107, 129, 142, 152, 156.
1794: 17, 37.
Doullens 1793: n. 213.
Dudzele 1793: 58, 64, 160; (Verkort): 294.
1794: 103.
Duinkerke 1793: 68, 79, 138, 141, 142, 143, 144.
1794: 71, 89, 109, 110, 115, 117, 123, 125, 127.
Duitsland 1793: n. 184.
Eeklo 1793: 32, 67.
1794: 49.
Elizabethtown 1793: n. 211.
Engeland 1793: 108, 135; n. 205.
1794: 29; n. 8.
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Europa 1793: 19, 34, 46, 64, 91, 94.
1794: 86.
Filippine 1794: 111.
Frankfort 1794: 121.
Frankrijk 1793: 17, 22, 23, 28, 34, 36, 46, 47, 48, 50, 54, 59, 65, 91, 94, 97,
100, 106, 107, 108, 111; n. 68, n. 221.
1794: 1, 5, 16, 17, 73, 76, 88, 91, 95, 96, 113, 120, 122, 124.
Gelderland 1794: n. 152.
Gent 1793: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 32, 40, 41, 43, 47, 54, 57, 59, 63, 66, 72, 75, 76,
79, 80, 83, 95, 98, 107, 109, 130, 140, 145, 150, 151, 172, 180; (Verkort): 271,
274, 276, 278, 280, 283, 286, 287, 288, 290, 292, 293.
1794: 5, 9, 13, 19, 28, 50, 51, 53, 58, 68, 90, 101, 106, 114, 126; (Verkort): 295,
297, 298, 301, 304, 305, 307, 308, 310; n. 3, n. 24, n. 88.
Gistel 1793: 89.
Hannover 1793: n. 205.
1794: n. 26.
Harelbeke 1794: 31.
Henegouwen 1793: 54, 92; n. 68; (Verkort): 270, 275, 277.
Hildesheim 1793: n. 209.
Holland 1793: 18.
1794: 67, 76.
Huise 1793: 108.
Hulst 1794: 111.
Ieper 1793: 163, 170, 176; n. 35.
1794: 41, 42, 44, 71.
Jabbeke 1793: 86.
Kassel (Frankrijk) 1793: 156.
Keulen 1794: 106.
Komen 1793: n. 35.
Kortrijk 1793: 10, 51, 101, 102, 142, 151, 152, 156.
1794: 17, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 55; (Verkort): 307.
Landrecies 1794: 29, 32; n. 34.
Lavende, zie: Vendée.
Lichtervelde 1794: 42.
Leuven 1793: 16, 67, 72, 140.
1794: n. 148.
Lo 1793: n. 35.
Loppem 1793 (Verkort): 264.
Lüneburg 1793: n. 205.
Luik 1793: 54, 65.
Maastricht 1794: 102, 115.
Mainz (Mentz) 1793: 132; n. 194.
Maldegem 1793: 84.
Male 1793: 152, 156.
1794: 49, 50.
Maubeuge 1793: 161.
Mechelen 1793: 22, 26, 67.
Menen 1793: 102, 148, 149, 163, 165, 167, 177, 178; n. 35, n. 211.
1794: 28, 31, 32, 35, 77; (Verkort): 307.
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Mentz, zie: Mainz.
Middelburg (Zeeland) 1793: 12.
Middélkerke 1793: 44.
Namen 1793: 65:
1794: 114.
Nederlanden 1793: 11, 12, 28, 29, 34, 40, 49,
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58, 60, 67, 71, 74, 83, 88, 97, 110, 119, 173, 174; (Verkort): 269, 270.
1794: 2, 3, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 37, 38, 39, 55, 73, 90, 96, 98, 101,
102, 103, 104, 114, 118, 122, 127; (Verkort): 310, 312, 320.
Nederlands Limburg 1793: n. 118.
Neerwinden 1793: n. 128.
Nieuwpoort 1793: 68, 100, 120, 127, 165, 166, 167, 168; (Verkort): 290.
1794: 11, 20, 34, 50, 58, 64, 65, 127.
Nijmegen 1794: 116; n. 152.
Oostduinkerke 1793: 167.
Oostende 1793: 3, 29, 34, 48, 57, 95, 104, 108, 136, 140, 158, 166; n. 68;
(Verkort): 290.
1794: 1, 5, 48, 49, 50, 84, 105.
Oostenrijk 1793: n. 21.
Oostkamp 1793: 58, 160.
1794: 47.
Oost-Vlaanderen 1794: 14, 16.
Opper-Gelder 1793: n. 118.
Oudenburg 1794 (Verkort): 322.
Overkwartier 1793: n. 118.
Parijs 1793: 8, 12, 14, 17, 19, 27, 92, 123, 129, 163, 171; n. 21, n. 62, n. 128.
1794: 16, 70, 73, 86, 87, 90, 110; n. 88, n. 89.
Pas de Calais 1794: 59, 67; n. 170.
Pervijze 1793: n. 216.
Picardië 1793: 161.
Poperinge 1793: 110, 172; n. 35.
Proosse 1793: 160; n. 212.
1794: n. 142.
Pruisen 1793: n. 205.
Rijsel 1793: 42, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 79, 95, 104, 142, 149, 156, 160; n. 213.
1794: 35, 51, 53, 59, 60, 66, 90.
Roermond 1793: 67; n. 118.
Roesbrugge-Haringe 1793: 87.
Roeselare 1794: 30, 33.
Rome 1793: 37.
1794: 20.
Roubaix 1793: n. 213.
Ruddervoorde 1793: 139; n. 201.
Sas van Gent 1794: 111.
Scharbakke, zie: Schoorbakke.
Schoorbakke (Scharbakke) 1793: 167; n. 216.
Schore 1793: n. 216.
's-Hertogenbosch 1794: 106.
Sint-Andries 1793: 36, 53; (Verkort): 289.
Sint-Kruis 1793: 130.
Sint-Michiels 1793: 85; (Verkort): 288.
Sluis 1793: 140, 150.
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1794: 43, 45, 55, 65; 67, 69, 71, 72, 73, 74, 85, 86, 87.
Somme (Frans departement) 1794: n. 170.
Steenbrugge 1793: 85.
Tielt 1794: 38.
Tienen 1793: 72, 74.
Torhout 1793: 60, 66, 68, 85, 152.
1794: 42, 43.
Toulon 1794: 1, 9.
Tourcoing 1793: 115.
Twee Bruggen, zie: Zweibrücken.
Uitkerke 1793: 140.
Valenciennes 1793: 106, 110, 123, 129, 132, 133, 134, 135, 136.
1794: 21, 89.
Varsenare 1793: 87, 143.
Vendée (Lavende) 1794: 1; n. 1.
Venlo 1794: 113; n. 148.
Verenigde Staten van Amerika 1794: 86, 91.
Verden 1793: n. 205.
Veurne 1793: 118, 120, 127, 143, 151, 163, 168; n. 35.
1794: 8.
Veurne-Ambacht 1793: 161.
Vlaanderen 1793: 10, 11, 16, 19, 38, 40, 45, 65, 68, 116, 163, 166; n. 68, n. 92.
1794: 18, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 42, 58.
Waasten 1793: n. 35.
Wenen 1793: n. 164.
Wervik 1793: n. 35.
West-Vlaanderen 1793: 16, 93, 100, 106, 110, 152, 161, 165, 166, 171.
1794: 29, 30, 123, 125.
Zaltbommel (Bommel) 1794: 128; n. 173.
Zeeland 1793: 12.
1794: 65.
Zevekote 1793: 87.
Zuidelijke Nederlanden 1793: 118, 125, 128; n. 68, n. 164.
Zweibrücken (Twee Bruggen) 1793: 59; n. 109.

3. Personenregister
Adolphus (Engelse prins) 1794: 5, 8, 12; n. 8.
Amandry 1793: n. 68.
Bassele (weduwe) 1794 (Verkort): 298.
Beaulieu (generaal) 1793: 151.
Blouwe (juffrouw) 1794 (Verkort): 324.
Bogaert 1794: 120.
Bogaert J. 1793: n. 133.
Bonné Hyacinthus 1794: n. 82.
Bonné Vincent 1794: 77, 78; n. 82.
Bouvaert (raadslid) 1794: 79.
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Bouvaert (stokhouder) 1794: 118.
Breijdel, zie: Breijdel Frans.
Breijdel Frans 1793: 12, 77; n. 12.
Brenart Felix Guilielmus((bisschop) 1793: 96, 124, 125; n. 63.
1794: 27, 121; n. 6, n. 148.
Brenart Maria Theresia Catharina 1794: n. 6.
Brol (meester-bakker) 1793 (Verkort): 265.
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Bruaerd (weduwe) 1794 (Verkort): 304.
Bruggeman (gebr.) 1794: 128.
Buijser (meester-glazenmaker) 1793 (Verkort): 282.
Bultink 1794 (Verkort): 300.
Camus 1793: n. 68, n. 92.
Canneel Bartholomeus 1793: 124; n. 183.
Canolle Carel (generaal) 1793: 55.
Chartreij (krijgscommissaris) 1793: 26.
Clerfait (generaal) 1794: 29, 31.
Constenoble (mercenier) (echtgenote van) 1793: 120, 121.
Coppieters Robert 1793: n. 114.
Custine (generaal) 1793: 106.
Daenink 1794 (Verkort): 316.
Danniau 1793: n. 137.
Danton 1793: n. 68.
Dardeyne (vrouw van) 1794: 25.
De Beer (weduwe) 1794 (Verkort): 319.
De Béthune-Charost A. 1793: n. 170.
De Bruyne, zie De Bruijne Pierre.
De Bruijne Pierre (De Bruijne) 1794: 92; n. 106.
De Crayer Gaspar (Kraeijer) 1794: 79; n. 88.
De Crombrugge Ludovicus (Van Crombrugge) 1793: 139; n. 201.
Defossé, zie: Du Fossé Carolus.
De Groote 1793 (Verkort): 286.
Dehaye (Franse bevelhebber) 1793: n. 137.
De Jonge (huidenvetter) 1794: 7.
Delacroix 1793: n. 68.
De (la Mothe) Flers Charles (Fleers Charles) 1793: 16, 27, 30, 32, 42, 62; n.
21, n. 213.
De Lingne Nicolaus Felix 1794: 97; n. 121.
De Meulenaere F. (Muelenaere) 1793: 12; n. 31.
De Mol Maurus 1793: 124; n. 184.
De Net, zie: Denet Charles.
Denet Charles (De Net) 1794: 92; n. 106.
De Rouck Marie Caroline 1794: 19; n. 24.
Dethieu (kruidenier) 1794 (Verkort): 300.
De Tilly Ch. 1793: n. 137.
De Visscher Mathias (Visch) 1794: 58; n. 52.
Dewitte, zie: De Witte François.
De Witte François (Dewitte) 1794: 57, 77; n. 51.
D'Herbe Pierre Jacques 1794: 110; n. 142.
Dobbels Pieter 1794: n. 13.
Du Fossé Carolus (Defossé) 1793: 139; n. 201.
Dumourier, zie: Dumouriez de Perier Charles François.
Dumouriez du Perier Charles François (Dumourier) 1793: 29, 31, 33, 49, 70,
71, 72, 94, 96, 100, 102; n. 21, n. 64, n. 125, n. 128.
Duvivier 1793: n. 139.
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Ernest (Engelse prins) 1794: 5, 8; n. 8.
Faegel (meester-kuiper) 1793 (Verkort): 293.
Farasijn 1793 (Verkort): 289.
Feijts 1793 (Verkort): 283.
Ferdinand I 1793: n. 165.
Ferrand (generaal) 1794: 61.
Fleers Charles, zie: De (la Mothe) Flers Charles.
Franciscus I of II 1793: 77, 83, 98, 103, 104, 105; n. 131, n. 166; (Verkort):
269.
1794: 14, 22, 38; n. 28.
Frederik, hertog van York 1793: 98, 101; n. 157.
1794: 5; n. 8.
Friese, zie: Verriest Guilielmus.
Gadolle Pierre 1793: n. 68, n. 92, n. 101.
Gaesbeke J.A. (Gasbeke) 1793: 57; n. 34.
1794: 17.
Gaillard Joannes (Galiard) 1793: 9; n. 22.
Gailliard Melchior J. 1793: n. 137, n. 144.
Galiard, zie: Gailliard Joannes.
Gasbeke, zie: Gaesbeke J.A.
Genotte, zie: Genotte Goderis J.
Genotte Goderis J. (Genotte) 1793: 6; n. 13.
1794: 17; n. 22.
George I (koning van Engeland) 1793: n. 205.
George III (koning van Engeland) 1793: 98; n. 157.
1794: n. 26.
Gerards Marcus 1793: n. 69.
Gillon Wielmaeker Pieter 1793: 48; n. 94.
Goddyn J. 1793: n. 137.
Gossaert 1793: n. 137.
Gossuin 1793: n. 68.
Gould Robertus 1793: n. 211.
Govaert (makelaar) 1794 (Verkort): 299.
Graeve 1794 (Verkort): 323.
Graeve L.F. 1793: n. 137.
Habacuc (profeet) 1793: 108.
Hanicart 1793 (Verkort): 291.
Hanssens 1793 (Verkort): 282.
Hart (Engelse officier) 1793: n. 211.
Helewaut Maur 1793: n. 160.
Hellebaut Joannes Baptista 1793: 140; n. 202.
Herregodts de Nieuwmunster Joseph (Herregots) 1794: 114; n. 149.
Herregots, zie: Herregodts de Nieuwmunster Joseph.
Herssens Joannes 1794: n. 13.
Hertog van York, zie: Frederik.
Hinnekens (pastoor) 1794: 11.
Honckerhout, zie: Ockerhout.
Huisseman (Franse commandant) 1794: 122, 125.
Imbert de Mattelettes Charles 1793: 124; n. 183.
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Jacoby jr. 1793: n. 137.
Jansens (brouwer) 1793 (Verkort): 287.
Joannes Henricus (Aartsbisschop van Mechelen) 1794: 22.
Josias Friedrich, prins van Saksen-Coburg 1793: 96, 100.
Karel IV (koning van Spanje) 1793: 109.
Kinds J. 1793: n. 137.
Kinskij 1793: 93.
Koning van Engeland, zie: George I en III.
Kraeijer, zie: De Crayer Gaspar.
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Lacombe (Franse commandant) 1794: 121.
Latour (generaal) 1793: 113.
Laurent (Franse commandant) 1794: 95.
Le Bon Guislain 1794: 124; n. 170.
Leopold II 1793: n. 131.
Lichtvoet Jean Baptist (Ligtvoet) 1793: 73; n. 129.
Ligtvoet, zie: Lichtvoet Jean Baptist.
Lodewijk XVI 1793: 22, 27, 125, 132.
Maertens 1794: 58; n. 52.
Maes (mercenier) 1793: 176.
Maes Pierre (makelaar) 1793: 5, 6, 7.
Marie-Antoinette (koningin van Frankrijk) 1793: 136, 169.
Marie-Louise van Spanje 1793: n. 131.
Maria-Theresia (keizerin) 1794: n. 122.
Maria-Theresia van Bourbon-Sicilië 1793: n. 166.
Merlin de Douai 1793: n. 68.
Metternich Franz Georg Karl (Metternich Winnebourg Beilsten) 1793: 110,
157, 158; n. 164.
Metternich Klemens 1793: n. 164.
Metternich Winnebourg Beilsten, zie: Metternich Franz Georg Karl.
Michelangelo: 1794: n. 102.
Michot, zie: Michot Frans Xaverius.
Michot Frans Xaverius (Michot) 1793: 7, 46; n. 15.
1794: 17; n. 22.
Milet (Mulet) (Franse bevelhebber) 1793: 70; n. 121.
Moentak Charles 1793: 139; n. 201.
Moentak François 1793: 48; n. 94.
Moentak Franciscus (regent van de Berg van Barmhartigheid) 1794 (Verkort):
313.
Muelenaere, zie: De Meulenaere F.
Mulder 1794 (Verkort): 314.
Mulet, zie: Milet.
Napoleon 1794: n. 41.
Nobes, zie: Nobus Joseph.
Nobus Joseph (Nobes) 1793: 139; n. 201.
Notterdam Pieter (boer) 1793 (Verkort): 294.
Ockerhout (Honckerhout) 1793: 91.
O'Donnoghue Jean Robert 1793: n. 114, n. 213.
O'Hara (generaal) 1794: 9.
Oudenhove 1793: 62, 160; n. 114.
Oudevaere 1793: 62.
Paerter 1793: 62.
Pardo 1793 (Verkort): 285.
Parmentier R. 1793: n. 176.
Petit (zilversmid) 1793: 40.
Pius VI 1794: 15, 20, 21, 23.
Potter 1794: 119.
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Prins van Saksen-Coburg, zie: Josias Frederich.
Prinsen van Engeland, zie: Adolphus; Ernest.
Rams C. (kermisreiziger) 1793 (Verkort): 272.
Reniers (pastoor van Middelkerke) 1793: 44.
Retsin Jan Baptiste (Ritsin Jan Baptist) 1793: 178; n. 224.
Rijschman 1794: 128.
Rijsman (schadebeletter) 1794 (Verkort): 323.
Ritsin Jan Baptist, zie: Retsin Jan Baptiste.
Robert 1793: n. 68.
Robespierre 1794: 73; n. 77, n. 170.
Roels O.J. 1793: 22; n. 53.
Rommel Remy 1793: n. 203.
Salieres Pieter 1794: n. 24.
Sarnier Pieter 1794: 19.
Sel A. 1793: n. 137.
Sibuet Georges 1793: 36, 45, 46, 70; n. 13, n. 34, n. 68, n. 92.
Slijper (kermisreiziger) 1793 (Verkort): 272.
Snel (kerkbaljuw) 1793: 25.
Sta 1793: 23.
Stassijn Carel (schilder) 1793: 93.
Stok Pieter (meester-schoenmaker) 1793 (Verkort): 279.
Tavernier (meester-kleermaker) 1793: 138.
Tinet (Franse commandant) 1794: 79.
Treillard 1793: n. 68, n. 92.
Triest, zie: Triest Jean François.
Triest Charles J.L. (Triest de Gist) 1793: 48; n. 93.
Triest Jean François 1794: 114; n. 149.
Triest de Gist, zie: Triest Charles J.L.
Uytterwulghe Louis (Wuterwulghe) 1794: 92; n. 106.
Valcke 1794 (Verkort): 303.
Van Arberg Charles Alexandre 1793: n. 165.
Van Caloen Joseph 1793: 62, 160; n. 114, n. 213.
Van Crombrugge, zie: De Crombrugge Ludovicus.
Van Damme, zie: Van Damme Dominique Joseph René.
Van Damme Catharina, zie: Van Damme Isabelle.
Van Damme Dominique Joseph René (Van Damme) 1794: 47, 50; n. 41.
Van Damme Isabelle (Van Damme Catharina) 1794: 19; n. 24.
Van de Casteele (mercenier) 1793: 40.
Vanden Berge (bleker) 1794: 31.
Van den Bulcke (pastoor van Damme) 1793: 126.
Van der Eede (huzaar) 1794: 46.
Van der Hofstadt Carolus (Vander Hoofstad) 1793: 139; n. 201.
Vander Hoofstad, zie: Van der Hofstadt Carolus.
Van der Meersch, zie: Van der Mersch Jan A.
Vandermeersch (priester) 1794 (Verkort): 320.
Van der Mersch Jan A. (Van der Meersch) 1793: 29; n. 66.
Van der Noot Hendrik 1793: 29; n. 66.
Van der Plancke-de Meulenaere P.J.F. 1793: n. 137.
Van de Walle (pastoor van Sint-Gillis) 1793:
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91.
Van de Walle Amandus 1793: n. 49.
Van de Walle J. 1793: n. 137, n. 145.
Van de Walle Jacques 1794: 61; n. 55.
Van Eechoute 1794 (Verkort): 295, 298.
Van Groenenrode Martinus 1793: 61; n. 112.
Vanheste (weduwe) 1794 (Verkort): 309.
Van Heule 1794: 17.
Van Heule J.O. 1793: n. 77.
Van Heule Pieter 1794: n. 22.
Van Honacker 1793: 4.
Van Hove 1793: 68.
Van Iseghem J. 1793: n. 137.
Van Ockerhout-Willaeys J.B. 1793: n. 137, n. 145.
Van Overloope d'Anthin Karel-Jozef (Van Overlope) 1793: 5; n. 10.
Van Overlope, zie: Van Overloope d'Anthin Karel-Jozef.
Van Praet F. 1793: n. 137.
Van Severen 1794: 17.
Van Severen, zie: Van Severen Jan Baptiste.
Van Severen B. 1793: n. 137.
Van Severen Jan Baptiste (Van Severen) 1793: 6, 7; n. 14.
1794: n. 22.
Van Severen Robert 1793: 124; n. 184.
Van Steenbrugghe Anne 1793: n. 224.
Van Vijve (schepen) 1794: 72.
Van Walleghem Joseph, jr. 1793: 22.
Van Walleghem Joseph, sr. 1793: 88; n. 142.
Van Waterland (mevrouw) 1793 (Verkort): 285.
Van Zuylen de Gaesbeke J. 1793: n. 137.
Van Zuylen van Nyevelt de Gaesbeke Jean A.G. 1794: n. 22.
Verbeke (bargeman) 1793: 151.
Verhaeghe (zager) 1793 (Verkort): 274.
Verhulst Bernard 1794: 6, 70; n. 10.
Verleye Jan Baptiste 1793: 87; n. 141.
Verriest Guilielmus (Friese) 1793: 87; n. 141.
Verrote 1793: n. 137.
Vincent Maria Ludovica 1794: n. 32.
Visch, zie: De Visscher Mathias.
Vlaming Carolus (Vlamink) 1793: 139; n. 201.
Vlamink, zie: Vlaming Carolus.
Walleghem (molenaar) 1793: 144.
Weemaer A. 1793: n. 137.
Willem I 1793: n. 213.
Winters (mercenier) 1793 (Verkort): 267.
Wuterwulghe, zie: Uytterwulghe Louis.
Zara (echtgenote van Hart, Engelse officier) 1793: n. 211.
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