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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
Op 31 december 1794 schreef Van Walleghem de volgende wens neer: ‘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’(1). Zijn smeekbede werd niet verhoord. Het jaar 1795 was nog rampzaliger
dan 1794. De Fransen bleven en erger nog: tot groot afgrijzen van Van Walleghem
werd op 7 oktober 1795 te Brugge de aanhechting van ons ‘Nederland’ bij Frankrijk
gevierd. Als deken was hij trouwens verplicht geweest om aan deze plechtigheid
deel te nemen.
Ook zonder Franse bezetting zou 1795 een rampjaar geweest zijn. De winter was
een van de strengste van de eeuw en als gevolg hiervan stierven vele mensen van
honger en koude. De Fransen voerden ons graan uit naar Frankrijk en omdat de
boeren verplicht waren waardeloze assignaten te aanvaarden werd de Brugse
graanmarkt niet meer bevoorraad. Het Brugse stadsbestuur probeerde daar enigszins
aan te verhelpen door aan de armen voedsel uit te delen.
Van Walleghem ervaarde het Frans bewind als een schrikbewind. Er heerste
wetteloosheid en de Fransen konden aan onze voorouders hun wil opleggen. Zo
werden de gegoede Bruggelingen in 1795 verplicht een schatting van zowat 3 miljoen
livres te betalen. Om druk uit te oefenen werden tientallen burgers als gijzelaars naar
Frankrijk afgevoerd. Iedereen vreesde het ergste maar uiteindelijk liep alles nog
redelijk goed af. In 1796 volgde een gedwongen lening die voor Brugge zowat
800.000 livres bedroeg. Van Walleghem behoorde tot de 1083 Bruggelingen die
moesten bijdragen. De Fransen verboden de zondag te vieren. In de plaats kwamen
de door Van Walleghem gehate decadi. Talrijke revolutionaire feestelijkheden werden
georganiseerd en Van Walleghem werd verplicht op enkele aanwezig te zijn. Al te
dikwijls luidden alle klokken gezamenlijk tot negen uren per dag om allerlei Franse
overwinningen te vieren en de burgers moesten brandende kaarsen voor hun ramen
zetten, Franse vlaggen uithangen en steeds een cocarde dragen.
Het ergste vond de zeer devote Van Walleghem de maatregelen tegen de godsdienst.
Zoals onder Jozef II werden in 1796 processies verboden en de meeste kloosterorden
afgeschaft. Honderden kloosterlingen moesten in Brugge hun klooster verlaten. Velen
hadden geen onderkomen. Van Walleghem vreesde terecht dat de Fransen nog
strengere maatregelen tegen de katholieke kerk overwogen.
In de loop van 1796 verbeterde de situatie enigszins. De nieuwe rechtbanken begonnen
te functioneren en de criminaliteit nam af. De verplichte hoge koers van de assignaten
werd niet meer aangehouden. Ze waren voortaan waard wat ze waard waren. De
ellende nam geleidelijk af en het Frans bestuur werd minder als een schrikbewind
ervaren.
De kroniek bestaat uit twee delen: Merckenweerdigste Voorvallen en Daegelijcksche
Gevallen. De Daegelijksche Gevallen zijn een definitieve, door Van Walleghem al
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bewerkte versie van eerder gemaakte kladnotities. De Merckenweerdigste Voorvallen
zijn een soort van eerste versie. De auteur had duidelijk de bedoeling
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er nog commentaren bij te schrijven en het geheel nog eens over te schrijven. De
notities van 6 mei 1796 tot en met 28 november 1796 ontbreken en zijn vermoedelijk
verloren. Tot voor kort ontbraken ook de notities vanaf 29 november 1796 tot eind
1798. Ze werden in 1993 aangetroffen door dr. M. Nuyttens, afdelingshoofd van het
Rijksarchief te Brugge, in het archief van Minister van State Achilles Van Acker dat
hij heeft geïnventariseerd. Dank zij deze vondst kon de publicatie worden hervat.
We danken de heer Nuyttens voor het signaleren van deze vondst en de heer Persoons,
Algemeen Rijksarchivaris, voor de toelating dit stuk in de publicatie op te nemen.
Eind 1994 gaf het College van Burgemeester en Schepenen dan ook groen licht om
opnieuw met de voorbereiding van de publicatie van wal te steken. Een bijkomende
stimulans om dit nu te doen was het feit dat door het publiceren van de jaren 1795
en 1796, waarin de Fransen voor lange tijd hun regime in onze gewesten vestigden,
precies op tijd de tweehonderste verjaardag van dit feit in herinnering kan worden
gebracht.
Deze uitgave is het werk van een team Brugse historici. Hoofdarchivaris dr. A.
Vandewalle leidde de administratieve omkadering in goede banen, archivaris N.
Geirnaert verzorgde de redactionele coördinatie, R. Engelrelst kopieerde de teksten
en ondergetekende had de algemene wetenschappelijke leiding. Het schrijven van
de noten werd als volgt verdeeld: ondergetekende schreef de noten over het politiek
gebeuren, A. Vandewalle schreef de noten over stedelijke instellingen, gebouwen
en plaatsnamen, N. Geirnaert deze over kerkelijke en religieuze aangelegenheden,
Marcella Vandebroek identificeerde de vermelde personages zo goed als mogelijk
op basis van in het Stadsarchief bewaarde bronnen, R. Engelrelst verwees naar de
plakkaten en hallegeboden en verzorgde ook het register. Voor enkele noten, vooral
over de klimatologische en economische gegevens in de kroniek, konden we een
beroep doen op wetenschappelijk medewerker J. D'hondt.
Allen dank ik zeer voor de collegiale manier van samenwerken. Ik dank ook het
stadsbestuur van Brugge dat na een onderbreking van vijf jaar de rode draad weer
opnam en besloot tot verdere publicatie van de geschriften van één van haar
medeburgers, de ‘welpeijzende’ mercenier Jozef van Walleghem.
Yvan Vanden Berghe
29 december 1995

Eindnoten:
(1) Voor gegevens over Jozef van Walleghem en zijn handschriften verwijzen we naar de zes edities
over 1787, 1788, 1789, 1790, 1791-1792 en 1793-1794 die te Brugge in 1982, 1984, 1985,
1987 en 1989 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 commentaar over personen
en feiten die in 1795-1796 terugkomen, maar waarvan de verklaring hier niet diende herhaald
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te worden. Het eenvoudig verwijzen naar vroegere uitleg verlichtte in grote mate het volume
van de noten, die overigens ook bewust kort worden gehouden.
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Munten en assignaten
Tijdens het Ancien Régime was in onze gewesten het muntstelsel gebaseerd op het
pond (afgekort £), een rekenmunt, die overigens nooit als muntstuk is geslagen. Het
pond was verdeeld in 20 schellingen (s.) op hun beurt onderverdeeld in 12 penningen
(d., d.i. denarius).
Er waren wel verschillende soorten ponden of livres in gebruik, oorspronkelijk
naar gelang van de plaats waar munt werd geslagen. Zo was het pond tournois (£
torn.) genoemd naar de stad Tours. In de middeleeuwen was deze één vierde minder
waard dan het pond parisis (£ par.), het Parijse pond. Een derde soort was het pond
groten (Vlaams) (£ gr.) dat 12 £ par. waard was, zodat een penning groot gelijkstond
met één s. par. Vanaf 1526 werd de gulden of florijn (f.) als munt ingevoerd, ter
waarde van 20 stuivers (st.) of 40 groten. In de Nieuwe Tijd werd hij de meest
gebruikelijke rekeneenheid. Omgerekend kwam 1 pond groten (Vlaams) overeen
met 12 ponden par. = 7,5 ponden torn. = 6 gulden.
Dit eeuwenoude monetaire systeem, dat in feite nog rechtstreeks voortkwam uit
het Karolingische geldstelsel, onderging na de Franse Revolutie een drastische
verandering. Men ging vanaf nu het Franse pond (= pond torn.) hanteren. Het Franse
muntstuk ‘de kroon’ kwam overeen met 6 ponden of livres. Dit pond stond tegenover
de gulden in een verhouding van 49 gulden = 90 pond. Niet alleen hanteerden de
Fransen een ander rekensysteem maar ook introduceerden zij het papiergeld in de
vorm van assignaten. Als waarborg voor de assignaten gebruikten de Franse
revolutionairen de kerkelijke bezittingen en de geconfisqueerde goederen. De Franse
staat zelf was nagenoeg bankroet.
De enorme uitgaven waarvoor het bewind zich geplaatst zag, noopten tot een
spectaculaire emissie van assignaten. Van 2000 miljoen pond in het begin van het
jaar 1792 was hun circulatie tegen het einde van het jaar 1795 vertienvoudigd. Sneller
dan de kwantiteit toenam, daalde echter de reële waarde van het papieren geld.
Bij de tweede verovering van de Zuidelijke Nederlanden eisten de Fransen ook
hier dat de bevolking de assignaten tegen de nominale waarde aanvaardde. Wie
weigerde of een dubbele koers trachtte toe te passen riskeerde zeer zware geldboetes
en gevangenisstraffen. Het papieren geld werd echter geschuwd als de pest. Het
muntgeld verdween uit de normale circulatie en werd alleen gebruikt op de zwarte
markt. Het gewone geld- en handelsverkeer geraakte totaal ontregeld.
Tijdens de eerste helft van het jaar 1795 liep de situatie volledig uit de hand. De
reële koers van de assignaten daalde tot nauwelijks 1 à 2% van de nominale waarde.
Noodgedwongen liet de overheid de gedwongen koers los en maakte zij de koers
door het decreet van 3 Messidor an III (22 juni 1795) vrij. Elke vijftien dagen werd
een koers bepaald tussen het papieren en het muntgeld. Deze koers werd dan
aangehouden bij officiële betalingen. Doch het was reeds te laat om de volledig
verziekte monetaire situatie te redden.
Vanaf 1796 ging de overheid weer gedeeltelijk over op het gebruik van muntgeld
voor overheidsbetalingen en na 1798 werden munten weer algemeen gebruikt.
Inmiddels was het pond in het kader van de hervorming van maten en gewichten
bij decreet van 18 Germinal an III (7 april 1795) als rekeneenheid vervangen door
de decimale frank. De wet van 25 Germinal IV (14 april 1796)
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stelde tussen de frank en het pond een verhouding van 80-81 vast. De frank kreeg
daarmee een geringe meerwaarde ten opzichte van het pond.
M. Vandebroek

Literatuur
- J.A. VAN HOUTTE, De geschiedenis van Brugge, Tielt, 1982, p 511.
- K. VERAGHTERT, Geld, bankwezen en handel in de Zuidelijke Nederlanden
1792-1844 in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 10, 1981, p. 323-324.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

9

Republikeinse kalender
De republikeinse kalender telde twaalf maanden van elk 30 dagen, met op het einde
van het jaar vijf toegevoegde dagen (jours complémentaires of sansculottides). Deze
toegevoegde dagen werden gevierd als nationale feestdagen. In principe kwam daar
nog om de vier jaar (schrikkeljaar) een zesde dag bij (jour de la révolution). Een
nieuw jaar startte op 22 september. De maandnamen waren: Vendémiaire (wijnmaand
22/09-21/10), Brumaire (nevelmaand 22/10-20/11), Frimaire (rijpmaand 21/11-20/12),
Nivôse (sneeuwmaand 21/12-19/01), Pluviôse (regenmaand 20/01-18/02), Ventôse
(windmaand 19/02-20-03), Germinal (kiemmaand 21/03-19/04), Floréal (bloeimaand
20/04-19/05), Prairial (weidemaand 20/05-18/06), Messidor (oogstmaand
19/06-18/07), Thermidor (gloeimaand 19/07-17/08) en Fructidor (vruchtenmaand
18/08-16/09). Een maand werd verdeeld in 3 maal 10 dagen, waarvan de tiende dag,
decadi genaamd, een feestdag was. Elke dag had een naam. De benaming voor de
decadi waren namen van landbouwwerktuigen. De vijf toegevoegde dagen waren
toegewijd aan de deugd (fête de la Vertu), het vernuft (fête du Génie), de arbeid (fête
du Travail), de opinie (fête de l'Opinion) en de beloning (fête des Récompenses).
Vanaf de annexatie van onze gebieden met Frankrijk in oktober 1795 probeerden
de Fransen hier de republikeinse kalender in te voeren. Vooral in de Vlaamse
gewesten, waar men zeer weigerachtig stond tegenover de kerkvervolgingen en de
Franse instellingen en gebruiken vond hij weinig of geen ingang. Alleen waar men
ertoe gedwongen werd, gebruikte men de republikeinse kalender naast de
Gregoriaanse. Meestal vermeldden de drukkers in hun almanakken beide stijlen. Op
14 Germinal VI (3 april 1794) vaardigde de bezetter dan ook strengere maatregelen
uit, waarbij gesteld werd dat de republikeinse almanak de enige wettelijke kalender
was die mocht gevolgd en gebruikt worden. De municipale besturen moesten hem
toepassen. Het openbaar leven moest volledig aan de nieuwe kalender aangepast
worden. De plaatselijke bevolking bleef echter afkerig van alles wat Frans was.
Herhaaldelijk moest men die bevolking aanmanen de feesten op decadi te vieren.
Voor de katholieken vormde het verplicht rusten op decadi, naast zon- en feestdagen,
een probleem omdat er uiteindelijk op een zeer groot aantal dagen niet mocht gewerkt
worden.
R. Engelrelst

Literatuur
- D. VANDECANDELAERE, De Tijdrekening. De kalender Juliaans,
Gregoriaans, Republikeins, Roeselare, 1988, p. 65-84.
- E.I. STRUBBE & L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de
moderne tijden in de Nederlanden, Antwerpen-Amsterdam, 1960, p. 49.
- Zie ook MV. 1794, n. 111 en 112.
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Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1795.
Jaerschrift.
tUssChen's fransChens regeerIngsLoosheIJD VoorWaer, begInt het
eenDUIJst seVenhonDert en VIJfentnegentIgste Iaer
[Januari]
(1 januarij 1795)
- fol. 1 - Op den 1 januarij om 10 1/2 uren 's morgens begonde het carilion op den
thooren tot den 1 uren te speelen en alle de klokken der stadt luijdenden tot den 11
uren. Om 11 1/2 tot twalf uren en van 12 1/2 tot 1 uren wiert tot drij mael dit generael
geluijt hernomen, welken vruegdeteekens zoo men zegt op heden gepleegt zijn wegens
d'aengekomen tijdinge dat het Holands stedeken Graeve(1) door de Fransche troupen
is verovert geworden. Met het begin van dit jaer is mij ter hand gekomen en werd
publijk verkogt eenen almanak, versaemeling sub N. te zien, waer in 't Vlaemsch
nevens den gewonen almanak uijtgedrukt staen alle de belaechelijcke naemen aen
ider dag van 't jaer gelijk aen degene der decaden toegeeijgent. Daerin zal het
naegeslagt met verwonderinge zien hoe door de Fransche alle naemen der heijlige
verworpen zijn en hoe zij dus nog Godt nog relegie meer en herkennen.
Uijt een staljen(2) onder duijsende, op de laeste daegen van het gepasseerde jaer
binnen Brugge voorgevallen, zal men ook - fol. 2 - konnen sien tot hoe verre reets
menige ingesetene deser stadt Brugge, zelfs sonder dwang, aen die in geene landen
gepleegde relegie ingewikkelt zijn. Zekeren Genotte(3), wonende op de Mart, de
Fransche teenemael toegenegen, was met dezelve in den laesten aftogt uijt de
Nederlanden gelijk menige andere medegevlugt en is in de maendt julij van den
gepasseerden jaere als een Franschen agent binnen dese stadt Brugge aengekomen.
Desen nu reets veerthien jaeren getrouwt zijnde hadde bij zijne vrouw geen kinders
verwekt, wanneer nu zijne vrouw, den man nauwelijks ses maenden aengekomen,
van eenen volkomen wonderbaeren Franschen Herculus verlost is. Dit om zoo te
zeggen wonderbaer kint, uijt d'hoofde van d'afwesigheijd van zijnen vaeder, is volgens
de wetten in 't verwoest Vranrijk ingevoegen in plaets van gedoopt te worden,
gedraegen naer het vergaedert magistraet en des zelfs naem is aldaer geanregisteert(4),
ter presentie van twee getuijgen in plaets van peter en meter, welke waeren den soon
van Jaques Hertebout op de Mart, onder de Fransche troupen dienende en de dochter
van de weduwe Breijdel op d'Eijermart, welke van alle de inwoonders deser stadt
die welduncken genoegsaem om hunne Franschgesint-heijd bekent zijn. Aen den
jongen helt onser eeuw wierdt bij het anregisteeren den naem van Brutus Maria
Genotte gegeven, zonder dat er eenige verdere formaliteijten van doop of religie
gedaen wierden(5). Veele andere worden op die wijze van - fol. 3 - Franschgesinde
ouders in de weijrelt opgebragt, dezelve hunne heijligen doop en heele religie
veragtende. Gelijckkelijk gaet het met de houwelijcken der zelfsgesinde kinderen,
die zonder het herkennen van eenigen priester door het magistraet bekragtigt worden.
Ziet nu lieven leser hoeverre het onder menige andere snoode inbrueken met onse
h. religie gekomen is.
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Met het begin van dit jaer wordt de ordinaire gasette vervolgt, gelijk men in N.
LXXXIV zien kan. D'andere Gensche gasette die par numeros tot N. XXXIX
uijtgegeven was en die een boekdeel uijtmakt en veel licht tot de tijdtsomstandigheden
gegeven heeft is gestaekt met het begin van dit jaer en in plaets van dese wordt eene
tweede gasette tweemael ter week uijtgegeven onder den tijtel N. I gasette van Gend,
vrijheijd, gelijkheijd met goetkuering van het committé van waekzaemheijd der stadt,
zooals breeder met d'aenteekening in dezelve zal konnen gesien worden(6).

(3 januarij 1795)
Op den 3 januarij zijnde martdag was er wederom zoo in 't boterhuijs als in d'halle
een overgroot gedroom, zoo om boter als graen te bekomen, dusdaenig dat er wederom
verscheijde vrouwspersoonen gekwest wierden, zonder dat er nogtans eenige doodt
bleeven. Het gedroom was zooveel te grooter omdat er groote cortresse van graen
was, wordende aen meer als 500 vrouwspersoonen een biliet gegeven en belooft dat
zij op aenstaenden woensdag van graen zullen bedient worden.

(4 januarij 1795)
- fol. 4 - Op den 4 januarij om 3 uren 's middags begonde het carilion op den thooren
tot 6 uren te speelen. Om 3 1/2 tot 4 uren, van 4 1/2 tot 5 uren en om 5 1/2 tot 6 uren
wierden op bevel van d'overste der Fransche republijk alle de klokken der stadt geluijt
het welk als vermelt onder het geduerig speelen van 't carilion tot drijmael herhaelt
wiert; dit wegens d'aengekomen tijding dat het fort Duerhin(7) gelegen voor Manheim
bij capitulatie die in de gasette zal konnen gesien worden, onder de Fransche magt
is gebragt geworden.

(5 januarij 1795)
Op den 5 januarij wiert bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat er voor het
Fransche leger moeten besorgt worden 15000 paeren schoonen(8), waerom alle het
leder en schoonen dat er binnen de stadt bevonden wordt in requisitie gestelt is en
door d'eijgenaers binnen de twee daegen op verbuerte der zelve eenen inventaris
moet overgelevert worden. LXXIV en N. II van den 5 januarij etc.

(7 januarij 1795)
Op den 7 januarij wiert bij vergaende advertentie van het vecariat van 't bisdom van
Brugge rond de stadt gedaen eene generaele collecte voor den gemeenen armen
wegens het aenhoudende streng jaergetijde(9) en den nood die zig in alle de saeken
van d'eerste nootsaekelijkheijd en levensmiddelen begint te veropenbaeren(10). Want
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heden als saterdag vermelt, het volk belooft zijnde dat het zoude graenmart geweest
hebben en was er niet een graen in d'halle aengebragt, waerom heden voor siegte
gevolgen gevreest wiert.

(8 januarij 1795)
Op den 8 januarij wiert van 't stadthuijs afgekondigt dat het heele import der gevraegde
geltcontributie voor den 10 pluviose aenstaende voor het arrondissement van Brugge
moet voldaen zijn op pene dat naer dien dag dezelve contributie alle daege met 25000
livres zal worden verhoogt en dat er alle daege vijf autagen(11) naer Vranrijk zullen
gevoert worden, het volk in groote verslaegentheijd dompelt(12). LXXXV en N. III
gaset 8 januarij, etc.

(10 januarij 1795)
- fol. 5 - Op den 10 januarij was men wegens den martdag voor de droefste gevolgen
bevreest, want 's morgens op de botermart meer als d'helft der vrouwspersoonen
zonder boter moetende naer huijs keeren, was de murmuratie overgroot; welke op
de graenmart nog veel grooter wiert. Op de plaetse van d'halle waeren rondom
diversche parken van balien afgesleegen waerin d'eerste geplaest wierden die op
gepasseerden saterdag geen graen en hadden bekomen, vervolgens d'andere die eerst
kwaemen, in d'andere parken geplaest wordende, maer de menigte vrouwspersoonen
niettegenstaende alle die voorsorgen wederom de teweeg zijnde schaersheijd ziende,
droomden al haest alle de balien
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door en het graen dat er was wiert aen de meest droomende als eene soort van
plondering uijtgemeten, zoodat er wederom meer als 500 waeren die geen graen
kreegen. Dese liepen in den naermiddag naer den Franschen commandant en naer 't
stadthuijs en wierden onder veele bedreijgingen content gestelt dat er seffens in eene
betere bediening van graen gaet voorsien worden.

(12 januarij 1795)
Op den 12 januarij wiert van 't stadthuijs bij orders van 't magistraet afgekondigt dat
alle degone van eene quantiteijt graen, en alle hoegenaemde levensmiddelen tot de
aerdappelen inclus voorsien zijnde, binnen de drij daegen naer de publicatie deser
op pene van confiscatie eene exacte lijste moeten overgeven welke door heel 't
Brugsche Vrije ook is gedaen geworden(13). N. IV en N. LXXXVI gaset 12 januarij,
etc.

(13 januarij 1795)
- fol. 6 - Op den 13 januarij tusschen alle de schrikkelijcke ellenden en schaerheijd
van alle saeken van d'eerste nootsaekelijkheijd waermede de Nederlanden reets
geplaegt en nog meer staen te worden en tusschen een alderstrengste winterjaergetijde
dat met de meeste hevigheijd geduerig aenhout, saeg men wederom de Franschgesinde
die niet als den ondergang van alle hunne medeborgers verlangen, den kop opsteken
en ongeluckige schijnbaere vruegdeteekens plegen, wegens d'aengekomen tijding
zoo'er geseijt wordt dat het stedeken Thiel(14) in Holant door de troupen der Fransche
verovert is, begon om 11 uren van desen morgen het carilion op den thooren te speelen
van 11 1/2 tot 12 en van 12 1/2 tot 1 uren wierden alle de klokken der stadt geluijt
en om 3 uren tot 5 uren wiert het gespel van 't carilion vernieuwt wanneer wederom
van 3 1/2 tot 4 uren en van 4 1/2 tot 5 uren andermael het gedommel van alle de
klokken der stad hernomen wiert.

(15 januarij 1795)
Op den 15 januarij was er door 't magistraet aen alle de wijkmeesters deser stadt
orders gegeven om elk te gaen rond zijne respective wijk tot het opnemen van de
generaliteijt der persoonen in de stadt wonende, te weten met het maeken van 't
onderscheijt van alle die boven en onder de 8 jaeren oudt zijn. Die lijsten moeten
nog desen avond door alle de wijkmeesters aen 't collegie overgedraegen worden(15).
N. V en N. LXXXVII gaset 15 januarij, etc.

(16 januarij 1795)
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- fol. 7 - Op den 16 januarij wiert 's morgens om 11 uren het gedommel van 't carilion
en het luijden der klokken zoo den morgen als naermiddag om 3 uren als op dijssendag
den 13 deser, hiervooren vermelt, hernomen ter oorsaeke zoo men zegt, dat het fort
Heusden(16) in de magt der Fransche troupen overgegaen is. Door dit ongehoort
gedommel van 't carilion en klokken, dat als zonder voorbeelt is, en door het nog
altijdt aenhoudende streng winterweder, zijn er reets verscheijde klokken, door het
geduerig luijden en door de vorst gebarsten, onder welke is de groote klokke van de
parochiale kercke van St-Anne. Alles doet de Fransche roovers zig daer weijnig
aengelegen laeten, terwijl de spraeke algemeen is dat alle klokken der stadt en al het
resteerende zilver der kerken in requisitie staet genomen te worden. Uijt alle dit kan
den leser oordeelen hoe alle welpeijsende, tusschen alle die gewaende
vruegdebedrijven in hunne huijsen sitten dugten en sugten, veele reets nogtans
tevooren wel hebbende, reets den nood van alle d'eerste nootsaekelijkheden
gevoelende. De publicatie van 't stadthuijs, heden gedaen, welke versaemeling sub.
N. kan gesien worden, en waerbij de graenmart afgeschaft is, en magasijnen staen
opgeregt te worden zal in 't toekomende bewijsen den generaelen nood aen welke
wij alle staen blootgestelt te worden(17).

(17 januarij 1795)
- fol. 8 - Op den 17 januarij zijnde martdag was tot overgroote schaede van alle de
inwoonders deser stadt, den martdag bijnae gelijk aen eenen anderen dag der
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week geworden, uijt hoofde dat'er heden weijnig of geen boerewaegens zijn
aengekomen, doordien geduerende de weekdaegen, de graenen in 't magasijn in
d'halle zullen aengebragt worden. Door desen middel zal onse te voorheen bloeijende
stadt al haest aen een dorp gelijk, en alle inwoonders zoo van boter, eijeren als
gevolgelte, dat naer de mart gebragt wiert, berooft worden. Tusschen alle dese
ellenden hoorde men desen naermiddag van 3 tot 5 uren, wederom het carilion speelen
en van 3 1/2 tot 4 en van 4 1/2 tot 5 uren, alle de klokken der stadt luijden ter oorsaeke
van d'aengekomen tijding dat het fort Knotsenburg(18) door de Fransche troupen is
verovert geworden.

(19 januarij 1795)
Op den 19 januarij saeg men het eerste schouwspel van den algemeenen hongersnood
die er gevreest werd. Ingevolgen d'ordonantie van vrijdag moesten heden morgen
de wijk D. en 's middags de wijk F. in d'halle om graen te haelen met hunne kaerte
aenkomen, alwaer van ider mensch alleen boven de 8 jaeren 5 pond gemengelt graen
voor 10 daegen gegeven wiert. Zijnde alleen maer kaerten gegeven aen degone het
opgeregt committé van subsistance die denkt noodig te hebben uijt welk regelement
groote troubelen gevreest worden. N. VI en N. LXXXVIII gaset 19 januarij, etc.

(20 januarij 1795)
- fol. 9 - Op den 20 januarij wiert volgens de voorgaende ordonantie aen den
inwoonders der wijken C en A, het half pond gemengelt graen daegs aen d'armste
inwoonders der zelve wijken in d'halle gedistribueert, waerdoor als gisteren de
murmuratie onder het volk zeer groot was. Wegens d'aengekomen tijding dat het
eijlant Betuven(19) onder de magt der Fransche troupen overgegaen is, hoorde men
desen morgen en naermiddag het gedeuerig gedommel van 't carilion en het luijden
van alle de klokken dat als op de voorgaende daegen geplogen 't elkens desen morgen
en naermiddag 't elkens twee halve uren herhaelt wiert. Bij orders van 't magistraet
is desen morgen van 't stadhuijs eene publicatie afgekondigt behelsende dat het
magistraet alle ingesetene deser stadt verwigtigt dat alle zoo mans als vrouwen de
nationeele cocarde moeten draegen en dat ider aensogt word op de daegen van de
decaden aen zijn huijs het drijcaleurig vaendel te laeten waeijen, voorts dat er op
morgen eene feest zal geviert worden, waerom alle speellieden op instrumenten op
morgen ten 12 uren met dezelve op de Mart te komen versogt worden(20).

(21 januarij 1795)
- fol. 10 - Op den 21 januarij tweejaerigen verjaerdag op welcken Ludovicus den
XVI, koning van Vrankrijk, op een schavot zijn ongeluckig leven geeijndigt heeft;
is desen merkweerdigen dag door de heele republijcke van Vranrijk en in alle de
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overwonnen bij orders van de Conventie van Parijs als eene publicke vreugdefeest
geviert geworden. Uijt een staljen op hoedaenige wijse die vruegdefeest in dese stadt
Brugge is ter uijtvoer gebragt geworden zal men in de toekomende tijden konnen
afmeten op hoedaenige nog meer veragtelijcke wijse voor de koningen die feest door
heel Vranrijk is geviert geworden.
Om 7 uren dan van desen morgen wiert die ongeluckige feest aengekondigt door
al het luijden der klokken tot den 8 uren, dan begonde het carilion op den thoren den
heelen dag te speelen tot 's avons ten 6 uren tusschen welke het geluijt der klokken
geduerigde den dag verscheijde maelen geduerende een ure herhaelt wiert. In den
morgen wiert in 't midden der Mart nevens den vrijheijdsboom een groot vuur bereijt
van meer als twee voeren hout en op de vier hoeken van de Mart wierden vier
pektonnen op hooge staeken geplant zonder dat men eijgentlijk wist wat dit alles
ging beduijden. Om 11 uren van desen morgen - fol. 11 - kwam de militaire besettinge
op de Mart rond het voorbereijt vier en makte batalion carré wanneer om 12 uren
het vuur te midden de Mart ontsteken wiert gelijk de vier geplante pektonnen op de
vier hoeken staende. Rond dit vuur saeg men weijnig of geene goede borgers dan
alleen een menige jongers en Frans-
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gesinde deser stadt die gelijk de militaire hunne hoeden opstaeken en ‘Vivat de
republijcke’ uijtriepen. Nauwelijks was die sotte pligtigheijd volbragt of de jongers
wegens het geduerig sneeuwen en koude zonder voorbeelt, smeeten de vier pekstaeken
omverre en warmden hun bij het vuur derzelve. Volgens de gerugten die er in den
morgen verbreijt waeren alleen door verderffelijcke Franschgesinde uijtgedagt,
moesten de heeren der collegien deser stadt en 's Landts van de Vrijen gelijk ook
alle de geestelijcke standt rond het vier en vrijheijdtsboom komen dansen, dog desen
naermiddag vernam men dat desen dans eenen anderen was als degone die dezelve
Franschgesinde hadden uijtgedagt en dat alle de leden der collegien in plaets van
dansen teenemael op het scheijden hunner sittingen waeren afgedankt en dat er eene
vereenigde municipaliteijt zoo voor de stadt als voor 't Vrije bestaende - fol. 12 alleen uijt Franschgesinde vagebonden staet opgeregt te worden(21).
Om vier uren van desen naermiddag wiert andermael in 't midden der Mart een
groot vuur bereijt gemakt in welke geplant was de staek die ten tijde van de geluckige
keijserlijcke regeering als fol.(22) vermelt op den Burg geplant geweest heeft aen dese
staek was ook gehegt den dobbelen arend die boven op dezelve gestaen heeft en tot
meerder schandel voor de koninglijcke kroonen was boven op dezelve gestelt, de
kroone die sedert zoo menige jaeren op de schouwe van 't stadthuijs gestaen heeft
zooals wegens des zelfs luijster in de jaerboeken van Brugge beschreven staet(23).
Heel dien belachelijcken toestel bereijt staende om verbrant te worden, wierden op
't onvoorsiens voor d'hooftwagt afgelost ses stukken swaer kanon, die met d'eerste
laeg(24) bij duijsenden ruijten van de vensters op en ontrent de Mart in stukken deed
breeken, welke laegen daernae met nog meerdere schaede der zelve vensters herhaelt
wierden, zulks veroorsakte wegens den strengen vorst zoo een ijselijk gerugt dat het
scheen eene forme - fol. 13 - van aertbevinge te zijn. Tusschen dese laegen des kanons
wiert het haetelijk vuur ontsteken en de staeke, aernd, croone en nog eenige andere
beduijtsels als voorseijt ontsteken en in den tijdt van een halve ure teenemael verbrant,
tusschen het vruegdegeroep der jongers en haetelijcke Franschgesinde, dog zoo niet
dat men de locht hoorde weerglammen, terwijl alle borgers die welpeijsen al sugtende
in hunne huijsen blijven, genoegsaem voorsiende dat het begin onser rampen, miserien
en ellenden nog maer een begin is van hetgoon door de gehaete klijke der
Franschgesinde staet uijtgewerkt te worden. Veele hadden ook op heden door de
vensters hunner huijsen uitgesteken het drijcaleurig vaendel, maer zulks nog geen
gebodt zijnde, konde men hieruijt genoegsaem onderscheijden alle die Franschgesint
zijn.
Aldus eijndigde binnen Brugge die haetelijcke feest, die men saeg ter uijtvoer
brengen wegens het schaedig halsgeregt van eenen gesalfden koning, die nu reets
sedert twee jaeren het tijdelijk met het eeuwig verwisselt heeft. Wegens d'afschaffing
der collegien was er nog desen avond - fol. 14 - in forma opgeregt een committé van
surviliance bestaende in negen persoonen deser stadt, alle bekent voor de meest
Franschgesinde vagebonden die zeffens sittinge in het landthuijs van de Vreijen
genomen hebben en zoo men genoegsaem voorsiet daeden zullen gaen uijtwerken
die alle welpeijsende doen sidderen en beven(25). Tusschen alle dees troubelen zijn
de wijken E en B volgens de bekentmaekinge van den 15 deser in d'halle tusschen
een hevig geknor elk van een half pond broot daegs, als de voorgaende bedient
geworden.
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(22 januarij 1795)
Op den 22 januarij was men 's morgens als van eenen blixemslag getroffen op 't
vernemen van d'eerste daeden van onmenschelijkheijd die het committé van
surviliance geassisteert door de Fransche geduerende desen nagt heeft uijtgewerkt.
Wegens den agterstel van de nog te betaelen contributie in numerairen van vier
millionen Fransche livres waerin de stadt Brugge en haer arrondissement geschat is,
waeren geduerende desen nagt meer dan 60
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persoonen deser stadt op 't onvoorsiens en zonder hunne wete op eene barbaersche
wijse van hun bedde en uijt hun huijs, uijt clooster gelicht onder - fol. 15 - welke hun
bevonden verscheijde van de meest begoede deser stadt en eenige uijt alle de abdijen
en cloosters. Om een staljen te geven hoedaenig dese onverwagtende lichting
geduerende desen nagt plaetse gehadt heeft dienen hier gemelt te worden eenige van
die vreetheden die men heden vernomen heeft. Geduerende desen nagt waeren de
schurken van het committé van surviliance gegaen in de verscheijde wijken der stadt
en ligten met gewelt hunne medeborgers uijt hunner huijsen, tusschen de militaire
wagten met smaet bedreijgingen en scheltwoorden. Met het geestelijk leefden zij
nog schrikkelijcker, want dit gespuis in d'abdije van den Duijne gekomen zijnde,
waeren alle de moningen van den choor besig met het zingen der metten, en hunne
teweeg zijnde aenhouding gewaer wordende, vlugte elkeen aen een kant dusdaenig
dat het gespuijs in den hoop schoot en onder ander eenen der moningen zoodaenig
kweste dat hij daegs daernaer zijnen arm is afgeset geworden(26). Door dit gewelt
gelukte het hun thien van dezelve moningen mede te sleepen, die in het stadthuijs
beweegt wierden. In 't clooster van de paters Carmeliten ook op dusdaenigen voet
gekomen zijnde brak in 't vlugten eenen der paters zijnen - fol. 16 - arm, verscheijde
ook van die paters op een barbaersche wijse medegesleept wordende. Onder de
particuliere die meest geleden heeft, is geweest den heer paster Galiard van de
parochiale kercke van St.-Gillis(27); desen in zijn bedde liggende slaepen wanneer het
gespuijs hun kwam haelen, tragte zig te redden door de vlugt, waerom hij in zijn
hemde zijnde vlugte tot op een der mueren zijner agterplaets. Dog door dezelve
overmagt omringt zijnde wiert hij aengevat en als een hond gesleept tot in 't stadthuijs,
hem nauwelijks vergunt wordende den tijdt tot het aentrekken van eene capote of
surtou(28) hem ook onder den weg duijsenden scheltwoorden toegebragt wordende.
Uijt dit kleijn staljen zal men in 't toekomende konnen afmeten hoe schrikkelijk desen
nagt voor die 63 ongeluckige persoonen, medeborgers van onse stadt afgeloopen is.
Desen naermiddag was de sekere tijdinge alhier aengekomen dat de steden Arnheim
en Uijtrecht door de Fransche troupen verovert zijn waerom seffens het carilion van
3 tot 5 uren en alle de klokken der stadt van 3 1/2 tot 4 uren en van 4 1/2 tot 5 uren
geluijt wierden. N. VII en N. LXXXIX gasetten van 22 januarij, etc.

(23 januarij 1795)
- fol. 17 - Op den 23 januarij met het aenkomen van den dag saeg men de
droefgeestigheijd op 't wesen van alle de welpeijsende inwoonders deser stadt, terwijl
om 7 1/2 uren van desen morgen met verscheijde fouturen die vanuijt het stadthuijs
alle agter elkanderen reeden naar de citadelle van Rijssel weggevoert wierden de 63
persoonen gisterennagt, als vermelt, met gewelt uijt hunne cloosters en huijsen
ontruckt. Dese van welke men vreest verscheijde van schrik te zullen sterven, hebben
den gepasseerden nagt en dag in het stadthuijs moeten verblijven waer zij op hun
eijgen kost, voor hun hebben moeten doen besorgen de noodigheden voor de reijs,
verscheijde met holleblokken en grooive cousen voor de uijtnemende koude gekleet
zijnde; zij zullen tot Rijssel moeten verblijven, totdat het heele impost van de
contributie in numerairen voor de stadt Brugge zal voldaen zijn en bovendien alle
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de onkosten der reijs moeten betaelen en daegelijks op hunnen kost moeten teeren.
Onder dese weggevoerde autagen zijn er verscheijde zelfs die met alle moeijte reets
hun aendeel in de contributien voldaen hebben, welke dus niettegenstaende als
d'andere weggevoert zijn. Om vier - fol. 18 - uren van desen naermiddag wiert het
nieuw magistraet geinstalleert, dat vereenigt is met hetgone deser stadt Brugge en 's
Landts van den Vrijen, gelijk als d'aengestelde leden, uijt de lijst sub N. te zien mij
ter hant gekomen wijtloopig kan gesien worden, gelijk ook de forme van aenstellinge
en op hoedaenige wijse de oude magistraeten zijn afgedankt
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geworden(29). Dese installatie wiert aen het volk bekent gemakt door het spelen van
't carilion van 4 tot 5 uren wanneer ook alle de klokken der stadt geluijt wierden.

(24 januarij 1795)
Op den 24 januarij wegens d'opschorting der coorenmart, was het andermael binnen
dese voorheen bloeijende stadt Brugge alsof het geen martdag zoude hebben geweest,
waerdoor het gebrek aen alle saeken van d'eerste nootsaekelijkheijd hoe langer hoe
meerder begint gevoelt te worden.
Om 12 uren wiert bij orders van 't magistraet van 't stadthuijs afgekondigt dat de
kooprijcke stadt Amsterdam en heel Holant door de Fransche troupen verovert is en
dat dese verbaelen de victorien deser naermiddag en de twee volgende daegen aen
het volk door het luijden van alle de klokken der stadt en het speelen van den beijard
zal aengekondigt worden; welk gespel - fol. 19 - van 't carilion en bijnae onophoudelijk
gedommel van alle de klokken der stadt, verscheijde uren tot den 8 uren van desen
avond herhaelt wierden. Wie zal in 't toekomende niet verwondert zijn over de zoo
spoedige overwinning door de Fransche van Amsterdam en van heel Holant, dat
gelegen in 't midden der zelve als onverwinnelijk gerekent wiert en dat nu door de
Fransche legers bijna zonder het verlies van eenige manschap verovert is geworden.
Het streng jaergetijde zonder voorbeeld deser eeuw het toevriesen van de zee van de
geinondeerde landen, van de Wael en alle de revierren zijn d'oorsaek van die
overwinning zooals in de gasetten breeder kan gesien worden(30).

(25 en 26 januarij 1795)
Op den 25 en 26 januarij om 7 uren 's morgens begonde het carilon op den thoren te
speelen en alle de klokken der stadt te luijden, om 11 tot 12 uren wiert hetzelve
herhaelt en dan wederom van 4 tot 5 uren zoodat het binnen dese stadt het speelen
van 't carilion en het luijden der klokken als geene nieuwigheijd meer wordt en men
dit gedommel begint gewent te worden. Aen menige huijsen ziet men ook dees twee
daegen het drijcaleurig vaendel waeijen waerdoor de vruegt over de verovering van
Holant betoont word. N. VIII en N. XC gasette 26 januarij, etc.

(27 januarij 1795)
- fol. 20 - Op den 27 januarij was elk om 't meest verheugt wegens het ingevallen
doijweder, verselt met eenen hevigen regen, waerdoor veele huijsen wegens de groote
bevrosentheijd van de goten en daeken zeer merkelijk beschaedigt wierden. Sedert
meer dan 7 weken liggen nu alle de waters bevrosen en zoo wegens desen
ongeluckigen toeval, als wegens d'alderongeluckigste tijdtsomstandigheden is den
heelen koophandel gestremt en alle eetwaeren en saeken van d'eerste
nootsaekelijkheijd zijn nauwelijks meer te bekomen, zoodat wij nu een zeer ellendig
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leven beleven temeer omdat den vorst van desen winter zoo streng is dat geene jaeren
deser eeuw daeraen konnen vergeleken worden, terwijl op zommige daegen den
barrometre zoo hoog op het vriespunt gestaen heeft dat de berugte jaeren deser eeuw
als geweest zijn de jaeren 1709, 1740, 1763 en 1787 en 1788 van welkers laeste in
mijne beschrijvinge mentie gemakt is(31), daeraen niet konnen vergeleken worden,
uijt alle welke ook af te meten is hoe den nood tegenwoordig algemeen is en nog
staet vergroot te worden.

(28 januarij 1795)
- fol. 21 - Op den 28 januarij en de twee volgende daegen wiert aen d'inwoonders
deser stadt in d'halle vernieuwt de uijtreijkinge van graen, in hetzelve order en op
den voet zooals in d'ordonantie van den 15 deser geordoneert is, onder menige
murmuratien wederom niet meer als een half pond graen daegs voor ider persoon
gegeven wordende. Om 1 uren van desen naermiddag tot 2 uren en van 5 tot 7 uren
speelde het carilion op den thoren en alle de klokken der stadt wierden geluijt ter
oorsaek van d'aengekomen tijding dat Bergen op Zoom en Breda door de troupen
der Fransche zijn verovert geworden.
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(29 januarij 1795)
Op den 29 januarij zijnde decadi van de Fransche maendt pluvios, genaemt bijlle(32)
toegewijt aen de eerbaerheijd zooals in den almanak van deesen jaere met alle
omstandigheden kan gesien worden, saeg men alle huijsen deser stadt volgens de
voorgaende ordonantie het drijkaleurig vaendel waeijen en alle vrouwspersoonen
cocarden draegen(33), door alle weldunkende persoonen deser stadt desen feestdag,
aen onse religie niet eijgen, koekebakkersmestdag genaemt wordende. N. IX en XCI
gaset van 29 januarij, etc.

(30 januarij 1795)
- fol. 22 - Op den 30 januarij saeg men met 't opkomen van den dag aen alle de hoeken
der straeten in plaets van geplakt met een coordeken aen eenen naegel hangen eene
wijtloopige Fransche ordonantie inhoudende 12 bladzijden in folio en behelsende
een strict bevel dat alle administratuers van godtshuijsen, weesenhuijsen,
stedeschoolen en alle andere stigtingen van bremhertigheijd onder welken naeme
het zijn mag, binnen de 20 daegen naer d'afkondinge deser moeten overbrengen
eenen generaelen staet van alle dat zelfs inkomen, reliqua en boni(34), van hetgone
dezelve respectivelijk besitten. Zulks zegt men te zijn om naer d'overgaeve deser in
der zelver administratien eene meerdere gelijkformigheijd te besorgen of alle die
stigtingen te vernietigen en daeraf maer eene gelijcke te maeken.
Heden was men als door eenen blixemslag getroffen op 't zien dat naer eenige
sneeuw die er desen nagt gevallen heeft dat het dooijweder in eenen zoo strengen
vorst als tevooren verandert was; alle redens heeft men om te vreesen dat indien dit
weder eenige daegen aenhout den aenstaenden ougst door het bovenwater te lande
zal vervrosen zijn.

(31 januarij 1795)
- fol. 23 - Op den 31 januarij was den martdag wederom gelijk aen eenen anderen
dag der week, doordien er geene boerewaegens meer aenkomen en waerdoor alle de
levensmiddelen van d'eerste nootsaekelijkheijd nauwelijks voor gelt meer te bekomen
zijn.
Heden zijn vanwegens de Fransche republicke bij orders van de municipaliteijt
van 't stadthuijs afgekondigt verscheijde ordonantien, hooftsaekelijk behelsende dat
alle de verpande goederen in de bergen van bremhertigheijd staende, behoorende
aen de uijtgewekene van het Belgische land, in profijte van de republicke verbuert
zijn en dat integendeel alle de panden aldaer beleent staende tot 20 livres aen de
eijgenaers gratis zullen wedergeven worden, gelijk ook degone tot 50 livres mits den
opleg van 20 tot 50 livres doende(35). Eene andere bekentmaekinge behelst de
schrikkelijcke gevolgen welke de stadt Brugge nog te verwagten heeft indien de
geltcontributie binnen eenige daegen niet ten vollen voldaen worden(36). Eene andere
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bekentmaekinge behelst dat er tot Parijs zijn - fol. 24 - opgerecht normale schoolen
zooals breeder in de Gensche gasette te zien is, waertoe de jongelingen deser stadt
genoodigt worden hun naertoe te begeven om aldaer onderwesen te worden. Boven
de onkosten der voijage zal elk van ider hun aldaer begevende, bekomen een
tractement van 1200 livres voor vier maenden, zullende hun, die zig daer naetoe
willen begeven door de municipaliteijt de naerdere instructie gegeven worden(37).
Behalvens dese placaeten worden daegelijks nog verscheijde andere geplakt zoo
nopens de brandewijnstookerijen die verboden zijn, wegens de requisitien van alle
levensmiddelen(38), sententien uijt Brussel en Antwerpen en verscheijde andere
voorwerpen alle te lang om afzonderlijk te verhaelen. Volgens d'ordonantie van de
agenten van de zoogenaemde Fransche republijcke zijn op den 1 februarij in de
parochiale kercken deser stadt, gelijk in de cloosters, verscheijde van die ordonantien
agter het sermoen moeten afgelesen worden, zoodaenig wijtloopig zijnde dat er
nauwelijks konde gepredikt worden. Alle welke voorteekens zijn aen wat al rampen
onse reets beroofde geheijligde kerken door het Fransche gespuijs nog staen
blootgestelt te worden.

Eindnoten:
(1) ‘Graeve’: Grave, gemeente in de provincie Noord-Brabant (Nl.).
(2) ‘Staljen’: staal, staaltje, proef, blijk, vooral in de verkleinvorm.
(3) Betreft Goderis J. Genotte, koopman, die een van de trouwste medewerkers was van de Franse
commissaris Sibuet in de periode 1792-1793. Hij was lid van de Société Littéraire en enige tijd
voorzitter van de Jacobijnse club. Ook zijn vrouw, Isabella G. Maertens, speelde een rol in de
Jacobijnse Club (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de
Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1794), Brussel, 1972, (2 dln.), I, p. 298-301).
(4) De registratie van zo goed als alle geboorten gebeurde tot dan toe door de pastoors bij het
doopsel van het kind. De pastoors leverden elk jaar hun registers, ook die van huwelijken en
begrafenissen, in bij het stadsbestuur. Deze situatie bleef bestaan tot augustus 1796. Toen werd
de eigenlijke burgerlijke stand opgericht. De hier vermelde gebeurtenis dateert al van 26
december 1794 (zie volgende noot). Met deze geboorte start het oudste geboorteregister van
de burgerlijke stand van Brugge, op het ogenblik dat de meeste geboorten nog door de pastoors
werden geregistreerd, zie N. GEIRNAERT, Inventaris van de doop-, trouw en begraafboeken
bewaard in het Stadsarchief van Brugge, Brugge, 1982, p. 15-19 en 146.
(5) Brutus Marie Genotte werd ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand op 26 december
1794 (6 Nivôse III). De getuigen waren Jacques Jean Herdeboudt en Marie Thérèse Breydel.
Jacques Jean werd geboren op 16 december 1774 als zoon van Jacques Herdeboudt en Marie
Thérèse Espanet (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr. 18). Dit
echtpaar staat als één van de eerste echtscheidingen ingeschreven in de registers van de
Burgerlijke Stand.
Marie Thérèse Breydel was één van de vier kinderen van het echtpaar Catharina Van Vyve en
Carolus Breydel en werd geboren op 7 oktober 1771. Zij woonde als ‘jongedochter’ op de
Eiermarkt nr. 26 en overleed op 10 november 1808 (zie SAB., Doop-, trouw en begraafboeken
van de stad Brugge, nr. 15 en MV. 1790, n. 200).
(6) Van Walleghem bedoelde met de ‘ordinaire gasette’ de Gazette van Gend (1723-1914), die
toen gedrukt werd door J.F. Vanderschueren. Deze Gentse krant had tijdens de jaren 1794-1795
te lijden van concurrentie vanuit fransgezinde hoek. Deze concurrentie werd belichaamd door
drukker A.B. Stéven, die in 1794 een eerste poging ondernam met de uitgave van de
Vaderlandsche Gazette van Gend (door Van Walleghem omschreven als ‘D'andere Gentsche
gasette’). Deze uitgave werd zoals Van Walleghem vermeldde eind 1794 gestaakt. Begin januari
1795 begon Stéven met de uitgave van wat kan omschreven worden als een valse Gazette van
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(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Gend (Van Walleghem noemde het ‘een tweede gasette’). Titel, motto en formaat waren bijna
identiek met de echte Gazette. Deze dubbelganger had wel een veelbetekenend onderschrift
met de melding dat ze de goedkeuring meekreeg van het Gentse Comité van Waakzaamheid.
Terwijl de originele Gazette van Gend borg stond voor een meer objectieve berichtgeving, liep
deze dubbelganger met haar republikeinse gevoelens te koop. Zie E. Voordeckers, Een
dubbelganger van de ‘Gazette van Gend’ in 1795, in: Handelingen Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XVII (1963), p. 231-239.
Vermoedelijk Fort du Rhin, d.w.z. het fort aan de Rijn.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 25.
De winter van 1794 op 1795 staat geboekstaafd als één der strengste winters van deze eeuw,
met veel vriesweer en heel wat sneeuwbuien. Van Walleghem maakt in de volgende folio's
verschillende opmerkingen in die zin. Zo vermeldt hij dat er verschillende klokken waren
gebarsten (f. 7) en dat de zee dichtvroor (f. 19), zie ook folio's 20, 22, 25, 26 en 29. Omdat
zulke strenge winters op het einde van de 18de eeuw nogal veelvuldig voorkwamen (ook in
1787 en 1788) typeerden latere klimaat-historici deze periode als de Kleine IJstijd. Ook de lente
en de zomer van 1795 waren niet zo warm en kenden perioden met veel neerslag (f. 107). Door
een warme septembermaand was de oogst nog redelijk (f. 115). Zie E. Vanderlinden, Chronique
des événements météorologiques en Belgique jusqu'en 1834, in: Académie Royale de Belgique,
classe des sciences, Mémoires, Brussel, 1924, p. 283.
Uit dit initiatief blijkt dat de kerkelijke overheid toen niet aan oppositie deed en ook nog na het
overlijden van bisschop F. Brenart op 25 oktober 1794 de Algemene Armenkamer bleef steunen,
zie J. GELDHOF, De armenzorg in de 18de eeuw, en L. PRENEEL, De Brugse clerus in de
Revolutietijd (1794-1802), in: M. CLOET (red.), Het bisdom Brugge(1559-1984). Bisschoppen,
priesters, gelovigen, Brugge, 1984, p. 275-277 en 288 en voor algemene context: J. BASSENS,
De openbare weldadigheid te Brugge 1776-1830, lic. verh. Gent, 1987, 3 dln.
‘Autagen’: (Frans otages) gijzelaars.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 204v; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 38, nr. 123.
Om de kosten van de bevrijding van België te betalen, besloot het Comite du Salut Public op
18 juli 1794 (30 Messidor II) België voor 80 miljoen livres te belasten. Alleen gegoede burgers
en de geestelijkheid zouden voor deze uitzonderlijke belasting moeten opdraaien. Op 21 augustus
1794 vernamen zowel de besturen van Brugge als van het Brugse Vrije dat ze gezamenlijk 4
miljoen livres moesten betalen. Dit moest binnen de 5 dagen gebeuren, zoniet zouden gijzelaars
worden genomen en boetes worden opgelegd. Besloten werd dat de stad Brugge 1 miljoen zou
bijdragen, de geestelijkheid 2 miljoen en het Brugse Vrije 1 miljoen. Onmiddellijk nam het
stadsbestuur de nodige maatregelen. De gegoede bevolking werd in 6 klassen ingedeeld. De
eerste 5 klassen zouden de contributie betalen. De minst gegoede 6de klasse zou instaan voor
de kosten van de inning. De stad zelf zou 648.375 livres voorschieten. De rijke inwoners van
Brugge zouden onmiddellijk 351.625 livres betalen. De rest zouden ze ook betalen, maar zou
beschouwd worden als een lening tegen 4% die door de stad zou worden terugbetaald. Om de
intrest te kunnen aflossen werd de belasting op het verhuren van huizen verhoogd. Het spreekt
voor zichzelf dat niet met assignaten mocht worden betaald. De inning van de belasting wou
niet vlotten. Vooral de geestelijkheid bleef in gebreke. Daarom werden door de Fransen nieuwe
dwangmaatregelen afgekondigd (S. VERVAECK, Enkele bronnen uit de Franse Tijd,
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen, 22, Leuven 1962, p. 5-8;
W. BOUSSY, De gegoede stand te Brugge op het einde van de XVIIIe eeuw, lic. verh. Gent,
1963, deel I, p. 5-17).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 205r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 37, nr. 12.
‘Thiel’: Tiel, gemeente in de provincie Gelderland (Nl.).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 215r.-215v.
Heusden, gemeente in de provincie Noord-Brabant (Nl.).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 215r.-215v.
Dit Noord-Nederlands toponiem konden wij niet localiseren.
‘Betuven’: Betuwe, landschap in Nederland tussen de twee hoofdarmen van de Rijn.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 215v.-216r.
De Franse representanten konden naar willekeur de gemeentebesturen afzetten en nieuwe
aanstellen. Deze besturen moesten trouwens dikwijls gewisseld worden omdat vele leden ontslag
namen. Het Brugs stadsbestuur werd vermoedelijk ontslagen omdat het er niet in slaagde de
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(22)
(23)

(24)
(25)

(26)

(27)
(28)
(29)

(30)

(31)
(32)
(33)
(34)

gedwongen contributie tot een goed einde te brengen. Dit werd de voornaamste taak van het
uit Fransgezinden bestaande ‘comite van survillance’ (P. VERHAEGEN, La Belgique sous la
Domination Française 1792-1814, I, Brussel-Parijs, s.d., p. 538-556). Op 21 januari werd één
nieuwe magistraat aangesteld ter vervanging van de colleges van de stad Brugge en van het
Brugse Vrije: SAB., reeksnr. 118: Resolutieboeken, reg. 1792-1794, f. 126. Deze magistraat
telde 30 leden, nl. een burgemeester, een baljuw, 26 schepenen en twee thesauriers. Ze zijn als
volgt opgesomd: 1. Rielant, apothicaire, bourguemaitre, 2. Tailliu, avocat, bailli; Echevins: 3.
Meulenaere, negotiant, 4. Vermeulen, medecin, 5. Michot, apothicaire, 6. Mamet, brasseur, 7.
Schramme, peintre, 8. Heirens, tanneur, 9. Perneel, de Beernem, 10. Savat, de Maldeghem, 11.
Van de Putte, de Leffinghe, 12. Carton, d'Oedelem, 13. Colens, d'Oedelem, 14. Tilly, réfugié,
15. Van Huelen, réfugié, 16. Barreel, tanneur, 17. Keirsmaker, d'Eeclo, 18. De Net Rielant,
négotiant, 19. Busschop, homme de loi, 20. Delbaere, arpenteur, 21. Bouttens, médecin à
Thourout, 22. Toomkens, médecin de Blankenbergue, 23. Duvevier, chirurgien de
Blankenbergue, 24. Quintin, tanneur à Ghistelles, 25. Coppé, garde magazin, 26. Ley, rentier,
27. Le Doux, tanneur, 28. Verplanken, negotiant; Trésoriers et receveurs generaux: 29. Van
Outryve de Merkem, negotiant, 30. Serdobbel, raffineur.
Zie MV. 1793 en 1794, p. 48, f. 98.
Tijdens de afwerkingsfase van het Brugse stadhuis (gebouwd in 1376-1420) werden beide
schoorstenen met een gouden kroon versierd, zoals heden nog te zien is. Ook de drie torentjes
achteraan het gebouw en de drie torentjes van de voorgevel kregen in de jaren 1417-1420 een
gouden kroon, maar deze kronen zijn later verdwenen. Laatst was in 1421 de middentoren
vooraan bekroond, met eronder de wapenschilden van Frankrijk, Vlaanderen en Brugge. Zie
A. VANDEWALLE, Het Brugs stadhuis: 600 jaar geschiedenis, in: 600 jaar Brugs stadhuis,
1376-1976, Brugge, 1976, p. 10; L. GILLIODTS - VAN SEVEREN, Inventaire des archives
de la ville de Bruges, dl. V, Brugge, 1876, p. 330-334.
‘Laeg’: salvo.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 40, nr. 137; SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden,
1793-1795, f. 235v. De 9 aangestelde leden waren: G.F. Genotte, gepreposeerden van den
agentie der wapens; Mayens, timmerman; Clercq, kuiper; Clerq Denijs, kruidenier; La Meere,
schipper; De Baene, koopman; Goudeseune, koopman; Dorez, timmerman; Verbrugghe, chirurg
te Moerkerke. De secretarissen gekozen door het Comité waren: J.B. Slock en F. Vanden Berghe.
Het hier vermelde incident is bekend gebleven in de geschiedenis van de Brugse Duinenabdij.
De verwonde monnik, Robert Pick, zou enkele dagen later, op 5 februari 1795, overlijden. Toen
de Fransen twintig jaar later in 1814 Brugge verlieten werd de dader van deze aanslag, een
zekere Mayens, bijna gelyncht en opgesloten wegens deze gebeurtenis (A. SCHOUTEET,
Gedenkweerdige aenteeckeningen van Jan Karel Verbrugge, Brugge, 1958, p. 54; A. DUBOIS
en N. HUYGHEBAERT, Abbaye des Dunes à Koksijde et à Bruges, in: Monasticon belge, III,
vol. 2, Luik, 1966, p. 443; J. BONNY, De Duinenabdij te Brugge 1627-1796, in: A. DENAUX
en E. VANDEN BERGHE (red.), De Duinenabdij en het Grootseminarie te Brugge, Tielt-Weesp,
1984, p.41). Vermoedelijk kan deze Mayens geïdentificeerd worden met meester-timmerman
Mayens die in 1799 de Sint-Donaaskathedraal zou opkopen (F. SUYS, Dood van een kathedraal,
in: Sint-Donaas en de voormalige Brugse katedraal, Brugge, 1978, p. 47-50).
Betreft pastoor Melchior-Jean Gaillard (1753-1817), zie MV. 1791, p. 75, n. 50, waar ook al
melding wordt gemaakt van zijn wegvoering in 1795.
‘Surtou’: van het Frans surtout, overjas, wijde mantel.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 226v.-227v; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 40, nr. 130 en 138; SAB., reeksnr. 123: Plakkaten afkomstig uit ongeordend
archief. Ordonnanties, nr. 31.
De Franse generaal Pichegru veroverde Amsterdam op 19 januari. De stadhouder, Willem V
van Oranje, was naar Groot-Brittannië gevlucht. Zoals Van Walleghem terecht opmerkt, had
het leger van Pichegru Holland kunnen bereiken omdat de mondingen van Rijn en Maas
toegevroren waren (J. GODECHOT, La Révolution française. Chronologie commentée,
1787-1799, Parijs, 1988, p. 180).
Zie DG. 1787, p. 185, f. 329; DG. 1788, p. 145, f. 57-58.
De benaming voor de decade die overeenstemt met 29 januari 1795 was cognée: houthakkersbijl.
Zie hiervoor noot 20.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 230v-234r; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 37, nr. 27.
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(35) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 232v; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 37, nr. 27.
(36) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 228r.-228v.
(37) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 227v.
(38) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 242; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 37, nr. 28.
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(Februari)
(2 februarij 1795)
- fol. 25 - Op den 2 februarij wiert om 11 uren 's morgens bij orders van de agenten
der Fransche republicke van 't stadthuijs afgekondigt dat de Fransche republicke, in
aendacht nemende den algemeenen noodt waerin menige eerlijcke luijden deser stadt
Brugge zig wegens het streng jaergetijde bevinden, besloten heeft aen dezelve te
laeten uijtdeelen bij forme van gifte eene zomme van 20000 livres. De distributie
van welcke zal gedaen worden aen de waerlijk nootlijdende eerlijcke huijsgesinnen
door de armkaemers van alle de respective parochien deser stadt zonder dat den naem
van degone waerlijk nootlijde zal mogen veropenbaert worden(39). N. XCII en X gaset
2 februarij, etc.

(3 februarij 1795)
Op den 3 februarij van 's morgens met het opkomen van den dag stonden, aen de
Berg van Bermhertigheijd of zoogenaemde Woeker(40) meer dan 500 persoonen deser
stadt aen alle welcke gelijk de volgende daegen, volgens de proclamatie voornoemt,
dezelve alle hunne panden gratis teruggegeven wierden. Dit alles doet voorsien dat
de Fransche het groot ontroovende, aen het gepuepel het kleijne willen voor niet
geven, om vroeg of laet door dezelve niet overrompelt te worden.

(4 februarij 1795)
- fol. 26 - Op den 4 februarij wiert bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode
en trommelinge afgekondigt dat op de klagten aen de municipaliteijt toegekomen
wegens dat verscheijde persoonen zou vermeten zijn van te lande en op de paelen
deser stadt de boomen en bosschen te schenden, af te kappen en te vernietigen; zoo
wordt om zulks te voorkomen gewaerschouwt dat alle zulkdaenige op het fait zullen
aengehouden en in vangenis beweegt worden en voor amende betaelen tot 60 livres
voor elke boom, talie of boschhout die zij zullen geschonden hebben(41). Het waere
te wenschen geweest dat in die straetschenderije eerder hadde voorsien geweest,
want nu alle de boomen rondt de stadt en buijtevesten meest alle afgekapt zijn en
overgroote schaede aen het hout alom te lande gedaen is tot zoo verre dat wegens de
nog aenhoudende koude heele geattrappeerde benden zig niet ontzien van de
houtwaegens der boeren in de stadt komende te plunderen tot op de houtmart(42) zelfs,
waeraen eerst eenige gattroppeerde jongers beginnen en waernaer menige andere in
de nood en zonder werk zijnde persoonen zig daerbij voegen, waerdoor het te vreesen
is, zoo er niet stiptelijk in voorsien wordt, dat er geen hout meer ter mart zal gebragt
worden.
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(5 februarij 1795)
- fol. 27 - Op den 5 februarij vernam men 's morgens dat er wederom eenige zoo
geestelijcke als weijreltlijcke persoonen geduerende den nagt uijt hunne huijsen zijn
gelicht die in 't landthuijs van den Vrijen beweegt worden om met nog verscheijde
te vatten andere als atagen par eerste daegen naer Vrankrijk vervoert te worden. De
vreetheijd welke het eenige leden van het committé van waeksaemheijd of surviliance
gebruijken tot die oplichting aengestelt, is zoo groot dat zij hunne medeborgers
aensien als honden en als vreede tijgers in hunne oplichting behandelen, hun des
nagts nauwelijks den tijdt laetende om hun te kleeden waerom de geestelijcke en
rijcke in hunne huijsen bevreest sitten, elk vreesende van aldus opgelicht te worden.
Om in de contributie van geltspecien zooveel mogelijk onderstant te besorgen, zijn
heden morgen alle de dekens der ambagten op de collegiekamer geropen om middelen
te beraemen welke die betaeling zoud konnen verhaesten en om is 't mogelijk hunne
medeburgeren te helpen verlossen. Eene zeer strenge proclamatie heden afgekondigt
vermelt dat zoo de geltcontributie niet seffens betaelt wordt dat er nog daegelijks
atagen zullen genomen worden en dat boven de gevolgen waeraen de stadt Brugge
blootgestelt is en dat de contributie sedert den 11
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pluvios met 25000 livres daegs is verhoogt geworden(43). N. XCIII en N. XI gaset 5
februarij, etc.

(6 februarij 1795)
- fol. 28 - Op den 6 februarij is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt en bij trommelinge rond de stadt bekent gemakt eene zeer wijtloopige
proclamatie behelsende: eene teenemael hervorming van het destribueeren der graenen
hooftsaekelijk behelsende dat op maenden toekomende de graenen op de volgende
wijse zullen afgelevert worden(44). Aen alle persoonen der huijsgesinnen zonder
onderscheijt van jaeren, zulks aen de wijkmeesters, die seffens moeten rond de wijken
gaen, zulks versoekende zal voor ider persoon 10 ponden graen voor den tijdt van
14 daegen afgelevert worden en hun de noodige kaerten behandigt worden door het
committé van subsistence(45) in het stadthuijs opgeregt, welke t'eijnde de veerthien
daegen zal hernomen worden. De prijsen der graenen zullen zijn omdat den landtsman
onmogelijk niet bestaen kan, 30 Fransche stuijvers voor de 10 pond graen terwe
gemengelt met rogge en 25 Fransche stuijvers voor de 10 pond rogge. De strengste
huijssoekingen zullen gedaen worden in d'huijsen welke zullen graen versoeken en
welkers inwoonders graen uijt het magasijn zullen versoeken waer men andere graen
bevindende dat elk voor zijn consumptie mag van den boer trekken, zal dit graen
niet alleen verbuert zijn maer de daeders zullen worden aensien als vijanden van de
Fransche republijcke en als dusdaenige volgens het cas gestraft en vervolgt worden.

(7 februarij 1795)
- fol. 29 - Op den 7 februarij om 7 uren 's morgens begonde het carilion op den
thooren te speelen en alle de klokken der stadt tot 8 uren te luijden, welke van 12 tot
1 uren, van 3 tot 4 en van 5 tot 6 uren op heden hernomen wiert. Welke teekens van
triumphe wederom zijn om de alhier aengekomen tijdinge dat de provencien van
Vriesland, Grooningen, Overrijssel en Zeelant hun onder de protectie van de Fransche
begeven hebben. Nu, welkers besonderste oorsaek is het nog aenhoudende
alderstrengste jaergetijde en vorst, zijn de 17 provencien van het Nederland verovert
en geunieert en nu blijft er ons van te gaen zien wat er van dese verhaeste overgaeve
in Europa zal gaen geworden(46).
Eenige borgers deser stadt staeken op heden om de victorie te vieren van 's morgens
het drijcaleurig vaenjen uijt hunne vensters terwijl andere als zulks niet geordoneert
zijnde hetzelve niet deden. Maer eer het noen was, saeg men niet eene huijs der stadt
waer dit belaechelijk teeken niet uijtstak, terwijl er zeker bij orders van 't haetelijk
committé van surviliance eenige glaesevensters ingeslaegen wierden van degone die
zulks voorseker uijt onweetentheijd niet deden.
Heden zijnde martdag saeg men nog meerdere verwerringen die d'orders van dat
manhaftig committé van schelmen daegelijks veroorsakt. Zooals ik nog - fol. 30 gemelt hebbe, komen er op de martdaegen maer zeer weijnig boerewaegens aen,
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doordien het magasijn van graen in d'halle geduerende de week geforniert wordt en
men alle het ander graen en fourage daegelijks met het grootste hertzeer naer Rijssel
siet wegvoeren, dat ons wel haest in den grootsten hongersnood zal dompelen; zulks
is oorsaek dat hierdoor ook maer weijnig eetwaeren aengebragt worden en voor den
goeden borger mauwelijks iet voor gelt te koopen is. Welke sedert het begin deser
week nog veel verergert is, want de leden van dit haetelijk committé meer dan 20
schelmen gelijk zij zijn, hebben tewerkgestelt die de marten en winkels rond loopen
en alles opkoopen dat zij konnen krijgen. Zij vraegen alleen tot hoeveel de waeren
te koop zijn en zoo den kooper het verstant niet heeft van in livres te vraegen en in
gelt vraegt, betaelen zij alles tegens 6 livres de Fransche kroon dan in tegendeel de
assignaten als nu niet hooger dan 2 stuijvers de livre in alle koopmanschap meer
konnen uijtgeven worden. Zoo dit haetelijk opkoopen voortduert, vreest men in 't
algemeijn dat er
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geene waeren meer zullen ter mart gebragt worden. De schelmen van dit committé
om hun bij het gepuepel bemint te maeken hebben desen naermiddag verscheijde
boterwinckels ondersogt alwaer alle de boter aan dezelve t'hunnen genoegen is
uijtgewegen geworden.

(8 februarij 1795)
- fol. 31 - Op den 8 februarij wierden 's morgens om 6 uren van uijt dese stadt Brugge
met verscheijde fouturen naer Vranrijk vervoert agthien ongeluckige slagoffers deser
stadt en eenige buitenpastors alle sedert donderdag lest vreedelijk uijt hunne woonsten
getrokken om bij de reets vervoerde als atagen te dienen totdat de geforceerde
geltcontributie ten vollen zal voldaen zijn; zijnde te vreesen dat er nog veele andere
ongeluckige staen gelicht te worden. Onder degone van Brugge, heden weggevoert,
bevinden hun 16 geestelijcke en de heeren Vermeire(47) en Caloen(48) weijreltlijcke.
De geestelijcke van alle slag worden genomen tot de pastors inclus, waeronder zijn
den heer Bulcke, pastor onser parochie van St.-Jacobs die maer over agt maenden
pastor geworden is, den pastor van de pooterije, de heeren Bultink, sermoniemeester
en coster van St.-Donaes en alle slag van geestelijcke, zou uijt d'abdijen als cloosters
te lang om te melden. Want er door de gehaete Fransche niet aensien wordt, de
persoonen die de contributie hebben voldaen, maer elk volgens goeddunken
medenemen. Den heer proost van de capelle van Blendekens gasthuijs, genaemt
d'Overloope, ook vastgenomen zijnde is in het Vrije van schrik in eene apoplexie
gevallen waerom hij in groot perijkel van sterven naer zijn huijs is moeten gevoert
worden. Den monnik die in d'abdije van den Duijnen in d'eerste gevangneming als
fol. 15 vermelt in zijnen arm - fol. 32 - geschoten is, is heden aen de gevolgen van
zijne wonden overleden(49). Tusschen de schrikkelijcke daegen die wij nu beleven,
heeft men heden wederom de Fransche decade of twintigsten dag van de maendt
pluvios, genaemt ziechel(50), toegewijt aen de glorie en onstervelijkheijd als in den
almanak te zien is, moeten vieren aen geene huijsen naergelaeten wordende het
drijcaleurig uijt de vensters uijt te steken, welke feest ook 's middags door het speelen
van 't carilion van 3 tot 5 uren als naer gewoonte geviert wiert.

(9 februarij 1795)
Op den 9 februarij en twee volgende daegen is in 't beste order het graen in d'halle
aen alle degone die zulks hebben versogt afgelevert. De wijken nog gereguleert zijnde
als in d'advertentie van den 15 januarij lest bekent gemakt is het volk nu thien pond
graen voor ider persoon voor 14 daegen bekomende is wat geruster gestelt geworden.
Twee proclamatien heden van 't stadthuijs afgekondigt behelsen hooftsaekelijk
dat er voor het leger van de troupen van de Fransche republijk drijhonderdduijsent
paeren schoenen in d'uijtgestrektheijd van de Belgissche provencien moeten gelevert
worden waerom alle het leer en schoenen in requisitie gestelt zijn(51). Een ander
proclamatie behelst een adres van de leden van de generaele administratie van
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Oost-Vlaenderen waerin den wensch te kennen gegeven wordt om een departement
van Vranrijk te zijn(52) zoo in de gasette N. XI van den 5 februarij kan gesien worden.
N. XCIV en N. XII gasetten van 9 februarij, etc.

(10 februarij 1795)
- fol. 33 - Op den 10 februarij heeft het verdervelijk committé van surviliance
wederom een begin gemakt van het oplichten van verscheijde geestelijcke deser
stadt, onder welcke hun bevinden canonikken, pastors, capelaens en verscheijde
paters van d'abdije van den Duijne en van 't clooster van de eerw. paters Carmeliten;
die vreetaerts die nog Godt nog religie meer herkennen, medeborgers van Brugge,
onder welke de drij besonderste zijn, Goudesuene, Genotte en Maijens(53), maeken
glorie van hun aen het hooft van het opbrengen van hunne slagoffers te stellen en
die ongeluckige onpligtig te doen wegvoeren. Van verscheijde streken van 't Brugsche
Vrije worden ook zoo pastors als moningen
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der abdijen opgebragt en wel haest zal men onse geheijdigke (sic) kercken zonder
herders, zonder paters en zonder zielbestierders zien; want zoo verre gaet den haet
reets van dit haetelijk committé tegens God, kerk en zijne beelden dat sij gisteren
een schoon O.L.V. beelt, op de collegiekaemer staende, hebben doen in stukken
werpen, hetzelve beelt in plaester seer schoon vergult staende, welcke stukken publijk
op den Burg geworpen wierden. Zoo den Almogenden Godt ons haest niet en behoet,
kan men uijt dit alles niet dan een volkomen ondergang van Kerk en Staet tegemoet
zien.
Desen naermiddag wierden onder een sterk geleijde Fransche troupen op eenen
waegen van Blankenberge aengebragt 12 schippers of visschers, omdat dezelve gister
tegens den avond op een schuijte voor Blankenberge - fol. 34 - gekomen zijnde, met
eenen trommel, geduering hebben getrommelt, waerdoor de kleene besettinge van
Blankenberge meijnende dat het Engelsche troupen waeren, alle seffens uijt de stadt
gevlugt, met ordonantie dat alle de ingesetene den heelen nagt moesten licht aen
hunne huijsen ontsteken, welk geschiede totdat het raedsel ontdekt was en waerom
die daeders seffens op 't wederkomen der Fransche vastgenomen zijn en naer hier
van den commandant Le Combe(54) deser stadt Brugge gehoort te zijn, zijn dezelve
in egte van vangenis beweegt om wegens hun gedrag naeder ondersoek gedaen te
worden.

(11 februarij 1795)
Op den 11 februarij wiert vanwegens de municipaliteijt bij hallegebode afgekondigt
en geaffixeert eene bekentmaekinge van verscheijde dekens deser stadt die reets
avancementen hebben overgebragt zoo in geltsommen als silvere lingoten om de
geltcontributie zoo haest mogelijk te helpen vervollen, met belofte dat hun zulks naer
de vervollinge zal gerestitueert worden(55). Alle andere ambagten en particuliere
worden versogt dit voorbeelt te volgen, mits sedert den 11 pluvios(56), die contributie
daegelijks 25000 livres verhoogt, welke men voorsiet noijt te zullen konnen voldaen
worden. Zijnde ook de naemlijst van d'ambagten die reets vrijwillige sommen en
zilver hebben overgebragt, onder de publicatie bekent gemakt geworden.

(12 februarij 1795)
Op den 12 februarij niettegenstaende de devoiren die er gedaen worden om de
geforceerde geltcontributie zooveel mogelijk te voldoen, heeft men heden wederom
17 ongeluckige slagoffers deser stadt Brugge, alle geestelijcke, met fouturen naer
Vranrijk zien wegvoeren, eenige ook van Brugsche Vrije, eenige waegens met
slaepinge en noodigheden agter hun gevoert wordende. XCV en N. XIII gasetten
van den 12 februarij, etc.
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(13 februarij 1795)
- fol. 35 - Op den 13 februarij wiert bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode
van 't stadthuijs afgekondigt en bij trommelinge rond de stadt aen het volk bekent
gemakt de volgende proclamatie: dat de municipaliteijt in aendagt genomen heeft
dat de tijdtsomstandigheden geensints toelaeten op de toekomende vastenavonddaegen
eenige obstentatien te gebruijken ende verwittigt zijnde dat zulks tot Gend en elders
door Vlaenderen verboden is, statueeren, dat op de toekomende vastenavonddaegen
geene persoonen wie het zal mogen wesen, gemasquert, in gemaskeerde of verkeerde
kleederen en zullen hun vermogen langs de straeten te vertoonen of eenige obstentatien
te gebruijken. Verbiedende gelijckelijk het houden van eenige openbaere ballen in
welke plaetsen het zal mogen wesen op pene dat de daeders hier aen contrarie doende
seffens zullen worden aengehouden in egte van vangenis beweegt en naer d'extinctie
van 't cas gestraft worden. In 't algemeen zijn alle weldunkende persoonen over het
publiceeren van dese ordonantie verheugt daer veele nog het anders gemeijnt hadden
en meenden dat het masqueren, zoude het toegelaeten geweest, welke de grootste
onheijlen in dese droeve tijdtsomstandigheden zoude hebben konnen teweegbrengen
en men gemakkelijk onder de vermomde
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kleederen en masquer den eenen den anderen hadde konnen zien doodtsteken en
eenige aldus hunne furie zouden konnen uijtgewerkt hebben die zij nu moeten
intoomen, uijt vreese van seffens als vijand der Fransche gekeert en ontdekt te worden.

(14 februarij 1795)
- fol. 36 - Op den 14 februarij was den martdag wederom zeer ongerust, doordien
dat er bijnae geene waeren meer van de landtslieden aengebragt worden. Aen het
boterhuijs, waer nog de boter uijtgeven wordt, was het gedroom zeer groot en meer
dan 500 vrouwlieden liepen naer 't stadthuijs omdat er geen boter meer te bekomen
was. De weijnige eijeren die er te mart gebragt zijn worden nu tegens 24 à 26 stuijvers
het 25 verkogt en alle andere eetwaeren van d'eerste nootsaekelijkheijd zijn even
dier en nouwelijks meer voor gelt te bekomen. En dat nog het ergste is zullen
d'uijtsendelingen(57) die reets meer als 100 sterk zijn, alle vagebonden van d'eerste
classe, door het haetelijk committé van surveliance aengestelt, alles in korte daegen
zoo er niet in voorsien wordt, alhaest zoo verre brengen dat er geene goederen meer
zullen ter mart gebragt worden en dat men al haest de winkels zoo van eetwaeren
als andere zal sluijten, want dese alle goederen zoo er maer in gelt gevragt wordt
opkoopen en tegens 6 livres de Fransche kroone betaelen.
Op den balcon van het Vrije is heden een schoon geschildert toogbart uijtgesteken,
bevattende eene oog van rechtveerdigheijd, daeronder in groote letters staet ‘committé
de surviliance’ waeruijt men siet waer de menschenhaeters t'huijs zijn.

(15 februarij 1795)
- fol. 37 - Op den 15 februarij saeg men de vastenbulle(58), den gepasseerden sondag
afgekondigt bij orders van het vicariat van het vaceerende bischdom van Brugge
uijtgegeven, zooals dezelve versaemeling sub N. kan gesien worden, teenemael op
orders van het onvoorsiende committé van surveliance verandert en den heer canonik
Herdies(59) die dezelve als secretaris onderteekent heeft, is in egtenis tot de
cellebroeders beweegt, waer dit committé nu ook opsluijt meest alle degone die
gevlugt geweest zijnde, uijt Zeeland wederkeeren om hun rekening te doen doen
waeronder zig bevint den heer Penarande(60), tresorier, den heer Van der Steene(61),
ontfanger van 't huijsegelt, Barimont, toesiender der stadtswerken en veele meer
andere te lang om te melden. Op hunne orders is nu de vastenbulle verkort tot het
artikel aldus beginnende: ‘Wij zouden wel wenschen den aenstaenden vasten in alle
strengigheijd te onderhouden, etc.’, zijnde alle het ander daeruijt gelaeten gelijk ook
den laesten artikel IX waerbij van de toelaetinge van spijsen wegens het krijgsvolk
verhandelt wordt. Want nog het committé, nog de Fransche, nog Godt of zijn gebodt
herkennende verwerpen alles dat het gebodt der kerke raekt en hebben dus geene
affairens met iet dat de H. Religie raekt, want dese alle als Cristene opgebragt zijnde,
nu als de beesten zonder eenige religie leven.
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(16 en 17 februarij 1795)
- fol. 38 - Op den 16 en 17 februarij zijnde de twee vastenavonddaegen, heerste zoo
bij daege als bij nachte binnen dese stadt Brugge eene volkomen ruste zonder dat
men eenige buijtengewone obstentatien heeft zien plegen. In niet eene herberg van
de stadt heeft men eenige violen hooren speelen, het welk de rust waeraen men zig
nogtans wegens d'omstandigheden niet hadde verwagt, nog meer is versekert
geworden. D'oorsaek van dese overgroote stilte op dees daegen ongewoon wordt
toegeschreven aen de groote dierte van den genever en alle eetwaeren, duijsende
ongeluckige berooft van alle saeken van d'eerste nootsaekelijkheijd, hun droevig
nootlot in hunne huijsen betruerende. Van den anderen kant ziet men den druk op
alle herten van de welpeijsende omdat de geestelijcke en veele begoede tegen alle
regt weggevoert zijn, 't welk de consumptie van den werkman nog meer vermindert,
want men heden in de
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cathedrale kerke van St.-Donaes waer het gebedt van veertig uren met alle devotie
geviert wordt(62), niet meer dan 12 geestelijcke persoonen, die den choor uijtmaeken
meer zig bevinden. Om 11 uren van desen morgen wiert bij hallegebode afgekondigt
dat om te vermijden de groote kosten die er zouden moeten gedaen - fol. 39 - tot het
drukken van nieuwe segels, terwijl er nog meer dan 300 riemen papier van de oude
in gereetheijd zijn, waerom gelijk ook om te voorkomen de schaersheijd van papier
in welk het landt zig bevint, de ordinaire segels zullen blijven als naer gewoonte
gebruijkt worden, zullende alleenelijk het waepen van den gewesen souvereijn met
de penne doorschrapt worden(63). N. XCVI en N. XIV gasetten 16 februarij, etc.

(18 februarij 1795)
Op den 18 februarij zijnde asschenwoensdag saeg men wederom aen alle huijsen het
drijcaleurig vaendel waeijen. Op 't carilion 's morgens en 's middaegs als naer
gewoonte gespeelt wordende ter oorsaeke van decadi den 30 pluvios, genaemt slede(64),
toegewijt aen de vrienschap, zooals uijt den almanak kan gesien worden. Eene
publicatie om 12 uren van desen morgen bij orders van de Fransche republicke van
't stadthuijs afgekondigt, kondigt mogelijks een beginsel van de teweeg zijnde
vrienschap aen, hooftsaekelijk behelsende dat door het heele Belsisch landt de
committé van surviliance gesupprimeert zijn, te beginnen met den 1 ventose dat is
morgen; dat alle de gelichte atagen uijt heele het Belsisch landt seffens zullen naer
hunne woningen mogen wederkeeren en in vrijheijd gestelt zijn; dat den agterstel
van de gevraegde geltcontributie zal moeten voldaen zijn voor den 1 floreal (dat is
nog drij maenden), de - fol. 40 -helft van welcke in geltspecien en de andere helft in
assignaten zal mogen voldaen worden(65). De verhooging van 25000 livres daegs,
sedert den 11 pluvios dat nu reets 500000 livres zoude zijn boven de 4 millionen
livres gevraegde contributie, zijn ook teenemael quijtgescholden. Dan zullen in het
heele Belsische landt geene requisitien meer gedaen dan degone voor de consumptie
der legers volstrekt zouden noodig geoordeelt worden. Eijndelinge is den maximum
door het heele Belsische landt ingevoert teenemael afgeschaft en degone zullen
bevonden worden geltcontributien te hebben gegeven zonder dat sij in de tauxatie
van de rijcke of begoede vielen, zal hetzelve hun weergegeven worden. In 't algemeen
is men verheugt en ook zeer verwondert over dees schielijcke herroeping der Fransche
wetten, die zooveel schrik door heel het Nederland veroorsakt hebben en die nog
maer een begin waeren zoo het menschhaetende committé van surviliance zijne
werkingen nog voorder hadde mogen voortsetten(66).

(19 februarij 1795)
Nog meer was men verheugt op den 19 februarij wanneer men 's morgens het toogbert
van dit committé surviliance aen het Vrije uijtgesteken met de oog van
rechtveerdigheijd afgebeelt, reets den bijnaem van de oog van den schelm Maeijens
bekomen hebbende, weggenomen saeg en het committé surviliance tot el(k)s genoegen
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teenemael vernietigt, drij van de belhamers van welke men zegt tot Brussel te zijn
ingedaegt geworden. N. XCVII en N. XV gasetten van den 19 februarij, etc.

(20 februarij 1795)
- fol. 41 - Op den 20 februarij saeg men 's morgens met het aenkomen van den dag
op de dueren van de drij vermaerste schelmen van het committé van surviliance, te
weten op degone van Genotte, Goudesuene en Maeijens aengeplakt eene schandige
pasquille welke inhout in Fransch mij toegekomen zijnde alhier moet ingevoegt
worden zoo ik dezelve woordelijk naegeschreven hebbe en uijt welke men voor 't
toekomende zal konnen afmeten hoe haetelijk die afgeschafte vagebonden aen het
publiek zijn, die zoo hunne magt nog eenige weken hadde geduert, al haest alle de
eerlijcke zou geestelijcke als weijreltlijcke borgers hadden doen wegvoeren, zoodaenig
is den haet op hun dat gister tegens
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den avond Maeijens ontrent de Carmesbrugge vastgegrepen wiert door twee persoonen
die hem wilden in 't water werpen en zouden gedaen hebben zoo er niet eenen pater
der Augustinen hadde toegekomen die dezelve met beleeft en schoon spreeken
daervan wederhouden heeft.

(21 februarij 1795)
Op den 21 februarij saeg men op de marten reets d'eerste vrugten van het afgeschaft
committé van surviliance en van het haetelijk maximum, want niemant nu nog
Maeijens nog het maximum meer vreesende, stelt zijne goederen of in geltspecien
of in Fransche assignaten nae begeeren te coop, waeruijt alhaest zal volgen dat men
de waeren van d'eerste nootsaekelijkheijd - fol. 42 - door de landtslieden zal zien
aenbrengen, die nu in alle deelen zeer schaers en dier zijn, want zoo het haetelijk
zijstemen nog eenigen tijdt hadden moeten voortdueren, men zoude onse stadt alhaest
van alles berooft gesien hebben. Desen naermiddag wiert bij trommelinge afgekondigt
dat er op maendag toekomende in 't magasin in d'halle suijver terwe en zuijver rogge
apart zal afgelevert worden à 4 stuijvers par pont de terwe en à 3 stuijvers de rogge,
dog zulks is 's anderendaegs(67).

(22 februarij 1795)
Op den 22 februarij is wederom herropen ter oorsaeke dat er sedert d'afschaffinge
van het maximum geen suijver terwe genoeg is aengebragt en dat er nog een groote
partije gemengelt licht, waerom maer bij 14 daegen de suijver terwe zal konnen
afgelevert worden. Met de grootste voldoeninge ziet men nu daegelijks de met gewelt
genomen atagen zoo geestelijcke als weijrelijcke binnen Brugge aenkomen,
verscheijde pastors reets heden in hunne kerken de diensten verricht hebbende. 't Is
bijnaer ongeloovelijk met wat al traenen van blijdschap en verrukking dezelve in
hunne cloosters en huijsen en in 't midden van hunne familien ontfangen worden,
uijt welke zij op zoo eene tijranicke wijse onbermhertig uijtgehaelt waeren.

(23 februarij 1795)
Op den 23 februarij gelijk de twee volgende daegen is in 't beste order volgens het
plan van den 15 januarij lest het graen alle de persoonen der wijken deser stadt
uijtgegeven geworden, te weten 10 pond van ider persoon voor 14 daegen, zijnde
niet dan gemengelde rogge en terwe en suijver rogge uijtgegeven geworden. N.
XCVIII en N. XVI gasetten van den 23 februarij, etc.

(26 februarij 1795)
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- fol. 43 - Op den 26 februarij wiert bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt eene proclamatie behelsende: dat er 500 pioniers en andere werklieden
noodig tot het slegten van de fortificatien en casteel van de stadt Sluijs (die alhaest
een tweede stadt van Damme zal worden), alle welke zonder werk zijnde, hun mogen
aenbieden aen de wijkmeesters ider van zijne wijke, om opgeteekent te worden,
zullende alle degone hun tot dus vrijwillig aenbiedende van den dag huner opteekening
ontfangen eenen redelijcken dagloon geevenredigt aen het werk dat hun zal opgeleijt
worden(68). Elken dag der decade zullen alle de werklieden mogen naer hun woonsten
komen en des anderdaegs wederkeeren tot het besorgen van hunne noodtwendigheden,
zullende tot dus getrouwde en ongetrouwde persoonen geadmitteert worden. Eene
tweede proclamatie behelst eene waerschouwinge van de municipaliteijt waernae
eenider zig moet reguleeren te weten dat er in het Nederland eene menigte van valsche
kroonen circuleert, te weten Fransche kroonen van het jaar 1784 met het borstbeelt
van Luduvicus den XVI en keijserlijcke kroonen van de jaeren 1789 en 1790 met
het borstbeelt van Josephus den II(69). Dese kroonen zijn niet geslaegen maer gegoten
van loot en tin, zijn teenemael ongerond en konnen gekent worden aen de duijsterheijd
van den glans en materie, konnende ook gemakkelijk in den clank van goede kroonen
onderscheijden worden. N. XCIX gasetten van 26 februarij, etc.
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(27 februarij 1795)
- fol. 44 - Op den 27 februarij wiert bij hallegebode en trommelinge bij orders van
de municipaliteijt afgekondigt dat het tijdtstip gekomen is op welke de municipaliteijt
met genoegen aensiet dat de marten als voorgaendelijk konnen gehouden worden
ende niet meer in beslotene plaetsen, waerom eenider mits dese gewaerschouwt
wordt, dat op morgen de eijer- en botermart als naer oude gewoonte op de Eijermart
zal gehouden worden; zullende alle degone aldaer het minste disorder zullen
veroorsaeken, seffens in egte van vangenis worden beweegt en als stoorders van de
gemeene rust gestraft worden(70).
Op den 28 februarij saeg men 's morgens voor het huijs van den apoteker Rijelant(71),
wonende op d'Oude Burse, geplant eenen sparreboom met dit daer aengehangen
opschrift in groote letteren: ‘Desen vrijheijdtsboom is geplant en vereert voor den
borger Meijer’ zonder nogtans dat men kan agterhaelen door wie die manhaftige
daedt is verricht of geplant geworden.
Heden zijnde decadi of den 10 ventose der Fransche maendt, genaemt schuppe(72),
toegewijt aen de maetigheijd zooals in den Franschen almanak te zien is, heeft men
wederom aen alle de huijsen deser stadt het drijcaleurig vaendel zien waeijen. Wegens
de ordonantie van gisteren heeft men heden de botermart beginnen zien te herleven
waer de grootste policen om alle wanorders te voorkomen zooveel mogelijk
onderhouden wiert.

Eindnoten:
(39) Met ‘armkaemers van alle de respective parochien deser stadt’ zijn uiteraard de oude parochiale
armendissen bedoeld, die tot 1796 zijn blijven bestaan.
(40) Bedoeld is hier de in 1628 opgerichte Berg van Barmhartigheid in het Hof van Gruuthuse, nu
Dijver 17, zie P. SOETAERT, De oude pandhuizen in Brugge, in: Album Albert Schouteet,
Brugge, 1973, p. 187-196, zie vooral p. 194-196.
(41) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 237v.-238r.
(42) Houtmarkt werd gehouden aan de kaai van de Handelskom te Brugge (zie SAB., Plakkaten,
reg. 27, nr. 98, 22 oktober 1779).
(43) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 240v.-442r. en f.245v.-246v.
(44) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 239r.-240r.
(45) Zie SAB., Hedendaags Archief, Resolutieboeken an III, f. 136.
(46) Nederland werd een Bataafse Republiek en in Amsterdam werden op 3 februari de Franse
mensenrechten afgekondigd. Op 16 mei werd in Den Haag een vredesverdrag met Frankrijk
gesloten. De Bataafse Republiek moest territoria afstaan, 100 miljoen gulden als oorlogsschatting
betalen en een Franse bezettingsmacht van 25.000 soldaten onderhouden (J. GODECHOT, La
Revolution française, o.c., p. 180 en 184).
(47) Jean Jacques Vermeire werd in Brugge geboren op 21 juni 1772 en overleed er op 2 mei 1860.
Hij was de zoon van Jean Corneille Vermeire en Therèse Isabelle Caroline de Smidt. Jean
Vermeire huwde op 27 juli 1801 met Xaveria van Damme. Hij behaalde het diploma van
licentiaat in de rechten in 1796 en in 1803 was hij ‘maire-adjoint’ (vergelijkbaar met schepen)
van Brugge. Van 1811 tot 1817 zetelde hij als rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg en
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(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

(59)

(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

van 1824 tot 1830 vertegenwoordigde hij de stad bij de Provinciale Staten van West-Vlaanderen
(zie 100 jaar Gilliodts, catalogus, Brugge, 1980, p. 39, nr. 34).
Joseph van Caloen, zie MV. 1792, n. 7 en MV. 1793, n. 213.
Zie noot 26.
De benaming voor de decade die overeenstemt met 8 februari 1795 was serpette: snoeimes,
sikkel.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 243r.-243v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 37, nr. 25.
Zie SAB., reeksnr. 120; Hallegeboden, 1793-1795, f. 246v.-247r.
François Goudeseune was handelaar en ontvanger van het pondgeld (zie Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen..., dl. I, p. 266, 382).
J. Genotte, zie MV. 1793, n. 13.
Betreffende Mayens, zie noot 26.
Zie MV. 1791, p. 160-161, f. 121.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 247v.-248r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 40, nr. 131.
11 Pluviôse = 30 januari 1795.
Met Uijtsendelingen zijn in deze contekst de medewerkers van het ‘Comité’ bedoeld. Hun
optreden is ook al vermeld op 22 januari, 5 februari, 7 februari, 8 februari en 10 februari.
Alle exemplaren van de vastenbul moesten worden vernietigd. Er is dan ook geen exemplaar
meer voorhanden in de stedelijke collecties. Uiteraard is het zeer wel mogelijk dat andere
archieven, in de eerste plaats het bisschoppelijk archief, nog een exemplaar bezitten (betreffende
de werkwijze voor de samenstelling van het notenapparaat, zie MV. 1788, p. 6-7).
Van Walleghem laat na te vermelden dat de kanunnik al na twee dagen werd vrijgelaten (zie
P. VERHAEGEN (ed.), Journal d'événements divers et remarquables (1767-1797) rédigé par
Robert Coppieters, Brugge, 1907, p. 337). Joannes Herdies, geboren te Brussel op 14 november
1736 was priester van het aartsbisdom Mechelen tot hij in 1783 door paus Pius VI begiftigd
werd met de tweede kanunniksprebende van het Brugse Sint-Donaaskapittel. Sinds 1786 was
hij secretaris van het kapittel. Op 3 december 1794 werd hij door het kapittel verkozen tot
secretaris van het vicariaat van het vacante bisdom Brugge. In 1802 werd hij pastoor van het
Brugse begijnhof. Hij overleed te Brugge op 27 juli 1809 (ARCHIEF GROOTSEMINARIE
BRUGGE, hs. S80-S82: P.L. DE MOLO, Series canonicorum... S. Donatiani, met dank aan
drs. Kurt Priem).
Antoine de Peneranda, zie MV. 1789, n. 298.
Franciscus Vande Steene, zie MV. 1790, n. 246.
Betreft het 40-uren gebed, voor het eerst te Brugge gebeden in 1790, zie MV. 1790, p. 24.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 249r.
De benaming voor de decade die overeenstemt met 18 februari 1795 was traîneau: slee, arreslee,
sleepnet.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 253v-254v.
De Comités de surveillance werden in België afgeschaft om de publieke opinie niet verder tegen
de Franse bezetting op te jutten. De leden van deze comités gedroegen zich als fanatieke
aanhangers van de republikeinse ideeën die hun medeburgers op alle mogelijke manieren de
toepassing van de nieuwe ideeën opdrongen en ze ook voortdurend bedreigden. Ze terroriseerden
in feite de bevolking. Het opdoeken van de comités en het versoepelen van de uitzonderlijke
contributie waren typisch voor het beleid van de Convention Thermidorienne (28 juli 1794 27 oktober 1795). Na de val van Robespierre en het einde van de terreur wilde de nieuwe
Conventie een eerder gematigde politiek volgen om de burgers voor de idealen van de revolutie
te winnen. Dit gebeurde evenwel niet op een zeer rechtlijnige manier, omdat niet alle ultra-linkse
elementen waren uitgeschakeld (J. GODECHOT, La Révolution française, o.c., p. 173; J.
VERHAEGEN, o.c., I, p. 446).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 257r.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 250r.-250v. en 257v.-258r.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 257r.-257v.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 257v.
Apotheker Charles Judocus Ryelandt werd geboren te Brugge op 18 april 1722 en gedoopt in
de Sint-Jakobsparochie als zoon van Jacobus en Isabella Brulé (zie SAB., Doop-, trouw- en
begraafboeken, St.-Jacobs, nr. 15). Charles Ryelandt oefende het beroep uit van apotheker toen
hij op 3 Pluviose III (22 januari 1795) burgemeester werd van de eerste totaal vernieuwde
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municipaliteit die zowel de stad als het Vrije moest besturen (SAB., Plakkaat, ex. in nog niet
geïnventariseerde verzameling en in vol. Miscellanées Bruges, SAB., reeksnr. 118:
Resolutieboeken, reg. 1792-1794 en jaar III, f. 126r). In het resolutieboek is meestal de term
maire of meyer gebruikt.
Deze municipaliteit ‘van de stad en het arrondissement Brugge’ werd opgeheven op 17 Ventôse
IV (7 maart 1796) en voor Brugge vervangen door een nieuw bestuur voor het ‘Canton’ Brugge,
dat bestond uit zes ‘officiers municipaux’ (SAB., Hedendaags Archief, Resolutieboek nr. 1, an
IV-V, f. 1). Ryelandt maakte geen deel meer uit van dat nieuwe bestuur. Zijn portret is gebruikt
als omslagillustratie voor dit boekdeel (zie ook de legende bij de omslagillustratie).
Charles Josse Ryelandt overleed op 77-jarige leeftijd in zijn woning in de Vlamingstraat te
Brugge op 30 Frimaire VII (20 december 1798). Hij was toen getrouwd met Isabella Caroline
Geerebaert (SAB., Hedendaags Archief, registers Burgerlijke Stand, overlijdens-register van
het jaar VII, akte nr. 307).
A. VANDEN ABEELE, Politieke apothekers in de revolutietijd, einde 18de-begin 19de eeuw,
in: Brugge die Scone, 1995, nr. 1, p. 13-14 situeert ten onrechte het overlijden van ‘vrijgezel’
Ryelandt in 1803.
(72) De benaming voor de decade die overeenstemt met 28 februari 1795 was bêche: spade, schop.

[Maart]
(1 maerte 1795)
- fol. 45 - Op den 1 maerte wiert bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode en
trommelinge rond de stadt bekent gemakt eene zeer wijtloopige proclamatie
hooftsaekelijk behelsende naer eenen wijtloopige opheldering van de gewaende
vrijheijd en gelijckheijd die de Fransche legerbenden in de Nederlanden gebragt
hebben, ziet de municipaliteijt met verontweerding dat menige ruststoorders die op
alle manieren tragten omverre te werpen, zoo door de misagting der assignaten, het
verbreijden van ruststoorende en oproerige sangenschriften en libellen(73), en het
verbrijden der maeren dat de troupen van de geallieerde mogentheden tegens de
poorten van de steden van 't Nederland zijn, etc. Om alle welke te voorkomen belooft
de municipaliteijt eene premie van 400 livres aen dengonen die zulkdaenige zullen
ontdekken, zoo verre dat zij in rechte overtuijgt worden, verwittigende ook eenider
andermael dat er geen dixtinctie zal mogen gemakt geworden tusschen de assignaten
en het gemunt gelt, op pene dat de strengste wetten tegens d'overtreders zullen
werkstellig gemakt worden(74).

(2 maerte 1795)
Op den 2 maerte was wederom alle de wijkmeesters deser stadt gedrukt order
toegesonden om binnen de twee daegen over te brengen eene lijst van alle de
dischgenoten en werklieden van hunne respective wijken, aen alle welke men voorsiet
alleen graen uijt het magasijn te zullen gegeven worden en dat de graenmart op
saterdag voor alle andere als ordinaire zijn zal. C gasette van 2 maerte zijnde nu
d'ander gasette om redenen als in den laesten N. XVI te zien, niet meer uijtgegeven
geworden(75).

(5 maerte 1795)
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- fol. 46 - Op den 5 maerte zijn bij orders van de Fransche republicke bij hallegebode
door de municipaliteijt afgekondigt twee wijtloopige ordonantien hooftsaekelijk
behelsende eene wijtloopige aenwakkeringe waerbij alle landtslieden worden
aengeport om gerustelijk met alle hunne waeren naer de marten te komen die door
stoorenissen en beletselen van eenige quaedwillige sedert eenigen tijdt zijn onvoorsien
geweest, hiertoe zooveel temeer aengewakkert wordende omdat er nu geene beletsels
meer zijn nopende het maximum ofte requisitien die nu ten desen opsicht door de
Fransche republicke
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teenemael zijn afgeschaft geworden(76). De andere proclamatie behelst dat alle degone
in egtenis gestelt nopende eenige kwestien van het te vooren in wesen zijnde
maximum, seffens moeten in vrijheijd gestelt worden en dat er aen alle saeken ten
desen opsicht begonnen, geen het minste vervolg meer mag gedaen worden(77). CI
gasette van 5 maerte, etc.

(7 maerte 1795)
Op den 7 maerte zijnde martdag begonde men de marten eenigsints te zien herleven,
dog niet zonder groote moeijenessen die er als alom uijt de circulatie van de assignaten
voorvallen, want alzoo er nog geen verschil tusschen d'assignaten en het gelt mag
gemakt worden, betaelen veele quadwillige tegens 6 livres de Fransche kroone dat
door de buijtenlieden in geltspecie gevraegt wordt.

(9 maerte 1795)
- fol. 47 - Op den 9 maerte wiert bij hallegebode en trommelinge rond de stadt van
't stadthuijs afgekondigt dat op morgen en overmorgen 's morgens en 's naermiddags
zullen afgelevert worden in het magasin van overvloet in d'halle suijver rogge aen
vier stuijvers par pont, welke zal afgelevert worden volgens de gefixeerde letters van
de ses sendendeelen deser stadt (zooals in de publicatie gefixeert is alleenelijk maer
aen die welke kaerten van hunne wijkmeesters ontfangen hebben)(78). CII gaset 9
maerte, etc.

(10 maerte 1795)
Op den 10 maerte zijnde decadi of den 20 ventose of windmaendt, genaemt lijne(79),
toegewijt aen de kloekmoedigheijd zooals in den Franschen almanak kan gesien
worden heeft men wederom aen alle de huijsen deser stadt het drijcaleurig vaendel
zien waeijen en 's morgens en 's middags is als naer gewoonte op het carilion
geduerende een ure gespeelt geworden.

(12 maerte 1795)
Op den 12 maerte heeft men binnen dese stadt vernomen eenen afschrikkelijcke
daedt, te weten dat gisteren tegens den avond in eenen gragt boven Maele langs den
calsijdeweg leijdende naer Siseele gevonden is eene jongedochter, oudt ontrent 20
jaeren, aldaer in den gragt ongeluckig doodt liggende. In de schouwing der zelve
heeft men ondervonden dat eene steek langs den nek - fol. 48 - dweers door de kele,
dese ongeluckige het leven heeft doen eijndigen. Van den anderen kant heeft men
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ook in de schouwinge ondervonden dat aen dees zeker vermoorde groot gewelt moet
aengedaen zijn, terwijl haere kleederen ten deele afgetrokken en ten deele geschuert
gevonden zijn, hoewel het nogtans moeijlijk zijn zal te ontdekken of het militaire of
andere zijn die dees grouwsaeme daedt hebben begaen, terwijl men haer dus doodt
heeft vinden liggen.
Heden is in 't licht verschenen een aenbelange stuk, getijtelt: ‘Historie der
gevangenissen van Parijs of, etc.’ met tijtelplaet welke versaemeling sub N. kan
gesien worden en uijt welke men veele waerheden kan ontdekken van de ongehoorde
vreetheden welke tot Parijs onder de bestiering van Robespierre gepleegt zijn. CIII
gaset van 12 maerte, etc.

(14 maerte 1795)
Op den 14 maerte zijnde martdag saeg men de rust op de marten eenigsints beginnen
te zien herleven terwijl er eenige waeren van d'eerste nootsaekelijkheijd door de
landtslieden beginnen aengebragt te worden. Nu dat er geen questie meer is van het
haetelijk maximum, mag elk van zijne waeren vraegen hetgone hij begeert. Zoo er
ook geen questie meer waere van d'assignaten en men geene met hoopen vagebonden
vonde die de landtslieden in gelt vraegende, au pair(80) betaelen zoude men alhaest
op de marten het voorig order zien herleven want hierdoor nog veele buijtenlieden
laeten van naer de marten te komen.
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(16 maerte 1795)
- fol. 49 - Op den 16 maerte vernam men 's morgens dat geduerende den gepasseerden
nagt in het gebouw van de meijskensstedeschole op de Spinolareije(81) eene
merckelijcke diefte met verscheijde braeken begaen is, aldaer de weerde der gestolen
effecten tusschen 4 à 500 pond groote gerekent wordende, bestaende in het gespaert
drinkgelt der zelve meijskens en veele van hun effecten en lijnwaet, gelijk ook een
partije spellewerk, gaeren en cantewerk, dat ook van meest alle de spellewerkkussens
afgesneden was, want uijtbespuert wordt dat zulks van bekende dieven moet gedaen
zijn, aengesien dat er een ettelijcken tijdt moet besteet geweest hebben om dit alle
te ontweeren. Behalven dees diefte worden er daegelijks nog veele andere zoo binnen
dese stadt Brugge als te lande begaen, waernae, dat zooveel te ongeluckiger is, weijnig
of geen reserve door het magistraet van Brugge als 's Landts van den Vrijen gedaen
wordt, omdat de onkundige members in hetzelve gestelt t'saemen geinclaveert zijn
en maer eene wet op 't stadthuijs uijtmaeken(82); onder veele ander moetwilligheden
die men verneemt te lande te gebueren, is er gisteren op de parochie van Ruddervoorde
ook eenen man jammerlijk doodt gevonden die deerlijk vermoort is geworden.
Ongeluckige tijden in welke de justitie in den grond is begraeven geworden. CIV
gaset van 16 maerte, etc.

(18 maerte 1795)
- fol. 50 - Op den 18 maerte zijn bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt door
orders van de representanten van 't Fransche volk twee proclamatien behelsende dat
alle waepeningen op de jagten verboden worden, onder welke benaeminge die zouden
mogen wesen, en dat alle permissien ten dien eijnde gegeven worden ingetrokken,
alwaer 't zelfs dat die door de generaels waeren gegeven, welke permissien binnen
de drij daegen aen den generael Michoud binnen Brugge moeten overgebragt
worden(83). De andere proclamatie behelst dat alle de besluijten nopende de vervoeringe
der koopmansgoederen en levensmiddelen in het binnenste van 't Belsisch land zijn
ingetrokken en wederropen, opdat in hetzelve land den koophandel met meerder
gemak zal konnen voortgeset worden(84).

(19 maerte 1795)
Op den 19 maerte verneemt men dat geduerende den gepasseerden nagt wederom
op de parochie van Lichtervelde een overgroote moetwilligheijd plaetse gehadt heeft.
Twee moorders en dieven, een voorduer van een hofstede ingestooten hebbende,
zouden man en vrouw, bewoonders van het huijs, teenemael vermoort hebben, die
reets zeer geslaegen zijn, zoo de honden door hun gebas de naestwonende gebuers
niet hadden ontwakt, die de moorders hebben verdreven, een gelaeden pistool en
ander moortuijg agterlaetente in hunne haestige vlugt, zonder welke die twee
persoonen vermoort waeren. CV gaset van 19 maerte, etc.
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(20 maerte 1795)
- fol. 51 - Op den 20 maerte zijnde decadi of den 30 ventose of windmaendt van de
zoogenaemde Fransche maendt volgens den almanak, genaemt planter(85), toegewijt
aen de goede trouwe zooals aldaer te zien is, zaeg men wederom aen alle de huijsen
deser stadt het drijcaleurig vaendel waeijen, dog op 't carilion wiert niet gespeelt, ter
oorsaeke dat den commandant Lacombe der stadt Brugge zig onpasselijk bevint,
waerom sedert agt daegen ook is verboden geworden dat er op d'uren en half uren
op 't carilion gespeelt wordt, zoodat alles nu zoo stil is alsof het in de goede week
zoude zijn.

(21 maerte 1795)
Op den 21 maerte was er in den morgen een groot derancement op den martdag uijt
hoofde dat alle de troupen deser stadt, zoo voet- als peerdevolk, meer als drij uren
op de Mart geplaest wierden om revue te passeeren, waerdoor het meederen deel der
kraemen niet zijn konnen gestelt worden. Men zegt dat de troupen deser stadt alhier
in besetting liggende, orders hebben gekregen om bij
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de vereenigde Fransche legers aen den Rijhn op te marcheeren, waer men reets
versekert groote ataquen tusschen de vereenigde legers voorgevallen te zijn, dat men
voorsiet indien den vrede waervan nog veel gesproken wordt, niet tot stant komt, dat
aldaer merkweerdige batalien staen te gebueren en dat hieruijt het geluk of ongeluk
van de Nederlanden, die zonder een vaste regeering niet bestaen konnen, zal gaen
beslist worden.

(22 maerte 1795)
- fol. 52 - Op den 22 maerte gebuerden in den naermiddag moetwilligheden die voor
dese stadt, dat den hemel behoeden mag, de grootste ongelucken konnen teweeg
brengen. In d'herberge de Palinkpot buijten de Catalinepoorte(86), eene bende
keijsersgesinde deser stadt, geassisteert door een trop jongers met knosse-stokken
een tonne bier opgeleijt hebbende, zijnde dezelve half dronke zijnde gegaen naer het
Peerdeken buijten de Gendpoorte en hebben aldaer een soort van camp geformeert
en de Franschgesinde aldaer vergaedert en die in menige in die herberge verkeeren
ingesloten, naerdat die herberge dus omringt was, zijn 20 à 25 van die keijserlijcke
oproermaekers binnen gegaen en hebben de duer van de vierschaerkaemer(87)
ingeslaegen, zoodat er tusschen beijde partijen hevige daedelijkheden voorvielen en
verscheijde gekwest wierden. Intusschertijdt van welke rapport naer den commandant
deser stadt gemakt zijnde, is een verdeeling voet- en peerdevolk deser stadt daer nae
toegetrokken en hebben seffens de Catalinepoort en Gendpoorte doen sluijten en de
muijtmaekers verdreven, eenige die zij konden vastnemen bij den kop vattende en
het overig deel verspreijdende, welcke tot op den 23 maerte geduerende den heelen
dag geduerde dat de muijtmaekers hier en daer gevlugt, opgelicht en in egte van
vangenis beweegt wierden waerdoor het op heden binnen Brugge zeer ongerust was.
CVI gaset van 23 maerte, etc.

(24 maerte 1795)
- fol. 53 - Op den 24 maerte wiert bij orders van de representanten van het Fransch
volk uijt Brussel toegesonden van 't stadthuijs afgekondigt de volgende proclamatie
dat de representanten van 't Fransch volk met ongenoegen aensien dat er in veele
plaetsen van de veroverde landen, sedert den inval der Fransche troupen in dezelve
landen, nog geene vrijheijdtsboomen geplant zijn, waerom er aen alle de
municipaliteijten der plaetsen geordoneert wordt, binnen dese decade eenen
vrijheijdtsboom op te regten, waer zulks nog niet gedaen is en in d'andere plaetsen
waer dat er eenen boom geplant is, eenen nieuwen op te regten, tot een nieuw
vrijheijdsteeken, zullende naer d'uijtwerkinge deser uijt alle de plaetsen hier van door
de municipaliteijten bewijsen deser uijtwerking moeten toegesonden worden(88).
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(25 maerte 1795)
Op den 25 maerte zijnde den feestdag van O.L.V. Bootschap wiert 's middags naer
het lof vanuijt de parochiale kercke van St.-Salvators onder het spelen van 't carilion
de processie als naer oude gewoonte langs den gewonen toer omgedregen(89), waeruijt
genoegsaem te zien is dat hoewel de Fransche geene religie hebben, dezelve nogtans
in alle deelen toegelaeten wordt.

(26 maerte 1795)
Op den 26 maerte wiert bij orders van de representanten van 't Fransch volk bij
hallegebode afgekondigt dat de regtveerdigheijd aen 't order van den dag gekomen
is en dat de municipaliteijten geordoneert worden te formeeren nieuwe tabellen van
alle de requisitien die er gedaen zijn om hier door te konnen ontdekken de
ongetrouwigheijd die verscheijde agenten in 't uijtschrijven der zelve gedaen hebben(90).
CVII gaset van 26 maerte, etc.

(27 maerte 1795)
- fol. 54 - Op den 27 maerte begonde men 's morgens op de Mart nevens den boom
van vrijheijd te delven eenen grooten vierkanten put, welke desen avond vertrokken
(sic) was, in welken put zoo men zegt sondag of maendag
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toekomende, met groote solemniteijt eenen nieuwen vrijheijdsboom zal geplant
worden.
Bij orders van de municipaliteijt is heden bij hallegebode en trommelinge van 't
stadthuijs afgekondigt dat op den 31 deser en volgenden dag in d'halle de suijvere
rogge tegens ses Fransche stuijvers het pond zal afgelevert worden, alleenelijk aen
de dischgenoten en andere behoeftige die kaerten van hunne respective wijkmeesters
zullen bekomen hebben(91).

(29 maerte 1795)
Op den 29 maerte is aen mij als deken merceniers, gelijk aen alle andere dekens deser
stadt, gelijk aen de wijkmeesters en substituten toegesonden een gedrukt versoekschrift
om op morgen ten vier uren te compareeren benevens den eedt in 't stadthuijs om
van daer de pligtigheijd van het planten van den vrijheijdtsboom bij te woonen, welk
versoekschrift versaemeling sub N. kan gesien worden.
Heden zijnde Palmsondag is 's middags als naer oude gewoonte sedert de suppressie
van die processie dezelve langs den gewonen toer verselt met het beeft van O.L.V.
van de Seven Ween omgedregen; zonder dat het volkomen order en gestigtheijd
eenigsints door Fransche troupen alhier in garnisoen liggende is gestoort of
onderbroken geworden.

(30 maerte 1795)
- fol. 55 - Op den 30 maerte zijnde decadi of den 10 germinal of spruijtmaendt,
genaemt griffel-ijzer(92), toegewijt aen de heldhaftigheijd, zoo in den almanak kan
gesien worden, saeg men 's morgens aen alle de huijsen der stadt het drijcaleurig
vaendel waeijen. Met het aenbreken van den dag wierden op de Mart gemakt drij
theaters en van 11 tot 1 uren wiert op het carilion gespeelt. Om twee uren van desen
naermiddag begonde het carilion onophoudelijk tot laet in den avond te speelen en
van 4 tot 5 uren luijdeden alle de klokken der stadt. Alle het volk van de stadt was
op de been om de volgende pligtigheijd te zien verrichten. Om 4 1/2 uren begonde
den praeltreijn langs d'Hoogstraete over de Molenbrugge langs de Predikheersstraet
en Wollestraet tot op de Mart in desen voegen: voorop reed eene garde te peert,
speelende op timbaelen en trompetten, dan volgde een detachement Nationael
uijtgelesen peerdevolk onser besettinge, agter dese alle de dekens der ambagten en
neeringen deser stadt benevens hunnen eedt en alle de wijkmeesters en substituten
deser stadt, welke om de menigte geen rang van toer en konden vervolgen, agter dese
eene reek van schoon opgetoeijde jonge meijskens, die alle soorten van teekens
betrekkende de vrijheijd draegden. Op een schoon geschilderden waegen bespannen
met 6 schoon vercierde peerden volgde dan den vrijheijdtsboom, omringt met opcierde
slaeven en mooren, agter den vrijheijdsboom volgde wederom een reeke schoon
opgetoeijde meijskens draegende patrioticque teekens, nog andere ook de mooren fol. 56 - en slaeven andere teekens van de gewaende vrijheijd draegende, agter dese
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volgde den commandant deser stadt met den heele etat major en agter dese alle de
members van de municipaliteijt, met het drijcaleurig lint over hunne schouders
geslaegen, gelijk ook waeren alle de schaedebeletters en andere bediende van de
stadt. Den praeltreijn wiert gesloten door een ander detachement Fransch peerdevolk
onser besettinge en een escadron voetvolk in de waepens. Aldus op de Mart gekomen
zijnde wiert den heelen treijn tusschen het peerdevolk in 't midden derzelve
afgeslooten. Den commandant en etat major plaetsten hun op eenen theater langs
den eenen kant en de members van de municipaliteijt langs den anderen kant benevens
de jonge maegdekens met hunne teekens. Op beijde dees theaters was geplaest een
geschildert pedestal, waerin vuur brande en veel wierook ingeworpen wiert, dus van
beijde zijden geduerende den tijdt van de pligtigheijd zeer rookende. Op den derden
theater waeren geplaest alle de speellieden en musikanten deser stadt met alle soorten
van musicale instrumenten die van den eenen kant en timbaelen en trompetten
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van den anderen kant, geduerende de pligtigheijd alle soorten van patrioticque airden
speelden. Alles aldus op de Mart veerdig zijnde begonden wederomp alle de klokken
der stadt te luijden en den ouden vrijheijdtsboom reets teenemael verdroogt, geplant
met de roode mutse boven dezelve, als hiervooren fol. te zien, wiert seffens - fol. 57
- uijt den grond geworpen. Zulks verriet zijnde, wiert den nieuwen vrijheijdsboom,
zijnde een spillerecht jongen eijkenboom, met schoon gesneden top, zonder eenige
vercieringen of roode mutse op dezelve opgericht, zoo haest den zelven opgerecht
was wierden alle de hoeden opgesteken en het geroep ‘Leve de republicke’
weergalmde de locht, zoo van den etat major, militaire, municipale bediende als
Franschgesinde borgers en andere keijsersgesinde die wel hunne hoeden opstaeken
om geene cretique te hebben, maer die hun geroep weijnig lieten hooren. Dit
vruegdegeroep verscheijde mael herhaelt zijnde en den boom in d'aerde geplant
zijnde, die rondom met gesneden gasons beleijt wiert, zijn zoo de overste militaire
als municipale bediende van de theaters afgekomen en hebben hand aen hand rond
den boom eene ronde geformeert, alle de jonge meijskens een mindere ronde tusschen
hun rond den boom formeerende en hebben aldus een belaechelijk kinderwerk
begonnen, meer als een halve ure in de beijde ronden als de kinders op St.-Pietersdag
dansende, zoo d'overste militaire, borgmeester en alle de municipale bediende hier
hunne manhaftige daeden laetende uijtschijnen met welke klugt alle welpeijsende
niet anders konnen doen als den spot houden. Uijtgedanst zijnde is den aftogt van
de Mart gedaen, in 't zelve order gelijk den praeltreijn die luijstelijk naer dezelve
gekomen was, te weten langs de Philipstokstraete tot op den Burg alwaer den ouden
vrijheijdtsboom in 't Vrije beweegt wiert. - fol. 58 - Op den Burg gekomen zijnde,
plaetsen hun de municipaele bediende voor het Stadthuijs en voor het Vrije en
bedankten zoo de militaire als de dekens, wijkmeesters als substituten over d'eere
die zij hebben gedaen van die pligtigheijd te versellen. Des avons was er in 't Vrije
tot slot van dit feest opgerecht een groot avondmael zoo van den etat major als
municipale bediende, waer meer dan hondert couverts waeren die luijsterlijk
uijtgevoert wiert. In de Vlaemsche Commedie der Holantsche acteurs(93), die nu
niettegenstaende den vasten en goede week gehouden wordt zoo op de sondaegen
als andere daegen der week, wiert desen avond vertoont ‘L'offerande de la liberte’,
die geassisteert door alle de voormelde jonge schoon vercierde meijskens, zeer
luijstelijk was terwijl het tonneel met decoratien betrekkende het feest verciert en
alles luijstelijk uijtgevoert wiert. Nu zal men haest gaen zien of dees geplanten boom
den tijdt zal nebben om te bloeijen, terwijl men van goederhant verneemt dat de
troupen van de gealieerde mogentheden groote voordeelen op de Fransche behaelen
en reets over den Rijhn getrokken zijn, door welke al haest alle die gewaende
vruegdeteekens tot niet zullen gebragt worden. CVIII gaset van den 30 maerte, etc.

(31 maerte 1795)
Op den 31 maerte en volgenden dag is de rogge in 't beste order in d'halle volgens
de gedestribueerde kaerten uijtgegeven geworden.
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Heden zijn van de Mart weggedaen de drij theaters zoodat den groeijenden boom
nu maer alleen meer is blijven staen, welkers bloeijsel men hoe langer hoe meer
hoort geen uijtwerking te zullen konnen hebben.

Eindnoten:
(73) Libel: schimpschrift, pamflet dat iemand op smadelijke wijze aanvalt.
(74) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 264r.-265r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 38.; SAB., reeksnr. 123: Ordonnantiën, plakkaten, aanwinsten 1986, nr.
18v.
(75) De Gazette van Gend die hier volgens Van Walleghem ophoudt te bestaan is de zgn. ‘valse’
tegenhanger van de echte Gazette. Het stopzetten van het uitgeven van deze krant hield nauw
verband met de afschaffing in februari 1795 van de Comités van Waakzaamheid in de Belgische
steden. Deze dubbelganger, die gesteund werd door het Gentse Comité (zie noot 6), kende
bijgevolg slechts een kort bestaan, nl. 16 nrs., van 1 januari tot 23 februari 1795.
(76) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 265r.-265v.
(77) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 258v.
(78) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 271r.-271v; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 41.
(79) De benaming voor de decade die overeenstemt met 10 maart 1795 was cordeau: meetlijn,
richtsnoer.
(80) Hier is bedoeld a pari, d.i. aan de oude ongunstige koers.
(81) Het huis nr. 13 aan de Spiegelrei werd in 1763 door Hendrik Pulinx gebouwd voor het college
van de Engelse Jezuïeten, die er bleven tot in 1772. Van 1781 tot 1802 werden de gebouwen
gebruikt als weeshuis voor meisjes (zie W. GOETGHEBEUR, Spermalie, één grote familie,
Brugge, 1984, p. 77).
(82) Zie noot 21 en 71.
(83) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 277r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 35.
(84) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 276r.-276v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 36.
(85) De benaming voor de decade die overeenstemt met 20 maart 1795 was plantoir: pootstok,
pootijzer, plantijzer.
(86) De herberg de Palinkpot was gelegen rechtover de huidige Greenhillstraat te Assebroek.
(87) Met de Vierschaarkamer is vermoedelijk de gelagzaal van de herberg ‘Het Gouden Peerd’, in
de volksmond ‘'t Perretje’ te Assebroek bedoeld, (zie J. DE SMET en H. STALPAERT,
Assebroek, Brugge, 1950, p. 64 en ook R. BARREMAECKER, J.A. RAU en F. LAGAST,
Assebroek. Geschiedenis van de Brugse Rand, Brugge, 1986, p. 32).
(88) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 280r.
(89) Vergelijk MV. 1791, p. 29 en n. 81, MV. 1792, p. 123-124 en MV. 1793, p. 38
(90) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 280v.-281r.
(91) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 282r.
(92) De benaming voor de decade die overeenstemt met 30 maart 1795 was couvoir: broedhokje.
Hier vergist Van Walleghem zich: hij geeft de benaming (‘griffel-ijzer’) voor de decade van
30 Germinal III (19 april 1795), zie infra, n. 110.
(93) De Brugse schouwburg of ‘de Comedie’ op de hoek van de Vlamingstraat en de toenmalige
Eistraat werd net als het vorige seizoen van 14 oktober 1794 tot 6 april 1795 gebruikt door het
gezelschap van de Rotterdamse familie Snoek, die daarmee het volledige toneelseizoen voor
hun rekening namen, zie A. VIAENE, Frans toneelseizoen in de schouwburg te Brugge.
1793-1794, in: Haec Olim, XX (1970), p. 70-75. De programma's van het gezelschap, waaronder
het hier vermelde, zijn bewaard in SBB., Van Huerne, 1795, nr. 112. Voor een algemeen
overzicht van het schouwburgleven in die periode zie thans A. VAN DEN ABEELE, Het
‘Concert’. Van Brugse muziekvereniging tot schouwburguitbater, in: Brugs Ommeland, XXXIV
(1994), p. 171-242 (vgl. p. 211: gegevens aan te vullen met de hier vermelde data).
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[April]
(2 april 1795)
- fol. 59 - Op den 2 april is bij hallegebode door orders van de municipaliteijt de
volgende proclamatie gedaen: dat de municipaliteijt met groot gevoelen voorsiet dat
de magasijnen van overvloed tot onderstant van de geringe classe van 't volk wegens
de groote augumentatie der graenen(94), niet zal konnen blijven
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voortdueren hoewel tot hun leetwesen dezelve prijsen nu reets verscheijde reijsen
zijn verhoogt geworden(95). Van den anderen kant bemerkende dat het committé van
subsistance reets alle middelen werkstellig gemakt heeft om hier in te voorsien en
voorsiende hieraen niet meer te zullen konnen continueeren, heeft de municipaliteijt
in raede gevonden van tot onderstant der medeborgers door de dischmeesters deser
stadt te laeten doen eene generale collecte rondt de stadt op den 20 germinal (of 9
april ouden stil) om dit lofbaer werk te konnen blijven continueeren. Niet twijffelende
of de begoede borgers deser stadt zullen tragten mede te werken door hunne
mildaedigheijd opdat de ruste der stadt zoud konnen continueeren en de arme gespijst
worden.
Heden zijnde Witten Donderdag is in alle kerken alles als naer gewoonte verricht,
zoo nogtans dat in de cathedrale wegens het afsterven van onsen eerwaerden bisschop
de H. Olie en Crisma niet is konnen gewijt worden en alzoo er in de Neerlandsche
proventien nu geen bisschop dan te Naemen is, zal dezelve van daer afgesonden
worden(96). Om alle wanorders te voorkomen zijn de kerken ten 7 uren desen avond
gesloten geworden. CIX gaset van 2 april, etc.

(3 april 1795)
- fol. 60 - Op den 3 april wiert rond den vrijheijdtsboom op de Mart welke tot heden
door een Franschen schiltwagt sedert des zelfs plantinge geduerende dag en nagt
bewaert geweest heeft, afgeslaegen een vierkante park van planken, meer dan zes
voeten hoog. Naer d'afslaeging van welcke den vrijheijdsboom door geen militaire
wagt meer is bewaert geworden. Die bewaerenisse of afslaeginge is hoogst noodig
geweest opdat de twee plankieren van gasons die rond den vrijheijdtsboom geplant
liggen of door de jongers of kwaedwillige niet zoud beschaedigt worden.

(6 april 1795)
Op den 6 april zijnde den tweeden Paeschdag wanneer gelijk gisteren alle de diensten
in de kercke als naer gewoonte verricht zijn, zoo nogtans dat op gisteren wegens het
afsterven van onsen eerw. heer bisschop de apostelijcke benedictie niet is gegeven
geworden, zijn van 't stadthuijs afgekondigt differende Fransche proclamatien van
welkers inhout twee reets in de gasette van den 3 deser zijn aengekondigt zooals in
dezelve kan gesien worden. Eene derde behelst een aenmoedinge voor den landtsbouw
die nu door de aenhoudende troubelen zoodaenig gestelt is dat er nog veele landen
onbesaeijt liggen en waeruijt te vreesen is, zoo hierin niet voorsien wordt, dat den
hongersnood algemeen zal worden(97). CX gaset van 6 april, etc.

(7 april 1795)
- fol. 61 - Op den 7 april saeg men 's morgens in het huijs van Joffr. Capelle(98),
mercenierige in de Vlamingstraete, dat alle de glaesevensters en het loot van het
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onderhuijs teenemael ingeslaegen, zoodaenig dat er niet eene ruijte of het minste
loot meer geheel was, welke men verneemt geduerende desen nagt door eenige
soldaeten van de Fransche troupen begaen te zijn. D'oorsaek waerom zulks
voorgekomen is wordt verschillig vertelt, zommige zeggen zulks voorgekomen te
zijn ter oorsaek dat eenige soldaeten met de dochters van desen huijse te gemeen
geweest hebben, en andere zeggen zulks gebuert te zijn omdat dees dochters
gisterenavond aen de duere geseten hebben met de soldaeten in 't voorbijgaen hadden
gelaechen, dog hoe zulks is ofte niet, zal de schaede aen desen huijse veroorsakt door
hun moeten voldaen worden.

(8 april 1795)
Op den 8 april wiert bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs afgekondigt
eene wijtloopige proclamatie behelsende dat de municipaliteijt met het grootste
ongenoegen aensiet het trekken van de verscheijde partijen tusschen verscheijde
kwaedwillige borgers deser stadt, waerdoor de grootste onheijlen en doodtslaegen
zouden konnen veroorsakt worden, om welke te voorkomen de municipaliteijt
ordoneert dat de nationeele teekens of cocarden
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zoo door 't mannelijk als vrouwlijk geslacht moeten blijven voortgedragen worden;
dat - fol. 62 - op de daegen van de decaden en telkels dat er eene victorie der Fransche
door den beijard eene aengekondigt wordt, in alle huijsen het drijcaleurig vaendel
moet uijtgesteken worden(99). Alle herbergiers en kaffehuijsen vermogen voortaen
naer den 10 uren 's avons aen niemant meer drank te schenken, alle dezelve hun met
die fontie genierende worden geordoneert een teeken uijt te steken, aen alle dezelve
wordt ook strengelijk verboden in hunne huijsen meest biedende de naeste eenige
zilver, mercerije of andere nieuwe goederen te laeten verkopen op pene van confiscatie
der zelve en eene boete van 50 livres, zoo in 't een als 't ander regard, wordende
eijndelinge op dezelve boete strengelijk verboden alle saemenrottingen, op pene dat
alle degone aldus bevonden wordende, door de militaire wagten zullen aengehouden
worden.

(9 april 1795)
Op den 9 april heeft men 's morgens vernomen dat geduerende desen nagt de steene
galge(100) staende buijten de Smedepoorte tusschen het licht van verscheijde torsen
teenemael tot den grond afgebroken is, zulks zijnde zoo men zegt omdat langs dien
kant veele militaire troupen moeten passeeren en aldaer zoo andere zeggen een camp
zullen betrekken.
Heden zijnde decadi of den 20 germinal genaemt biekorf(101), toegewijt aen
d'onbaetsugtigheijd zoo in den almanak kan gesien worden, saeg men aen alle huijsen
het drijcaleurig vaendel waeijen en van 11 tot 12 uren en van 3 tot 5 uren is op het
carilion gespeelt geworden.
Heden is tot onderstant van de graenmagasijnen door de dischmeesters rond de
heele stadt een generaele collecte gedaen in dezelve ook de assignaten ontfangen
wordende. CXI gaset van 9 april, etc.

(11 april 1795)
- fol. 63 - Op den 11 april, zijnde martdag, vergaederden 's morgens op de Mart
tusschen 500 à 600 carabiniers of troupen van ligne van het Fransch peerdevolk,
zijnde een uijtgelesen batalion dat sedert meer dan drij maenden in dese stadt
geinkwartiert geweest en het beste order onderhouden heeft, welke om agt uren van
desen morgen langs de Smedepoorte vertrokken zijn naer het binnneste van Vranrijk
om aldaer het goede order te helpen herstellen(102). Welk vertrek aen ons alle de
grootste hope schijnt aan te kondigen van eenen aenstaenden vrede tusschen alle de
oorloogende mogentheden en de republicke van Vranckrijk, welke alleen het geluk
kan teweegbrengen van de maer al te veel gerenueerde Nederlandsche landstreeken,
welkers inwoonders door alle soorten van rampen veele teenemael gerenueert zijn(103).
Dit gevoelen is temeer gegrond omdat de voormelde troupen gisternaermiddag op
de Mart revue passeert hebbende, meer dan 40, deser landen geinclaveert onder dit
regement, alle hun congé bekomen hebben. Desen naermiddag zijn langs de
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Cruijspoorte aengekomen circa 200 Fransche voetgangers die in de casernen
geinkwartiert zijn geworden.
Heden is den martdag gerustelijk afgeloopen, want nu geen kwestie meer zijnde
nog van het maximum of het gelt tusschen assignaten, beginnen alle waeren
aengebragt te worden.

(12 april 1795)
- fol. 64 - Op den 12 april is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs bij
hallegebode en trommelinge rond de stadt afgekondigt dat op de menige klagten aen
de municipaliteijt toegekomen, ingevolgen de voorgaende ordonantien aen eenider
strenggelijk verboden wordt van de vesten deser stadt of publicke werken eenige
aerde af te haelen of de boomen, de zitplaetsen en andere annexce werken in eenige
maniere te schenden, welke besonderlijk door de mestraepers gedaen wordt; aen dese
laeste ook strengelijk verboden wordende eenig mest binnen dese stadt te plaetsen
dan alleen op de plaetsen die er bij de voorgaende ordonantien zijn aengewesen; ook
strengelijk verboden
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wordende langs de vesten ofte den talieu derzelve met eenige waegens te rijden dan
alleen de molenaers die op hunne gewone dreven ofte molenwaelen zullen mogen
rijden; zullende alle degone faitelijk eenige deser pointen overtredende, vervallen in
eene boete van 25 livres en degone die dese niet zullen konnen betaelen zullen met
eene detentie in vangenis van 14 daegen te water en te broode volgens d'extinctie
van 't cas gestraft worden(104).

(13 april 1795)
Op den 13 april om 9 1/2 uren 's morgens wiert vanwegens d'agenten van de Fransche
republicke van 't stadthuijs afgekondigt dat den vrede tusschen de Fransche republicke
en den koning van Pruissen den 16 germinal tot Basel in Switserland is geteekent
geworden, waerom om dese groote gebuertenis bekent te maeken geboden wordt
heden en morgen van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren 's middags het carilion op den
thoren te speelen en alle de klokken der stadt te luijden welke heden tot elks vruegt
volbragt wiert, ook in alle huijsen het drijcaleurig vaendel uijtgesteken wordende(105).
CXII gaset van den 13 april, etc.

(14 april 1795)
- fol. 65 - Op den 14 april wiert van 's morgens in alle huijsen het drijcaleurig vaendel
tot 's avons uijtgesteken en van 10 tot 12 uren 's morgens en van 2 tot 4 uren 's
middags hoorde men wederom gelijk gisteren het carilion op den thooren
onophoudelijk speelen en alle de klokken der stadt luijden, tot welk geluijt de capellen
deser stadt geordoneert waeren geduerende dien tijdt de klokken der zelve te luijden;
alle welke geduerende dees twee daegen een overgroot gedommel veroorsakte. Tot
nog toe hoort men geene gegronde omstandigheden op welke voorwaerden den vrede
tusschen den koning van Prussen en de Fransche republicke zoude geteekent zijn en
of eenige andere mogentheden hierin toestemmen, alleenelijk wordt heden geseijt
dat er tusschen de troupen van Zijne Majesteijt den Keijser ende Koning Franciscus
den II en tusschen de Fransche eenen waepenstilstant voor 20 daegen besloten is,
om in desen tusschentijdt te zien of den vrede die van elk verlangt wordt zal konnen
tot stant komen, aen welke nogtans alle staetkundige twijffelen, om de groote
toebereijtselen die er alom voor den velttogt gemakt worden. Ach! Gaeve van den
hemel, dat den vrede mogte tot eenen vasten stant komen en dat de rampen van het
alom ongeluckig Europa mogten eijndigen, opdat elk zijne gerenueerde affairens
eenigsints zoud konnen voortsetten en den teenemael tenietgedaenen koophandel
alom zoud konnen herleven. Met ongedult verwagt men nu welk den uijtval van de
groote triumphe op dees twee daegen gehouden zal wesen.

(15 april 1795)
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- fol. 66 - Op den 15 april is bij halgebode en trommelinge van 't stadthuijs afgekondigt
eene proclamatie behelsende dat de municipaliteijt zig in de nootsaekelijkheijd bevint
door de groote augumentatie der graenen van dezelve andermael in prijs te verhoogen
en dat de rogge op morgen en overmorgen zal afgelevert worden, aen degone tot dus
kaerten zullen besorgt zijn tegens negen stuijvers Fransch gelt het pond, in den pand
van 't clooster der eerw. paters Augustinen volgens d'aengewesen letteren der wijken,
welke uijtdeelinge voor den tijdt van drij weken zijn zal(106). Eene andere wijtloopige
proclamatie door de agenten van Brussel van de Fransche republicke afgekondigt
behelst dat de representanten des volks met het grootste ongenoegen aensien dat de
discrediteering van de assignaten in de Belgique ten hoogsten geresen is, waerom
andermael strengelijk verboden wordt in alle koopmanschappen geen verschil tusschen
de metale specien en het [papieren geld] te maeken; dezelve zullen in alle schulden
moeten aenveert worden; geenen koopman of winkelier vermag meer te vraegen of
den coop in assignaten of gelt zal gebueren, en niemant vermag zijne waeren hooger
dan dat buijten cours zoude zijn te vraegen, alle op pene van een amende van 4000
livres en een opsluijting van een jaer. Hierdoor zullen andermael veele onheijlen
veroorsakt worden(107).
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(16 april 1795)
Op den 16 april gelijk den volgenden dag is het graen in den pand van 't clooster der
eerw. paters Augustinen gedistribueert geworden volgens d'afgeleverde kaerten. De
kaerten worden in d'halle die nu voor d'aenstaende foire bereijt gemakt wordt, tegens
eenen bon afgelevert, met welke de draegers hun naer 't clooster voorseijt moeten
bewegen, waer hun de rogge volgens den bon afgelevert wordt. CXIII gaset van 16
april, etc.

(17 april 1795)
- fol. 67 - Op den 17 april is bij orders van de representanten des volks in sendinge
bij de legers van 't noorder Sambre ende Maese van 't stadthuijs afgekondigt dat alle
de gedeporteerde en uijtgewekene persoonen der Nederlanden die uijt vreese van
den oorloog hunne woonsten hebben verlaeten, gerustelijk naer dezelve met alle
hunne muebelen en goederen mogen wederomkeeren; zij zullen seffens in het besit
van hunne goederen herstelt worden ende sequesters op dezelve geleijt van de reets
weergekomene zullen seffens weggenomen worden(108). Degone wiens muebelen,
goederen of effecten of weggenomen of beschaedigt zijn, zullen hiervan eenen
behoorlijcken inventaris overleveren en naer maete dat men dezelve bevint regtveerdig
te zijn, zal hun de schaedeloosstellinge gedaen worden. Dese proclamatie begint elk
hoe langer hoe geruster te stellen, ziende dat elk die voor vreese voor den oorlog
dese landen verlaeten heeft, nu gerust naer zijne wooning met zijne goederen mag
terugkeeren en dat degone die reets weergekomen zijn nu gerustelijk in hunne huijsen
mogen blijven en in hun eijgendom herstelt worden.

(18 april 1795)
Op den 18 april vernam men 's morgens dat er geduerende den nagt van een waegen
staende op d'agterplaetse van den Hoorn bij vleeschhuijs(109) zijn gestolen elf stukken
grouwe lijnwaeten, die 's morgens op de mart moesten verkogt worden, benevens
eene mande vol eijeren; men bespuert d'agterpoorte van dees herberge met gewelt
opengeforceert is en dat de dieven langs daer weggegaen zijn.
Heden was den martdag wederom zeer ongerustig wegens de ordanantie in de
laeste gasette van den 16 deser - fol. 68 - in alle deelen uijtgedrukt, dat de assignaten
gelijk de geltspecien moeten ontfangen worden, van welke veele kwaedwillige zig
wederom bedienen en zoo d'een als d'ander waeren, die in gelt gevraegt worden
wederom in papier tegens 6 livres de Fransche kroon betaelen, zulks veroorsakt het
grootste disorder in de winckels en op alle plaetsen, temeer omdat er heden niet eenen
sak graen aengebragt is en dat alle andere eetwaeren zeer weijnig aengebragt worden.

(19 april 1795)
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Op den 19 april, zijnde decadi of den 30 germinal of spruijtmaendt, genaemt
griffiemes(110), toegewijt aen den stoicisme zoo in den almanak kan gesien worden,
zijnde zondag, speelde het carilion van 11 tot 1 uren en van 3 tot 5 uren 's middags
en in alle huijsen deser stadt is het drijcaleurig vaendel uijtgesteken geworden.

(20 april 1795)
Op den 20 april is in 't licht verschenen: ‘Algemeene en nauwkuerige versaemelinge
van alle de persoonen der beijde geslagten die ter doodt veroordeelt zijn, sedert het
begin der revolutie tot heden, etc.’, met tijtelplaet, welke versaemelinge sub N. kan
gesien worden(111). In desen eersten numero zal het naegeslagt met afschrik lesen hoe
menige ongeluckige tot Parijs om hals gebragt zijn voor daeden die geensints de
doodt verdienden te onderstaen. CXIV gaset van 20 april, etc.

(23 april 1795)
Op den 23 april zijn binnen dese stadt onder geleijde peerdevolk aengebragt en in
vangenis beweegt meer dan 50 Fransche soldaeten, die vastgenomen zijn om het
begaen van veele dieften en andere moetwilligheden die zij op verscheijde

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

37
parochien van 't noorden begaen hebben. Zoo men verneemt is de kercke van Damme
geduerende den gepasseerden nagt van meer 3000 guldens effecten met braeke
bestolen geworden, tot zelfs de heijlige vaten ende heijlige hostien heeft men op den
grond geworpen bevonden, ook verneemt men dat de kercke van Liswege merkelijk
is bestolen geworden. CXV gaset van 23 april, etc.

(24 april 1795)
- fol. 69 - Op den 24 april in den naermiddag was er een groot disorder in het collegie
van de studeerende jonkheijd van 't clooster der eerw. paters Augustinen. Drij
municipaele bediende aldaer aengekomen zijnde, deden de klokke klippen en alle
de studenten, benevens hunne professors, saemen-vergaederen, welke volbragt zijnde,
is aen hun voorgelesen een nieuw slag van leeringe of cathechismus, welke voortaen
door de studenten zal moeten geleert worden. De menige studenten ziende de
tegenheijd die hunne meesters betoonden, in 't aennemen van dezelve leeringe die
meer van de vrijheijd en gelijckheijd als van den waeren godtsdienst is handelende,
begonsten dese municipaele bediende openbaerelijk te beschimpen tot zoo verre dat
zij onverrichter saeken het collegie verlieten en meer dan 50 studenten liepen agter
hun, die hun zelfs tot verre langs den weg beschimpten. Zulks voorsiet men een
volkomen opschorting van dit collegie te zullen veroorsaeken, terwijl dat er seffens
orders gegeven zijn dat dit collegie tot naeder orders moet opgeschort en gesloten
worden(112).

(25 april 1795)
Op den 25 april zijnde martdag, heeft men wederom hoe langer hoe meerder den
heelen ondergang beginnen gewaer te worden voor alle de inwoonders deser stadt,
doordien dat er op heden nog boter, eijeren nog graen door geene landtslieden is
aengebragt geworden, zoodat er op de marten volk genoeg is, maer geene eetwaeren
en het weijnig dat er nog aengebragt word, is wederom door verscheijde kwaedwillige
baetsugtige - fol. 70 - zoo er maer in gelt gevraegt wordt tegens 6 livres de Fransche
kroon betaelt geworden (daer men nu gemakkelijk 60 livres voor een Fransche kroon
bekomen kan), zoodat de brave borgers die de eetwaeren voor gelt willen koopen,
zulks bedektelijk doen moeten of die moeten naer hun huijs doen brengen, willen zij
eenig eeten hebben; om den oproer die men hieruijt voorsiet zooveel mogelijk te
voorkomen en op de klagten die menige gedaen hebben van het laeste meel dat er
gedistribueert is, het welke veele zelfs geweijgert hebben te aenveerden, is er heden
van 't stadthuijs afgekondigt bij orders van de municipaliteijt eene strenge proclamatie
waerin vermelt word dan degone die laest geen meel hebben willen haelen, hetzelve
op maendag aenstaende zullen bekomen naer een nieuwe kaerte van hun wijkmeester
ontfangen te hebben, zoo breeder in dezelve ordonantie mij ter hand gekomen,
versaemeling sub N. kan gesien worden.
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(27 april 1795)
Op den 27 april is ingevolgen de voorgaende proclamatie in den pand van 't clooster
der eerw. paters Augustinen aen alle degone voorgaendelijk het meel hebben
geweijgert hetzelve volgens de gedistribueerde kaerten uijtgedeelt geworden, nu
dezelve blijde zijn zulks te hebben, om hoe slegt dat het is van den hongersnood niet
te vergaen. Nu verneemt men met sekerheijd dat de Fransche troupen heel Holant
ontruijmen en dat den vrede aenstaende is, een dichtjen dat aen den vrijheijdboom
tot Amsterdam geaffixeert geweest is van desen inhout: ‘Den vogel is geplukt, de
veren zijn gevlogen, de prins werd onderdrukt, den patriot bedrogen’, zooals mij
hetzelve ter hand gekomen is(113). CXVI gaset van 27 april, etc.

(29 april 1795)
- fol. 71 - Op den 29 april, zijnde decadi of den 10 floreal of bloemmaendt, genaemt
raeke(114), toegewijt aen de liefde, zooals in den almanak kan gesien worden, saeg
men heden wederom aen alle de huijsen deser stadt het
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drijcaleurig vaendel waeijen en het carilion wegens den woensdag speelde van 11
tot 1 uren en 's middags van 3 tot 5 uren. Nu hoopt men in 't algemeen van die
Fransche sottigheden haest een volkomen eijnde te zullen zien, terwijl volgens de
maeren van heden den vrede tusschen Zijne Majesteijt den Keijser ende Koning
Franciscus den II geteekent is, waerbij gevoegt wordt dat voor het eijnde van de
maendt meij de keijserlijcke troupen in 't besit der Nederlanden zullen weerkeeren,
dat alle herten wenschen opdat er van alle de ongelucken waerin wij leven een eijnde
mag gemakt worden(115).

(30 april 1795)
Op den 30 april zijn van 't stadthuijs afgekondigt bij orders van d'agenten van de
Fransche republicke drij wijtloopige proclamatien hooftsaekelijk behelsende een
streng verbodt wegens het schenden der bosschen, etc.(116), door de tweede worden
de rechters der domeijnen afgeschaft en d'omstreeks bestieringen daermede belast,
etc.(117), door de derde is het delai tot het indraegen nog 10 daegen verlangt tot het
indraegen der rekeningen van de geriquireerde goederen, binnen welken tijdt alle
rekeningen ten desen opsicht aen d'agentie van commercie moeten overgedraegen
worden(118). CXVII gaset van den 30 april, etc.

Eindnoten:
(94) Verhoging van de graanprijs.
(95) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 282r.-282v.
(96) Op Witte Donderdag moet in elke kathedraal door de bisschop de H. Olie worden bereid en
gewijd, voor gebruik in alle parochies van het bisdom. Blijkens de bisschopslijsten was alleen
Albertus Ludovicus de Lichtervelde, bisschop van Namen van 1780 tot aan zijn dood in 1796,
nog ter plaatse, alle overige bisschoppen waren in ballingschap of overleden (zie E.I. STRUBBE
en L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden,
Antwerpen-Amsterdam, 1960, p. 225-317).
(97) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 286v.-287r.
(98) Joffr. Capelle staat in de bevolkingsregisters aangeduid als vidua Capelle, mercenier, wonende
in de Vlamingstraat nr. 7. Er staan geen dochters bij vermeld in het register (SAB.,
Bevolkingsregisters 1790-1812, reg. El).
(99) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 288r.-289r.
(100) Het gaat hier wellicht om de gemetselde sokkel van de galg, want de galg zelf (d.i. wellicht
enkel de houten bovenbouw) was reeds vroeger afgebroken. Dit laatste werd gemeld door Van
Wallegehem zelf, in het kader van de beschrijving van de gebeurtenissen op 30 december 1792,
toen alle gerechtigheidstuigen samen met de stadhuis-beelden op de Markt werden verbrand.
(Zie MV. 1792, f. 175-179. Noot 140 hierbij stipt aan dat Duclos zich vergiste in zijn bewering
dat de galg er tot 1795 stond, maar nu blijkt dat deze laatste auteur toch gelijk had, althans voor
wat betreft een gedeelte van het bouwwerk.)
(101) De benaming voor de decade die overeenstemt met 9 april 1795 was ruche: bijenkorf.
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(102) Op 1 april hadden te Parijs linkse elementen de vergaderzaal van de Conventie bestormd.
Generaal Pichegru had de orde hersteld en linkse (montagnard) kopstukken werden naar Guyana
verbannen (T. GODECHOT, La Révolution française, o.c., p. 182).
(103) Hier wordt gealludeerd op de vrede tussen Frankrijk en Pruisen, afgesloten in Bazel op 5 april
1795. Pruisen erkende de Franse republiek (J. GODECHOT, La Révolution française, o.c., p.
182).
(104) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 290r.-290v.
(105) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 290v.-291r.
(106) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 291r.
(107) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 291v.-292r.
In Frankrijk waren op 15 maart 100 livres in assignaten nog maar 8 livres in klinkende munt
waard (J. GODECHOT, La Révolution française, o.c., p. 182).
(108) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 302v.-303r.
(109) Het huis ‘De Gouden Hoorn’, Simon Stevinplein 2, staat beschreven in het oud Brugs kadaster
van 1580 als grenzend aan ‘het Lophemstraetkin of Enghelstraetkin en liggend rechtover het
Westvleeshuis’, (zie SAB., Zestendelen, O.-L.-Vrouwzestendeel, folio 78). Bij de verkoop van
het huis in 1714 staat het beschreven als ‘... huys met zijnen toebehoorten, met eenen groote
steene poorte ende plaetse van lande daermede gaende, sijnde een herberghe ghenaemt den
Hoorne ....’. Aan de noordzijde grensde het huis aan het Loppemstraatje, dat in de tekst het
‘halfcantstraetkin’ wordt genoemd; aan de zuidzijde aan een doodlopend straatje, het
‘schapstraetken’.
(110) De benaming voor de decade die overeenstemt met 19 april 1795 was greffoir: entmes. Zie ook
noot 92.
(111) In de onuitgegeven Studie van de catalogus van Jozef Van Walleghem (1757-1801) door Ludwien
Casier werd het werk niet geïdentificeerd.
(112) College van de paters Augustijnen, zie MV. 1791, n. 133.
(113) De vrede zal pas op 16 mei in Den Haag ondertekend worden.
(114) De benaming voor de decade die overeenstemt met 29 april 1795 was rateau: hark.
(115) Van Walleghem neemt zijn wensen voor werkelijkheid. De Oostenrijkers zijn minder dan ooit
in de Nederlanden geinteresseerd. Een vrede met Frankrijk is nog lang niet in het zicht (P.
VERHAEGEN, o.c., I, p. 400-403).
(116) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 304v.-307v.
(117) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 307v.-308r.
(118) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 282v.-283r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 44.

[Mei]
(2 meij 1795)
- fol. 72 - Op den 2 meij liep men den martdag tamelijk gerust door, zonder dat er
wegens d'assignaten en het verschil tusschen het gelt groote moeijlijkheden voorvielen,
dog het slegste van al is dat er heden wederom niet eenen sak nog terwe nog
roggegraen ter mart is gebragt geworden, in welke niet spoodig voorsien wordende
eenen algemeenen nood tegemoed gesien wordt.
Heden is in 't licht verschenen: ‘Historie van de gevangenissen van Parijs, onder
de dwingelandije van Robespierre’, tweede deel met tijtelplaet, in welke beweenelijcke
voorvallen in 't daglicht gebragt worden, welke versaemeling sub N. kan gesien
worden(119).

(3 meij 1795)
Op den 3 meij, het H.-Bloetfeest geviert wordende, is alles als op de voorgaende
jaeren ter uijtvoer gebragt, behalvens dat men in de gewonelijcke processie eenige
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verandering bespuerde: geene dekens droegen hunne wetkeerlen(120) of buijtengewone
teekens, de groote schoone rijve van het H. Bloet waerin hetzelve ordinairelijk
gedregen wordt is ook niet omgedregen maer alleen het zilver kisken waerin hetzelve
ordinairelijk bewaert wordt(121). De municipale bediende volgden de processie,
hebbende elk den drijcaleurigen charpel over hunne schouders geslegen. Zijnde
verders alles gerust afgeloopen zonder dat er eenige onheijlen veroorsakt wierden.

(4 meij 1795)
Op den 4 meij zijnde d'eersten dag der foire wiert dezelve als de voorgaende jaeren
in 't beste order op d'halle geplaest en veele kostbaere goederen uijt Vranrijk
aengebragt. De zijde langs de Wollestraete was van weerzijden met planken afgestelt,
doordien dezelve nog met graen beleijt is en voor magasijn gebruijkt wordt, zoodat
er nu geene kraemen langs desen kant zijn konnen gestelt worden. CXVIII gasette
van den 4 meij, etc.

(6 meij 1795)
- fol. 73 - Op den 6 meij is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs bij
hallegebode en trommelinge rond de stadt afgekondigt dat de municipaliteijt ondervind
dat de dischgenooten en de geringe borgers deser stadt van geen genoegsaeme specien
voorsien zijn om de graenen dan voor een langeren tijdt dan 14 daegen te bekomen,
want d'ondervindinge geleert heeft dat veel hun in die onmogelijkheijd bevonden
hebben; waerom op maendag aenstaende den 11
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deser in 't clooster der eerw. paters Augustinen het roggemeel tegens negen stuijvers
Fransch gelt zal afgelevert worden, te weten 10 pond par hooft, aen alle degone die
van hunne wijkmeesters kaerten zullen bekomen hebben. Die volgens de gefixeerde
letters der wijken den tijdt zullen versuijmen, zullen uijt de distributie gesloten
worden(122).

(7 meij 1795)
Op den 7 meij is in 't licht verschenen: ‘Verklaering van de rechten des mensch en
des burgers voorgegaen door de waere grondbeginsels der republicaensche
opvoedinge, door J.F.S., burger van Gend’, welke versaemeling sub N. kan gesien
worden(123). Dese seltsaeme leeringe bij wijse van vraegen en antwoorden is dezelve
die in de lantijnsche schoole der Augustinen is geboden te leeren en om welkers
weijgering dezelve tot nog toe gesloten is; hieruijt kan men zien zoo den hemel ons
haest met geen verandering of vrede en segent, tot hoeverre onse heijlige religie staet
gebragt te worden. CXIX gaset van den 7 meij, etc.

(8 meij 1795)
- fol. 74 - Op den 8 meij zijn vanwegens de agenten van de Fransche republijcke van
't stadthuijs afgekondigt drij proclamatien. De eerste behelsende dat het restant van
de contributien voor een vierde deel in gelt en het overig in assignaten mag betaelt
worden(124); door het tweede wordt geboden dat alle de lasten der procentie zonder
uijtstel moeten betaelt worden(125); bij de derde wordt eene somme van 100 duijsent
livres ter hand gestelt om te betaelen de lijfrenten der afgeschafte religuesen van
welke het inkomen door de republicke ontfangen wordt(126).

(9 meij 1795)
Op den 9 meij, zijnde decadi of den 20 floreal ofte bloemmaendt genaemt wiedijser(127),
toegewijt aen de houwelijksliefde, zooals in den almanak kan gesien worden, saeg
men wederom aen alle huijsen het drijcaleurig vaendel waeijen en het carilion speelde
zoo 's morgens als 's middags als naer gewoonte op de daegen der decadi; die vruegt
nogtans gaet niet veel ter herten, doordien het heden den derden martdag is, dat er
niet eenen sak nog terwe of roggegraen is ter mart gebragt geworden.

(11 meij 1795)
Op den 11 meij en den volgenden dag is volgens de voorgaende proclamatie in 't
clooster der eerw. paters Augustinen het roggemeel à 9 stuijvers Fransch par pont
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gedistribueert geworden, aen degone van hunne wijkmeesters kaerten bekomen
hebben.
Heden waeren verscheijde persoonen in egte van vangenis beweegt ter oorsaek
van de troubelen die zij zoo gisternaermiddag als desen nagt wegens hunne gesintheijd
in verscheijde herbergen veroorsakt hebben. CXX gaset 11 meij, etc.

(12 meij 1795)
- fol. 75 - Op den 12 meij was het disorder in de Fransche commedie die in 't
commediehuijs(128) daegelijks geduerende dese foire vertoont wordt overgroot;
voorgaende daegen was er reets troubel ontstaen uijt hoofde van het singen van een
lied betrekkelijk tot de vernietinge van de Jacobins en clubisten, het welk heden
wederom herhaelt wordende, is de murmuratie van de tegenwoordige Jacobins en
clubisten algemeen geworden, roepende: ‘bas, bas’, en de commedianten willende
doen swijgen; meer dan 10 tegens een van de rustlievende gesintheijd
daertegenwoordig zijnde, gebooden de commedianten voort te singen, tot zoo verre
dat er daedelijkheden voorvielen en de gewaepende magt, die er tegewoordig was,
de opstant moest slissen, want men voor den ondergang van 't heele commediehuijs
bevreest was. Verscheijde van de meeste belhamers bij den kop gevat en in eene
plaetse van sekerheijd geplaest zijnde, is den opstant geslist en alles nietegenstaende
is er geboden dat de commedie tot spijt van dese twistsaeijers moest voortgespeelt
worden.
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(14 meij 1795)
Op den 14 meij is binnen dese stadt Brugge een gerugt verbreijt en alom met allen
schijn van sekerheijd vertelt dat den vrede tusschen Zijne Majesteijt den Keijser en
Koning Francisais den II en het Fransch gouvernement geteekent en tot stant gekomen
is; met ongedult verwagt men de verdere bevestinge van dese tijding, die door elk
verlant wordt en die maer alleen de alderongeluckigste rampen des oorloogs die heel
Europa onderdrukken kan eijndigen en teweegbrengen(129). CXXI gasette van den 14
meij, etc.

(18 meij 1795)
- fol. 76 - Op den 18 meij wiert bij orders van d'agenten van de Fransche republik
bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat alle de deserteurs van de Fransche
legers die hunne corpsen zullen verlaeten, van brigade tot brigade tot dezelve zullen
geleijt worden en aldaer volgens d'extinctie van 't cas gestraft worden. Alle de
afwesige troupen, zoo Belsissche als andere, die hun in het arrondissement van
Oost-Vlaenderen bevinden, moeten hun binnen de agt daegen naer de publicatie
deser bij dezelve gaen vervoegen op pene van ook als deserteurs aensien te worden(130).
Ontrent den 12 uren van desen morgen kwaemen circa 1000 mannen Fransche troupen
voetvolk langs de Cruijspoorte aen, van welke men siegte gevolgen verwagtede,
omdat dezelve geswooren hadden van bij niemant anders dan bij de borgers te
logeeren, zoo verre was de vreese reets dat om eenige buijtenspoorigheden die zij
begingen, de winckels op de Mart gesloten wierden, waerom seffens orders gegeven
wierden dat zij hun in de casernen hoewel tegen dank moesten begeven. CXXII gaset
van den 18 meij, etc.

(19 meij 1795)
Op den 19 meij om 4 uren 's morgens zijn de gemelde troupen naar Oostende
vertrokken naerdat zij veel schaede in de casernen en daer omstreeks gedaen hadden.
In een gevegt gisteravond dronke zijnde, heeft den eenen den anderen met de fusicke
doodt doorsteken en veel andere moetwilligheden zijn door hun begaen geworden.
Heden, zijnde decadi of den 30 floreal of bloemmaendt, genaemt schaeplepel(131),
toegewijt aen de vaderlijcke liefde, zooals in den almanak kan gesien worden, speelde
het carilion als naer gewoonte en in alle huijsen is het drijcaleurig vaendel uitgesteken
geworden.

(20 meij 1795)
- fol. 77 - Op den 20 meij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de agenten
van de Fransche republicke afgekondigt dat alle degone die eenig hout gelevert
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hebben in de requisitie voor den dienst der Fransche republicke, het import van diere
binnen de vier volgende daegen moeten gaen ontfangen bij den betaelder der
requisitien, op pene dat degone die daeraen zullen tekort blijven, het import van diere
volgens hun bekomen recu naer Brussel zullen moeten gaen ontfangen(132). Een tweede
publicatie behelst dat aen alle brouwers geboden wordt van alle de bieren die zij
zullen brouwen, zelfs van degone genaemt kleijn bier, d'ordinaire regten moeten
betaelt worden, niettegenstaende de arretten die daerop gegeven zijn, zullende geen
brouwersvier onder hunne ketels mogen te steeken, zonder daeraf voorgaendelijk
behoorlijk inken(133) gedaen te hebben(134).

(21 meij 1795)
Op den 21 meij verneemt men door een decreet uijt Parijs, in de nieuws-blaederen
bekent gemakt, dat alle de menigte assignaten, geslaegen met het afbeelsel des
konings, geenen cours meer hebben, dan tot het koopen van nationeele goederen in
Vranrijk en het betaelen der regten, welke menigvuldige in de grootste verlegentheijd
dompelt. Ter memorie zal ik van dese assignaten een van 5 livres behouden, waeruijt
men in 't toekomende zien kan wat al schaede aen elk toegebragt is geworden. CXXIII
gaset van 21 meij, etc.

(23 meij 1795)
- fol. 78 - Op den 23 meij wiert bij orders van de agenten der Fransche republik van
't stadthuijs afgekondigt eene proclamatie behelsende dat alle metalike
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specien, 't zij waer die mogen geslaegen zijn, geen cours of munte meer hebben in
de veroverde landen langs desen kant van de Maese gelegen, dat dezelve maer eene
commerschap meer zijn en de assignaten de eenigste munte zijn, etc., zoo breeder
in de gasette van den 18 meij kan gesien worden(135). Eene tweede proclamatie door
de municipaliteijt bekent gemakt behelst dat door dese stadt van morgen af te beginnen
den 5 prairial, een grooten nomber Fransche troupen staet te passeeren, bestemt tot
het beleggen der zeekusten en dat de municipaliteijt voorsiet dat de casernen niet
bekwaem zijn om dese troupen te logeeren, daerom alle de borgers deser stadt voorop
verwittigt van hun te voorsien van de noodige slaepingen om dezelve behoorlijk te
logeeren. Aen dezelve besorgende het noodig vuur en licht en peper en sout, de
municipaliteijt ook niet twijffelende of de borgers zullen de troupen die zij zullen
logeeren van andere kleene nootwendigheden voorsien, insiende de misagting die
door veele aen de republicaensche meute toegebragt wordt en d'ongemakken die
door de troupen onderstaen worden(136).

(24 en 25 meij 1795)
Op den 24 en 25 meij zijnde de twee Zinxendaegen, zijn in dese stadt uijt Gend van
het leger uijt Holant aengekomen circa 4000 mannen Fransche troupen, telkens die
vandaeg inkomen, vertrekken langs Oostende 's morgens om 4 uren alle twee en
twee bij de borgers in de sesdendeelen A. & B. zijn gelogeert geweest, in hunne
bestemming het beste order onderhouden wordende. CXXIV gaset van 25 meij, etc.

(26 meij 1795)
- fol. 79 - Op den 26 meij is van 't stadthuijs afgekondigt dat op morgen en overmorgen
als naer gewoonte in 't clooster der eerw. paters Augustinen, de rogge aen het arm
gemeente deser stadt tegens 9 Fransche stuijvers het pond zal afgelevert worden,
volgens het order der wijken en kaerten die door de wijkmeesters zullen gedistribueert
worden(137).
Heden is wederom een batalion Fransche troupen van circa 700 mannen
aengekomen die nog in het sesdendeel B. bij de borgers zijn gelogeert geworden.

(27 en 28 meij 1795)
Op den 27 en 28 meij is de distributie van 't graen in 't Augustineclooster volgens de
voorgaende proclamatie in 't beste order gedaen geworden. Geduerende dees twee
daegen zijn nog twee batalions Fransche troupen, ider van circa 700 mannen
aengekomen, terwijl degone die alle daeg aenkomen 's anderdaegs 's morgens vroeg,
wanneer den trommel rond de stadt geslaegen wordt, vertrekken. Tusschen alle de
rampen des oorloogs waermede de voorheen zoo bloeijende Nederlanden in alle
deelen maer al te veel geplaegt worden, heeft men nog eenen troost dat er aen de
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troupen de strengste beveelen gegeven zijn dat geenen borger in zijne eijgendommen
iets het minste mag bestoolen of ontweert worden, waeraf men desen morgen heel
vroeg een voorbeelt saeg: twee Fransche soldaeten gelogeert hebbende in d'herberge
het Dambert(138), agter d'halle, hadden een laeken gestoolen van het bedde waerop zij
geslaepen hadden; nauwelijks waeren zij vertrokken of den herbergier ontdekte zulks
en makte daer - fol. 80 - seffens aen d'overste rapport van, waerom de soldaeten op
Schipsdaele alle hunne ransels moesten openen en het laeken in eene der zelve
gevonden zijnde, wierden de twee dieven, wederom naer de stadt beweegt, alle twee
aeneen gebonden, onder het ontfangen van veele stokslaegen en aen de voormelde
herberg gekomen zijnde, moesten zij het gestolen laeken met schande wederom
geven. Daernae wierden zij vergeleijt tot onder den vrijheidtsboom en alle beijde
hun casake en veste uijtgetrokken zijnde, ontfingen zij zooveele slaegen dat zij
nauwelijks meer gaen konden. Zulkdaenig exempel dan vertroost nog veele borgers,
siende dat zij tusschen d'ongemakken die uijt het logeeren der troupen voortkomt,
niets van hunne eijgendommen mogen ontdraegen worden. CXXV gaset van 28 meij,
etc.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

42

(29 meij 1795)
Op den 29 meij zijnde decadi of den 10 prairial ofte grasmaendt genaemt seijssen(139),
toegewijt aen de moederlijcke tederheijd, zoo in den almanak kan gesien worden,
speelde het carilion van 11 tot 12 uren en 's middags van 4 tot 5 uren, wanneer ook
in alle huijsen de drijcaleurige vaendels uijtgesteken wierden. Ontrent den 12 uren
van desen middag kwaem een batalion Fransche troupen van circa 700 mannen aen,
die geduerig op de Mart eenpaerig riepen: ‘chez bourgois’, of wij willen bij de borgers,
niettegenstaende van welke zijn in de casernen geinkwaertiert wierden, waeruijt men
nu hoopt dat de borgers van de logementen zullen ontslaegen worden.

(30 meij 1795)
- fol. 81 - Op den 30 meij is bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode van 't
stadthuijs afgekondigt dat de municipaliteijt niets meer ter herten hebbende als het
magasijn van overvloet zooveel mogelijk te voorsien en den onderhout van de geringe
classe van het volk te besorgen, met ongenoegen aensiet dat de graenen die nog in
dese stadt bevonden worden, door baetsoekers worden opgekogt en buijten 's landts
versonden worden, waerin willende voorsien, ordoneert de municipaliteijt dat niemant
wie het zij eenige graenen uijt dese stadt meer mag vertransporteeren zonder
schriftelijke bekomen declaratie en consent van het committé van subsistence deser
stadt, op pene dat de graenen die anders zullen worden vertransporteert, zullen worden
verbuert en in 't magasijn gestort worden(140). In 't algemeen vreest men dat alle die
voorsorgen geensints zullen konnen baeten om in den onderhout der stadt voor de
graenen te zullen konnen voorsien, terwijl er nu sedert meer dan ses weken niet eenen
sak graen ter mart gebragt is geworden, en alle borgers die geen graen van buijten
konnen bekomen, dat reets zeer schaers en dier is, reets in den grootsten noodt
gedompelt zijn.
Heden zijn de planken staende rond den vrijheijdtsboom op de Mart weggenomen
en rond dezelve wordt gestelt eene bellestrade van latwerk, ider latte eene pijke
verbeeldende, van welke naeder zal handelen als dit werk zal vertrokken zijn.

(31 meij 1795)
- fol. 82 - Op den 31 meij in den naermiddag wiert binnen dese stadt Brugge ten
huijse van Joffr. de weduwe Lacroi(141), waer nu tweemael ter week de Gensche gasette
uijtgegeven wordt, publikelijk uijtgegeven een buijtengewoon bijvoegsel tot de
Gendsche gasette van donderdag den 28 meij, behelsende dat alle de angasementen
of verbanden, zoo civile als commerciale die gemakt voor de tweede inrukking van
de Fransche troupen in de Nederlanden, moeten worden gekweten met dezelve
specien, die cours hadden voor het tijtstip van hunne creatie, etc., en verders zooals
in hetzelve bijvoegsel in de gasette van den 28 meij gevoegt kan gesien worden. Al
die regtveerdig is, wenscht maer naer de ure van dese uijtwerkinge, opdat de
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nomberuerse aflossingen, zoo van renten, obligatien als oude schulden in assignaten
gedaen, zouden mogen van geen weerde verklaert worden.

Eindnoten:
(119) In de onuitgegeven Studie van de catalogus van Jozef Van Walleghem (1757-1801) door Ludwien
Casier werd het werk geïdentificeerd onder het nummer 59-6-317: Leven, misdaden en straffen
van Robespierre, en zijne voornaemste medeplichtigen. Antwerpen, J.H. Herleyn.
(120) Wetkeerlen: tabbaard, lange staatsierok (zie L. DE BO, Westvlaamsch idioticon, Brugge 1873,
p. 1395).
(121) Met de ‘groote schoone rijve’ is uiteraard het beroemde vergulde zilveren schrijn van Jan Crabbe
uit 1614-1617 bedoeld. Het ‘zilveren kisken’ is het kleine zilveren schrijn uit het begin van de
17de eeuw, dat tot in de 20ste eeuw als bewaarplaats voor de reliek van het H. Bloed werd
gebruikt. (J.L. MEULEMEESTER, Uit het zeventiende en achttiende-eeuwse kunstpatrimonium
van de Brugse H. Bloedkapel, in: Het Heilig Bloed te Brugge, Brugge, 1990, p. 113-168, zie p.
126-132, met ill.)
(122) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 319r.-319v.
(123) De verklaring van de rechten van de mens en de burger was bedoeld als préambule van de
nieuwe Franse constitutie. Ze werd door de Nationale Assemblee van 20 tot 28 augustus 1789
goedgekeurd. Ze steunde op de inzichten van Grotius, de fysiocraten en de filosofen. In
tegenstelling tot de gelijkaardige paragraaf in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring
van 1776 was ze een universele verklaring. Bedoeld om de rechten van de bezittende burgerij
te verdedigen tegen vorstelijke dwingelandij, was de tekst zo opgesteld dat ook andere verdrukte
groepen, zoals arbeiders, slaven en gekoloniseerde volkeren er zich op inspireerden (J.
GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Parijs, 1951, p.
26-38).
(124) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 319v.-320r.
(125) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 317r.-317v.
(126) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 317v.-319r. Het gaat om nog in leven
zijnde religieuzen van al eerder afgeschafte kloosters. De nog bestaande Brugse kloosters werden
pas in 1796 afgeschaft (decreet van 15 Fructidor IV, 1 september 1796).
(127) De benaming voor de decade die overeenstemt met 9 mei 1795 was sarcloir: wiedijzer, schoffel.
(128) Zie MV. 1788, f. 449 en n. 20. Sindsdien verschenen i.v.m. het comediehuis nog: K. ROTSAERT,
De Brugse Stadsschouwburg, een ‘goddeloze’ tempel? in: Brugs Ommeland, jg. 29 (1989), p.
5-46; J.A. RAU en M. VANDEBROEK, 125 jaar schouwburg. Van de Comedie naar de
Stadsschouwburg, 1869 en het theaterleven tot ca. 1920, in: Archiefleven. Nieuwsbrief van het
Stadsarchief van Brugge, jg. 2, nr. 1, bijlage; A. VAN DEN ABEELE, Het ‘Concert’. Van
Brugse muziekvereniging tot schouwburguitbater, in: Brugs Ommeland, 34 (1994), p. 171-242;
A. VANHOUTRYVE, Van Comedie tot Koninklijke Stadsschouwburg. Brugse politiek en
toneelcultuur, 1750-1994, Brugge, 1995, 737 p.
(129) Een loos gerucht. Van Walleghem neemt zijn wensen voor werkelijkheid.
(130) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 325v.
(131) De benaming voor de decade die overeenstemt met 19 mei 1795 was houlette: herdersstaf,
tuinschopje.
(132) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 325v.-326r.
(133) Inken: bekendmaking, kennisgeving, verwittiging (DE BO, o.c., p. 460).
(134) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 327v-328r.
(135) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 329r.-329v.
(136) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 331r.-331v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 87.
(137) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 331v. Hier wordt 15 stuivers het pond
i.p.v. 9 stuivers het pond vermeld.
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(138) Herberg het Dambert: woning in de Oude Burg op de huizenrij tussen Sint-Niklaasstraat en de
Hallestraat, in deze periode eigendom van de familie Jooris (zie SAB., reeksnr. 138: Zestendelen,
O.-L.-Vrouw, f. 28).
(139) De benaming voor de decade die overeenstemt met 29 mei 1795 was faux: zeis.
(140) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 332r.
(141) Vermoedelijk is de weduwe La Croix Catharina Baers, die als weduwe van Joseph La Croix in
1794 in de Loppemstraat een huis verkocht (SAB., reeksnr. 138: Zestendelen, O.-L.-Vrouw, f.
2239).

[Juni]
(1 junij 1795)
Op den 1 junij verscheen in 't licht: ‘Onderwijsing over de verklaeringe der rechten
van den mensch en van den borger’, welke versaemelinge sub N. kan gesien worden,
in welk stuk bij vraegen en antwoorden voorgestelt als een cathechusmus, veele
doolingen van de Fransche revolutie ontdekt worden. CXXVI gasette van den 1 junij,
etc., in welke andermael tot elks voldoeninge herhaelt hetgone in 't bijvoegsel als
hierboven vermelt is en waermede alle gerugten vervallen dat den gasettier
aengehouden was.
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(4 junij 1795)
- fol. 83 - Op den 4 junij zijnde H. Sacramentdag stont op de Mart rond den boom
van vrijheijd teenemael vertrokken het vierkant afgeslaegen latwerk, teenemael in
root en wit konstig afgeschildert; op de vier hoeken staet eene staek hooger als het
latwerk in caleuren afgeschildert, en op ider zelve eene hooge ijsere pijken, gelijk
ook eene ijsere pijke staet op idere latte die dit pedestal uijtmaeken, zulks verheft
veel het reets hoog gegroijt gras dat rond den boom geleijt is, nu ook reets den
vrijheijdboom geplant als hiervooren fol. 57 in volle blaederen staende.
Heden waeren de gewone autaeren gestelt en de H. Sacramentprocessie is
omgedregen zooals jaerelijks gepleegt wordt(142), behalvens dat alles zeer simpel is
en er geen het minste zilver is rondgedraegen geworden, nog geene leden der
ambagten met eenige buijtengewone teekens bekleet waeren. Agter de processie
volgden alle de municipale bediende deser stadt, alle de schaedebeletters en mindere
en meerde bediende, ider over hunne schouders geslaegen hebbende den drijcaleurigen
charpel, waermede de processie gesloten wiert, zonder dat er eenige militaire volgden.
Zijnde verders heden alles zoo gerust afgeloopen alsof er geene Fransche in stadt
waeren, die de religie zien plegen en nogtans meest van dezelve teenemael afgeweken
zijn. CXXVII gaset van den 4 junij, etc.

(5 junij 1795)
- fol. 84 - Op den 5 junij is in 't licht verschenen: ‘De vrijheijd van de godtsdiensten,
gedecreeteert door de Nationale Conventie van Vranrijk, den 21 februarij 1795 met
een nader decreet van dezelve conventie van den 29 meij 1795 tot wedergeving van
de kerken en gebouwen strekkende voor de oeffening der godtsdiensten, etc.’, welke
versaemeling sub N. kan gesien worden. Die decreeten als de voorboden van den
aenstaende vrede, verheugen alle welpeijsende, omdat men hoopt dat de catolijcke
religie, die door heel Vranrijk in den grond gedompelt lag, zal gaen herleven(143).
Desen naermiddag is uijt Holant een batalion Fransche troupen van ontrent 700
mannen aengekomen, die in het sesdendeel D. bij de borgers twee en twee in elk
huijs, tot groot overlast der borgers, zijn beleijt geworden.

(6 junij 1795)
Op den 6 junij 's morgens om 3 uren zijn uijt dese stadt Brugge langs de Smedepoorte
langs den kant van Rijssel vertrokken ontrent 800 mannen Fransche troupen voetvolk,
die hier over twee daegen aengekomen waeren.
Heden is bij orders van de agenten van de Fransche republijke van 't stadthuijs
afgekondigt dat alle degone die nog eenige pretensien zijn hebbende ten laste van
de Fransche republijke, zoo van requisitien als alle andere geleverde goederen, binnen
de vier daegen dezelve moeten overbrengen, faute van welke alle pretensien als van
geen weerde zullen aensien worden(144).
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(7 junij 1795)
- fol. 85 - Op den 7 junij om 3 uren 's morgens is wederom een batalion Fransche
troupen langs de Smedepoorte naer den kant van Vranrijk vertrokken, wanneer ook
wederom om 11 uren van desen morgen twee batalions arriveerden uijt Zeelant van
circa 1600 mannen die alle twee en twee bij de borgers in de sesdendeelen G en F
beleijt wierden.
Heden zijnde den sondag onder het H. Sacramentfeest, zijn niettegenstaende alle
de menigte troupen die hun nu in de stadt bevinden en d'aldergrootste rampen des
oorloogs die wij beleven, de gewone autaeren gestelt geworden en de processien uijt
alle de parochiale kerken omgedregen geworden.

(8 junij 1795)
Op den 8 junij zijn 's morgens om 3 uren twee batalions Fransche troupen langs den
kant van Vranrijk vertrokken en om 11 uren van desen morgen zijn twee andere
batalions gelijcke troupen van circa 1600 mannen uijt Holant aengekomen, die in de
sesdendeelen A. en B. bij de borgers twee en twee zijn beleijt geworden.
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Heden zijnde decadi of den 20 prairial of grasmaend, genaemt vorke(145), toegewijt
aen de kinderlijcke eerbiedigheijd, zooals in den almanak kan gesien worden. Heden
om 12 uren is van 't stadthuijs afgekondigt bij orders van d'agenten van de Fransche
republijke eene wijtloopige proclamatie nopende den sequester van de goederen en
eijgendommen van de afwesige persoonen, van 15 artikelen, zoo breeder in de
CXXVIII gasette van heden kan gesien worden, gelijk ook hoe te Parijs den decadi
is afgeschaft geworden(146).

(9 en 10 junij 1795)
- fol. 86 - Op den 9 en 10 junij zijn telkens 's morgens uijt dese stadt Brugge
vertrokken om 3 uren 's morgens twee batalions Fransche troupen en t'elken
naermiddag zijn er aengekomen twee nieuwe batalions zoo uijt Zeelant langs Sluijs
als uijt Holant langs Gend, die andermael opnieuws in de sesdendeelen A.B. zijn
beleijt geworden. Die geduerige aenkomste der menige troupen, makt eenider binnen
dese stadt zeer ontrustig, want behalvens den overlast die men van het logeeren heeft,
brengen geenen troupen eenigen voorraedt van eten mede, zoodat wij dezelve moeten
logeeren en van de noodige spijse en drank voorsien. De logementberichten die men
krijgt zeggen niet als te logeeren twee mannen, gelijk er aen twee mij toegesonden
kan gesien worden.
Heden is van 't stadthuijs afgekondigt bij orders van de municipaliteijt eene
recomandatie aen alle borgers om door hunne medewerking van jonste tot helpen
voorsien van het magasijn van graen voor de geringe borgers, voor welke een colecte
rond de stadt in livres zal gedaen worden(147).

(11 junij 1795)
Op den 11 junij om 3 uren 's morgens zijn twee batalions Fransche troupen langs de
kanten van Vranrijk uijt Brugge vertrokken, dog heden zijn er geene aengekomen,
waerdoor nu veele borgers van de logementen zijn ontslaegen geworden.
Heden zijnde den laesten dag van de H. Sacramentfeest, zijn de gewone autaeren
en de processien als naer jaerelijksche gewoonte omgedregen geworden. Om 1 ure
van desen naermiddag wiert bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt dat de
sterkte van Luxembourg bij capitulatie aen de Fransche troupen is overgegeven
geworden(148). CXXIV gaset van 11 junij, etc.

(12 junij 1795)
- fol. 87 - Op den 12 junij om 12 uren 's morgens is bij hallegebode vanwegens
d'agentie van de Fransche republick van 't stadhuijs afgekondigt eene proclamatie
van 6 artikelen, sub N. te zien, waerbij bevolen wordt door de municipaliteijten
commissarissen te benoemen, tot het nemen inventaris bij alle publicke ontfangers,
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van alle de assignaten die er bevonden worden, met het hooft des konings en dat de
municipalijteijten die zulks zullen naerlaeten daervoor responsabel zullen blijven,
zoo breeder in die proclamatie kan gesien worden(149). Om 6 1/2 uren van desen
naermiddag begonde het carilion op den thooren te speelen en alle de klokken der
stadt tot seven uren te luijden, welk gedommel en geluijt tot 's avons ten 7 1/2 uren
tot naer den 8 uren herhaelt wiert. Op d'annonce van 't carilion wierden uijt alle
huijsen de drijcaleurige vaendels uijtgesteken ende dit alles wegens de seffens
aengekomen tijding dat de stadt Luxembourg met alle des zelfs onderhoorigheden
bij capitulatie onder de magt der Franshe troupen overgegaen is, d'overgaeve van
welke bijnae onverwinbaere plaets toegeschreven wordt aen den hongersnoodt en
schaersheijd van alles die d'insluijting van die sterkte veroorsakt heeft. Ach!, mogt
met die overgaeve het eijnde van al onse rampen een eijnde nemen en mogten wij
met den olijftak van vrede gesegent worden.

(13 junij 1795)
- fol. 88 - Op den 13 junij om ses uren 's morgens tot 7 uren, van 12 tot 1 uren en
van 6 tot 7 uren 's avons begonde het carilion op den thooren te speelen en alle de
klokken der stadt tot zelfs de Capellen te luijden wegens de sekere
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aengekomen tijding van de capitulatie van de stadt en sterkte van Luxembourg,
overgegeven aen het Fransch leger den 8 deser, zooals in de capitulatie heden in 't
licht gegeven, sub N. te zien, kan gesien worden.
Heden was men binnen dese stadt en in alle de steden van 't Nederland zeer
nieuwsgierig om te vernemen eene maere, reets sedert eenige daegen verbreijt, dat
de artikelen van vrede heden gingen gepubliceert worden op de Mart, dat de poorten
moesten gesloten worden en dat alle de militaire in de waepens zoude gestaen hebben,
dog in plaets van alle dit, wiert er om 12 uren van 't stadthuijs bij orders van de
municipaliteijt afgekondigt dat hieraf door niemant meer mag gesproken worden en
dat de verbreijders van alle die gerugten, indien zij ontdekt worden, met de doodt
zullen gestraft worden(150).

(14 en 15 junij 1795)
Op den 14 en 15 junij waeren gelijk gisteren in alle huijsen de drijcaleurige vaendels
uijtgesteken en geduerende dees twee daegen wiert het gedommel der klokken en
carilion herhaelt, uijt welke aen de sekere overgaeve van Luxembourg niet meer
getwijffelt wordt. CXXX gaset van den 15 junij, etc.

(16 en 17 junij 1795)
- fol. 89 - Op den 16 en 17 junij was het binnen dese stadt Brugge wederom bij
uijtnementheijd ongerustig door het arriveeren van verscheijde batalions Fransche
troupen, uijt verscheijde streeken van Holant, die alle tot groot overlast der borgers
bij dezelve in verscheijde sesdendeelen gelogeert wierden, want om de menigte
daerin nauwelijks meer order kan gestelt worden, om dezelve volgens rang te logeeren.
Alle morgen van ten 1 uren wordt den trommel rond de stadt geslaegen, tot het
vertrekken van de verscheijde batalionstroupen, langs den kant van Vranrijk, welke
het signalement is van het vertrek der zelve troupen, zoodat men nu zoo bij daege
als bij nachte, behalvens de groote onkosten die de borgers vol ontruste in 't logeeren
der troupen moeten doen, een zeer ongerust en ongeluckig leven beleeft, zonder dat
iemant den grond kan ontdekken wat er eijndeling van dit alles zal geworden.

(18 junij 1795)
Op den 18 junij was het vertrek, aenkomst en logeering der troupen nog altijdt het
zelfste en alles is bij uijtnementheijd binnen de stadt Brugge zeer ongerust.
Heden zijnde decadi of den 30 prairial of grasmaendt, genaemt wagen(151), toegewijt
aen de kintsheijd, zoo in den almanak kan gesien worden, speelde het carilion zoo
's morgens als 's avons als ordinaire en in alle huijsen zijn de drijcaleurige vaendels
uijtgesteken geworden. CXXXI gaset van 18 junij, etc.
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(20 junij 1795)
- fol. 90 - Op den 20 junij is publick langs de straeten deser stadt rondgedraegen en
verkogt een besluijt van de representanten des volks onderteekent, zoo in hetzelve
versaemeling sub N. kan gesien worden, teenemael betrekkelijk op welke wijse de
assignaten voortaen zullen moeten ontfangen worden en dat den cours alle 15 jouren
zal gefixeert worden(152). Volgens hetzelve zoude van nu af den cours der assignaten
bepaelt zijn op het twintigste der nominale weerde der zelve en dus tegens _ stuijver
par livre moeten worden ontfangen en uijtgegeven. In 't algemeen verlangt men dat
die publicatie haest zoud mogen gepubliceert worden opdat de schrikkelijcke
betaelingen die er gedaen worden tegens ses livres par Fransche kroon zoud mogen
eijndigen temeer omdat nu publikelijk de assignaten tegens 160 à 170 livres par
Fransche kroon uijtgewisselt worden en de publike Fransche nieuwsblaederen zelfs
schrijven dat er tot Parijs duijsent livres voor een guiné gegeven worden.

(22 junij 1795)
Op den 22 junij is van 't stadthuijs bij orders van de Fransche agenten afgekondigt
dat de assignaten van 5 livres en daerboven, geslaegen met aenschijn des konings,
geen cours van gelt meer hebben, maer geduerende drij maenden in 't koopen der
nationeele goederen, in 't betaelen der rechten en in
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loterijebriefkens zullen mogen gegeven en betaelt worden,(153). CXXXII gaset van 22
junij, etc.

(23 junij 1795)
- fol. 91 - Op den 23 junij wiert van 't stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige
proclamatie bij orders van de agenten van de Fransche republicke behelsende eene
ophaeling van de requisitien die er ten behoeve van de Fransche legers gedaen, zoo
van schoenen, graenen, voederhoeij en stroij als alle andere noodigheden voor de
legers en eene ophaelinge van de objecten die er tot nu maer in de magasijnen zijn
gelevert geworden, met verdreeging van voordere onheijlen zoo alle de noodigheden
ten behoeve der legers niet seffens gelevert worden(154).
Heden zijn wederom twee batalions Fransche troupen aengekomen die alle bij de
borgers beleijt zijn, welk overlast nu zoo groot wordt dat de borgers nu met die
troupen niet alleen eenige daegen maer zelfs eene maendt lang belast worden.
Heden is in 't licht verschenen den eersten numero van een nieuwsblad, getijtelt
Brugsche gasette, welke drijmael ter week, den dijsendag, donderdag en saterdag,
uijt de drukkerij van J. Bogaert en soon zal uijtgegeven worden en welke bijeen zal
versaemeien zoo lang die gasette binnen Brugge zal uijtgegeven worden(155).

(25 junij 1795)
Op den 25 junij vernam men 's morgens dat er geduerende den nagt eene merckelijcke
diefte met braeke begaen is ten huijse van Frans Vijncke(156) in de Steenstraete van
welke heden de lijsten zijn uijtgegeven, welke versaemeling sub N. kan gesien worden.
Weijnig daegen verloopen er zonder dat men zoo buijten als binnen de stadt van
diergelijcke dieften niet hoort, zonder dat ongeluckig daernae ondersoek of regt
gedaen wordt. CXXXIII gaset van de 25 junij, etc.

(27 junij 1795)
- fol. 92 - Op den 27 junij is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt dat op den 30 junij en 1 julij in d'halle, volgens de voorgaende gemakte
tabelle der wijken, het roggenmeel zal afgelevert worden tegens 50 Fransche stuijvers
het pond, dus 50 livres voor 20 pond gewichte(157). Ziet hier het groot verschil dat er
is bij de graenen die in den beginne van de formatie van dit magasijn zijn afgelevert
geworden. Zoo schaers is reets die waere van d'eerste nootsaekelijkheijd dat de
municipaliteijt zig genootsakt heeft gevonden om het deficit te vervallen, de rogge
te vermengelen met een agtste sucrioen(158), zoo nogtans dat bij approbatie dit broot
zoo goet van smaek is dat hetzelve van 't suijver gebakken roggenbroot niet kan
onderscheijden worden. Niettegenstaende de vleijereijn in die publicatie aengemelt,
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heeft men heden zoo om den hoogen prijs als om de gemelde vermelde vermengeling
onder het geattroptpeert vrouwvolk van de gerinste soort groote bewegingen gesien,
die verscheijde municipale hunnen ondergang verdreegt hebben, dog dien teweeg
zijnden opstant is met schoone woorden geslist geworden. Hieruijt kan den leser
afmeten aen wat al rampen wij reets blootgestelt zijn. Om agt uren van desen avond
wiert het onderdrukt jok eenigsints versagt door d'afkonding van een besluijt van de
representanten des volks van Brussel waerbij d'assignaten op den cours van 't
twintigste deel van de weerde bepaelt worden, etc., volgens in hetzelve sub N. te
zien, dus is den cours nu 130 livres voor een Fransche kroone, die nog tot op gister
door veele kwaedwillige tegens 6 livres de Fransche kroon zijn betaelt geworden(159).

(29 junij 1795)
- fol. 93 - Op den 29 junij wiert in den vroegen morgen eenen man slegt gekleet,
ontrent de caserne de Poermolen op de volgende wijse geapparendeert: desen met
eenen gelaeden sak op de schouders gaende, wiert door Franschen schilwagt
naegeropen en terwijl hij voortging en niet antwoorde schoot den
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zelven eene fusikschoot om hem te missen, uijt schrik liet desen den gelaeden sak
vallen en wiert vastgenomen, men bont hem aen handen en voeten en hij wiert met
den sak in de caserne geleijt, naer opening van den sak ondervont men dat het al
gestolen effecten waeren, waerin onder andere verscheijde van de gestolen effecten
van d'heer Frans T. Vijncke, hiervooren vermelt, verkent wierden. Uijt het
apparendeeren van desen verhoopt men dat de menigvuldige dieften die nog daegelijks
gepleegt worden, zullen aen 't daglicht gebragt worden. CXXXIV gaset 29 junij, etc.

(30 junij 1795)
Op den 30 junij en volgende dag wiert in d'halle volgens de ordonantie hiervooren
vermelt het roggenmeel vermengelt met sucrioen uijtgegeven, het gemommel van 't
volk was groot, dog vreesende niet te krijgen, heeft niemant eenige openbaere
obstentatien durven gebruijken. Om 12 uren van desen middag zijn circa 1000 mannen
Fransche troupen uijt Holant aengekomen die alle bij de borgers zijn beleijt geworden.
Desen naermiddag verjaerdag van alle onse rampen en ongelucken wanneer de
Fransche troupen voor goet besit van de stadt Brugge naemen, luijdenden alle de
klokken der stadt van 2 tot 3 uren en van 5 tot 7 uren de drijcaleurige vaendels wierden
uijtgesteken gelijk ook heel den naermiddag tot 's avons op het carilion gespeelt
wiert.

Eindnoten:
(142) Tijdens het Ancien Régime ging de H. Sacramentsprocessie gepaard met groot militair vertoon.
In 1793 werd toen zelfs een nog bewaard vaandel gezegend waarop o.m. het H. Sacrament met
de wapenschilden van de Oostenrijkse machthebbers is afgebeeld (zie MV. 1793, p. 55-56 en
n. 177, en de afb. op de omslag).
(143) Sinds eind 1794 was er enige ontspanning merkbaar in de verhouding tussen de Franse overheid
en de kerk, zie L.T. ROGIER, De Kerk in het tijdperk van Verlichting en Revolutie, in ID., R.
AUBERT, M.D. KNOWLES en A.G. WEILER, Geschiedenis van de Kerk, dl. VII,
Hilversum-Antwerpen, 1964, p. 186-188.
(144) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 333r.-333v.
(145) De benaming voor de decade die overeenstemt met 8 juni 1795 was fourche: hooivork, gaffel.
(146) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 334r.-336r.
(147) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 336r.-336v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 26.
(148) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 339r.-339v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 48. Het fort van Luxemburg was nog in Oostenrijkse handen. Op 7 juni
gaven ze zich aan de Fransen over (J. GODECHOT, La Révolution Française, o.c., p. 185).
(149) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 337r.-338r.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 46.
(150) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 339v.-340r.
(151) De benaming voor de decade die overeenstemt met 18 juni 1795 was chariot: wagen, loopwagen.
(152) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 337r.-338r.
(153) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 342r.-343r.
(154) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 345r.-346v.
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(155) Het eerste nummer van de Brugsche Gazette verscheen dus op 23 juni 1795 en werd uitgegeven
en gedrukt door J. Bogaert en zoon. Deze Bogaert had reeds in december 1792 een poging
ondernomen om voor de eerste maal een Brugse krant uit te geven (Vaderlandsch Nieuwsblad,
vanaf maart 1793: Het Brugsch Nieuwsblad). In april 1794 staakte hij echter dit initiatief. Een
jaar later kwam hij dan met De Brugsche Gazette van de pers, die ondanks verschillende
naamwijzigingen zou blijven bestaan tot 1914. Op 8 februari 1796 werd de naam een eerste
keer gewijzigd tot: Gazette van Brugge en van het Departement der Leye. Tijdens de hier
behandelde periode bevatte deze krant bijna uitsluitend buitenlands nieuws, voorgesteld in een
objectieve toon. Drukker-uitgever Joseph Bogaert (1752-1820), toen woonachtig in de
Kuipersstraat, was een succesvol en belangrijk drukker van kranten en boeken. Bogaert was
ook één van de belangrijkste taaiijveraars van zijn tijd. Zo publiceerde hij in 1795, in zijn pas
opgerichte Brugsche Gazette een manifest ter verdediging en bevordering van de Vlaamse taal.
Zie R. VAN EENOO, De pers te Brugge: 1792-1914. Bouwstoffen, Leuven/Parijs, 1961, p.
60-68. en A. VAN DEN ABEELE, Bogaert, Joseph, in: Nationaal Biografisch Woordenboek,
dl. XII, kol. 90-95.
(156) François Vyncke overleed te Brugge op 29 februari 1808. In zijn overlijdensakte (SAB., Registers
van de Burgerlijke Stand, 1808, akte nr. 206) staat hij genoteerd als handelaar, wonende in de
‘rue de l'imperatrice’, zoon van Leopard en Isabelle Deghewiet. Zijn echtgenote Marie Therese
Roels is de dochter van Ignace Roels en van Marie Van Loo.
(157) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 348r.-348v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 27.
(158) Sucrioen: soort zomergerst, afgeleid van het Franse escourgeon (wintergerst) (zie De Bo, o.c.,
p. 1000 en MV. 1791, n. 109)
(159) Niet aangetroffen in de Hallegeboden.

[Juli]
(2 julij 1795)
- fol. 94 - Op den 2 julij vertrokken 's morgens om 3 uren twee batalions Fransche
troupen naer verscheijde parochien in 't noorden en om 2 uren van desen naermiddag
kwaemen meer als zooveel troupen van dezelve parochien binnen dese stadt aen, die
alle wederom tot groot overlast bij de borgers gebiliesteert(160) wierden. Dit alles
voorspelt dat onse ongeluckige rampen nog maer beginnen terwijl men siet dat de
troupen niet dan marchen en demarchen doen, om nu den stedeman en dan den
landtsman uijt te eten, in eenen zoo ongeluckigen tijdt dat alles begint te manqueeren
en dat de begoede borgers zelfs nauwelijks meer broot tot onderhout van hun
huijsgesin konnen bekomen. CXXXV gaset 2 julij, etc.

(3 julij 1795)
Op den 3 julij waeren alle de borgers deser stadt bij uijtnementheijd verstelt op 't
vernemen dat geduerende desen nagt ten huijse van sr. Depreez, kleermaeker en
lijnwadier, wonende agter den Bijter(161), een groote diefte met verscheijde braeken
begaen was. De complice dieven, want eenen alleen zulks niet begaen kan, en van
welke men daegelijks schrikkelijcke exempelen hoort, aldaer de kelderduere met
gewelt opgengebroken hebbende, hebben behalvens de lijnwadierswinkelgoederen
en alle soorten van menagiegoedt tot zelfs het meelbroot en boter, nog ontweert alle
het gemakte en ongemakte kleergoet dat aldaer voor andere te maeken was, zoodat
die persoonen hierdoor teenemael gerenueert zijn. Men vreest in 't algemeen zoo
hiernae geen andere reserven genomen worden dat er nog meer dieften zullen begaen
worden.
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- fol. 95 - Op den 4 julij vernam men 's morgens dat er wederom een stuk wit lijnwaet
geduerende den nagt gestolen is in de bleekerije genaemt het Grenatje(162) en dat de
dieven op verscheijde plaetsen van d'huijsen verjaegt zijn, doordien alle borgers zoo
ongerust worden dat zij hunne huijsen bewaeken en nauwelijks meer durven slaepen.
Dat ons eenigsints geruster stelt is dat er geduerende desen nagt sterke patrouillien
door de militaire gedaen zijn en dat dezelve nog staen verdobbelt te worden, dog wat
zal dit alles baeten als er volgens de Fransche wetten geen justitie mag gedaen worden,
waervan men heden een blijkende exempel gesien heeft: eenen dief van prefextie(163)
die tot Suenkercke
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een peert gestolen en verscheijde dieften met braeke gedaen heeft en die over eenige
jaeren nog voor 't Vrije gegeesselt is en vervolgens moest opgehangen worden, is
heden om 11 uren tot 1 uren op een schavot voort 't stadthuijs aen eene staeke
gebonden en twee uren met eene groote assurantie tentoongestelt, geduerig tabak
knouwende, met een placaet op zijne borst met dese woorden ‘Gecondemneert tot
eene expositie van twee uren en XIX jaeren collocatie’; welke heel zijne straffe is,
zullende naer 't correctiehuijs van Gend vertransporteert worden.

(6 julij 1795)
Op den 6 julij is publick verkogt een decreet nopende den cours van de assignaten
die nu voor 15 daegen op het 40ste der weerde gestelt zijn, dat is een orje par livre,
ook een decreet nopende het betaelen der briefporten in 't Nederland, welk decreet
gelijk een schimpliedeken op de regeerende municipaliteijt, die staet afgedankt te
worden gemakt, versaemeling sub N. kan gesien worden. CXXXVI gasette van Gend
van den 6 julij, etc.

(8 julij 1795)
- fol. 96 - Op den 8 julij vernam men 's morgens dat niettegenstaende de groote
patrouillien die er geduerende den nagt door de militaire wagten gedaen worden,
wederom de dieven zig hebben verstout van met gewelt te willen openbreken den
kelder van de weduwe Goddijn op de Burse, zij hadden van die kelderduere reets de
ijsers afgebroken en zouden dien kelder waerin veele kostbaere waeren liggen,
ontrooft hebben, zoo sij niet door d'aenkomst der patrouillie hadden verjaegt geweest,
want sij deese gewaer geworden zijnde, hebben zig seffens op de vlugt begeven,
zonder dat sij konden agterhaelt worden.
Heden zijnde decadi of den 20 messidor ofte ougstmaendt genaemt warande(164),
toegewijt aen de mannelijcke jaeren, zooals in den almanak kan gesien worden,
wierden wederom uijt alle huijsen de drijcaleurige vaendels uijtgesteken, gelijk desen
morgen en 's middags als naer gewoonte op 't carilion gespeelt wiert.

(9 julij 1795)
Op den 9 julij saeg men voor d'eerste mael tot elks genoegen in de gewone
wekelijksche venditie in 't stedenhuijs(165) bij voorgaende klinkinge rond de stadt
geannonceert dezelve venditie in geltspecien houden welke sedert d'aenkomste der
Fransche niet heeft mogen gedaen worden, dan alleen in Fransche livres. Aen de
koopers nogtans wordt den keus gegeven dat het gekogte in livres volgens cours mag
betaelt worden. CXXXVII gaset van 9 julij, etc.
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(11 julij 1795)
- fol. 97 - Op den 11 julij 1795 is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt en bij trommelinge rond de stadt bekent gemakt dat op woensdag en
donderdag toekomende in d'halle het roggemeel zal afgelevert worden volgens de
kaerten die zullen gedistribueert worden en volgens het order der wijken als bij de
voorgaende afleveringen geplogen, zoo nogtans dat de municipaliteijt, insiende
d'onmogelijkheijd waerin veele geringe persoonen hun bevinden om Fransche
assignaten te bekomen en van den anderen kant dat den prijs der zelve gefixeert is,
zoo wort er bekent gemakt dat het meel zal mogen betaelt tegens vijf orjens Vlaemsche
numeraire munte of tegens assignaten volgens cours, waernae eenider zig vermag te
reguleeren(166). Dus vermits den cours der assignaten alsnu is op het veertigste van
der zelve weerde, dat is een orje par livre, zou er vijf livres voor elk pond meel moeten
betaelt worden. Eene andere proclamatie bij orders van de representanten van 't
Fransch volk afgekondigt behelst dat het recht bekent onder den naem van banaliteijt
of recht van gemeijnte(167) opgeschort blijft tot den 1 augusti toekomende voor alle
de weijden welkers hoeij nog niet vervoert is, zoo breeder in de versaemeling der
Brugsche gasetten N. 9 kan gesien worden(168).
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(12 julij 1795)
Op den 12 julij saeg men 's morgens met het aenbreken van den dag op de Mart voor
d'hooftwagt - fol. 98 - geplaest een ledig fruijtkraem dat de Fransche soldaeten van
hunne plaets hadden weggenomen. In hetzelve hadden zij gestelt eenen gemakten
man van strooij, een masker voor het aensicht dienende, het kraem was beleijt met
oude schoenen, steenen, etc. en rond behangen met alle soorten van slunsen, etc. In
den vroegen morgen liepen met honderden persoonen sien welke die nieuwigheijd
mogt beteeken, en ider zeijde daerop zijn gevoelen. Sommige seggende zulks door
de zoldaeten gedaen te zijn uijt schim van de assignaten, omdat dezelve nu zoo veragt
worden, terwijl dezelve dix sols Fransch voor prée treckende volgens cours maer
een sesje daegs te verteeren hebben. Andere zeijden het een pasquille te zijn op het
schimpig recht of justitie, die als hiervooren fol. 95 vermelt, door de municipaliteijt
gedaen is. Andere zeijden het te beteekenen dat den stroijen vent eenen winkelier is
die nu voor niet zijnen vrijdom bekomen heeft terwijl nog ambagten, nog neeringen
niemant meer willen vrijmaeken dan in assignaten volgens cours daer alle dezelve
eene overgroote menigte tegens 6 livres de Fransche kroon hebben moeten vrijmaeken,
dat aensienelijcke sommen bedraegt en nu bijnae niet weert is(169). Tusschen al dit
seggen nogtans heeft niemant regt konnen ontdekken waerom die pasquille daer is
geplaest geworden.
Desen naermiddag zijn van Oostende circa 700 mannen Fransche troupen
aengekomen, die alle wederom bij - fol. 99 - de borgers geleijt zijn, zijnde dezelve
in de wijken C. en D. geleijt geworden.

(13 julij 1795)
Op den 13 julij saeg men den blijden morgen verschijnen op welken ontrent 6 uren
ontrent 2500 mannen Fransche troupen langs de Smedepoorte naer Iper met al hun
canon- en bagasewaegens vertrokken zijn, om verders hun te begeven naer Bretagniën
en La Vendé, waer men zegt dat de Engelsche troupen verselt met de Russissche en
emigranten aengelant zijn en reets langs de haeve van St.-Malo verre op het Fransch
grondgebiedt ingerukt zijn(170). Gaeve den hemel! Dat wij langs die zijde den
bloedigsten van alle oorloogen mogten zien eijndigen en dat onse landtstreek van
verdere rampen mogte bevrijt blijven, want behalvens dat men nu het geduerig
ongemak heeft van tot 3 à 4 weken agtereen de troupen te moeten logeeren, begaen
dezelve te lande, dat in de steden nog tamelijk wel gaet, vele moetwilligheden en
dieverijen, en beschaedigen veele landen. Onder veele ongeluckige moetwilligheden
die men daegelijks hoort, verneemt men dat gisteren op de parochie van St.-Michiels
bij Brugge eenen boer door dezelve doodt gekapt is, een bende een huijs besig zijnde
met steelen, riep men ‘moort’, waerop desen ongeluckigen toegeloopen kwam,
wanneer hij seffens door een soldaet met den sabel het hooft dweers doorgekapt
wiert, waerdoor hij eenige uren daernae overleden is. CXXXVIII gaset van 13 julij,
etc.
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(15 en 16 julij 1795)
- fol. 100 - Op den 15 en 16 julij wiert in 't beste order, volgens de voorgaende
publicatie in d'halle het roggemeel uijtgegeven aen alle degone kaerten van het
committé van subsistance hadden bekomen om hetzelve te mogen haelen. Het
meestendeel van het arm gemeente heeft het meel in gelt tegens vijf orjens het pond
betaelt, omdat de assignaten volgens cours van het veertigste van de weerde niet veel
te bekomen zijn, want alle degone besitters en eijgenaers van dezelve zijn, besonder
die ongeluckige die dezelve tegens ses livres par Fransche kroon, zoo in de betaelinge
van oude schulden, renten en obligatiën ontfangen hebben, en nu ontrent 63 stuijvers
op eene kroon moeten verliesen, dezelve liever hebben te behouden of die niet weert
mogten wesen, dan tegens den prijs van een orje par livre te geven, zoodat elk met
ongedult verlangt om te weten wat er eens van dit alles zal geworden.
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(16 julij 1795)
Op den 16 julij vernam men 's morgens dat de bende dieven die alom nog alle nagte
steelen, de kelderduere van sr. Pinelle(171) op St.-Jansplaetse reets hadden
opengebroken, dog in den kelder niet hadden konnen geraeken door de menigte
blokken die er voorlaegen en op 't komen der patrouillie verjogen wierden. CXXXIX
gaset van 16 julij, etc.

(17 julij 1795)
- fol. 101 - Op den 17 julij wiert in den morgen door de souverijns 's Landts van den
Vrijen ingebragt, aen de steert van het peert gebonden, eenen peerdedief met een
peert dat hij geduerende den gepasseerden nagt hadde gestolen uijt den stal van de
hofstede van den boer Vandewiele op Vassenaere. Den daeder met het gestolen peert
onder het geloop van menige menschen seffens in egte van vangenis beweegt
wordende. Zoo men verneemt wiert den dief seffens naer het begaen der diefte
agtervolgt en langs den weg over Thourhout agterhaelt. Wanneer hij met het peert
vastgenomen wiert, hadde hij bij zig eenen stok, van boven volgoten met loot, met
welcke hij op zijne vastneminge zoodaenig sloeg dat hij den hoedt van eenen der
souverijens op den grond sloeg zonder welke zoo hij zijn hooft hadde gerogt den
zelven het noijt zoude voorseijt hebben. Nu zal men gaen sien wat er wederom van
desen dief op 't fait betrapt zal gaen geworden.

(18 julij 1795)
Op den 18 julij zijnde decadi of den 30 messidor ofte ougstmaendt, genaemt
schalmeije(172), toegewijt aen den ouderdom, zooals in den almanak kan gesien worden,
zaeg men, dog maer uijt eenige huijsen, de drijcaleurige vaendels uijtsteken, terwijl
gelijk die belaechelijcke feestdaegen in veel plaetsen van Vrankrijk beginnen
agtergelaeten te worden, veele welpeijsende hier ook - fol. 102 - de sottigheijd van
den zoogenaemden koekkebakkersmestdag beginnen agter te laeten. Op het carilion
nogtans is, zoo desen morgen als naermiddag, als naer gewoonte op de daegen van
decadi gespeelt geworden.
Heden zijnde martdag en is er tot nog toe niet eenen sak graen ter mart gebragt
geworden, zoodat alle degone die het graen van buijten niet zouden weten te bekomen
hoopeloos van honger zouden moeten vergaen.

(19 julij 1795)
Op den 19 julij is van 't stadthuijs bij een besluijt der volkverbeelders(173) afgekondigt:
behelsende dat alle de pagters en gebruijkers der goederen van het gewesen
gouvernement, van de princen in oorloog met de republijke en van de Fransche
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geestelijcken of geestelijcke gemeijnschappen, die binnen eene maendt hunne
verklaeringen niet zullen gedaen hebben, van hunnen pagt zullen vervallen zijn, etc.
en breeder als in de Brugsche gasette fol. 59 kan gesien worden(174).

(20 julij 1795)
Op den 20 julij vernam men 's morgens dat de dieven geduerende den nagt hebben
gebroken in eenen graenwindmolen op de stadtsvesten en alle het meel en graen
daervan hebben berooft benevens 30 guldens dat op dezelve in Fransche stuijvers
was liggende. Bijnae geene nagten passeeren der zonder dat er eenige bleekerijen of
opene plaetsen bestolen worden.
Heden heeft men tot elks genoegen sedert d'aenkomst der Fransche voor d'eerste
mael voor het stedenhuijs openbaere venditie in gelt zien houden, zoo nogtans dat
de koopen tegens den cours van een orje par liver in assignaten zal mogen voldaen
worden. CXL gasette van 20 julij, etc.

(22 julij 1795)
- fol. 103 - Op den 22 julij vernam men 's morgens dat eenige dieven, wederom
geduerende den gepasseerden nagt hadden bestaen met alle gewelt open te breken
den kelder van sr. Nobes(175), apoteker in St.-Jacobsstraete, verpagt aen sr. Desan,
kuijper, die vol wijn lag. De dieven hadden gewelt gedaen op de deksels die op de
wijnbakken liggen open te breken wanneer zij verjogen wierden door
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't vastnemen van drij van hunne makkers die op de wagt stonden op d'Eijermart en
ontrent St.-Jacobskercke, bij welke men gevonden heeft een vuurslag en solfers,
scherp snijdende messen en eene nijptange. Dese wierden seffens in egte van vangenis
beweegt, terwijl de dieven den middel vonden om te vlugten zonder iet uijt den kelder
te konnen medenemen. Desen morgen wierden de huijsen van de drij geapparendeerde
doorsogt, waer men zegt veele reets tevooren gestolen effecten gevonden te zijn. Om
11 uren wierden dezelve van uijt de vangenisse naer 't collegie overgeleet onder het
geloop van een groote menigte volk, eenider wenschende dat er spoedig regt over
dezelve mogt gedaen worden.
Desen naermiddag zijn van Gend aengekomen drij batalions Fransche troupen
bestaende in circa 2000 mannen, die alle in de sesdendeelen D. en E. bij de borgers
twee en twee beleijt wierden. Den volgenden morgen den 23 julij om 5 uren, om 5
1/2 en 6 uren 's morgens vertrokken dezelve troupen naer Oostende en Nieuport om
aldaer zoo men zegt in besetting te blijven, terwijl de besettingen van die steden
voorop naer La Vende en Bretagniën vertrokken zijn. CXLI gasette van 23 julij, etc.

(25 julij 1795)
- fol. 104 - Op den 25 julij wiert van 't stadthuijs bij orders van de municipaliteijt
afgekondigt dat dezelve municipaliteijt bij orders van de representanten van 't volk
de strengste beveelen ontfangen heeft, wegens de vertraeginge dat de contributie
deser stadt nog niet teenemael voldaen is, niettegenstaende de toegeventheijd dat
drij deelen in assignaten au pair en deel in gelt mogen voldaen worden, waerom alle
degone die hierin tekort gebleven zijn van hun aendeel te betaelen, hieraen seffens
zullen moeten volkomen, op pene van militairelijk behandelt te worden(176).

(26 julij 1795)
Op den 26 julij wierden vanuijt de kercken van St.-Jacobs ter oorsaeke dat het gister
saterdag was en vanuijt de kercke van St.-Anne wegens des zelfs feestdaegen, des
naermiddags langs de gewone toeren rond de parochien de gewone processien
omgedregen, langs de wegen de gewone autaeren gestelt en de huijsen als naer
gewoonte verciert zijnde. Men zegt alsnu dat dese de laeste processien zijn die er
staen omgedregen te worden en dat er door de representanten van 't volk een besluijt
staet te verschijnen waerbij de processien en alle diensten buijten het beluijk der
kercken zal verboden worden.

(27 julij 1795)
Op den 27 julij wiert van 't stadthuijs bij orders van de representanten van 't volk
afgekondigt eene zeer wijtloopige proclamatie waerbij aengetoont wordt de groote
nootwendigheijd waerin de militaire hospitaelen hun bevinden tot het bekomen van
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groensels en fruijten - fol. 105 - als eene van d'eerste noodtsaekelijkelen die tot
verkwikking van de sieken nootsaekelijk zijn. Om tot de zekere mogelijkheijd van
welke te bekomen de helft van alle de hoven der cloosters, gemeentens(177) en
godtshuijsen van desen dag af in requisitie gestelt wordt, voor zooveel nogtans van
die plaetsen waer den overvloedt is en waerdoor de gemeentens zelfs niet zouden
tekort komen of moeten daervan gebrek lijden(178).
Desen morgen wiert aen de Gendpoorte aengehouden door de militaire wagt eenen
man die een sak met platte boonen van het landt gestolen hadde, die seffens in egte
van vangenis beweegt wiert. Nu hebben alle de militaire wagten orders om alle
degone groensels de stadt inbrengen aen te houden om te zien of die van de landen
gestolen zijn, want sedert eenigen tijdt de dieften die op alle hovenierlanden gedaen
worden overgroot zijn. CXLII gaset van 27 julij, etc.

(28 julij 1795)
Op den 28 julij zijnde decadi of den 10 termidor ofte badmaendt, genaemt gieter(179),
toegewijt aen het ongeluk, zooals in den almanak kan gesien worden, saeg men
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meer als de gepasseerde decadi uijt de huijsen de drijcaleurige vaendels uijtsteken
omdat er een Franschen generael aengekomen was en dat de besettinge onser stadt,
zoo voet- als peerdevolk, desen morgen op de Mart revue passeerden. Desen morgen
gelijk 's middags wederom als naer gewoonte op 't carilion gespeelt wordende.
Om 12 uren is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs afgekondigt dat
gewone marten als voortijdts hunnen cours zullen hernemen, zonder dat iemant zal
mogen worden gestoort in 't betaelen of koopen der waeren, zoodat - fol. 106 - degone
die zullen koopen in gelt in gelt zullen mogen betaelen en die zullen betaelen in
assignaten zullen dezelve alsdan maer tegen den loopenden cours mogen gegeven
worden(180). Eene tweede proclamatie bij orders van de representanten des volks
afgekondigt behelst dat de thienden van desen loopenden jaere als naer oude gewoonte
vermogen verpagt te worden, maer dat alle vervolgen en proceduren ingestelt door
besondere persoonen, civile of geestelijcke corporatien voor de faut van betaelingen
der thienden van het gepasseerde jaer bij provisie opgeschort zijn(181), zooals in de
Gendsche gasette van den 20 deser kan gesien worden.

(30 julij 1795)
Op den 30 julij wiert bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs afgekondigt
dat op maendag en dijssendag van de toekomende weke de roggemeel aen de
departementen der wijken als naer gewoonte zal afgelevert worden aen degone tot
dies kaerten zullen bekomen hebben, te weten: tegens vijf oorden het pond in
metalijcke specien of tegens vier livres in assignaten het pond, welke distributie zal
gedaen worden in d'halle en waernae zig door alle degone kaerten bekomen hebbende
zal moeten gereguleert worden(182). Eene tweede proclamatie door de representanten
van 't volk afgekondigt behelst als dat het draegen van de processien en andere
formaliteijten buijten het beluijk der kercken verboden worden, welke proclamatie
breeder en waerom zoo in de Brugsche als Gendsche gasette van maendag den 27
julij kan gesien worden(183). CXLIII gaset van 30 julij, etc.

Eindnoten:
(160) Gebiliesteert: ingekwartierd.
(161) Den Byter was de naam van het linkerhoekhuis in de Philipstockstraat met de Cordoeanierstraat
(zie 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. 2, Brugge, 1923, kol. 1151).
(162) Bleekerij het Grenatje was gelegen in de Violierstraat, dichtbij de Coupure (zie K. DE FLOU,
o.c., dl. 4, kol. 444). Volgens de kadastrale legger was Jan Banckaert eigenaar van het perceel
Sectie B7/540 in de Violierstraat. Jan Banckaert (ΰ 19 juni 1775 en + 22 oktober 1845) (SAB.,
Registers van de Burgerlijke Stand, 1845, akte nr. 989) was gehuwd met Emerentia Banckaert.
Hij was eigenaar van blekerijen aan de Gentpoortvest en aan het Minnewater.
(163) Prefextie: professie.
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(164) De benaming voor de decade die overeenstemt met 8 juli 1795 was parc: park, afgesloten weide.
(165) Het Stedenhuis, oorspronkelijk het Wolhuis genaamd, was gelegen aan de oostzijde van de
Wollestraat tussen de huizen de Oude Steen en de Wildeman. Met het verval van de wolhandel
in de 16de eeuw werd het Wolhuis ook gebruikt als veilingshuis door de stokhouders. Sindsdien
duikt de naam ‘Stedenhuis’ op. Op het einde van de 18de eeuw vervulde het Stedenhuis nog
steeds de functie van veilingshuis, maar daarnaast bood het ook onderdak aan de Stadsbrouwerij.
In het door de stad ter beschikking gesteld brouwmateriaal kon de Brugse bevolking er zelf bier
komen brouwen. Zie A. DUCLOS, Bruges, histoire et souvenirs, Brugge, 1910, p. 584.
(166) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 351v; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 39, nr. 51.
(167) Banaliteit: een oud heerlijk recht dat bestond in het exclusieve gebruik door de heer en/of het
verplichte gebruik door de onderhorigen van bepaalde eigendommen van de heer zoals bv. de
molen. Blijkbaar gaat het hier om het recht van de gemeenschap op de onbebouwde terreinen,
zoals de weiden na het maaien van het gras en het wegbrengen van het hooi. (Zie K.
STALLAERT, Glossarium van verouderde rechtstermen..., dl. I, Leiden, 1890, p. 120 en 482;
L. GILLIODTS - VAN SEVEREN, Coutume du Bourg de Bruges, Brussel, 1883, p. 371 en
416-443; Ph. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle,
Brussel, 1987, p. 48, 59, 61; en zie volg. noot.)
(168) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 351r.
(169) Voor het verkrijgen van de ‘vrijheid’ in een ambacht, d.i. als zelfstandig meester, diende - naast
andere verplichtingen - een toegangsgeld betaald te worden, wat voor sommige minvermogende
ambachtslui een belemmering vormde om zich als zelfstandige te kunnen vestigen (P.
ALLOSSERY, Het gildeleven in vroeger eeuwen, Brugge, 1926, p. 47-53).
(170) Op 26 juni had de Britse vloot een legertje van 4.000 émigrés in Carnac aan wal gebracht.
Samen met een legertje anti-revolutionairen (chouans) veroverden ze het fort van Quiberon en
Auray. Op 21 juli werden ze door het revolutionaire leger geleid door generaal Hoche verslagen.
784 émigrés werden terechtgesteld (J. GODECHOT, La Révolution française, o.c., p. 186).
(171) Albert Pennelle overleed te Brugge op 72-jarige leeftijd. In zijn overlijdensakte (14 augustus
1822) staat zijn beroep vermeld als lijnwaadmeter. Hij was de zoon van Joannes Franciscus en
van Maria Daele en weduwnaar van Catharina Joanna D'haveloose. (zie SAB., Burgerlijke
Stand, 1822, akte nr. 661 en SAB., Bevolkingsregisters 1809-1830, boek AB1/126).
(172) De benaming voor de decade die overeenstemt met 18 juli 1795 was chalemie: rietje, blaaspijp,
herdersfluit, schalmei.
(173) Van Walleghem geeft hier een ironische vertaling ten beste voor ‘représentants du peuple’.
(174) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 351v.-352r.
(175) Sebastiaan Nobus was gehuwd met Victoire Rosalie Timmerman en woonde in de St.-Jacobsstraat
(deze gegevens vonden we in de overlijdensakte van zijn zoon Joseph Jacques, arts, op 27
Prairial X, SAB., Hedendaags Archief, Registers Burgerlijke Stand, Overlijdens jaar X).
(176) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 352r.-353r.
(177) Hier is niet bedoeld de gemeenten in de moderne zin (municipaliteiten), maar de religieuze
gemeenschappen (communiteiten).
(178) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 353r.-354r.
(179) De benaming voor de decade die overeenstemt met 28 juli 1795 was arrosoir: gieter.
(180) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 355r.
(181) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 354r.-355r. De kerkelijke tienden moesten
worden geïnd ten voordele van de Franse bezetter. Ze moesten in klinkende munt worden
betaald. In Frankrijk waren de tienden reeds op 4 augustus 1789 afgeschaft (P. LENDERS, De
aanhechting bij Frankrijk en de overgang naar het moderne regime, in: H. HASQUIN (red.),
België onder het Frans Bewind, Brussel, 1993, p. 92-93). Zie verder in de tekst f.111 en 112.
(182) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 355r.-355v.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 28.
(183) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 355v.-356r.

[Augustus]
(1 augusti 1795)
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- fol. 107 - Op den 1 augusti om 11 uren 's morgens wiert voor 't stadthuijs tot den
1 uren tentoongestelt een vrouwspersoon welke geduerende eenigen tijdt binnen dese
stadt verscheijde dieften begaen heeft en op differente malisieuse malatien goederen
afgehaalt en verscheijde persoonen voor veel bedrogen heeft. Als een formeel
prondelkraem waeren veele van die goederen nevens haer gehangen, bestaende in
nieuwe winckelgoederen en alle soorten van cleergoederen, tot zelfs eenige
kruijdenierswaeren en kruijden die nevens haer op den bank laegen. Geduerende
d'executie stont dese vrouwspersoone, geboortig van Gend, zeer beschaemt met het
hooft nedergeslaegen, zoodat men moeijte hadt om haer aensicht te konnen zien,
temeer omdat nu d'een en d'andere goederen, door differente persoonen deser stadt
wierden gereclameert en afgedaen, die alle tot naerder orders in 't stadthuijs beweegt
wierden. Wanneer dese bedriegster naer d'executie naer de vangenis beweegt wiert,
waeren er zooveele menschen alsof er doodtrecht zoude hebben gedaen geweest, die
haer alle uijtjouwden en schimpwoorden naeriepen om de slimme streken waermede
zij menige bedrogen heeft.
Heden zijnde martdag en was er nog niet eenen sak graen, niettegenstaende de
voorgaende ordonantie ter mart gebragt, zoodat men nu voorsiet dat er geen graen
zal ter mart gebragt worden dan naer den ougst, die nu door het aenhoudende
regenachtig weder zeer vertraegt wordt.
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(2 augusti 1795)
- fol. 108 - Op den 2 augusti, feestdag van O.L.V. van Porconcula(184), geviert wordende
in de kercke der eerw. paters Recoletten, zijn in dezelve kercke wegens desen feestdag
de goddelijcke diensten als naer gewoonte verrigt geworden, dog in den naermiddag
is alleen de processie die men gewoon was langs verscheijde straeten deser stadt te
draegen, langs den pand omgedregen geworden. Ook en is desen naermiddag vanuijt
de parochiale kercken van St.-Jacobs en St.-Anne, wegens den laesten dag van den
feestdag der zelver octave geen processien omgedregen geworden.

(3 en 4 augusti 1795)
Op den 3 en 4 augusti is volgens het voorgaende hallegebodt in d'halle het roggenmeel
aen alle degone tot dies kaerten bekomen hebben, in beste order afgelevert geworden,
hetzelve roggemeel vermengelt met sucrioen zonder eenigen tegenseg tegens 5 orjens
het pond of tegen vier livres het pond betaelt wordende.
Den 4 deser, feestag van de H. Walburga en H. Dominicus en zijn vanuijt de
parochiale kercke van St.-Walburge en eerw. paters Predrekheeren als naer gewoonte
geene processien omgedregen geworden. CXLIV gaset van 3 augusti, waerin de
vrede artikelen tusschen den koning van Spangnen en Vranrijk vermelt zijn.

(5 augusti 1795)
- fol. 109 - Op den 5 augusti is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt een besluijt waerbij zij verbiet van voortaen zonder haere voorafgaende
toestemminge eenige publicke feesten of spelen aen te regten ofte oeffenen, op straffe
van 50 livres tournois in numeraire of in assignaten volgens cours te betaelen door
ider persoon die daerin zal medegewerkt hebben. De ouders zullen verantwoordelijk
zijn voor de overtreding van hunne kinders, de meesters en vrouwen voor hunne
diensboden(185). Dit verbodt is aldus afgekondigt om de disorders die op verscheijde
plaetsen van 't Brugsche Vrije voorvallen in de schietbal en andere feesten die er
niettegenstaende de ongeluckige tijdtsomstandigheden gehouden worden. Zijnde
sondag gepasseert op de parochie van Loppem een overgroot disorder voorgevallen
in gaeijbolfeest waerdoor verscheijde swaerlijk gekwest zijn geworden.
Desen naermiddag saeg men aen d'hoeken der straete geafixeert een besluijt van
de representanten van 't volk waerin onder ander geseijt wordt dat de geforceerde
betaelingen gedaen sedert den 9 prairial of 28 meij lestleden van geen weerde verklaert
worden die in assignaten gedaen zijn, etc. Zulks is van 't stadthuijs niet afgekondigt
zoodat hetzelve bij orders van de municipaliteijt alwaer het geplakt was is door
stadtsbediende afgetrokken geworden.

(6 augusti 1795)
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Op den 6 augusti om 11 uren 's morgens wiert van 't stadthuijs afgekondigt dat de
vrede met den koning van Spangnen en de Fransche gesloten is geworden, waerom
seffens tot 1 uren op 't carilion gespeelt wiert gelijk ook van 12 tot 1 uren alle de
klokken der stadt luijdeden en eenige drijcaleurige vaendels door de borgers
uijtgesteken wierden(186). CXLV gaset van 6 augusti, etc.

(7 augusti 1795)
- fol. 110 - Op den 7 augusti zijnde decadi of den 20 thermidor of badmaendt, genaemt
sluijse(187), toegewijt aen den akkerbouw, zooals in den amnanak kan gesien worden,
wierden uijt verscheijde huijsen de drijcaluerige vaendels uijtgesteken, dog alzoo
daernae weijnig of niet meer gesien wordt, schijnt zulks maer meer te zijn voor
diegone zulks begeeren te doen, temeer omdat in Vrankrijk zelfs den zoogenaemden
sotten decadi bij menige niet meer geviert wordt en nu reets als voorheen den sondag
bij veele geviert wordt. Zoo wegens het feest van den decadi als wegens den vrede
met den koning van Spangnen wiert op heden van 11 tot 1 uren en van 3 tot 4 uren
op 't carilion gespeelt gelijk ook van 12 tot 1 uren als gisteren alle de klokken deser
stadt geluijd wierden.
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(8 augusti 1795)
Op den 8 augusti zijnde martdag wierden van op de marten en langs verscheijde
straeten alle de visch en andere kraemen op verscheijde bekwaeme plaetsen bij order
van de municipaliteijt saemengestelt om dus de marten voor de passagie suijver te
houden, om geene belemmering toe te brengen aen de transporten der waeren die
naer de marten zullen gebragt worden, naer welke nu sedert lang niet gesien was.
Niettegenstaende alle de voorsorgen die er genomen worden, en is er heden nog niet
eenen sak graen ter mart gebragt geworden.
Om 11 uren van desen morgen is bij orders van de representanten - fol. 111 - van
't volk van 't stadthuijs afgekondigt eene proclamatie waerbij van geender weerde
verklaert worden alle geforceerde betaelingen die in assignaten au pair gedaen zijn,
sedert den 9 parical, den 28 meij, sedert de tweede imkomste der Fransche troupen
in 't Nederland, dog alzoo men niet weet of zulks verstaen wordt sedert den 28 meij
1794 of 1795, verwagt men dat diesaengaende nog naedere explicatien zullen gedaen
worden(188).
Van 11 tot 1 uren van desen morgen speelde het carilion op den thoren, wanneer
ook van 12 tot 1 uren wegens den vrede met Spangjen alle de klokken der stadt geluijt
wierden.
Heden over den noen zijn aengekomen drij batalions Fransche troupen van Gend,
die alle twee en twee bij de borgers in de sesdendeelen F., A. en B. beleijt wierden.

(10 augusti 1795)
Op den 10 augusti zijn 's morgens om vijf uren van de voormelde aengekomen troupen
naer Iper en Oostende vertrokken, twee batalions bestaende in circa 1500 mannen,
van welke men weet dat veele hunne congé bekomen hebben, want het gerugt nu
algemeen is dat den vrede met het Duijtsch Rijk en met den keijser tusschen de
Fransche nu ook gesloten is, die men zegt eerstdaegs te zullen afgekondigt worden.
Heden is bij orders van de representanten des volks afgekondigt van 't stadthuijs
dat alle de requisitien in de Nederlanden afgeschaft zijn en dat de thienden der
geestelijcke ten behoeve van de Fransche legers zullen geheven worden, mits aen
dezelve geestelijcke eene behoorlijcke schaedeloostellinge zal gedaen worden(189).
CXLVI gaset van 10 augusti, etc.

(11 augusti 1795)
- fol. 112 - Op den 11 augusti is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt eene proclamatie waerin geboden wordt aen alle besitters, aentrekkers,
ontfangers of administrateurs der thienden gesitueert binnen Brugge of ardondissement
van diere, mitsgaeders appandansche of contribituansche heerlijkheden, dat zij binnen
de agt daegen naer de publicatie deser ter greffie van de kaemer 's Landts van den
Vrijen moeten overbrengen eenen dobbelen staet der gelegentheijd en weerde der
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zelve thienden, op straffe van elk in hun besonder daervoor te moeten
verantwoorden(190).

(13 augusti 1795)
Op den 13 augusti is in 't licht verschenen, welke versaemeling sub N. kan gesien
worden, vertoonschrift aen het Fransch volk, voor Marie-Therese Charlotte de
Bourbon, dochter van Ludovicus den XVI, gewesen koning der Franschen, opgesloten
in den thoren des tempels, etc., in welk het naegeslagt zal ontdekken de
schrikkelijkheden die aen de koninglijcke familie aengedaen zijn, die voorwaer in
de laetere tijden niet zonder siddering zullen konnen gelesen worden.
Heden zijn aengekomen ontrent 1000 mannen Fransche troupen die tot groot
overlast der borgers in de sesdendeelen C en D. zijn beleijt geworden. CXLVII gaset
van 13 augusti, etc.

(15 augusti 1795)
- fol. 113 - Op den 15 augusti, feestdag van de Hemelvaert van de H. Maget Maria,
en is vanuijt de capelle van Blendekens gasthuijs geene processie omgedraegen
geworden. Dien dag die jaerelijks langs dien kant van de stadt zoo
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luijsterlijk geviert plagt te worden, is heden geweest als eenen anderen dag en zoo
gerust geweest alsof 't dien feestdag niet zoud hebben geweest, nog huijsen nog
straeten met geene versieringen verciert zijnde welke jaerelijks aldaer in overvloet
gepleegt wiert. Des avons nogtans zijn langs den toer eenige vruegdevieren ontsteken
geworden.

(16 augusti 1795)
Op den 16 augusti is van 't stadthuijs bij besluijt van de middenlandsche bestieringe
afgekondigt dat de spoedigste maetregelen moeten genomen worden om de
calsijdewegen te vermaeken en dat niemant vrij zal zijn van de rechten der barrieren
te betaelen, uijtgenomen de krijgslieden en militaire waegens(191).
Heden in de kerk van St.-Walburge geviert wordende den feestdag van den H.
Rochus en is als naer jaerelijksche (gewoonte) vanuijt dezelve kerke ook geene
processie omgedraegen geworden.

(17 augusti 1795)
Op den 17 augusti wiert wegens den veriaerdag van den val des Franschen troon is
binnen dese stadt Brugge, gelijk door heele het Nederland gedaen wordt, eene pligtige
feest geviert, welke met de aenspraeken die er gedaen zijn in den nomber XXVI van
de Brugsche gasette van den 19 deser kan gesien worden. Behalvens het geduerig fol. 114 - gedommel der klokken en 't speelen van 't carilion tot 's avons laet, als in
dezelve gasette vermelt, wierden ook uijt alle huijsen de drijcaleurige vaendels
uijtgesteken.
Heden ook den decadi zijnde den 30 thermidor of badmaent, genaemt molen(192),
toegewijt aen de vernuftheijd, zooals in den almanak kan gesien worden, geviert
wordende. CXLVIII gasette van den 17 augusti, etc.

(19 en 20 augusti 1795)
Op den 19 en 20 augusti zijn er langs verscheijde poorten wederom een merkelijcken
nomber Fransche troupen aengekomen en op den 20 's morgens vroeg een grooter
nomber langs den kant van Vranrijk vertrokken. Alle de troupen worden nog geduerig
op hun arrivement tot groot overlast bij de borgers geplaest, zoodat men nu door de
geduerige plaetsing en erplaetsing nauwelijks eene week daeraf meer vrij zijn zonder
soldaeten van alle slag te moeten logeeren, het welk aen groot en kleijn zoodaenig
begint te verveelen dat men in 't algemeen als met eene vreese bevangen is, zoo haest
men den trommel hoort slaen, dat er troupen aenkomen, dog d'hope dat alle onse
ongelukken haest in een volle vrede zullen eijndigen, want er nergens gevogten
wordt, stelt elk eenigsints gerust, dunkende haest van het schrikkelijk jok ontslaegen
te worden. CXLXI gaset van 20 augusti, etc.
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(22 augusti 1795)
- fol. 115 - Op den 22 augusti heeft men tot elks overgroot genoegen, dog nog niet
tot elks voldoeninge, sedert het cesseeren der graenmart, dat meer als 10 maenden
geleden is, het eerste graen sien op de mart verkoopen, bestaende in ontrent twintig
sakken rogge, die tegen 12 schellingen cours de maet, in 't beste order aen elk die
hun presenteerden ider een vat uijtgemeten wiert. Nu dat den hemel den ougst met
een gewenscht weder gelieft te segenen, verhoopt men dat haest de marten, hoewel
veel dierder, als voorheen zullen floreeren, temeer omdat er nu geen questie meer is
van te koopen in gelt of assignaten die maer meer volgens cours konnen betaelt
worden. Het voorsien der graenmart is nu zooveel te noodsaekelijcker geworden
omdat er geen graen meer uijt het magasijn in d'halle gegeven wordt, zoodat den
noodt aen graen tegenwoordig algemeen geworden is en veele bijnae van gebrek
moeten sterven, waerom hoogstnoodig in 't formeeren der graenmart zelfs door
strenge middelen zal moeten voorsien worden.

(24 augusti 1795)
Op den 24 augusti wiert men ten vollen ondurigt nopende eene verbreijde tijding
sedert eergisteren dat er ontrent Gistel eenen man deerlijk vermoort was,
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dog heden verneemt men met sekerheijd zulks besijden de waerheijd te zijn en dat
die maere alleen verbreijt is geworden, doordien eenen man langs den weg aldaer
hadde gevonden een ledere geltbandaliere die opengesneden was, die vermeijnt wiert
te zijn van een man die vermoort was. CL gaset van 24 augusti, etc.

(25 augusti 1795)
- fol. 116 - Op den 25 augusti vernam men 's morgens dat geduerende desen nagt
verscheijde moetwilligheden waeren gepleegt, onder andere zijn alle de glaesevensters
in een huijs van siegte reputatie in de Besemstraete(193) ingeslegen, zoodaenig dat dit
huijs is moeten op heden gesloten worden.
De vrouw van eenen biervoerder is met haeren man van buijten komende, door
eenige Fransche soldaeten aengerant en hebben haer haere juweelen afgetrokken
waemaer zij dezelve naer de carserne hebben medegesleept en geduerende desen
nagt zeer mishandelt hebben. Weijnig nagten passeeren der zonder dat men
diergelijcke ongeluckige voorvallen niet ziet gebueren, waerom zonder vreese 's
avons langs de stadt niet meer gegaen wordt.

(27 en 28 augusti 1795)
Op den 27 en 28 augusti is in d'halle volgens een voorafgaend hallegebodt van de
municipaliteijt op de verregaende gedaene klagten wederom aen degone kaerten
bekomen het roggemeel uijtgewegen tegens 5 orjens het pond of tegen vier livres in
assignaten volgens kues des koopers, zijnde in die distributie het beste order
onderhouden geworden(194).
Heden den 27 zijnde decadi of den 10 fructidor of fruijtmaendt, genaemt leeder(195),
toegewijt aen onse voorvaders, als in den almanak te zien is, wiert desen morgen en
's middags als naer gewoonte op 't carilion gespeelt, in eenige huijsen ook het
drijcaleurig vaendel uijtgesteken wordende. CLI gaset van 27 augusti, etc.

(29 augusti 1795)
- fol. 117 - Op den 29 augusti is van 't stadthuijs bij orders van de verbeelders van
het Fransch volk afgekondigt een besluijt waerbij het gebodt vernieuwt wordt van
de thienden van desen jaere stiptelijk in te zaemelen en dat alle de thienden
toebehoorende aen den geestelijcken staet stiptelijk ten profijte van de Fransche
republijcke zullen geheven worden(196).
Heden heeft men tot elks genoegen de graenmart zien beginnen herleven, de nieuwe
terwe tot 16 à 17 en de rogge tot 9 à 10 schellingen de maete verkogt wordende.
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(30 augusti 1795)
Op den 30 augusti is van 't stadthuijs bij orders van de verbeelders van 't Fransch
volk afgekondigt dat de wetten op 't verbodt der uijtvoeringen van de levensmiddelen
zullen agtervolgt worden volgens hunne wesentheijd en inhout, in 't Nederland en
in de daer ontrent liggende landen, beset door het Fransche leger, voor hetgene raekt
de terwe, de rogge, de gerste, de haever, de spelte(197) en den boekweijt voor het vee
en het vleesch van 't vleeschhuijs(198).
Desen naermiddag geduerende het lof in de Recolettekercke was ider zeer ontstelt
doordien twee Fransche soldaeten hadden bestaen eenen steen door de glasevensters
van dezelve kercke te werpen, waerdoor er verscheijde persoonen uijt de kerk gevlugt
waeren.

(31 augusti 1795)
Op den 31 augusti CLII gasette van Gend, etc.

Eindnoten:
(184) Zie MV. 1790, p. 88 en p. 199, n. 340.
(185) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 356r.
(186) Er werd op 22 juli in Bazel vrede gesloten tussen Frankrijk en Spanje (J. GODECHOT, La
Révolution française, o.c., p. 186-187).
(187) De benaming voor de decade die overeenstemt met 7 augustus 1795 was écluse: sluis.
(188) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 356v.-357r.
(189) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 357r.-359r. Het betreft hier het betalen
van de tienden, niet langer aan de geestelijkheid, maar wel aan de overheid.
(190) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 359r.-359v. Appendante en contribuante
heerlijkheden zijn termen die nog behoren tot de Ancien Régime-indeling van het Brugse Vrije:
zie infra, n. 295.
(191) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 359v.-360v.
(192) De benaming voor de decade die overeenstemt met 17 augustus 1795 was moulin: molen.
Middenlands bestuur: Centraal bestuur te Brussel.
(193) De Bezemstraat is hier vermoedelijk de Niklaas Desparsstraat en niet de huidige Mortierstraat,
zie ook K. ROTSAERT, o.c., p. 22. over de reputatie van de huizen in de Bezemstraat.
(194) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 362r.-362v.
(195) De benaming voor de decade die overeenstemt met 27 augustus 1795 was échelle: ladder.
(196) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 362v.-363v.
(197) Spelt, een soort grove tarwe.
(198) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 363v.

[September]
(1 september 1795)
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- fol. 118 - Op den 1 september, feestdag van den H. St.-Gillis, en is wegens desen
feestdag vanuijt des zelfs parochiale kercke geene processie omgedraegen. Des avons
nogtans wierden rond des zelfs parochie als naer jaerelijksche
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gewoonte eenige vruegdevieren ontsteken waerdoor het gebuerde dat langs de
Lange(reije) tusschen persoonen van verscheijde gesintheden groote wanorders
voorvielen, zoodaenig dat de militaire wagt, naerdat er verscheijde gewond waeren,
moest gehaelt worden. Verscheijde van dese geduerende den nagt in d'hooftwagt
beweegt wordende, die des anderdaegs 's morgens door het committé police dat in
't Vrije gehouden wordt d'een voor d'ander naer gehoort wierden. Om de minige
wanorders te voorkomen, die er meest alle nagte voorvallen, doet nu de Fransche
militaire sterke patrouillien en alle degone die naer den 10 uren 's avons langs de
straete bevonden worden, worden aengesproken en degone die met stokken of ander
getuijg bevonden wordende, worden tot 's morgens in d'hooftwagt beweegt.

(3 september 1795)
Op den 3 september wiert gekoort en gebonden in dese stadt gebragt eenen
timmerman, genaemt Verleije, die op Assebrouk gewerkt hebbende, aldaer hadde
bestaen eene kasse open te breken en een merkelijcke somme gelt te stelen, dog door
de vrouw op het fait betrapt zijnde, die de slijppe van zijn casakke aftrok is hij
vastgenomen en alhier in egte van vangenis beweegt geworden. CLIII gaset van 3
september, etc.

(4 september 1795)
- fol. 119 - Op den 4 september is van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt van de
municipaliteijt waerbij maetregelen genomen worden om de landtslieden op eene
gemaetigde wijse hunne graenen te doen ter mart brengen van heden af tot aen den
aenstaenden ougst(199). Ider lantbouwer in zijn particulier zal weten hoeveel graen hij
zal moeten ter mart brengen, d'eene voor en d'ander naer, om de marten te konnen
fournieren geduerende het heele jaer en het overig zal door elk ten hunnen genoege
mogen verkogt worden. Die hieraen zullen ten agteren blijven zullen volgens de
strengheijd der wetten gestraft worden. Eene ander besluijt door de municipaliteijt
afgekondigt behelst eene nieuwe aenwijsing der plaetsen waer het geoorloft is mest
te leggen, zijnde de confiscatie en eene straffe van detentie in vangenis aengewesen
voor degone zullen bestaen voortaen in andere plaetsen mest te leggen als de
aengewesene, zijnde agt daegen tijdt vergunt om de menigte mesthoopen die binnen
de stadt liggen aldaer te verplaetsen, dit alles om te voorkomen de besmettelijcke
siekten die hierdoor zouden konnen veroorsakt worden(200).
Om vijf uren van desen naermiddag tot 7 uren verscheenen op de Mart alle de
troupen onser besettinge zonder waepens, aen alle welke in een rond park geplaest
de nieuwe Fransche constitutie(201) voorgelesen wiert.

(5 september 1795)
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- fol. 120 - Op den 5 september wiert in gebannen vierschaere in 't stadthuijs door
de municipale bediende gecondemneert eenen boereknegt om geduerende den tijdt
van vijf agetereenvolgende jaeren te worden opgesloten en gecoloqueert in't generael
correctiehuijs der stadt Gend, naer welke den zelven des anderdaegs met de barge
beweegt wiert. Omdieswille dat den zelven heeft bestaen twee peerden en eenen
waegen van zijnen boer die hij als knegt diende en met welcke hij naer dese stadt in
't Fransch convoij gekomen was te verkoopen voor 32 Fransche kroonstukken, met
welcke somme hij hadde gemeijnt te vlugten, dog op het fait was betrapt en agterhaelt
geworden. Men zal voor het toekomende niet moeten verwondert zijn als men
aenmerkt met welke klijne straffe dusdaenige domestique dieften nu worden gestraft,
dat er nu daegelijks alom zooveele dieften begaen worden.
Heden zijnde martdag, heeft men beginnen de graenmart van rogge en terwe
voorsien te zien, hoewel dezelve nog aen eenen zeer hoogen prijs is verkogt geworden.
Over den noen is er aengekomen van Vuerne een batalion Fransche die in het
sesdendeel B. bij de borgers zijn beleijt geworden.
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(6 september 1795)
Op den 6 september wiert 's morgens van Schipsdaele ingebragt eenen dief die
geduerende desen nagt eene merckelijkcke diefte in d'herberge De Croone(202) aldaer
hadde begaen, welken teenemael bebloet en nat was, want desen - fol. 121 - zig door
de vlugt hebbende willen redden, was in het water gesprongen om langs d'overzijde
van de vaert te vlugten, dog wiert in 't water aengehouden door een ontrent liggende
schip, welkers schipper den zelven met eenen haek van het schip arresteerde en aen
landt trok waerdoor hij zeer bebloet en gewont was geworden.
Heden zijnde decadi of den 20 fructidor of fruijtmaendt, genaemt hotte(203), toegewijt
aen het nakomelingschap, zooals in den almanak kan gesien worden, saeg men heden
eenige dog zeer weijnige drijcaleurige vaendels uijt de huijsen waeijen, desen morgen
en 's middags nogtans als naer gewoonte op 't carilion geduerende een ure gespeelt
wordende.

(7 september 1795)
Op den 7 september is in 't licht uijtgegeven en verkogt den nieuwen constitutioneelen
act voor de Fransche republijke met de verklaeringe der rechten en pligten van den
mensch en van den borger welke versaemelinge sub N. kan gesien worden, zijnde
dese de heele nieuwe Fransche constitutie die op den 4 deser in zijn geheel op de
Mart aen de soldaeten is voorgelesen geworden. CLIV gaset van 7 september, etc.

(10 september 1795)
Op den 10 september is bij orders van de bewinthebbers van de opperbestiering van
Belgis van stadthuijs afgekondigt een besluijt waerbij bevolen wordt aen alle die
eenige leveringen van poeder of munitie van oorloog hebben gedaen dezelve hunnen
rekening ten langsten binnen eene maendt over te brengen, op pene van in gebrek
blijvende daervan in 't geheel te zullen versteken worden(204). CLV gaset van 10
september, etc.

(12 september 1795)
- fol. 122 - Op den 12 september om 11 uren 's morgens wierden onder eenen grooten
toeloop van volk door de municipale bediende in 't stadthuijs in open vierschaere
gecondemneert drij jongelingen deser stadt voor het begaen van verscheijde van de
onlangs gedaene dieften, twee van dezelve voor 10 jaeren en den anderen voor 5
jaeren tot het provenciale correctiehuijs der stadt Gend verwesen wordende. Naerdat
hunne sententie geprononceert was, wierden zij alle drij gebragt (op) een schavot
voor 't stadthuijs en aldaer ider door den schepregter aen eene staek gebonden tot
den 1 uren voor 't volk tentoon moetende blijven staen in teeken dat zij meer verdient
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hadden. Dese aldus tentoonstaende, wiert den peerdedief met zijn peert aengebragt
als hiervooren fol. 101 kan gesien worden, ook bij crimineele sententie in stadthuijs
verwesen tot eene colocatie van 19 jaeren in 't zelve correctiehuijs en om door den
schepregter op een schavot met roeden gegeesselt te worden. Op hetzelve gebragt
zijnde moesten de drij voormelde dieven de straffe van desen aensien, die in plaets
van de galge, die hij in voorige tijden niet zoud ontkomen hebben, tot hondertenvijftig
slaegen door den schepregter onder veel gratie schreeuwen ontfing, welk zeltsaeme
justitie gebuerde onder een toeloop van volk dat den Burg te kleen was, omdat de
drij Bruggelingen - fol. 123 - van idereen welbekent waeren.
Heden was er groote murmurutie op den graenmart, terwijl er maer weijnig graen
aengebragt was en de terwe nog tot 8 à 9 guldens en de rogge tot 3 à 3 1/2 guldens
de maete verkogt wiert, uijt welke zoo er niettegenstaende den gewenschten ougst
niet in voorsien wordt, vroeg of laet groote onheijlen te verwagten zijn.
Om 6 uren van desen avond wiert bij hallegebode aen 't volk bekent gemakt dat
het Fransche leger op verscheijde pointen tegelijk den Rijhn overgetrokken is, zonder
dat men tot hiertoe naerdere omstandigheden van die gebuertenis
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verneemt(205). Seffen tot 7 uren van desen avond speelde het carilion op den thoren,
alle de klokken der stadt wierden geluijt en eenige patrioticque saeg men uijt d'huijsen
waeijen.

(13 en 14 en 15 september 1795)
Op den 13 en 14 en 15 september van 6 tot 7 uren 's morgens, van 12 tot 1 uren 's
middags, van 6 tot 7 uren 's avons is wegens den overgang des Rijnhs geduerende
dees drij daegen op 't carilion gespeelt en telkens drij uren alle de klokken der stadt
geluijt geworden, gelijk ook uijt eenige huijsen de drijcaleurige vaendels uijtgesteken
wierden. Tusschen alle die vruegdeteekens zijn geduerende dees twee daegen twee
batalions Fransche troupen van Holant aengekomen, die wederom tot groot overlast
bij de borgers in de sesdendeelen B en C. twee en twee beleijt wierden. CLVI gaset
van 14 september, etc.

(16 september 1795)
- fol. 124 - Op den 16 september zijnde decadi of den 30 fructidor of fruijtmaendt,
genaamt korf(206), toegewijt aen het geluk, zooals in den almanak kan gesien worden,
zijnde den laesten dag van het Fransch jaer, wiert als naer gewoonte 's morgens en
's middags op 't carilion gespeelt, ook eenige drijcaleurige vaendels, dat veel begint
agter te blijven, uijtgesteken wordende.
Desen naermiddag zijn wederom ontrent 600 mannen Fransche troupen
aengekomen die in het sesdendeel C. bij de borgers beleijt zijn geworden.

(17 september 1795)
Op den 17 september zijnde volgens den almanak der Fransche den eersten der
sans-culotiden of het feest der deugt, zijn ter deser oorsaek geene pligtigheden binnen
dese stadt gepleegt geworden. Nu worden die daegen volgens een decreet der Fransche
conventie genaemt complémentaire of vervoldaegen, zoodat men siet dat de Fransche
sottigheden allengskens beginnen te verminderen.
Heden is bij een besluijt van de municipaliteijt van 't stadthuijs afgekondigt dat er
strengelijk verboden wordt te lande te koopen, doen ofte laeten koopen eenige soort
van graenen en dezelve te laeten vervoeren of inscheepen om buijten 's landts te
versenden op straffe van confiscatie der graenen, zullende het derde deel aen den
aenbrenger toegewesen en zijnen naem verswegen worden. CLVII gaset van 17
september, etc.

(18 september 1795)
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- fol. 125 - Op den 18 september zijnde den 2 dag der sans-culotiden of
complémentaire, volgens den almanak genaemt het feest des vernufts, zijn nog geene
pligtigheden gepleegt geworden. Om 7 uren van desen morgen zijn ontrent 1500
mannen Fransche troupen uijt dese stadt naer Sluijs vertrokken.
Heden is van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt van de volkverbeelders waerin
de assignaten op vier deniers Fransch den livre gestelt zijn, welk ruijen een sesje den
livre is uijtmaekende(207).
Heden is uijtgegeven een considerable lijste van de goederen gestolen in den nagt
tusschen den 10 en 11 septempber 1795 ten huijse van Jan Lauman, wonende in de
Clarapolder tot Watervliet, welke versaemelinge sub N. kan gesien worden, en hoe
de persoonen van den huijse armen en beenen saemen door de dieven zijn gebonden
geworden.

(19 september 1795)
Op den 19 september is bij een besluijt van het committé van wetgevinge gedagteekent
uijt Parijs den 13 fructidor van 't stadthuijs afgekondigt dat de thienden voor dit jaer
tot nader order zullen ingevoordert worden in de veroverde landen en dat er hetgene
dat er van voortkomt zal gestort worden in de kassen de republijcke(208). Door dit nu
zeker besluijt zijn besonder alle de geestelijcke deser landen in eenen afgrond van fol. 126 - ellende en voorseker te voorsiene armoede gebragt geworden.
Heden waeren alle de waeren op de marten zeer schaers en dier, besonder het
rogge en terwegraen, temeer omdat er nauwelijks voor 't agtste deel van 't
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gemeente deser stadt graen aengebragt was, waerdoor alle degone die niet genoeg
en konnen of willen droomen(209) zonder graen zijn moeten van de mart vertrekken.
De beroerten hebben heden reets zoo verre gegaen dat den zoogenaemden meijer of
borgmeester van 't maximum, den apoteker Rielant, die nog dese plaetse bekleet,
onder duijsenden scheltwoorden van het grouw, voorseker zoude om hals gebragt
geweest hebben, zoo hij door geene goede wagt militaire in d'halle was vergeleijt
geworden, waerom er geduerende desen nagt verscheijde vrouwspersoonen die den
meesten oproer hebben verwekt van hun bedde zijn gelicht geworden. Zoo
d'opkoopingen te lande naer zoo een rijken en overvloedigen ougst met alle riguer
niet belet worden, zal het minschien te laet te vreesen zijn dat zoo de stadt Brugge
als alle andere van het ongeluckig Nederlandt hun al haest zullen ontbloot vinden
van graen en alle middelen van d'eerste nootsaekelijkheijd en wat zal hieruijt volgen,
anders dan plonderingen, oproerten en bloetbaden, van welke reets uijt andere steden
de schrikkelijkste voorbeelden die er gepleegt zijn, publik vertelt worden.

(21 september 1795)
- fol. 127 - Op den 21 september waeren generaelijk de leden der ambagten en
neeringen op hunne respectieve vergaederplaetsen vergaedert tot het teekenen van
eene requeste ten eijnde van de opkooperijen te lande te beletten en de marten binnen
de stadt Brugge te doen erleven, om in geen volkomen brootnoot gedompelt te
worden(210). Dese requeste naerdat dezelve van elk met iver was onderteekent en
aengenomen, zal heden met eene origineele en dese alle tesaemen aen de
municipaliteijt worden gepresenteert, om is 't mogelijk, om in onsen te voorsienen
broodnoot voorsien te worden. Die requeste die veele waerheden bevat en weerdig
is voor het naegeslagt gelesen te worden en van welke copije gemakt hebbe, dient
hier ingevoegt te worden om in de laetere tijden te konnen zien hoe wij nu in 't midden
van den overvloed ons broot moeten vraegen(211). Dat 't ongeluk nog vermeerdert zijn
hier heden wederom meer dan 1000 mannen Fransche troupen aengekomen die in
de sesdendeelen C. en D. bij de borgers zijn geleijt geworden. De drij laeste
sans-culotidedaegen zijnde heden den laesten, de derde toegewijt aen de
werksaemheijd, de 4 aen de gesintheijd en de 5 aen de vergeldinge, zijn alle zonder
eenige pligtigheijd te plegen doorgebragt, daer dezelve over jaer met luijster geviert
wierden(212). CLVIII gaset van 21 september, etc.

(22 september 1795)
- fol. 128 - Op den 22 september is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt een proclamatie behelsende dat het verboden is eenig graen te verkoopen
te lande binnen de geheele uijtgestrektheijd van ons arrondissement(213). De publicke
marten alleen zullen de plaetsen (zijn) alwaer de verkoopinge van graen zal
toegelaeten worden, door graen wordt verstaen terwe, rogge, geerste, sucrioen en
haver. Alle graen elders verkogt zal gearresteert worden en beweegt in stadts opstel,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

om den volgenden martdag gestelt op de publicke mart aldaer ter verkoopinge
geexponeert te worden. Dese proclamatie doet genoegsaem zien dat de requeste door
de dekens vertoont met iver door de municipaliteijt beantwoordt wordt en wenschelijk
waere het dat dezelve ter uijtvoer gebragt wiert, want anders niet dan een vreeselijcken
broodnoodt voorsien wordt.
Desen morgen zijn ontrent 800 mannen Fransche troupen naer Oostende vertrokken
van welke stadt wederom andere binnen Brugge verwagt worden.
Heden zijnde den eersten vendemiaire ofte wijnmaendt, genaemt druijve, eersten
dag van het Fransch jaer, en zijn ter deser oorsaek geene de minste pligtigheden
gepleegt geworden.

(24 september 1795)
Op den 24 september in den naermiddag zijn van Oostende aengekomen twee
batalions Fransche troupen bestaende in ontrent 1400 mannen, die alle bij de
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borgers in de sesdendeelen E en F twee en twee tot groot overlast zijn beleijt
geworden. Die geduerige marchen en contre-marchen doen ons met reden vreesen
van geduerende den aenstaenden winter beleijt te zullen worden. CLIX gaset van 24
september, etc.

(25 september 1795)
- fol. 129 - Op den 25 september was men 's morgens binnen de stadt Brugge in de
grootste verslaegentheijd gedompelt op 't vernemen dat d'heer Steenlant, wonende
in de Witte-Leertouwerstraete zig zelven zoo seffens met eene coorde op zijne
bovenkamer verhangen heeft, naerdat hij nog desen morgen hadde uijtgegaen, misse
gehoort en zijne kinderen de benedictie gegeven hadde. D'oorsaek van het droevig
eijnde van desen ongeluckigen wordt niet zonder redens toegeschreven aen de
ongeluckige tijdtsomstandigheden die wij beleven, die te vreesen doet dat er nog
meer persoonen deser stadt zullen desperaet worden, door het geduerig logeeren en
herlogeeren der Fransche soldaeten. Desen heer over ontrent 14 daegen een Franschen
officier in zijn huijs gelogeert hebbende, heeft desen op den morgen van zijn vertrek
uijt desen huijse een vuur in 't midden van zijne kaemer gemakt en daerin verbrant
niet alleen de beste effecten van het huijs, maer ook alle de papieren die hij konde
vinden. De vrouw van den voormelden ongeluckigen, op die kamer gekomen zijnde
en dit vier ziende is seffens zoo sot geworden van schrik dat men haer heeft moeten
in een plaets van sekerheijd stellen, waer sij sot gebleven is. Desen - fol. 130 - heer
zig aldus van zijn liefste geselschap berooft vindende, en zig bijnaer gerenueert
siende, door de groote capitaelen die hij is opgeleijt geworden, tegens ses livres de
Fransche kroon, die nu maer een sesje den livre meer weert zijn, en nu 64 1/2 stuijvers
aen eene croon moet Verliesen om die te konnen uijtgeven, dat eene onverdraegelijcke
en ongehoorde wet is, waeruijt men nog meerdere ongelucken tegemoet ziet, heeft
eenige daegen naer d'afscheijding van zijne vrouw, als wanhopig zijn huijs onder en
boven gegaen totdat hij eijndelinge op eene alderbeklaegelijkste wijze van zijn
ongeluckig leven een eijnde gemakt en zig zelven verhangen heeft.

(26 september 1795)
Op den 26 september saeg men met de grootste voldoeninge op de strenge orders
alom te lande gegeven voor d'eerste mael sedert d'aenkomst der Fransche de marten
van alle eetwaeren van d'eerste nootsaekelijkheijd voorsien, hoewel de graenen nog
zeer dier verkogt zijn geworden. Elke parochie te lande weet hoeveel graen dezelve
moet leveren, de naemen van degone op de mart komen zeer nauwkuerig opgeteekent
wordende.

(28 september 1795)
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- fol. 131 - Op den 28 september verneemt men uijt Gend dat aldaer eene zeer
schrikkelijcke moort begaen is en dat eenen heer naer buijten naer zijn landgoet
gaende, door eenige booswigten meer dan thien doodelijcke steken heeft ontfangen,
dat zij het vermoorde lichaem van alles hebben ontrooft en zelfs de vingeren van
zijne hant hebben gesneden om te ontweeren de diamante ringen die aen zijne vingers
waeren. Boven veele faitelijckheden en dieften die men ook daegelijks verneemt tot
Gend te gebueren, is binnen die stadt verspreijt eene bende moetwillige die de
persoonen verraedelijk vastnemen, nakt ontkleeden, van alles berooven, tot den
bloede geesselen en dan met eene pottebesem afschueren, waerom die bende
booswichten ‘de scheurders’ genaemt worden, die men zegt met meer dan 500 sterk
te zijn en op een teeken waeraen zij malkaer verstaen seffens met vijftig en hondert
saemen zijn. Naerdat d'ongeluckige persoonen die zij dus aenranden genoeg gegeesselt
en geschuert zijn, komt dan een opperhooft van hunne bende met een grooten briel
zien of zij genoeg van de koningsgesintheijd zoo sij die noemen, afgeschuert zijn.
CLX gaset van 28 september, etc.
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(30 september 1795)
- fol. 132 - Op den 30 september vernam men 's morgens dat gisteravond tusschen
8 en 9 uren op eene geweldige wijse was aengerant sr. Gossaert(214), wonende in Ouden
Burg. Desen gekomen zijnde van den kant van St.-Salvators ontrent het vleeschhuijs,
heeft aldaer op 't onvoorsiens met een scherp snijdende instrument in zijne zijde door
den buijk eene steek ontfangen, dusdaenig dat hij, naerdat den daeder gevlugt was,
veel bloet stortende, ter plaetse is blijven liggen en eenige gebuers toegekomen zijnde,
is hij niet zonder groot perijkel van sterven na [...] ijn huijs vertransporteert geworden.
Men vermoet dat den haet van 't gemeente die desen op zig getrokken heeft hiervan
de oorsaeke is, want hij niet alleen voor zijn eijgen rekening, maer ook voor de
compagnie der catoendrukkerije deser stadt, van Raepaert, Gilliodts et Comp.(215),
meer als een half millioen guldens in assignaten tegens ses livres de croon betaelt
heeft, tot dus van de compagnie de commissie(216) ontfangen, en dus veele persoonen
in groot lijden gebragt hebbende.

Eindnoten:
(199) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 364r.-365r.
(200) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 365r.-365v.
(201) Op 22 augustus nam de Conventie een nieuwe grondwet aan. Voortaan konden alleen de burgers
die belasting betaalden deelnemen aan de verkiezingen. De Conseil des Cinq-Cents stelde
wetsvoorstellen voor aan de Conseil des Anciens (250 leden ouder dan 40 jaar) die ze aannam
of verwierp. Een vijfkoppig Directoire vormde de uitvoerende macht. Het Directoire benoemde
zes tot acht ministers. Deze nieuwe grondwet werd gedurende een viertal jaren toegepast. Op
7 oktober 1795 zal deze nieuwe grondwet ook aan het geannexeerde België opgedrongen worden.
Het eerste Directoire zetelde vanaf 31 oktober 1795 (J. GODECHOT, Les Institutions, o.c., p.
395-405).
(202) Herberg de Croone aan Scheepsdale is de nog steeds bestaande herberg met dezelfde naam aan
de Houtkaai in Brugge
(203) De benaming voor de decade die overeenstemt met 6 september 1795 was hotte: draagmand,
korf
(204) Niet aangetroffen in de Hallegeboden.
(205) Niet aangetroffen in de Hallegeboden.
(206) De benaming voor de decade die overeenstemt met 16 september 1795 was panier: mand, ben.
(207) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 367r.
(208) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 367r.
(209) Droomen: drummen, drommen.
(210) Na een jaar met veel ontberingen en honger door het vele oorlogsgeweld en de grote koude,
was de oogst in september van dit jaar overvloedig. Desondanks werden deze positieve
vooruitzichten overschaduwd omdat de openbare markt buitenspel werd gezet door de vele
opkoperijen op het platteland. De dekens van de ambachten richtten op 21 september een
verzoekschrift tot de municipaliteit om het verkopen van het graan op openbare markten te
verplichten en zo het opkopen en de speculaties uit te schakelen. Dit rekwest is bewaard gebleven
in SAB., reeksnr. 113: Intermediaire periode.
(211) De dekens van de ambachten nemen hier opnieuw hun taak op als verdedigers van de volksmassa.
Deze tendens was duidelijk waarneembaar sinds de gebeurtenissen van 1787 (Y. VANDEN
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(212)
(213)
(214)

(215)

(216)

BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de Revolutietijd
(1780-1794), Brussel, 1972, (2 dln.), passim).
Zie MV. 1793 en 1794, p. 149, f. 96-97
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1793-1795, f. 367v.
Op 27 juni 1793 koopt Pieter Gossaert een huis aan de westzijde van de Loppemstraat, zijstraat
van de Oude Burg. Het moet een redelijke oppervlakte hebben gehad want op 22 december
1795 wordt een deel van het erf van dit huis verkocht aan een buurvrouw. In 1800 verkopen
Pieter Gossaert en echtgenote het huis aan notaris Bernard Verhulst (zie SAB., reeksnr. 138:
Zestendelen, O.-L-Vrouwzestendeel, f. 63).
In deze vennootschap werd geparticipeerd door een aantal voorname kooplui: Jean-Baptiste
Gilliodts (1723-1797) bewoner van het voormalige natiehuis van de Oosterlingen op het
Oosterlingenplein, baron Charles Dhont (1723-1798), de derde en belangrijkste participant was
de rijke koopman-ondernemer ridder Jan van Outryve, heer van Merckem (1740-1815). Deze
compagnie werd in 1798 in vereffening gesteld. Eén van hun activiteiten was het uitbaten van
een katoendrukkerij. In de tweede helft van de 18de eeuw had de katoenverwerkende nijverheid
in Brugge een opmerkelijke vooruitgang geboekt. Op het einde van deze eeuw telde Brugge
zes katoendrukkerijen met een gemiddelde arbeidsconcentratie van 34 man. Zie M.
SEBRECHTS, Louis Gilliodts en zijn familiaal milieu, in: A. VANDEWALLE, 100 Jaar
Gilliodts, Brugge, 1980, p. 5-11; MV. 1790 noten 146 en 203 en J. BASSENS, o.c., I, p. 35.
Commissie: opdracht.

[Oktober]
(1 oktober 1795)
Op den 1 oktober wiert een boerewaegen waerop laegen 14 sakken graen, de
Ezelpoorte inkomende, gearresteert en in d'halle gevoert om den toekomenden martdag
zonder vergelt van den boer op de mart verkogt te worden, want nu alle waeren maer
alleen op de mart mogen verkogt worden. Verscheijde boeren, die saterdag gepasseert,
nebben naergelaeten naer de mart te komen, zijnde stadt ingebragt en voor amende
in 't clooster der cellebroeders beweegt geworden. CLXI gaset van 1 oktober.

(2 oktober 1795)
- fol. 133 - Op den 2 oktober vernam men 's morgens met verwondering dat de heele
besettinge deser stadt zoo peerde- als voetvolk in de waepens op de Mart en
Vrijdagmart hadde vergaedert en dat een gedeelte der zelve reets buijten de stadt
heeft moeten trekken. De peerden waeren aen de canons gespannen geweest, de
schepen tot het vervoeren der sieken hebben gereet geweest en alles scheen een
volkomen aftogt der troupen aen te kondigen, wanneer naerdat zulks ontrent twee
uren hadde geduert alle de troupen weder order kreegen om naer hunne logementen
te vertrekken en de rust in de stadt erstelt wiert. Niemant kan met recht agterhaelen
welke d'oorsaeke geweest heeft van dese beweging der troupen. Zommige zeggen
dat de Engelsche vloten door den springvloet zeer naebij onse kusten gesien zijn en
dat men voor een inval bevreest was en onder verscheijde andere ongerijmtheden
die er verbreet worden, zegt men dat den Franschen commandant deser stadt zulks
heeft laeten doen om te zien of de troupen in cas van noodt alle seffens op hun hoede
en gereet zouden zijn.
Heden zijnde decadi of den 10 vendemiaire of wijnmaendt, genaemt volgens den
Franschen almanak kuijpe(217), toegewijt het opperwesen, speelde het carilion naer
gewoonte, ook eenige drijcaleurige vaendels uijtgesteken wordende. Alzoo het

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

Fransch jaer nu maer den 23 september begonst is, zal de decadi telkens ook een dag
laeter geviert worden.

(3 oktober 1795)
- fol. 134 - Op den 3 oktober zaeg men met het grootste genoegen dat de marten van
alle slag in 't beste order beginnen onderhouden te worden als voorheen tot zelfs in
de aerdappelmart. Alle voorkopers maer ter bestemde uren vermogende op de marten
te koopen, door dit order en omdat de boeren beurtwijs gedwongen worden de marten
te frequenteeren, begint men ook te zien dat er in de waeren van d'eerste
nootsaekelijkheijd eenigen afslag begint plaetse te hebben.

(4 oktober 1795)
Op den 4 oktober was men in groote verslaegentheijd gedompelt op 't vernemen van
de tijding uijt Parijs dat de vereenigde Nederlanden en het landt van Luijk
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in departementen verdeelt, aen Vranrijk vereenigt zijn(218). Die gewichtige tijding uijt
welke men zooveele veranderingen tegemoet siet, wiert in den beginne van veele
niet gelooft, totdat er op den 5 oktober bij hallegebode van stadthuijs hiervan eene
zekere publicatie gedaen wiert(219). Zulks wiert seffens aengekondigt door het spelen
van 't carilion en het luijden van alle de klokken der stadt van 1 tot 2 uren en van 6
tot 7 uren 's avons, waerdoor die gewichtige tijding bevestigt wiert. Ziet hiervan
verders de CLXII gasette van Gend van 5 oktober, etc.

(6 oktober 1795)
- fol. 135 - Op den 6 oktober 's morgens van 6 tot 7 uren, 's middags van 12 tot 1
uren en 's avons van 6 tot 7 uren luijdeden wederom alle de klokken der stadt tusschen
het speelen van 't carilion en desen morgen was er voor 't stadthuijs geplant door de
schaedebeletters een schoon vercierde staek met groen en patrioticque linten, boven
op dezelve eene roode muts(220) (dat nu nogtans in Vranrijk, verbeelde de clubs,
verboden is) en aen dezelve was gehangen een schilt met dese woorden: ‘Vive l'union
la republique en la constitution’.
Desen naermiddag begonst men op de Mart eenen theater te maeken aen welke
geduerende den heelen nagt gewerkt wiert en aen alle de dekens der ambagten en
neeringen wierden circulaire brieven gesonden, gelijk aen de wijkmeesters, om op
morgen de pligtigheijd van die vereening bij te woonen, die met allen luijster staet
geviert te worden.

(7 oktober 1795)
Op den 7 oktober den dag gekomen zijnde, die (dat den hemel behoeden mag)
misschien nog aen het verdrukt en lijdende Nederland nog zooveele traenen en
opofferingen van alle slag zal kosten, wiert 's morgens met het aenbreken van den
dag de feest aengekondigt door het losbranden van veele swaeren stukken canon op
de stadtsvesten - fol. 136 - geplaest, die elk ontwaekte en het begin van de gewaende
vrijheijd aenkondigde, temeer tot ongenoegen van alle waere christene omdat men
voorsiet den schrikkelen stoot die onse religie staet te onderstaen. Want het ook met
het aenbreken van den desen dag was dat men vernam dat het schoon gewerkt beelt
van den H. Joannes Nepomucenus(221), staende in mansgroote op de Eechoutbrugge,
geduerende desen nagt van zijne plaetse was uijtgewonden en over de caeije in het
water geworpen is geworden. Eerste schrikkelijk voorbeelt hoe de ontaerde
Franschgesinde hunnen haet die zij tegen het geestelijk hebben opgevat staen uijt te
wercken. Seffens naer verscheijde losbrandingen der canons wiert een nieuw groot
drijcaleurig vaendel en wimpel op den top van den hallentooren geplaest, het carilion
speelde bijnae onophoudelijk den heelen dag en alle de klokken der stadt wierden
van 6 tot 8 uren, van 12 tot 2 uren en van 6 tot 9 uren 's avons geluijt, uijt alle huijsen
wierden de drijcaleurige vaendels uitgesteken en voor 't stadthuijs (werd) gehangen,
zoo breet als hetzelve - fol. 137 - is, verscheijde stukken aeneengenaeijt, root, blouw
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en wit laeken, de drijcaleurige cocarde verbeeldende. Geduerende den heelen morgen
is met veele werklieden op de Mart de toebereijtselen gemakt op welke om 4 uren
van desen middag de volgende pligtigheijd heeft plaetse gehadt: den etat-major onser
besettinge de municipaliteijt uijt het stadthuijs uijtgehaelt hebbende, wiert dezelve
langs d'Hoogpredikheersstraete(222) en Wollestraete in 't volgende order naer de Mart
vergeleijt, vier trompetten en een escadron ruijterije openden den optogt, daernaer
volgden de trommels en een talrijcke musicque, dan den generael en den etat-major
te peerde, agter dese de wijkmeesters met hunne substituten, dan de dekens der
ambagten en neeringen verselt met hunnen eedt, agter dese volgden de notable en
oude gediende, dan volgde de maegt van Nederland in eenen triomfwaegen, voor
welke gingen de maegden der thien provencien elk met hun waepen en eenige andere
met lauriertakken en lauwerkranssen, dan volgden twee waepenbondels verbeeldende
de vrijheijd en de gelijkheijd, eijndelinge volgde - fol. 138 - de municipaliteijt met
hunne drijcaleurige sluijers
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aen. Op de Mart gekomen zijnde, begaf zig den meijer met den nationaelen agent en
eenen secretaris, benevens de maegt van 't Nederland en der thien provencien op den
theater alwaer op een pedestal van 8 voeten hoog het stantbeelt der vrijheijd stont,
verplettende met haeren voet de teekenen der koninglijcke weerdigheijd, houdende
in haere rechte hand eene lancie met de muts van vrijheijd en stuenende met de linke
hant op eenen autaer om te beduijden dat zij dese vereening op het kragtigste bevestigt.
Voor het stantbeelt stont eenen autaer, nae de Romeijnsche wijse, aen de vereening
opgerecht op welken geduerende de pligtigheijd wierook gebrant wiert. Als dan las
eenen secretaris het decreet van de vereening aen de Fransche republick waernaer
de maegden der thien provencien hunne waepens aen de voeten der vrijheijd afleijden
en de schilden aennaemen, waerop de naemen der 10 departementen geschreven
waeren. Dan heeft de maegt van het Nederland de - fol. 139 - borgerlijcke croonen
ontfangen en uijtgedeelt aen de maegden der departementen, waernaer den president
der municipaliteijt eene redenvoering aen het volk heeft gedaen, die beantwoord
wiert door het herhaelt geroep van ‘Leve de republicke, leve de vereening’. Den
theater was rondtom met schoon geschilderde pedestaelen afgeset. Dit alles geeijndigt
zijnde is den heelen trein langs de Plaetse Maleberg in hetzelve order als hiervooren
naer het stadthuijs wedergekeert, waer de dekens en wijkmeesters vriendelijk bedankt
wierden. Daernaer sag men de borgers van beijde geslagte van alle staeten en
ouderdom de straeten doorwandelen en besonderlijk de Mart waer de merkweerdige
pligheijd geschiet was, terwijl een gedeelte des volks zig besig hield met het aftappen
van vier stukken rooden wijn, die tot des zelfs vergeestinge op stellingen tusschen
vier sparreboomen op die vier hoeken van de Mart geplant, welke zonder het
veroorsaeken van ongelucken in 't beste order geijdelt wierden. Desen avond om 8
uren was de heele Mart verlicht door een menigte pektonnen en door eenen keten
van ontelbaere lanteernen, die rondom de - fol. 140 - dezelve gehangen waeren. Op
den autaer des vereeninge (ront welke geplaest waeren veel schoon geschilderde
pijramijden, op welke veel pektschotelkens stonden) die op het tonneel der vrijheijd
opgerecht was, brande men wierook welken een aengenaemen guer verspreijde over
de omstaenders die de heele Mart vervolden. In den zelven oogenblik hoorde men
een lievelijk musik 't welk op het tonneel geplaest was en verscheijde vaderlandsche
gesangen speelde, waernae den meijer die met eenige leden van de municipaliteijt
zoo even op het tonneel gekomen was, begonde te roepen ‘Vive l'union’, 't welk
aenstons door de verscheijde borgers verscheijde reijsen herhaelt wiert. In dien
tusschentijdt was de heele stadt verlicht, gelijk er desen morgen van 8 tot 10 uren
hunne huijsen te verlichten aen alle borgers geordoneert was, en op de plaets van het
Landhuijs van den Vrijen wierden eene menigte vuurpijlen geworpen. Om negen
uren begaf een groot getal borgers zig naer het schouwtonneel der stadt, alwaer eenen
luijsterlijcken bal gratis gegeven wiert, welke tusschen een goede eensgesintheijd
en zonder het veroorsaeken van eenige disorders tot den volgenden morgen geduerde.
Den hallentooren, - fol. 141 - het stadthuijs, het Landthuijs van den Vrijen en andere
publicke gebouwen deser stadt waeren niettegenstaende de schaersheijd van roete
keerssen, die nu tot 2 schellingen het pond verkogt worden, schoon verlicht en
geduerende desen avond wierden in de zaele van 't stadthuijs afgetapt 25 tonnen bier,
alle het welk aen de besettingen deser stadt uijtgedeelt wiert.
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(8 oktober 1795)
Op den 8 oktober vernam men 's morgens met de grootste verontweerdinge dat er
geduerende desen nagt verscheijde beelden en lanteerenen, besonder op de kerkhoven,
door eenige moetwillige Franschgesinde zijn in stukken geslaegen en gesmeten
geworden. Ontrent den noen nogtans wierden alle welpeijsende wat geruster gestelt
op 't vernemen door een hallegebodt bij orders van de Fransche
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volkverbeelders afgekondigt dat het land tot naedere orders nog moet worden bestiert
op den tegenwoordigen voet en dat alle aengestelde magten provisoirelijk hunne
bedieningen als voorheen moeten vervolgen tot'er tijdt dat over die aenbelangende
saeke naedere orders zullen gegeven worden(223). Zulks stelt eenider wat geruster
omdat men voor den ondergang van heel den geestelijcken staet bevreest was. Ook
zijn er orders gegeven om zeffens den theater van gisteren en alle de vercieringen
en wimpels weg te nemen, zoodat er desen avond niets daervan meer te zien was.
De grootste troubelen in Parijs voorgevallen zegt men, van die zoo schielijcke
veranderinge de oorsaeke te zijn(224). CLXIII gaset van 8 oktober, etc.

(9 oktober 1795)
- fol. 142 - Op den 9 oktober vernam men 's morgens hoe dat er geduerende desen
nagt wederom onder verscheijde andere straetschenderijen, besonder aen de beelden,
eene groote buijtenspoorigheijd begaen is. Eenige beeltstormers en straetschenders
een groot ecce homo-beelt, stande op het kerkhof van St.-Salvators in een steene
capelleken, weggenomen hebbende, hebben hetzelve gebragt tot op de Mart en
schimpsgewijs geplaest voor den boom van vrijheijd, dog zulks tusschen de
duijsterheijd des nagts ontdekt zijnde, is dit beelt tusschen 11 en 12 uren van desen
avond vertransporteert in d'hoofdwagt, waerom desen morgen door de publicke
spotters met de religie geseijt wiert dat ecce homo in de wagt zat en dat hij ging
geslaekt worden. Om die straet- en beeltstormerije in den beginne te dempen is heden
morgen bij hallegebode door orders van de municipaliteijt afgekondigt dat alle die
straetschenderijen en baldaedigheden, zelfs bij orders van de Fransche wetten op
swaere lijfstraffen verboden worden en dat er belooft wordt eene premie van 25
kroonstukken in numeraire specien aen degone eenige daeders zal ontdekken, zullende
den naem van d'aenbrengers verswegen worden(225).

(10 oktober 1795)
Op den 10 oktober vernam men 's morgens dat er geduerende desen nagt eene swaere
diefte begaen is in - fol. 143 - het huijs van d'heer Mellegaert, wonende beneden
d'Augustinebrugge(226), het ontweerde in gelt en effecten wordt op meer als 3000
guldens geschat en het wonderlijkste van dees begaende diefte is dat er nergens
braeke gesien wordt, waerom men vermoed dat zulks door bekende dieven moet
begaen zijn.
Heden zijnde martdag heeft men tot elks genoegen waeren van alle slag, zien naer
de marten brengen en hoewel alles nog even dier blijft, heeft men eventwel het
genoegen dat elk voor zijnen penning van alles kan beginnen voorsien te worden.

(12 oktober 1795)
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Op den 12 oktober zijnde decadi of den 20 vendemiaire of wijnmaendt, genaemt
wijnpersse(227), toegewijt aen het menschelijk geslagt, zooals in den almanak, hoewel
eenen dag laeter, kan gesien worden, zaeg men eenige dog maer weijnige drijcaleurige
vaendels uijt de huijsen uijtsteken, desen morgen en 's middags nogtans, als naer
gewoonte op 't carilion gespeelt wordende.
Heden is van 't stadthuijs bij hallegebode bij orders van de volkverbeelders
afgekondigt dat het tolrecht door de heele uijtgesterkheijd van de Nederlandtsche
departementen afgeschaft is en dat geenen thol van geene waeren meer moet betaelt
worden(228). Meest alle de Fransche troupen trekken uijt dese stadt naer Parijs, alwaer
de troubels zoo men verneemt ten hoogsten gekomen zijn, gelijk er uijt de CLXIV
gasette van Gend van heden reets kan gesien worden.

(14 oktober 1795)
- fol. 144 - Op den 14 oktober is in 't licht verschenen het derde deel van de historie
der gevangenissen van Parijs, behelsende het leven en de doodt van Maximiliaen
Robespierre en zijne aenhangers, en verhael van zijne
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onmenschelijcke vreetheden gepleegt in den tijdt van zijne dwingelandije, etc.,
versaemeling sub N. te zien, en welkers ontaerde vreetheden door 't naegeslagt
nauwelijks zullen konnen gelooft worden en ook zal bewondert worden de
schandelijcke wijse op welcke die monsters van het menschelijk geslagt binnen Parijs
zijn ter doodt gebragt geworden.
Heden zijnde den feestdag van den H. Donatianus, patroon deser stadt, hoorde
men uijt die hooftkercke niet meer dan het geluijt van eene klokke, ses kopere
kandelaers waeren op den autaer gestelt zonder dat de kostelijcke requiliekasse of
eenig zilver uijtgestelt was, zoodat die kerk niet meer als op den simpelsten weekdag
verciert was.

(15 oktober 1795)
Op den 15 oktober is 's morgens uijt dese stadt Brugge vertrokken het restant van
peerdevolk onser besettinge, zoodat hier nu maer zeer weijnig troupen in garnisoen
zijn. Alle dezelve trekken op langs den kant van Parijs, waer men verneemt de
troubelen naerdat er meer als 10000 persoonen gesnevelt zijn, eenigsints gestut te
zijn, zoo breeder in de CLXV gasette van heden kan gesien worden, etc.

(16 oktober 1795)
- fol. 145 - Op den 16 oktober is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs
afgekondigt een bevel aen hun door de volkverbeelders gesonden, waerbij bekent
gemakt wordt dat het tolrecht in alle de Nederlandsche deparmentementen afgeschaft
is, zoodat nu voor 't gevolg ook het zoogenaemt staenrecht nog van de graenen(229),
van de lente en drooge vrugten voor 't gevolg niet meer zal moeten betaelt worden.
Zijnde hierin nogtans niet begrepen het meetrecht van de graenen, dat als
voorgaendelijk zal moeten betaelt worden(230). Niettegenstaende dese voordeelen die
aen de landtslieden vergunt zijn, zijn de waeren op den 17 oktober, zijnde daegs
hiernae, geensi(n)ts afgeslaegen, maer schijnen in prijs te augumenteeren, besonder
de graenen, want het terwegraen op heden, dat nog zeer schaers om krijgen was, tot
24 à 25 schellingen de maete verkogt is, welken prijs onmogelijk door den geringen
borger tot zoo hooge niet zal konnen blijven betaelt worden.

(19 oktober 1795)
Op den 19 oktober is van 't stadthuijs door de municipaliteijt geproclameert de
Fransche wetten met het aflesen van de republicaensche constitutie, die aflesinge in
't Fransch, meer als eene ure geduerende, de municipale met het drijcaleurig lint
omhangen zijnde(231). Nu zal men gaen sien wat veranderingen dat er in 't Nederland
zullen ingevoert worden. CLXVI gaset van 19 oktober, etc.
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(21 oktober 1795)
- fol. 146 - Op den 21 oktober is van 't stadthuijs bij orders van de representanten
van 't Fransch volk afgekondigt eene proclamatie waerbij zeer strengelijk aen alle
degone eenige administratie hebben bestiert voor d'aenkomst der Fransche in het
Nederland, geboden wordt over te brengen binnen den tijdt van eene maendt, alle de
regist(ist)ers van hunne administratien op pene van hieraen in gebreke blijvende het
dobbel van de weerde door hun zal moeten vergoet worden(232).

(22 oktober 1795)
Op den 22 oktober zijnde decadi of den 30 vendemiaire of wijnmaendt, genaemt
tonne(233), toegewijt aen het Fransch volk, zooals in den almanak kan gesien worden,
wiert zoo desen morgen als 's middags als naer gewoonte op 't carilion gespeelt, in
eenige huijsen nog de drijcaleurige vaendels uijtgesteken wordende. Heden is bij
orders van de representanten van 't Fransch volk van 't stadthuijs afgekondigt eene
proclamatie die den voorbode is van d'ongeluckige tijden die wij te verwagten hebben,
bij welke geboden wordt geene geestelijcke goederen te verkoopen ofte belasten, en
hoe elk geestelijk, seculier en regulier corpus(234) geordoneert wordt binnen eene
decade te doen rekening van zijne besittingen,
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gelijk breeder in de Gendsche gasette van maendag den 19 deser kan gesien worden(235).
CLXVII gasette van 22 oktober, etc.

(24 oktober 1795)
- fol. 147 - Op den 24 oktober zijnde martdag waeren de graenen op de mart, behalvens
dat de terwe tegens 24 à 26 schellingen en de rogge tegens 10 à 11 schellingen de
maete verkogt wiert, zeer schaers zoodaenig dat het gedroom om graen te bekomen
overgroot was en nog menige zonder graen te konnen bekomen van de mart moesten
gaen. Niet zonder redens voorsiet men dat zoo hierin niet spoedig voorsien wordt,
oproerten zullen veroorsakt worden. Dat onse ongelucken nog meer zal vermeerderen
is een gerugt dat heden verbreet wordt dat de jonge manschap van het landt van 12
tot 25 jaeren voor den Franschen dienst in requisitie zal gestelt worden.

(26 oktober 1795)
Op den 26 oktober wiert men wederom wat verlicht op 't verneemen van de sekere
tijdinge dat het Fransch leger over den Rijhn een overgroote nederlaeg ondergaen
heeft, dusdaenig dat men hoopt nog eens uijt de Fransche slavernij te zullen verlost
worden, welke maeren nogtans verdere bevestinge vereijsschen(236). Een proclamatie
heden van 't stadthuijs door de verbeelders van 't Fransch volk afgekondigt, behelst
eene schaedeloosstellinge in specien voor de bedienaers van den godtsdienst, religeuse
corporatien en geestelijcke stigtingen voor het geniet hunner thienden waervan sij
zijn berooft geworden(237). Een ander proclamatie behelst dat de abdijen de lijfrenten
bekent onder den naem abdijebrood stiptelijk moeten betaelen, zonder protestatie
daertegen in te brengen wegens het missen van hunne thienden, etc(238). CLXVIII
gaset van 26 oktober, etc.

(27 oktober 1795)
- fol. 148 - Op den 27 oktober saeg men tot misnoegen van alle welpeijsende met
het aenbreken van den dag wederom eene groote beeltstormerije en straetschendinge
die door moetwillige Franschgesinde geduerende desen nagt begaen was. Op het
kerkhof van St.-Salvators en aldaer in stukken afgekapt een konstgewerkt steene
beelt, verbeeldende St.-Jan, staende nevens het groot Cruijse op hetzelve kerkhof.
Die verlaeten christenen moeten bij het begaen van hunne goddeloose moetwilligheden
verjaegt of benouwt zijn geweest, dat zij gevlugt zijn, want men ziet uijt de kappen
die zij het beelt van O.L.V. staende langs den anderen kant van hetzelve cruijse
hebben toegebragt, dat hunne moetwilligheijd verder zoud hebben gegaen en dat zij
zoo zij den tijdt gehadt hadden, mogelijks ook het beelt en het schoon cruijse zoude
verdestrueert nebben.
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Desen morgen om 6 uren is bijnae de geheele besettinge deser stadt met canonen bagasewaegens langs de Cruijspoorte vertrokken, zoo men zegt naer den kant van
den Rijhn, zoodat er maer ontrent 50 mannen meer tot besettinge deser stadt gebleven
zijn, terwijl men hoe langer hoe meer verneemt dat de nederlaeg der Franschen over
den Rijhn zeer groot is.

(28 oktober 1795)
- fol. 149 - Op den 28 oktober is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt eene
wet uijtgegeven door de nationale conventie van Parijs, den 10 vendemiaire lest,
behelsende: 1) dat alle de inwoonders van eene gemeijnte civiellijk verantwoordelijk
zijn van de misdrijven die op hun grondgebied voorvallen, 2) dat er binnen den 10
daegen eene lijst moest gemakt worden van alle de inwoonders der gemeijnte boven
den 12 jaeren, 3) dat niemant zonder pasport uijt het beloop van zijn canton mag
gaen, 4) als eenige nationale goederen met gewelt zouden beschaedigt worden op
het grondgebiet van eene gemeijnte en dat er inwoonders van die gemeijnte
deelgenomen hebben, zal de gemeijnte tweemael de weerdije van de geleden schaede
betaelen aen de republijcke, 5) eenen persoon in eene gemeijnte mishandelt, berooft
ofte vermoort zijnde, zal de gemeijnte hem, of in geval van doodt, aen zijne vrouw
of kinderen eene vergoeding betaelen(239).
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Heden naer den noen saeg men tot elks verwonderinge wederom langs de Cruijspoorte
met kanon- en bagasewaegens aenkomen circa 6 à 700 mannen Fransche troupen,
die men zegt van den kant van Brussel te komen, welk aen eenider - fol. 150 - vremt
voortkomt, dat de troupen nu weder van Brussel komen en bijnae alle de resteerende
deser stadt gisterenmorgen met canon- en bagasewaegens naer die stadt vertrokken
zijn, waeruijt men meijnde nu van het ongeluckig logement der soldaeten te zullen
ontslaegen zijn, dog tot elks groot misnoegen saeg men heden wederom heel anders,
terwijl die bagatelle soldaeten in het sesdendeel D. wederom bij de borgers beleijt
wierden.

(29 oktober 1795)
Op den 29 oktober om 7 uren 's morgens zijn de aengekomen troupen van gisteren
langs de Smedepoorte vertrokken zoo men zegt naer Nieuport langs welke kanten
het schijnt dat de Engelsche vloot eene landinge staet te doen, want dezelve aldaer
daegelijks gelijk voor Oostende gesien wordt. Van den anderen kant verneemt men
dat een gedeelte van 't keijserlijk leger den Rijhn is overgekomen naer een groote
nederlaeg der Fransche en reets de stadt Kuelen in besit genomen hebben, uijt welke
men verhoopt nog eens van de Fransche slavernije te zullen ontslaegen worden.
CLXIX gaset van 29 oktober, etc.

(30 oktober 1795)
- fol. 151 - Op den 30 oktober zijn van 't stadthuijs afgekondigt eenige besluijten van
de Fransche volkverbeelders behelsende een besluijt waerin verboden wordt aen alle
geestelijcke corporatien of gemeensaemheden eenig hout te kappen in hunne bosschen,
zonder oorlof van de volkverbeelders(240). Een ander besluijt behelst dat de
verkoopingen der nationale bosschagien voortaen in specien zullen geschieden(241).
En een derde behelst eene bepaeling van welke processen voor de nieuwe regtsbanken
vermag geappelleert te worden(242).

(31 oktober 1795)
Op den 31 oktober saeg men 's morgens met verwondering dat de boosaerdige
beeltstormmers hunne woede hebben uijtgewerkt op het schoon konstbeelt
verbeeldende O.L.V. staende al den anderen kant van het groot kruijs van St.-Salvators
kerkhof, nog erger als zij over eenige daegen met het beelt van St.-Jan hebben tewerk
gegaen, dit beelt hebben zij in verscheijde stukken gekapt en geworpen over het
ladwerk staende rond hetzelve cruijse, hierdoor is het ladwerk ook zeer geschonden
en nog meer door het in stukken kappen van 't zelve, zoodat er alles aldaer tot zelfs
de banken zeer beschaedigt is.
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Naer vele gedaene moeijte en belofte van eene premie van 100 guldens is desen
nagt uijtgehaelt uijt het water naerdat er den geheelen dag door verscheijde - fol. 152
- schippers aen gearrebeijt was, het beelt van den H. Joannes Nepomucenus, liggende
in 't water beneden d'Eechoutbrugge. In 't uijtligten uijt den grond is het hooft en de
armen van dit konstbeelt afgebroken, en hetzelve met verscheijde schepen uijt het
water getrokken zijnde, is hetzelve vertransporteert naer d'halle om aldaer bewaert
te worden. D'oorsaek dat men met alle moeijte dit beelt heeft moeten uijt het water
sleepen is omdat er geene schepen konden door d'Eechoutbrugge passeeren en hierom
de gemelde premie voor die het zouden uijthaelen daerop is gestelt geworden.
Desen middag zijn langs de Smedepoorte aengekomen 5 à 600 mannen troupen
die in 't sesdendeel D en E bij de borgers beleijt zijn geworden, welke des anderdaegs
om 7 uren, op den 1 november, langs de Cruijspoorte vertrokken zijn.
Desen naermiddag zijn wederom ontrent 600 mannen langs de Smedepoorte
aengekomen die tot groot overlast wederom bij de borgers in 't sesdendeel E beleijt
wierden.

Eindnoten:
(217) De benaming voor de decade die overeenstemt met 2 oktober 1795 was cuve: tobbe, kuip,
bekken, bak.
(218) In de grondwet van augustus 1795 werd gesteld dat België lag binnen de ‘limites
constitutionnelles de la France’. Op 1 oktober besliste de Conventie eenzijdig België in te lijven.
De Oostenrijkse keizer Frans II was overigens niet meer in het bezit van onze landen
geïnteresseerd. Aan de Fransen had hij in het geheim te kennen gegeven dat hij deze wou ruilen
voor Beieren en enkele Italiaanse gebieden (P. LENDERS, o.c., p. 76-78).
(219) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 1-2; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 43, nr. 46.
(220) De Frygische muts 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.
(221) H. Joannes Nepomucenus: Praagse brugheilige (zie o.a. A. VANHOUTRYVE, Memorabilia
II. Brugse stand- en borstbeelden, Brugge, 1989, p. 11).
(222) Hier is bedoeld: Hoogstraat, Predikherenstraat. Vergelijk verder in de tekst: MV. 1796, f. 39 en
f. 48, waar telkens een optocht hetzelfde parcours aflegt, waarvan één keer in omgekeerde
volgorde.
(223) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 3-4.
(224) Op 5 oktober wilden 25.000 royalisten in Parijs het gebouw van de Nationale Conventie
bestormen. Generaal Napoleon Bonaparte liet zijn kanonnen op de massa vuren. Er vielen 300
slachtoffers. De republiek was voorlopig gered (J. GODECHOT, La Révolution française, o.c.,
p. 189).
(225) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 4.
(226) Het gaat om een lid van de familie De Melgar. Wellicht is hier het huis Spanjaardstraat nr. 4
bedoeld. Zie J.P. ESTHER, A. VANDEWALLE, G. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE en L.
VERMEERSCH, Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis. Ziekenzorg in het Spaans kwartier
te Brugge. Een initiatief van de Zwartzusters van Bethel, Brugge, 1985, p. 27.
(227) De benaming voor de decade die overeenstemt met 12 oktober 1795 was pressoir: wijnpers.
(228) Eigenlijk op 16 oktober afgekondigd.
(229) Het betreft hier een recht op alle graan e.a. droge vruchten die op de markt te koop werden
aangeboden. Dit recht werd afgeschaft, maar het arbeidsloon van de korenmeters, die officieel
het gewicht van het graan moesten vaststellen, werd behouden. Zie volgende noot.
(230) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 7.
(231) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 10-40.
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(232) Het gaat hier waarschijnlijk om een besluit van 15 Vendémiaire IV (7 okt. 1795) waarbij aan
de ambtenaren van de voormalige administraties in de verenigde departementen verboden werd
archieven te verduisteren; ze moesten deze integendeel inventariseren en inleveren. Zie F.
WYFFELS, De archiefwetgeving van de Franse periode (1788-1814), Brussel, 1987, (Archiefen Bibliotheekwezen in België, Extranr. 33), p. 41-42. In SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden,
1795-1796, f. 44-46 gaat het over ‘tous les établissements à charge de la république’, hiervan
moet elke administratie van een arrondissement gedetailleerde opgave doen. Van het inleveren
van registers is er hier geen sprake. Zie ook verder, MV. 1796, n. 70.
(233) De benaming voor de decade die overeenstemt met 22 oktober 1795 was tonneau: ton, vat.
(234) Uiteraard had men met deze maatregel de bedoeling de afschaffing van de religieuze instellingen
voor te bereiden, zie E. HELIN, De val van twee reuzen op lemen voeten: adel en clerus, in:
H. HASQUIN (red.), België onder het Frans bewind 1792-1815, Brussel, 1993, p. 99-140, zie
vooral p. 124-127.
(235) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 43-44; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 97.
(236) In september 1795 was het leger van Jourdan tot op de rechteroever van de Rijn doorgedrongen.
Op 12 oktober moest Jourdan zich op de linker Rijnoever terugtrekken (J. GODECHOT, La
Révolution française, o.c., p. 188-189).
(237) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 65-66; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 43, nr. 25.
(238) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 73; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 43, nr. 31.
Abdijbrood (‘pain d'abbaye’): verplichting door de overheid opgelegd aan een abdij, meestal
bij de verkiezing van een nieuwe abt of abdis, die erin bestond aan een door de overheid
aangeduide persoon een jaarlijkse lijfrente uit te betalen, met de waarde van de onderhoudskost
van één kloosterling.
(239) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 60-65; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 43, nr. 23.
(240) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 66-67; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 43, nr. 25, f. 5-6.
(241) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 67-68; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 43, nr. 25, f. 7-8.
(242) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 68-69; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 43, nr. 24.
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(November)
(2 november 1795)
Op den 2 november om 7 uren 's morgens vertrokken de troupen, gisteren
aengekomen, langs de Cruijspoorte en naer den noen kwaemen langs de Dampoorte
uijt het land van Cadzant wederom een batalion troupen aen, die in 't sesdendeel F.
bij de borgers, onder welke veele sieke waeren(243), beleijt wierden. CLXX gaset van
2 november, etc.

(5 november 1795)
- fol. 153 - Op den 5 november 's morgens om 7 uren tusschen een hevigen regen
die sedert eenige daegen zeer sterk aenhout, vertrokken uijt dese stadt langs de
Cruijspoorte bijnae alle de Fransche troupen die in verscheijde stonden van veele
buijtenplaetsen hier met hoopen waeren aengekomen en bij de borgers gelogeert
hadden, zoodat er maer ontrent vijftig mannen voor de besetting deser stadt gebleven
zijn. Alle die vertrekken zegt men bestemt te zijn naer den bosch van Joeninge boven
Brussel(244), alwaer de maere loopt dat er een leger versaemelt wordt tegen de Fransche.
Zoo zij beginnen met het pressen van de jonkheijd van 't Nederland, om tegen hun
op te staen, 't welk gemakkelijk een inlandschen oorloog zoud konnen
veroorsaeken(245). Dat hieraf iet zijn moet, schijnt bevestigt te worden uijt brieven die
aengeplakt en rond de straete gevonden worden, dat alle jongelingen die hun willen
begeven naer den gemelden bosch, zullen ontfangen thien kroonen hantgelt en boven
het vleesch en broot, 7 stuijvers daegs. Wat hieraf zijn mag zal den tijdt leeren, dog
ondertusschen is het seker dat alle berichten overeenkomen dat de Fransche legers
op den Rijhn alom geslaegen zijn en eenen aftogt schijnen te maeken. CLXXI gasette
van 5 november, etc.

(6 november 1795)
- fol. 154 - Op den 6 november naerdat men sedert het begin deser maendt een
geduerig windig weder verselt met swaere regenhaegel en sneeuwvlaegen hadde
ontmoet, verhief zig schielijk om twee uren van desen morgen zoodaenig eenen
stormwindt vermengelt met donder en blixem, haegel-, sneeuw- en regenvlaegen dat
geene ouderlingen geheugen in hun leven meerder stormwindt geweten te hebben,
dusdaenig dat meest alle de inwoonders deser stadt uijt hun bedde opstonden, want
het scheen dat de heele stadt ging vergaen door het alom afvliegen van mueren,
schouwen, daeken, vensters en dueren, dusdaenig dat eenider voor den ondergang
van zijn huijs bevreest was. Uijt de gevolgen welke dit alderschrikkelijkste weder
veroorsaekt heeft, twijffelt niemant of hetzelve moet met eene aerdschudding
vermengelt geweest hebben ofte eenige andere buijtengewonelijcke gevallen, welke
niet alleen binnen dese stadt, maer ook in alle andere steden en besonder op de vlakke
landen d'overgrootste schaede veroorsakt heeft, waervan ik hier eenen schets van de
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meeste ongevallen zal aenteeken, uijt welke men zal konnen afmeten hoedaenig de
schaede alom geweest heeft.
Binnen dese stadt Brugge zijn geene straeten waer de schaede aen huijsen en
kercken niet overgroot is, eenen molen staende op de veste bij de Smedepoorte - fol.
155 - nevens het klokhuijs(246) is ontrent den 7 uren door den storm omgeworpen en
in duijsenden stukken geslaegen, wanneer men voor den ondergang van andere
molens ook bevreest was, die men reets hat zien bewegen. Eenen molennaersknegt,
genaemt Mestdag, is on(der) het heele gewicht van desen molen eenige voeten diep
in den grond verplettert, zoodaenig dat desen ongeluckigen naerdat hij ontdekt en
uijtgedolven was, zijn lichaem bij stukken in eene sargie gewonden, is moeten naer
huijs gedraegen worden. Den knegt die op den molen was is met dezelve gevallen
een ijseren schicht dwees door zijn hooft stekende, zoodaenig verders gewond zijnde
dat hij seffens de H. Olie ontfing en men ook voor zijne behoudenis zeer bevreest
is. Op de Vrijdagmart en op 't kerkhof van St.-Salvators zijn meer dan 70 boomen
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teenemael uijt den grond geworpen en meest alle d'andere uijt d'aerde beweegt zoodat
alle dese desen naermiddag in publique venditie verkogt zijn geworden, temeer omdat
desen morgen, met het aenbreken den dag, niettegenstaende den hevigen storm, op
de Vrijdagmart meer als 300 persoonen - fol. 156 - van alle geslagt besig hebben
geweest met de toppen der uijt den grond geworpen boomen weg te nemen en zelfs
zoo verre gevoordert waeren van de boomen door te saegen totdat zulks door de
schaedebeletters belet wiert. De Vrijdagmart die zonder tegenseg het schoonste
gesicht der stadt uijtmakte is nu geheel gerenueert en berooft van haere lommerage
en zal nu waerschijnelijk met jonge boomen beplant worden. De schaede veroorsakt
op 't Brugsche Vrije is ook bij uijtnementheijd groot, terwijl op hetzelve district
negenthien graenwindtmolens uijt den grondt geworpen zijn, waeronder drij op het
district van Thourhout, waer ook een siegt huijs(247) in den grondt geworpen is, waer
in twee oude menschen, zijnde man en vrouw, onder de puijnhoopen in hun bedde
doodt gevonden zijn. Alom liggen heele schueren en stallingen in den grond geworpen
en menige hofsteden bijnae ook ten deele of ten geheele afgeworpen, zoodat er nu
geen pannen of tegels voor gelt meer te bekomen zijn. Het getal der boomen dat op
't Brugsche Vrije uijt den grond geworpen is, zegt men meer als 25000 te bestaen,
zoodat de schaede overgroot is. Men vreest dat dit weder bijnae zonder voorbeelt
ook veele schaede op de zee zal teweeg gebragt hebben.

(9 november 1795)
- fol. 157 - Op den 9 november is van 't stadthuijs bij hallegebode afgekondigt de
volgende proclamatie: op het rapport aen de stadt Brugge en des zelfs arrondissement
gedaen, door den agent nationael van d'administratie generael van Oost-Vlaenderen,
dat verscheijde geestelijcke corporatien binnen de provencie van Vlaenderen in
misagtinge van de arrettéen van de representanten des volks van den 1 frimaire en
22 en 26 vendémaire lest, nieuwelijks hebben bestaen te doen kappen, vellen en
verkoopen boomebosschen en ander houtgewas, allezints contrarie aen de dispositie
en expres verbodt van dezelve arrettéen en mits dusdaenige misagtinge aen de wet,
niet en vermag getollereert te wesen, nemaer dezelve wederspannigheijd hoogelijks
moet gestraft ende belet worden, zoo is 't dat de municipaliteijt mits desen aensoekt
en niet min belast aen alle subalterne, appandant en contribuant wetten, mitsgaeders
alle hooftmannen en voordere publicke persoonen van haer arrondissement van een
waekende oog te houden, dat er door de geestelijcke corporatien indistinchlijk(248)
binnen hetzelve hun arrondissement geen de minste verkoopingen of weeringen van
hout, talie ende boomen worde gedaen, ten waere het consteerde dat tot het kappen
der zelve effecten wettelijk consent zoude gegeven zijn(249). CLXXII gaset 9 november.

(11 november 1795)
- fol. 158 - Op den 11 november zijn bij hallegebode van 't stadthuijs de twee volgende
proclamatien afgekondigt: zijnde de eerste een besluijt van de volksverbeelders
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waerin bevolen wordt dat alle geschillen en contestatien ontstaen tusschen de
ambagten en neeringen of tusschen de dekens en hunne supposten ende aspiranten
tusschen dezelve neeringen tot dezelve dekenschappen tot naeder order opgeschort
zijn(250). Een tweede besluijt behelst dat de oude ordonantien nopens de logementen
der vremdelingen zullen agtervolgt worden in alle pointen die tegen de wetten der
republick nog tegen het tegenwoordig besluijt niet strijdig zijn, behelsende de voordere
artikelen swaere geltboeten in specie voor degene vernegligeert zullen hebben, de
naemlijsten over te brengen van alle de vremdelingen die elk in zijn particulier
daegelijks t'zijnen huijse zal gelogeert hebben(251).
Heden zijnde decadi of den 20 brumaire of nevelmaendt, genaemt egge(252), toegewijt
aen de martelaers der vrijheijd, zoo in den almanak kan gesien worden, is het
uijtsteken der drijcaleurige vaendels bijnae teenemael beginnen
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agter te blijven, zoo nogtans dat desen morgen en naermiddag als naer gewoonte op
't carilion is gespeelt geworden.

(12 november 1795)
Op den 12 november zijn van 't stadthuijs bij hallegebode de volgende proclamatien
afgekondigt, - fol. 159 - door een besluijt van de volksverbeelders wordt geordoneert
geen het minste schip, schuijt, boot of ander vaertuijgen en zullen vermogen in de
haven of bassijn van het Sas van Gend of andere van het voorheen Hollandts
Vlaenderen binnen te vaeren, tenzij er alvooren inken gedaen te hebben aen den
commandant der plaets. Geen het minste schip, schuijt of boot of andere vaertuijgen
en zal mogen vaeren uijt de hiervooren gemelde plaetsen, zonder het order of den
visa van den commandant der plaets, etc., etc.(253) Een tweede besluijt behelst dat
degene betaelingen die voor rechten of belastingen, voor goetvindingen, crediten of
actien en voor pagten of verkoopingen verschuldigt aen de republick of aen de
provenciëele of minicipale bestieringen, maer meer zullen mogen gedaen worden in
metalique specien. Voorts dat hiervan uijtgenomen worden de goetvindingen(254),
crediten of actien, pagten of verkoopingen welkers betaelinge besproken is in
assignaten en verschuldigt sedert de tweede inkomst der Fransche troupen in het
Nederlandt(255). Die besluijten doen genoegsaem zien dat het credit der assignaten die
nu zelfs in de rechten niet meer mogen betaelt worden, teenemael ten onder is gebragt
geworden. CLXXIII gaset van 12 november, etc.

(15 november 1795)
- fol. 160 - Op den 15 november zijn bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt
verscheijde Fransche decreten hooftsaekelijk behelsende een besluijt van het committé
salut public, waerin geseijt word dat de rebellen en roovers, versaemelende in de
bosschen van het Nederland en besonderlijk in Soeningenbosch, die gewaepent of
in benden genomen worden, moeten gebragt worden voor de krijgsraeden, die ten
dien eijnde zullen worden opgerecht, overal waer het zal noodig zijn(256). Voorts een
bevel van de volksverbeelders om de oude stukken van 6, 12 en 24 stuijvers Fransch
te aenveerden in den onderlingen handel voor 3 1/2, 6 1/2 en 13 stuijvers Vlaemsch(257).
Verders een decreet der nationale conventie van den 3 brumaire waerin bevolen
wordt dat de besluijten van het comité van algemeene welzijn en van de
volksverbeelders in sendinge, die door hetzelve comité tot heden niet tegengesproken
zijn, zullen onderhouden worden, in de nieuwe vereenigde landen totdat er de Fransche
wetten zullen in voegen gebragt zijn. De volksverbeelders aldaer zullen waeken op
de insaemelinge der gewone schattingen en buijtengewone contributien(258). Voorts
een besluijt van de volksverbeelders hetwelk begrijpt dat de agterstellen der pensionen
- fol. 161 - toegestaen aen de leden der gesupprimeerde cloosters of aen degene die
hunne cloosters hebben verlaeten en gevallen op den 1 messidor van het derde jaer,
zullen blijven betaelt worden in assignaten gelijk nae gewoonte. Dat de pensionen
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of lijfrenten aengewesen op de gewesene religiekasse zullen van den 1 messidor
betaelt worden in specien(259). Dat de pensionen toegestaen door den XV art. van het
besluijt van den 6 prairial lest, aen de religeusen van beijde geslagten die hunne
cloosters of gemeijnschappen verlaeten hebben of zullen, bestaen uijt 900 livres in
specie. Dat die pensionen bij trimestre en voorenaf zullen betaelt worden uijt de kas
der nationale domeijnen, of mandaten der arrondissements- of
departementsadministratie, mits vertoonende alle de noodige bewijsstukken van
leven, residentie. Eijdelinge een besluijt van de volksverbeelders waerin verklaert
wordt dat de woorden van den I art. van het besluijt van den 12 messidor lest, 't welk
spreekt van de obligatien, gemakt voor de inkomst der republicaensche troupen in
het Nederland, niet moet verstaen worden als wijsende op het tijdtstip van het
veroveren van - fol. 162 - Kortrijk, maer wel op den tijdt wanneer de assignaten
hebben cours gekregen in de plaets waer de obligatien, schulden, etc. gemakt of
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aengegaen zijn(260). Verscheijde die dit laeste besluijt hadden hooren aflesen en
voorseker kwalijk hebben verstaen, strooijden uijt dat alle de betaelde renten,
obligatien, schulden, etc. in assignaten sedert de komst der Fransche in dese landen,
van geender weerde verklaert waeren, 't welk alle welpeijsende om d'ongehoorde
onregtveerdigheden die er begaen zijn, zeer verhuegde, maer dit besluijt aengeplakt
zijnde, saeg men dat het maer die obligatien, schulden, etc. zijn, betaelt sedert het
tijdtstip dat de assignaten op cours zijn gestelt geworden.

(16 november 1795)
Op den 16 november wiert naer alle winkerliers deser stadt bij order van de
municipaliteijt rondgedraegen eene lijste van gestolen goederen, welke versaemeling
sub. N. kan gesien worden en behelsende: lijste van gestolen goederen met braeke
begaen in den nagt van den 21 à 22 brumaire 4de jaer de republijke, of 12 à 13
november 1795 ouden stijl, ten huijse en wijnckel van Jan De Laeter, winkelier ter
parochie van St.-Magriete, Lande van den Brugsche Vrijen, volgende de lijste, etc.
CLXXIV gaset van 16 november, etc.

(19 november 1795)
- fol. 163 - Op den 19 november zijn van 't stadthuijs bij hallegebode de volgende
besluijten afgekondigt. Een besluijt van de volksverbeelders waerin geseijt wordt
dat men zonder uijtstel zal afkondigen om in de vereenigde landen agtervolgt te
worden, de wetten betrekkelijk tot de afschaffinge van de thienden, van de leenrechten,
van de benaedering van verkogte erfvenissen (retrait lingnaijer), van actien ter
vernieting voor beschaeding boven de helft, van de meesterschappen en
geswoorenschappen, voorts de wetten die voor het toekomende eene nieuwe wijs
van erven instellen(261). In afwagting der geseijde afkondingen worden alle geschillen,
aendringingen en procedueren betrekkelijk tot de geseijde voorwerpen opgeschort.
Een ander besluijt behelst dat de wetten van den 25 brumaire, 22 nivose, 22 germinal,
12 floreal, 26 idem, 22 prairial, 1 fructidor, 20 idem (art. 1 en 5) en de wetten van
den 4 vervoldag van het derde jaer, aengaende de emigrés en priesters uijt Vranckrijk
geweken, degene van den 23 messidor en 25 thermidor van het derde jaer, nopens
de vremdelingen en degene van den 3 brumaire van het vierde jaer, zullen gedrukt
en afgekondigt worden in de nieuw vereenigde departementen om aldaer binnen de
10 daegen naer de afkonding ter uijtvoer gebragt te worden(262). Daernaer zijn alle
dezelve wetten afgekondigt en van 't stadthuijs afgelesen geworden. CLXXV gaset
19 november, etc. Brant tot Loven ontstaen, etc.

(22 november 1795)
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- fol. 164 - Op den 22 november waeren 's morgens in de voorvensters van het huijs
van de weduwe Herrebout, bakkerige, wonende bij de Molenbrugge, teenemael
geduerende den gepasseerden nagt in stukken geslaegen, zonder dat men kan
vernemen welke de straetschenders zijn en waerom sij die vermetentheijd begaen
hebben.
Om 12 uren is van 't stadthuijs bij hallegebode bij orders van de municipaliteijt
afgekondigt dat alle degone die eenige leveringen, zoo van dese stadt als 't Landt
van den Vrijen voor de Fransche legers gedaen hebben, binnen den derden daege
hunne rekeningen moeten komen ontfangen, op pene van dezelve versteken te worden
en dat de municipaliteijt daervoor niet verders responsable blijven zal(263).

(23 november 1795)
Op den 23 november saeg men 's morgens wederom veele glaesen in stukken
geslaegen van de huijsen van sr. Pape(264), zilversmit in de Geltmuntstraete en sr.
Pavot(265), tinnepotgieter in d'Eechoutstraete, welke van die straetschenderijen
d'oorsaeke zijn mag, weet niemant met zekerheijd, dog men vermoed zulks door
Franschgesinde gedaen te worden om hunnen haet te vreken over de victorien die
de keijserlijcke troupen geduerig over den Rijhn op de Fransche behaelen, zoodaenig
dat men nu hoopt alhaest uijt de slavernije te zullen verlost worden.
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Niet alleen de gemelde huijsen, maer veele persoonen worden langs de straeten en
in d'herbergen aengerant, geslaegen en alle slag van insurien aengedaen. CLXXVI
gaset van 23 november, etc.

(25 november 1795)
- fol. 165 - Op den 25 november is van 't stadthuijs afgekondigt eene proclamatie
van de municipaliteijt waerbij geseijt wordt dat zij heeft geresolveert alle landtslieden
te verwittigen dat alle haere ontfangers op hunne responsabiliteijt belast zijn van
rigoureuselijk en bij de gewonelijcke middels van executien en beschrijvingen voorts
te gaen ten laste van alle degene die in gebreke blijven van de gevallen paijmenten
van hunne pointinge en andere 's landts lasten en onkosten der ordinaire sittingen te
betaelen en in gevalle van faitelijkheijd of gewelt, dat men aen dezelve ontfangers
de militaire magt zal verleenen, vermits de municipaliteijt van geene intentie en is
voorderen uijtstel te geven, nog haer zelfs responsable te maeken(266).

(26 november 1795)
Op den 26 november om 9 uren 's morgens wiert op den top van den hallentooren
het drijcaleurig vaendel en wimpel opgesteken, wanneer ook het carilion
onophoudelijk begon te speelen en alle de klokken der stadt te luijden tot den 10
uren, welk geluijt van 12 tot 1 uren en van 3 tot 4 uren herhaelt wiert. De redenen
hiervan zijnde dat de commissarissen van het uijtvoerend bewint heden binnen
Brugge, hooftplaets van Leije, hier aengekomen zijn en possessie van hunne gewigtige
bediening, die zooveel veranderingen zal gaen teweeg brengen, genomen hebben.
Die leden zijn genaemt: Guinard, Marchand, Valsi, Vander Meersch, Van Elstlande
en voor commissaris - fol. 166 - De Veaux die alleen geboortig van Brugge is(267).
Men zegt dat eerstdaegs de municipaliteijt staet verandert te worden dat er verscheijde
commités in 't Vrije zullen zijn en dat alle de Fransche wetten eerstdaegs zullen ter
uijtvoer gebragt worden.
Desen avond is om 7 uren en half overleden den heer Patricius Beaucourt De Ter
Heijden(268), in den ouderdom van 76 jaeren, door welkers afsterven het Nederlandt
heeft verlooren eenen zijner historieschrijvers en onvermoeijlijcken opsoeker der
oudheden. Naelaetende veele beroemde werken als de beschrijvinge van den op- en
ondergang van den Brugschen koophandel, etc. Zullende nog veele werken van
gemakt, gevonden worden. CLXXVII gaset 26 november, etc.

(27 november 1795)
Op den 27 november is van 't stadthuijs afgelesen een decreet van de nationale
vergaederinge van den 3 oktober 1789 waerin geseijt is dat alle persoonen, corpora,
gemeenschappen en geestelijcke lieden voortaen mogen gelt op intrest geven met
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bepaelden terme volgens den tax gefixeert door de wet(269). Voorts zijn afgelesen
eenige wetten aengaende de afschaffingen der meesterschappen, gemeijnschappen
van hantwercken, ambagten en neeringen, etc., zooals die wetten in de Gendsche
gasette van gisteren reets in 't geheel konnen gesien worden(270).

(28 november 1795)
- fol. 167 - Op den 28 november saeg men op de graenmart de grootste troubels
tegemoed door de dierte en de schaersheijd van graenen die er te mart gebragt waeren,
dog door de goede voorsorg die er gehouden wordt, om alle wanorders te voorkomen,
wiert het groot gedroom om graen te konnen bekomen beslist(271) en degone graen
konden krijgen moesten hetzelve zeer dier betaelen, de terwe desen martdag tegen
24 à 26 schellingen en de rogge tegen 12 à 14 schellingen courant verkogt wordende.

(30 november 1795)
Op den 30 november is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs afgekondigt
eene proclamatie behelsende dat eenider belast wordt ten comptoire van Joseph Van
Heule(272), bij St.-Walburgekercke, te gaen betaelen het huijsegelt
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van het jaer het welke verschenen is, met den 1 november 1795, zullende den zelven
Van Heule zijne sitdaegen beginnen met den 1 december 1795, welk last nu door
alle borgers in numeraire geltspecien moet betaelt worden(273).
Heden wordt er onder het publik geseijt als dat Georgius den III, koning van
Engelant, zoude onthooft zijn door het volk van Londen, op de plaetse geseijt
Copehhagenhouse, en dat den heer Pitt en het gouvernement zoude gevangen genomen
zijn, de naedere tijdingen van die zeer aenbelangende saeke met groot ongedult
afgewagt wordende(274). CLXXVIII gaset 30 november, etc.

Eindnoten:
(243) Van Walleghem bedoelt hier dat er bij de soldaten veel zieken waren.
(244) Bosch van Joeninge: Zoniënwoud.
(245) De boerenkrijg begon pas in 1798, maar reeds vroeger verzamelden zich benden van ontevreden
jongeren in de bossen. Dikwijls betrof het een mengeling van banditisme en van min of meer
politiek geïnspireerd verzet. Zo ook de bende van Brabant die banden had met de grote kerkelijke
instellingen, de adel en de vroegere Oostenrijkse meesters (L. DHONDT, De Boerenkrijg, in:
H. HASQUIN (red.): België onder het Frans Bewind, o.c., p. 149).
(246) Van Walleghem heeft het hier waarschijnlijk over de molen de Altena op de Boeverievest. Op
het einde van de 18de eeuw stonden er op de vest tussen de Boeverie- en de Smedenpoort vier
windmolens. De Altena was de tweede molen vanaf de Smedenpoort. Aanvankelijk was dit een
schorsemolen, maar in de 18de eeuw stond hij vermeld als korenwindmolen. Bij het heropbouwen
van deze molen kreeg hij opnieuw een andere functie, nl. olie- en tabaksmolen. De Altena,
eigendom van Frans van Hecke, Dominicus Nuiten en Joseph Schramme, stond nabij de
klokkengieterij (‘Klokhuijs’) op de hoek van de Spiegel- en Klokstraat. Dit atelier werd toen
gebruikt door Jacob Dumery (1773-1836), kleinzoon van de vermaarde klokkengieter Joris
Dumery (1715-1787). De oorzaak van het omverwaaien van deze molen was de storm van 5
op 6 november, die de ergste storm was sinds jaren en die het hele land had geteisterd.
Tijdgenoten spraken van ‘den storm van Sint Leonardusdag’. Zie J. D'HONDT, Het
windmolenbestand te Brugge, vanaf eind 18de eeuw, in: J.A. RAU, De Brugse parochies, dl.
2, Brugge, 1988, p. 7-21 en A. SCHOUTEET, Gedenkweerdige aenteeckeningen van Jan Karel
Verbrugge, Brugge, 1958, p. 22; SAB., reeksnr. 138: Zestendelen, Sint-Jakobs, f. 1805.
(247) Met ‘siegt huijs’ is bedoeld: krotwoning, niet huis van slechte zeden.
(248) Indistinchlijk: zonder onderscheid.
(249) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 71-72.
Talie: sprokkelhout.
(250) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 72.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 43, nr. 33.
(251) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 73-77.
(252) De benaming voor de decade die overeenstemt met 11 november 1795 was herse: eg.
(253) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 77-78.
(254) Goedvindingen: het tegoed houden.
(255) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 79.
(256) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 79-80.
(257) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 80-81.
(258) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 82.; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 43, nr. 17.
(259) Zie noot 126.
(260) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 82-83.
(261) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 88.
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(262)
(263)
(264)

(265)

(266)
(267)

(268)

(269)
(270)
(271)
(272)

Door het toepassen van de nieuwe Franse Constitutie werden op 6 oktober 1795 in België het
Ancien Régime definitief afgeschaft. De toepassingsbesluiten verschenen in de loop van de
volgende maanden. Dit betekende het definitieve einde van de tienden, de feodale rechten, maar
ook van de ambachten (P. LENDERS, o.c., p. 90).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 88-120.
Niet aangetroffen in de Hallegeboden.
Waarschijnlijk Martinus Pape, lid van het bestuur van het ambacht van de zilversmeden,
1789-1790 (A. VANDEWALLE, De besturen van het ambacht van de goud- en zilversmeden,
1363-1794, in: D. MARECHAL, Meesterwerken van de Brugse Edelsmeedkunst, Brugge, 1993,
blz. 432).
Albert Pavot was de zoon van Charles en Martine Gheuns en werd geboren op 2 september
1740., Hij huwde op 23 juli 1765 met Josepha Madere. Hij werd vrij-leerknecht in het ambacht
van de tingieters op 17 februari 1755 en volbracht zijn leertijd bij tingieter Judocus Ryelandt.
Op 1 oktober 1764 werd hij opgenomen als meester-tingieter. Hij woonde op de ‘Zoutdijk’, nu
Rozenhoedkaai, en later in de Eekhoutstraat. (SAB., Hedendaags Archief, Registers van de
Burgerlijke Stand, Overlijdensregister 1812, akte nr. 961). Tussen 1809 en 1812 staat hij
ingeschreven in de bevolkingstelling samenwonende met zijn zoon Basile die als schrijver zijn
brood verdiende. Deze zoon was tevens de laatste deken van het ambacht van de Brugse
tingieters. (SAB., Hedendaags Archief, Bevolkingsregisters 1809-1830, B14/6). Met dank aan
de heer André De Groote.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 120-121.
Op 16 november 1794 hadden de Franse bezetters de ‘Administration centrale et supérieure de
la Belgique’ opgericht met Brussel als hoofdplaats. België werd verdeeld in 8 arrondissementen.
Brugge en het Bruse Vrije lagen in het arrondissement Oost-Vlaanderen met Gent als hoofdplaats.
Aan het hoofd van een arrondissement stond een ‘agent national’ geholpen door een aantal
administrateurs. De arrondissementen kwamen niet echt van de grond en werden door de Wet
van 9 Vendémiaire IV (1 oktober 1795) vervangen door departementen. Brugge werd nu de
hoofdplaats van het nieuwe Leiedepartement (Département de la Lys). Vijf administrateurs en
een ‘commissaire du Directoire’ maakten voortaan de dienst uit. Brugge was een van de 28 en
vanaf 1796 veertig kantons van het departement. Ieder kanton beschikte over een ‘administrateur
municpale’ en over een vredegerecht. De organisatie van de departementen werd opnieuw
veranderd op 17 Ventôse VIII (8 maart 1800). Vanaf toen stond een prefect aan het hoofd van
een departement. (J. DE SMET, Inventaris van het Archief van de Franse Hoofdbesturen in
West-Vlaanderen, 1794-1814, Brussel, 1951, p. 5-16. en J. VANNIEUWENHUYSE, Vrijheid,
Gelijkheid en Broederlijkheid in West-Vlaanderen 1792-1799, Brugge, 1995, p. 37, nr. 42)
De Brugse advokaat Jacques Joseph Devaux overleed te Brugge op 14 mei 1807 op de leeftijd
van amper 43 jaar. Hij was de zoon van Jacques, geneesheer en van Desirée Taillieu. Hij woonde
met zijn echtgenote Isabelle Marie De Brouwer in de Noordzandstraat. Jacques Devaux was
een republikein van het eerste uur en was gedurende jaren secretaris van de Société Littéraire.
(SAB., Hedendaags Arcief, Registers van de Burgerlijke Stand, Overlijdensregister 1807, akte
nr. 459 en MV. 1791, n. 84).
Patricius Beaucourt, heer van Noortvelde, Ter Heyde en 's Gravendriessche, werd in Brugge
geboren op 8 januari 1720 en overleed er op 27 november 1795. Zijn ouders waren Jean
Beaucourt en Anne-Thérèse Huwyn, dochter van François-Xavier Huwyn. Hij erfde via zijn
grootvader langs moederszijde de heerlijkheden Ter Heyden, Ter Meersch en Craesen. Zijn
echtgenote was Maria Caroline Toebast-Stalins. Zij erfde de heerlijkheden Blanchove en 's
Gravendriessche. Patricius was advokaat, en o.a. redenaar van het Proossche en schepen van
het Brugse Vrije. Als geschiedschrijver liet hij enkele belangrijke werken na, o.a. een beschrijving
van de heerlijkheid van het Proosse, over de Brugse koophandel en ‘Jaerboeken van den lande
van den Vrijen’, enz. (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, 1795, nr.
71 en SAB., hs. 18: P. LEDOULX, Levens der Geleerde ende Vermaerde Mannen der Stad
van Brugge, f. 63-67 en J. GAILLIARD, Bruges et le Franc, dl. IV, Brugge, 1860, p. 188).
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 121.
Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 122-138 (vooral f. 134).
D.w.z. kordaat aangepakt.
Joseph Van Huele, tweede zoon van Jean-Baptiste Van Huele en Anna Pulinx, werd in Brugge
geboren op 2 januari 1765. Vóór de revolutietijd was hij net als zijn vader en broer actief als
ontvanger en beheerder van onroerende goederen.
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Op 5 november 1792 werd hij lid van de Société Littéraire en sloot hij aan bij de Jacobijnse
Club, maar speelde hierin een eerder gematigde rol. Hij vluchtte in maart 1793 samen met zijn
vader en broer Jean-Othon naar Parijs. Daar traden zij toe tot de club van de ‘Patriotes Belges
Réfugiés’.
Joseph van Huele werd op 22 januari 1795 lid van het eerste Brugse gemeentebestuur, aangesteld
volgens de Franse wetgeving. Hij moest de bijzondere contributie innen die op de geestelijkheid
werd gelegd en hij was samen met ‘maire’ Charles Ryelandt belast met de politie van de stad.
Andere ontvangers-opdrachten werden hem ook nog toebedeeld.
Op 6 Thermidor IV (24 juli 1796) huwde Joseph Van Huele in Brugge met Josephine-Françoise
De Witte (1768-1853), dochter van de Diksmuidenaar François De Witte, die onder het Ancien
Régime pensionaris van het Brugse Vrije was geweest. Zij bewoonden een huis in de
Riddersstraat.
Onder het revolutionair stadsbestuur werd Van Huele op 20 april 1797 aangesteld als voorzitter
van het comité dat zich bezighield met de verkoop van verbeurde goederen (o.m. kerken en
kloosters). Hij bleef dit tot zijn ontslag op 14 december 1799. Hij overleed op 7 mei 1803. A.
VANDEN ABEELE, De familie Van Huele in de Revolutietijd, in: Handelingen van het
Genootschap voor Geschiedenis. Huldenummer B. Janssens de Bisthoven, 130 (1993), p. 89-107
en ID., Jean-Othon Van Huele, een revolutionaire ééndagsvlieg in Brugge, in: Liber Amicorum
André Van Houtryve, Brugge, 1990, p. 195-205.
(273) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 145.
Huisgeld was een vorm van belasting te betalen door de gebruikers van huizen en andere
onroerende goederen. Bij de instelling in 1637 bedroeg ze 5% of ‘de twintigste penning’ op de
huurwaarde. In 1693 werd ze verdubbeld. Zie P. BOGAERTS en V. DELJOUTTE, Notice
historique sur les impôts communaux de Bruges depuis leur origine jusqu'en 1794, Brussel,
1846, p. 44-47, en A. VANDEWALLE, Beknopte Inventaris van het Stadsarchief van Brugge,
dl. I: Oud Archief, Brugge, 1979, p. 109-110.
(274) Ook in Engeland heerste er door de schaarse oogsten van 1794 en 1795 hongersnood. Daar
kwam nog een grote werkloosheid bij, veroorzaakt door de teloorgang van de internationale
handel omwille van de oorlog met Frankrijk. In sommige kringen ontwikkelde zich ook veel
symphatie voor de ideeën van de Franse revolutie. Eerste minister William Pitt vervolgde de
revolutionairen door de opheffing van het habeas corpus recht (16 mei 1794). In de herfst van
1795 waren er opstootjes in Londen, Birmingham en Dundee. Op 27 oktober 1795 werden
koning George III en Pitt uitgejouwd. In 1796 verbeterde de situatie en namen de reacties af.
De onthoofding van koning George III is dus een vals gerucht (J. GODECHOT, Les Révolutions
1770-1799, Parijs, 1963, p. 203-204).

[December]
(2 december 1795)
- fol. 168 - Op den 2 december 's morgens tusschen 3 à 4 uren bestonden voorzeker
de bende dieven die meest alle nachte stelen en schaede aen d'huijsen doen, open te
breken de bovenglaesevensters van het huijs van sr. Frans T. Bulcke, wonende bij
de Munte, met hun getuijg van ijsere haeken poogden sij uijt den winckel te trekken
eenige stukken flour du couton(275) die geluckig op den grond vielen, zoodaenig dat
de dochter van den huijse ontwaekte en de dieven verjaegt wierden. Dit geduerig
alom stelen zonder dat daernae reserse gedaen wordt makt eenider zeer ongerust,
zoodat alle huijsen en kelders zeer nouw versekert worden.

(3 december 1795)
Op den 3 december, niettegenstaende dat men de zeer aengenaeme tijtinge ontfangt
dat den koning van Engelant in plaets van door het volk van Londen onthooft te zijn,
van hetzelve met alle eerebewijsingen is bejegent geworden en van den anderen kant
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dat de keijserlijcke op den Rijhn overgroote victorien op de Fransche behaelen,
zoodaenig dat er met zekerheijd gehoopt wordt dat de Nederlanden ook haest zullen
verovert worden. Heeft men nogtans op heden uijt de lijsten - fol. 169 - vernomen,
de leden benoemt voor de rechtsbanken van het departement der Leije, welkers
hooftplaets Brugge is, welke zijn de volgende: crimineelen rechtsbank: president De
Meijere, rechtsgeleerden van Oostende, accusateur publick: Carré, accusateur bij
den militairen rechtsbank te Gend. Civielen rechtsbank: rechters: De Deurwaerdere,
gewesen lid der centraele administratie; De Breuil, rechtsgeleerden van Duaij; Baelde,
tevooren principael van het collegie van Belle; Parmentier, rechtsgeleerden van
Kortrijk; Serdobbbel, negotiant van Brugge; Beke, rechtsgeleerden van Iper; De
Vroe, den oudtsten, idem; Van der Marliere, idem; Van Pruvijn, chef de bureau van
de centrale administratie; Robijn, rechtsgeleerden van Kortrijk; Van de Plancke,
meulenaer van Brugge; Olivier Roels van Brugge; Bisschop, idem; Michel Rentier
van Brugge; De Broukere, rechtsgeleerden, idem; Cagniart, den jongsten
rechtsgeleerden van Iper, Jacobi soon, rechtsgeleerden van Brugge; Baret, accusateur
publick van den crimineelen rechtsbank van Brussel; Van Moer, rechtsgeleerden van
Veurne, Jonker Van - fol. 170 - Heule van Brugge. Suppleanten: Holvoet, secretaris
der municipaliteijt; Kesteloot, vader, rechtsgeleerden van Brugge, Schoone, negotiant
van Brugge; De Boeck, rechtsgeleerden van Iper; Mullié, rechtsgeleerden van Kortrijk.
Commissaris van de uijtvoerende magt: Van de Walle, rechtsgeleerden van Brugge.
Substitut: Rijckaseijs, nationaelen agent der gemeijnte van Iper. Nu zal het gevolg
van tijt gaen leeren wat al veranderingen door die nieuw aengestelde wetgevers zullen
teweeg gebragt worden indien dezelve hunnen bedieningen zullen ter uijtvoer te
brengen. CLXXIX gaset van 3 december, etc.

(5 december 1795)
Op den 5 december is van 't stadhuijs bij hallegebode afgekondigt een bevel der
administratie van het departement van de Leije waerin besloten wordt dat gelijkformig
aen de voorgaende arretées de officieren municipal der plaetsen
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waer eenige geneverstookerijen bevonden worden, zig zullen begeven ten huijse der
stookers en aldaer zullen afligten de alambickslangen(276) en ketels, dienende om
genever te trekken en dezelve in een versekerde plaets in bewaernis stellen, dit alles
onder hunne verantwoordinge. - fol. 171 - Dat degone die buijten wete van de
officieren municipael hunne alambicks, ketels of slangen dienende tot geneverstooken
zullen bewaeren of dezelve nog verborgen houden, drij daegen naer het afkondigen
van het tegenwoordig besluijt zullen gestraft worden met de confiscatie der gemelde
alambicks en met eene boete van drijduijzent livres in klinkende specie(277).

(7 december 1795)
Op den 7 december vernam men 's morgens dat geduerende den gepasseerden nagt
ten huijse van sr. Mergelink, laekensnijder op den hoek van de Mart, eene merkelijcke
diefte begaen is. De dieven eene groote ruijte van de glaesevensters opengebroken
hebbende, hebben langs hetzelve gat uijt den winckel, voorseker met hunne gewone
ijsere haeken uijtgetrokken, drij merkelijcke groote lappen cautaing ofte zoogenaemt
surtougoet(278), zijnde ook eenige lappen die zij voorseker niet hebben konnen
vastgrijpen, op den grond gevallen. Zoo dese als d'andere dieften die alle nagte begaen
worden, ondervint men dat dezelve maer des morgens tusschen vier en vijf uren
begaen worden.
Om 9 uren van desen morgen tot 12 uren en van 2 tot 4 uren speelde het carilion
op den thooren en het drijcaleurig vaendel en wimpel wiert op den top van den tooren
uijtgesteken ter oorsaek dat den crimineelen wetbank als vooren vermelt, heden
d'eerste werking begonst heeft. CLXXX gasette van 7 december, etc.

(8 december 1795)
- fol. 172 - Op den 8 december is van 't stadthuijs afgekondigt eene proclamatie van
den volgenden inhout: de volksverbeelders, gouvernementskommissarissen in de
nieuwe departementen, voortgaende tot de constutionele autoriteijten ingevolgen
den I artikel van het decreet van den 3 brumaire, gehoort hebbende den
gouvernementsraedt, besluijten het volgende: de borgers Van der Meersch, lid van
de centraele administratie; Marchand van de administratie van West-Vlaenderen;
Van Elslande, idem; Honoré Valle, nationalen agent van de administratie van Namen;
Guinard, lid van de administratie van Brabant, zijn genoemt bestierders van het
departement van de Leije. Den borger Devaux, lid van de administratie van
Oost-Vlaenderen is genoemt commissaris van de uijtvoerende magt bij de geseijde
administratie. Den nationalen agent van Oost-Vlaenderen zal hun dag en ure van
hunne aenstelling aenseggen(279). Geteekent Portiez (de Loise), etc.

(10 december 1795)
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Op den 10 december zijn van 't stadthuijs afgekondigt de volgende besluijten
behelsende verscheijde Fransche wetten, allegaeder behelsende en betrekkelijk tot
afschaffingen der tijtels van edeldom, ridderlijcke orders, leenen, heerlijkheden - fol.
173 - en alle slag van rechten van heerlijkheden, etc. Daerin wordt onder andere op
swaere straffen verboden, van het schrijven van obligatien, quitantien of alle andere
acten, eenigen tijtel van edeldom of andere door dese wetten afgeschafte benaemingen
te gebruijken. Alle de notarissen en ander publijke ambttenaers word verboden van
diergelijcke acten te aenveerden, op straffe van hunne bedieningen afgenomen te
worden. Voorts wordt geboden dat alle teekens van koninglijkheijd of feodaliteijt,
alle wapenen, etc. in hoven, parken, gebouwen, etc. binnen de agt daegen naer de
proclamatie moeten afgenomen worden, op straffe van confiscatie der geseijde
plaetsen, indien er geweijgert wordt dezelve weg te nemen, naer een broederlijcke
vermaening aen hun gedaen te zijn(280). CLXXXI gaset 10 december, etc.

(11 december 1795)
Op den 11 december zijnde decadi of den 20 frimaire ofte wintermaendt, genaemt
riek(281), toegewijt aen de vrijheijd der weirelt, zooals in den almanak kan
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gesien worden, speelde het carilion 's morgens van 11 tot 12 uren en 's middags van
3 tot 4 uren als naer gewoonte op de dicadidaegen, dog de gewoonte van het uijtsteken
der drijcaluerige vaendels uijt alle huijsen is nu teenemael agtergebleven, zoodat
men nu zonder het spelen van 't carilion niet zoude weten dat den decadi geviert
wordt.

(12 december 1795)
- fol. 174 - Op den 12 december saeg men 's morgens dat het schip van mijnen swaeger
Jacobus Tulpinck(282) geduerende den gepasseerden nagt bestolen was. Van beijde
zijden zijn de sloten met gewelt afgebroken en de dieven hebben uijt hetzelve schip
ontweert eene matrasse, sargien en verdere slaepinge, benevens eenige kleene effecten
en kleergoet. Dit schip is nu reets het vijfde dat aldus geduerende den nagt bestolen
wordt en alles ontweert wordt dat er gevonden wordt. Geene daegen passeeren der
zonder dat men hoort dat er zoo binnen dese stadt als te lande, zoo in kercken als
huijsen, geene merckelijcke dieften met braeken gedaen worden, welke men vreest
nog te zullen vermeerderen, omdat er naer niets gesien en geen recht gedaen wordt.

(14 december 1795)
Op den 14 december zijn ingevolgen het besluijt hiervooren aengemelt van het
wegnemen en afdoen van alle waepens en koninglijcke weerdigheden van d'halle
afgedaen en weggenomen alle de waepens van Vlaenderen gelijk ook den zilveren
leeuw, boven en rond het beelt Maria geplaest staende, dus ziet men allenckens de
stadt van alle sieraeden ontblooten, voorteeken van de grootere ongelucken die wij,
dat den hemel behoede, nog te verwagten hebben. CLXXXII gaset van 14 december,
etc.

(16 december 1795)
- fol. 175 - Op den 16 december zijn bij hallegebode van 't stadthuijs de volgende
besluijten afgelesen. Een besluijt van de volksverbeelders waerin geseijt wordt dat
alle schuldenaers tegen de republijke van vervallen pagten, 't zij in nature der waeren,
't zij in numeraire, gehouden zijn zig af te lossen van den volkomen inhout hunner
schult, etc(283). Een ander besluijt van de administratie van het departement van de
Leije behelst: de administratie arreteert dat de eijgendommen van welke nature,
toebehoorende aen de afgeschafte corporatien door de wetten van den 8 en 28 maerte
1791, 14 junij en 17 september van hetzelve jaer, gemeijn gemakt aen de gereunieerde
landtstreeken, door dispositie van den 19 brumaire, vierde jaer der republijke, zullen
gestelt worden onder sequestere en zullen aengehegt worden aen het bestier der
nationaele domeijnen. Alle behouders en huerders der geseijde goederen zullen het
geniet der zelve afstaen met den 1 germinal toekomende: de huerprijsen, gevallen
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sedert de bekentmaekinge der zelve wetten, welke zij alsdan schuldig wesen, zullen
opgetrokken worden door de ontfangers der nationaele domeijnen. Dezelve behouders
en pagters zullen zig in vergoedinge voorsien volgens den inhout van de wet van den
28 maerte 1791, etc.(284) Welke twee besluijten in 't geheel versaemelinge sub N.
konnen gesien worden.

(17 december 1795)
- fol. 176 - Op den 17 december is in 't bisschoppelijk paleijs, wegens het smertelijk
afsterven, vermelt als fol. 59 van onsen hoogweerdigsten heer bisschop Felix
Guillialmus Brenart, 17sten bisschop van Brugge, begonst de verkoopinge van alle
de muebelen en effecten in hetzelve paleijs te bevinden en die van het casteel naer
hetzelve zullen gebragt worden, welkers kostbaerheijd uijt d'eerste catalogue(285),
versaemeling sub N. te zien, kan gesien worden, en het import zoo men verneemt
dat van die verkoopinge zal voortkomen, moet bij testament van wijlent den zelven
heer bisschop aen den armen uijtgedeelt worden, naerdat er zullen betaelt zijn meer
als voor 20000 guldens van alle soorten van teeren en kosten die door de Fransche
naer het vertrek van den zelven heer bisschop in hetzelve paleijs zijn gemakt
geworden. Tot nog toe en
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zijn wegens dit smertig sterfgeval in de cathedraele kercke of in andere deser stadt
geen openbaere lijkdiensten voor wijlent de ziele van den zelven heer bisschop gedaen
geworden. CLXXXIII gaset 17 december, etc.

(19 december 1795)
- fol. 177 - Op den 19 december heeft men 's morgens met de grootste verwonderinge
vernomen hoe geduerende den gepasseerden nagt op de parochie van St.-Pieters
langs den calsijdeweg van Meekercke op d'hofstede van den boer Pinetou eene groote
diefte, gewelt en braeke begaen is geworden. 14 booswichten teenemael swart gemakt,
hebben aldaer naerdat zij met gewelt in den huijse gebroken waeren, alle de
inwoonders van het huijs gekoort en gebonden en de boer naerdat hij alles hun hadt
moeten aenwijsen zoo goet als doodtgeslaegen. Behalvens het heele menagie van de
verdraegbaere effecten medegenomen te hebben, hebben zij nog ontweert alle de
juweelen en ontrent 2200 guldens in gelt, dat zij wisten den boer eenige daegen
tevooren van het product zijner beesten ontfangen te hebben. Diergelijcke
geweldigheden hoort men alle nagte op verscheijde parochien van het ongeluckig
Brugsche Vrije voor te vallen, waer benden gewaepent van 30 à 40 tegelijk, de
landtslieden met gewelt doen gelt geven, huijsen en kercken bestelen en zelfs op de
minste weijgering vuur geven, waerdoor reets verscheijde persoonen gekwest en
ongeluckig overleden zijn. Ach! waer zijn de geluckigge tijden, verdweenen, dat
door 't Brugsche Vrije de strenge justitie gehanthaeft wiert(286).

(20 december 1795)
- fol. 178 - Op den 20 december saeg men van verscheijde streeken alom dieven
opbrengen, bestaende in zoo mans- als vrouwspersoonen, zelfs zijn er binnen dese
stadt drij vastgenomen, die met de Oostensche barge meijnden weg te vlugten. Dese
worden alle, naer door het committé police in Vrije onderhoort te zijn, in egte van
vangenis beweegt, terwijl dezelve vermoedt worden te zijn van de dievebenden, die
men alle daege hoort alom te gebueren. Maer wat zullen alle dese opsoekingen baeten,
zoo er geene justitie over dezelve gedaen wordt, want volgens de ongeluckige
Fransche wetten mag er niemant voor diefte ter doodt veroordeelt worden, dus dat
men hier in niet anders voorsien worden, de tevooren geluckige landen alhaest aen
een tweede La Vendé zal zien gelijk worden(287).
Heden is van 't stadthuijs bij hallegebode een besluijt afgelesen van de administratie
van het departement van de Leije waerin geseijt wordt dat door een gebodt van het
directorie bevolen wordt uijt het Nederland graenen te trekken, tot approvisioneeren
der groote plaetsen op de grensen en der steden in het departement van het Noorden.
Door eenen brief van den minister der binnenlandsche - fol. 179 - saeken, worden
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van het departement der Leije gevraegt 50 duijsent quintaelen(288) graen die door de
bovengemelde administratie aengewe(ze)n zijn op de naervolgende plaetsen:
contribunaele hooftplaetsen getal der quintalen

plaets der vergaederinge

het Vrije van Brugge

18000

Brugge

de casselrije van Kortrijk

9000

Kortrijk

de casselrije van Vuerne

8000

Vuerne

de casselrije van Iper

8000

Iper

de generaliteijt der 8
parochien

3000

Iper

de roede van Meenen

3000

Meenen

de casselrije van Waesten 1000

Waesten

TOTAL:

50000 quintaelen
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De gemelde graenen zullen binnen de thien daegen moeten gelevert worden in de
hooftplaets van elk district(289).

(21 december 1795)
Op den 21 december zijn er verscheijde van de dieven gister aengebragt, onder den
toeloop van veel volk, vanuijt de vangenis naer 't stadthuijs overgeleet om gehoort
te worden.
Heden zijnde decadi of den 30 frimaire of wintermaendt, genaemt spae(290),
toegeweijt aen de vaderlandsche liefde, zooals in den almanak kan gesien worden,
heeft men desen morgen en 's middags op 't carilion gespeelt, dog geene vaendels
meer uijtgesteken wordende. CLXXXIV gaset van 21 december, etc.

(22 december 1795)
- fol. 180 - Op den 22 december naerdat men alom zoo op de Mart aen d'halle, op
den Burg en in alle andere besloten en publicke plaetsen, de waepens en koninglijcke
eerteekens met gewelt hadde zien afkappen en vernietigen, heeft men ook een begin
gemakt met het afkappen van het groot waepen, staende boven de poorte van het 's
Landtshuijs van den Vrijen, tot vernieting van welke stellingen boven dezelve poorte
zijn moeten gemakt worden. Nu ziet men ongeluckig in eenmael vernietigen alle de
sieraeden der stadt, die zoo merckelijcke geltsommen gekost hebben.

(23 december 1795)
Op den 23 december vernam men 's morgens dat onder de dieften en moetwilligheden
die er alle nagte worden begaen, wederom eene goddeloosheijd heeft plaetse gehadt
op het kerkhof van de parochiale kercke van 't stadt, waer de booswigten geduerende
den gepasseerden nagt het groot kruijshuijs aldaer staende zoodaenig hebben
doorgesaegt dat het staet om te vallen, zonder dat het sterk versekert wordt, zijnde
de booswigten voor het eijnde der daedt verdreven geworden(291).

(24 december 1795)
Op den 24 december is bij orders van de volksverbeelders van 't stadthuijs bij
hallegebode afgekondigt een decreet van eene leeninge aen de Fransche van 6
millionen voor het departement van de Leije, op den voet zooals het heele decreet
in de CLXXXIII gaset van den 17 deser kan gesien worden(292). CLXXXV gaset van
24 december, etc.
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(26 december 1795)
- fol. 181 - Op den 26 december was eenider ten hoog(s)ten verheugt op 't vernemen
van eenen officieelen brief uijt Kuelen toegekomen, die schijnt eenen wapenstilstant
en een algemeene vrede aen te kondigen die van eenider ten hoogsten verlangt wordt.
Desen brief is van den volgenden inhout:
Caijlen, Kuelen, den 1 nivose om 1 ure 's nagts.
adjudant generael,
chef van den etat-major
Aen de heeren borgmeesters en municipale officieren der vrije stadt Kuelen,
Ik zoude gelooven aen mijne plicht tekort te blijven, Mijn Heeren, zoo ik U geen
deel gaf van de goede tijtinge, die ik zoo aenstonts ontfange van den devisions
generael Lefebvres, die tegenwoordig te Bonn is, waerin hij mij melt dat er eenen
stilstant van waepen is tusschen de Fransche republiek en den keijser, in afwagtinge
hoope ik eene beslissende overeenkomst. Van desen ogenblik af zijn alle de
vijantlijkheden opgehouden.
Heijl en Vriendschap,
Caijlen
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Ach! Mogt dees tijding eene voorbode zijn van te zien eijndigen eenen verderffelijcken
oorloog waerin zoo menige stroom van bloedt gestort worden.

(28 december 1795)
- fol. 182 - Op den 28 december zijn bij hallegebode van 't stadthuijs de volgende
besluijten afgekondigt. Een besluijt van de volksverbeelders van den volgenden
inhout: den IX artikel van het besluijt van den 8 frimaire is herroepen. De particuliere
eijgenaers zullen alleenelijk verplicht zijn, ten minsten 14 daegen voor de verkoopinge
der gewone partijen hunner bosschen, eene declaratie in te dienen aen het secretariat
der administratie van het departement waeronder hunne bosschen gelegen zijn,
behelsende hunne gelegentheijd, uijtgestrektheijd en aenpaelingen en de oude van
het kaphout welke zij gesint zijn te verkoopen(293). Een ander besluijt behelst het
volgende vanwegens de municipaliteijt. De municipaliteijt, om met zooveele
mogelijcke sekerheijd te konnen voldoen aen hetgone haer is bevolen (van tegens
den 10 nivose op te geven eene lijst van alle de inwoonders van haer arrondissement
die belast of belastelijk zijn), belast eenigelijk, wonende binnen dese stadt of paelen
van diere, gebruijkende een huijs waervan de eijgenaer volgens het reglement in
betaeling van maniere van - fol. 183 - huijsegelt hetzelve zoud moeten betaelen, van
binnen den derden daege nae de publicatie op hunne waerheijd te komen schriftelijk
opgeven in het commité, zijne sitting houdende in de saterdaegsche kamer van het
Landthuijs van den Vrijen, hunnen voornaem en toenaem, benevens het bedrag
hunner fortune, zoo in roerende als ontroerende goederen, alsmede hun jaerelijks
gewin, met hunne fon(c)tie en industrie, op pene van arbitraire taxatie in de voormelde
leeninge, voor die zullen in gebreke blijven. Ook zijn gelast dezelve declaratie te
komen doen de vaeders of moeders, of voogden van weesen, en de administrateurs
van de afwesige, die goederen besitten binnen dese stadt of paelen van diere(294).
Voorts is afgekondigt eene proclamatie van dezelve municipaliteijt nopens dezelve
gedwongen leening, waerin geseijt wordt dat de municipaliteijt gelast zijnde tegen
den 10 nivose op te geven alle de inwoonders van haer arondissement die reets belast
of belastelijk zijn, over zulks de municipaliteijt beveelt aen alle de inwoonders van
den platten lande - fol. 184 - appendantsche of contribuale heerlijcheden onder haer
ressort, dewelke gepoint worden in de buijten- en binnenkosten, van binnen den
derden daege naer de publicatie deser op hunne waerheijd en getrouwigheijd op te
geven aen hunne respective hoofdtmans, of aen de appendante of contribuante wetten,
of aen den genen die de dezelve wetten zullen aenstellen, hunne voor en toenaemen,
hunne fortune, zoo in meubele als in immeuble goederen, hun jaerlijks gewin met
hunne boereneering, fonctie of industrie, het getal hunner kinderen en den naem
hunner woonplaets, etc.(295)
De voorgaende publicatien voorspellen genoegsaem wat al moeijlijkheden de
gedwongen leening voor het departement van de Leije van 6 millionen Fransche
livres door de Fransche uijtgeschreven zal ontmoeten, want om die leening te konnen
vervollen, zoude het vooraf noodig zijn den staet van elks begoetheijd te konnen
weten, om eene regtmaetige verdeeling en tauxatie te konnen doen, maer hoe zal
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men hiertoe geraeken(296). Ach! Mogt een spoedigen vrede alle dees voorziende rampen
eijndigen. CLXXXVI gaset 28 december.

(29 december 1795)
- fol. 185 - Op den 29 december is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt een
besluijt der volksverbeelders nopens de logementen der vremdelingen. Daerin wordt
geseijt dat de oude reglementen over het logeeren onderhouden moeten worden in
alle pointen die tegens de Fransche wetten niet strijden. Degene die naelaeten van,
voor den 10 uren 's avons, in den bureau van den nationeelen agent en in de doos die
zal geplaest worden aen de deur van den commandant, eene verklaering te brengen,
inhoudende den naem, ouderdom, geboorteplaets, woonplaets en professie der
vremdelingen en den naem en
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numero van het logement, voor drij guldens zullen geboet worden. Daerenboven
moeten de herbergiers of logijstweerden op een register geteekent op elcke bladtzijde
door een municipalen officier of eenen commissaris van police, opschrijven de
voornaemen, toenaemen, professie, qualiteijten, woonplaets, date van aenkomst en
vertrek van alle persoonen die zelfs maer eenen nagt bij hun zullen logeeren en alle
vijfthien daegen die registers voorleggen aen eenen - fol. 186 - officier van police of
anderen daertoe van de municipaliteijt aengestelden borger, op pene dat degene zulks
naelaetende in vijftig guldens zullen geboet worden(297).

(30 december 1795)
Op den 30 december vernam men 's morgens dat geduerende den gepasseerden nagt
verscheijde dieven gevangen sittende, zoo voor de laest begaene dieften zoo op
St.-Pieters, andere in vangenis deser stadt aldaer hadden gepoogt een gat te breken
om te ontvlugten en reets zoo verre gevoordert waeren zoo men het niet hadde
gewaergeworden dat zij in eenige minuten laeter het alle zouden konnen ontvlugt
hebben. Sedert zijn alle de gevangene aldaer zeer nouw opgesloten geworden.

(31 december 1795)
Op den 31 december zijnde decadi of den 10 nivose of sneeuwmaendt, genaemt
vlegel(298), toegewijt aen den haet der tijrannen of verraeders, zooals in den almanak
kan gesien worden, heeft men desen morgen en 's middags als naer gewoonte op 't
carilion gespeelt, dog uijt geene huijsen zijn eenige drijcaleurige vaendels uijtgesteken
geworden. Nu geduerende het gepasseerde jaer de decadidaegen beschreven hebbende,
eijndige dezelve in hoop van haest een geluckiger decadi te zullen ontmoeten, etc.
CLXXXVII gaset van 31 december, etc. en eijnde van 't ons heeren Jesu Christi
1795.

Eindnoten:
(275) Velours de coton, katoenfluweel.
(276) Alambickslangen: een alambick is een destilleerketel, veelal in koper, om bv. jenever in te
stoken. De ketel werd afgesloten met een helmvormig deksel waaraan leidingen of slangen
werden bevestigd om de alcoholdampen af te voeren (met dank aan mevr. Anne Vandeput van
het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt).
(277) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 145-146.
(278) Cautaing: satijn?
Surtougout: waarschijnlijk stof voor overjassen.
(279) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 154-156.
(280) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 156-186.
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(281) De benaming voor de decade die overeenstemt met 11 december 1795 was hoyau: hak,
houweelvormige spade.
(282) Jacobus Tulpinck was de echtgenoot van Maria van Walleghem (geboren op 12 oktober 1762),
de jongere zus van de auteur. Op 15 juni 1795 werd hij als ‘dobbelstellier’ opgenomen in het
ambacht van de merceniers, net zoals zijn schoonvader en zwagers. Terzelfdertijd was hij ook
schipper. (zie MV. 1787, p. 9-17: Jozef van Walleghem, biografische nota).
(283) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 186-187.
(284) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 188-189.
(285) Een exemplaar van deze catalogus bevindt zich in de collectie van baron Emmanuel de Bethune,
Kasteel van Marke te Kortrijk.
(286) Bij het begin van de Franse tijd lijkt er inderdaad een stijging van de criminaliteit te zijn geweest,
vgl. S. TOP, Lodewijk Bakelandt en zijn bende. Bijdrage tot de studie van de groepscriminaliteit
rond 1800, voornamelijk in het Leiedepartement, Kortemark-Handzame, 1983.
(287) De Vendée was het centrum van de royalistische opstand tegen de revolutie. Hierop was een
wrede repressie gevolgd (G. LEFEBVRE, La Révolution française, 1963, passim).
(288) quintael: kwintaal, centenaar, een gewicht van 100 kg.
(289) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 189-191.
(290) De benaming voor de decade die overeenstemt met 21 december 1795 was pelle: schop.
(291) Wellicht gaat het hier om het ‘generaal kerkhof’ buiten de stad aangelegd onder Jozef II, in de
volksmond ‘het rapestik’ genoemd, thans de centrale begraafplaats van Brugge. Deze was tussen
eind november 1789 en april 1805 min of meer in onbruik. Men mocht in deze tijdspanne
opnieuw op de kerkhoven rond de parochiekerken begraven, wat bij de Bruggelingen veruit de
voorkeur genoot. Zie A. VANDEWALLE, De 19de-eeuwse centrale begraafplaats van Brugge
in historisch perspectief, Brugs Ommeland, jg. 26 (1986), p. 207; en zie MV. 1791, n. 86. Het
huidig gietijzeren kalvariekruis op een natuurstenen sokkel dateert uit 1852, maar voordien wellicht al van bij de aanleg van het kerkhof en in elk geval vanaf 1787 - stond er een ouder
exemplaar, vermoedelijk in hout. ID., Ibid., p. 209; V. BOUCKAERT, W.P. DEZUTTER, M.
STRUYE, J. VAN CLEVEN en A. VANDEWALLE, De centrale begraafplaats te
Assebroek-Brugge. Beknopte gids, Brugge, 1993, p. 54-56.
(292) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 191-194; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 43, nr. 44.
(293) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 199-200.
(294) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 202-204.
(295) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 200-202.
De kasselrij van het Brugse Vrije bestond uit drie soorten gebieden: het platteland, de
‘appendantse’ heerlijkheden en de ‘contribuante’ heerlijkheden. Het platteland was de kasselrij
in eigenlijke zin, verdeeld in ‘ambachten’, waar de schepenen van het Vrije de volledige
bestuurlijke en rechterlijke macht uitoefenden. De heerlijkheden waren zelfstandiger, hadden
eigen schepenen of ‘wetten’ en betaalden een eigen belastingsquote aan de kasselrij. De
appendanten volgden nog het gewoonterecht en de reglementen van het Vrije en waren deelachtig
aan de privilegies ervan; de contribuanten hadden een eigen gewoonterecht enz. De band die
ze met het Vrije hadden beperkte zich tot het ‘contribueren’ of betalen van een proportionele
bijdrage in de belastingen van de kasselrij. Deze belastingen - de ‘buitenkosten’ - werden in al
deze gebieden ‘gepoint’ of verdeeld over de bewoners, samen met de ‘binnenkosten’ of eigen
bestuurskosten van de heerlijkheid of parochie in kwestie. Zie J. DE SMET, Het bestuur van
het graafschap Vlaanderen. Het Brugse Vrije, de feodaliteit, de adel, Brugge, 1941, p. 8-11;
L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume du Bourg de Bruges, dl. I, Brussel, 1883, p. 68-76;
K. MADDENS, Het verschil tussen de ‘pointinghe’ en de ‘zettinghe’ voornamelijk in het Brugse
Vrije, 1515-1550, in: Standen en Landen, XLIV, 1968, p. 46-47; A. VANDEWALLE,
Heerlijkheden op het einde van het Ancien Régime. Het voorbeeld van Gits-Ogierlande..., in:
Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LVI, 1978, p. 354-398, passim.
(296) Door de wet van 19 Frimaire IV (10 december 1795) kondigde de Conventie een gedwongen
lening van 600 miljoen livres aan. De lening moest in muntstukken worden betaald. Het was
trouwens de bedoeling van de Conventie om de assignaten af te schaffen en terug op munten
over te schakelen. De Belgische departementen zouden eerst 40 miljoen en dan later slechts 30
miljoen moeten bijdragen. In het totaal werd slecht 18 miljoen opgehaald. Brugge moest
oorspronkelijk 1.140.465 livres en later slechts 800.000 livres bijdragen. Op 19 januari 1797
hadden de Bruggelingen slecht 524.692 livres betaald. Tegen deze gedwongen lening die door
25% van de bevolking, de rijksten, moest worden betaald, rees heel wat verzet. De Fransen
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reageerden met dwangmaatregelen (W. BOUSSY, o.c., p. 37-66; J. GODECHOT, Les
Institutions, o.c., p. 432-434).
(297) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 204-205.
(298) De benaming voor de decade die overeenstemt met 31 december 1795 was fléau: dorsvlegel.
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Noten bij Merckenweerdigste voorvallen 1795
Gebruikte afkortingen:
DG.: Daegelijksche Gevallen (uitg. vanaf 1787).
MV.: Merckenweerdigste Voorvallen (uitg. vanaf 1787).
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 1795
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Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1795
Jaerschrift
tUssChenIn 't aL Der strengste saIsoen VoorWaer, begInt hIer het
eenDUIJst seVenhonDert en VIJfentnegentIChste Iaer
[Januari]
(1 januarij 1795)
- fol. 325 - Op den 1 januarij naerdat er op de laeste daegen van het gepasseerde jaer
veele sneeuw gevallen was, begonde het wederom zeer hevig te vriesen, tot op den
6 deser, wanneer het weder in doijweder scheen te zullen veranderen. Tegens den
avond wiert dese stadt met eenen zoo dikken smoor overdekt, dat men langs de
straeten nauwelijks malkaer tegenkomende konde sien. Geduerende den nagt viel
een soort van bremel(1) waerdoor 's morgens alle de huijsen en de vroeg uijtgaende
persoonen zoo wit als duijven waeren, naer het vallen van welcke den vorst, met
eenen zeer fellen windt, nog veel heviger als tevooren hernomen heeft, tot op den
12 deser, wanneer men seker meijnde - fol. 326 - het doeijweder getroffen te hebben,
terwijl het heden tot laet in den avond, geduerende den geheelen dag regende, zoodat
de hart bevrosen straeten reets zeer vuijl waeren, en begonden te ontdoijen, dog den
volgenden morgen was tot elks verwondering alles wederom toegevrosen, zoodat
op de straeten op het ontdoijede, andermael toegevrosen water, zoo gladdig was dat
er 's morgens verscheijde ongelucken voorvielen en differente vroeg uijtgaende
persoonen hunne armen en beenen braeken. Desen vorst continueerde andermael
met eene groote hevigheijd tot op den 16 deser, wanneer het weder tegens den avond
wederom in sneeuw veranderde, welcke tusschen nu en dan fel sneeuwen en vriesen
continueerde tot op den 27 deser, wanneer het streng winterweder zonder voorbeelt
deser eeuw in swaeren regen en doeijweder verandert was, wederom op den hart
vervrosen grond, zoodaenig gladdig zijnde dat er wederom verscheijde ongelucken
voorvielen. Geduerende dees ongeluckige daegen zijn er verscheijde persoonen, zoo
binnen als buijten dese stadt, van d'overgroote koude - fol. 327 - teenemael
doodtgevrosen zijn, gelijk ook verscheijde andere ongeluckig en zeer subitelijk
overleden zijn.
Zoo groot heeft de vorst en koude deser daegen geweest, dat de zee zelfs zoodaenig
toegevrosen is dat de Fransche legers met kanon- en bagasewaegens over dezelve
zijn konnen trekken en door dien middel op minder dan vier weken de seven
provencien van Holant en Zeelant verovert hebben(2). Geene gepasseerde harde winters
deser eeuw konnen aen het gepasseerde van desen winter vergeleken worden,
waerdoor zulks verselt met de ongeluckige tijdtsomstandigheden, de schaersheijd
van alle levensmiddelen overgroot is, temeer omdat veele landtvrugten besonder de
aerdappelen reets op veele plaetsen vervrosen zijn.

(28 januarij 1795)
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Op den 28 januarij tegens den avond veranderde schielijk den westen windt naer den
noorden en het begonde wederom hevig te sneeuwen, naerdat het sedert gistermorgen
met eenen zeer hevigen regen bij uijtnementheijd gedoijt hadde, zoodaenig dat door
de nog niet ontdoeijde daeken en goten veele huijsen en muebels beschaedigt waeren,
en in veele - fol. 328 - huijsen d'overstroomingen
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zoodaenig waeren dat men het water heeft moeten te voordueren uijtvaegen, gelijk
ook veele kelders zeer beschaedigt zijn, doordien alle waterloopen zoodaenig bevrosen
zijn dat men dezelve niet seffens heeft konnen losmaeken.

(29 januarij 1795)
Op den 29 januarij 's morgens was men naer dit begonnen doeijweder in d'uijterste
verslaegentheijd gedompelt, doordien men alle het tevooren ontdoeijde wederom
zeer hart bevrosen saeg, waerom men in 't algemeen bevreest is zoo het vriesende
weder nu wederom met hevigheijd begint, dat door het geduerig ontdoijen en dan
wederom vriesen den geheelen gesaeijden aenstaenden ougst zal vervrosen zijn, van
welcke ons Godt behoeden mag. Dit weder continueerde tot op den 3 februarij, dog
zonder groote hevigheijd of windt, wanneer heden het weder geduerende twee daegen
en nagten in een overvloedig sneeuwende weder veranderde, daernae scheen het alle
daeg te zullen doeijen en 's morgens was alles vervrosen, zoodat alle poogingen die
er met d'ijsbrekers gedaen worden, vrugteloos waeren, totdat het eijndelinge op den
8 februarij den Almogenden Godt behaegt heeft onse landtstreeken met een gewenscht
doijweder te segenen.

Eindnoten:
(1) Bremel: rijm, L.-L. DE BO, Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873, p. 187.
(2) Zie MV. 1795, f. 18, 19 en n. 9.

[Februari]
(13 februarij 1795)
- fol. 329 - Op den 13 februarij saeg men voor d'eerste mael sedert ontrent agt weken
de Gendsche en Oostensche bargien(3) afvaeren, terwijl men nu reets sedert vijf daegen
een gewenscht doeijweder ontmoet heeft, waeruijt men siet d'almogentheijd van
Godt, en dat alle de vrugteloose poogingen die er met d'ijsbrekers geduerende den
vorst gedaen geweest hebben, vrugteloos zijn geweest. Op heden nogtans was men
in de grootste verslaegentheijd gedompelt op het zien hernemen van het seltsaemig
winterweder, hetzelve heden wederom in een fel sneeuwweder verandert zijnde. Des
anderdaegs 's morgens was alles wederom toegevrosen en desen vorst continueerde
tot op den 18 februarij met zoodaenige hevigheijd dat wederom de bargien bleeven
stil liggen. Het weder op heden en de drij volgende daegen wederom in sneeuwweder
verandert zijnde, met eenen zoodaenigen fellen noordenwindt dat het zoo kout was
als dat het op eenige daegen van desen winter geweest heeft, totdat het eijndelinge
naer het uijtstaen van alle rampen en miserien - fol. 330 - in dese ongeluckige
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tijdtsomstandigheden en winterweder zonder voorbeelt aen den Almogenden Godt
behaegt heeft op den 23 februarij onse landtsstreken met een gewenscht doeijweder
te segenen. Uijt welke men verhoopt dat den in alle deelen lijdenden koophandel,
die door het toevriesen der waters nu sedert meer dan 10 weken gestremt licht, zal
gaen herleven en dat de eetwaeren van d'eerste nootsaekelijkheijd, die in alle deelen
ontbreken, nu zullen gaen komen aenkomen, want zoo wegens de
tijdtsomstandigheden als den vorst is alles en besonder den visch ontbrekende, want
behalvens dat er geen gemeene of versche visch voor gelt te bekomen is, wordt d'oude
molue(4) en salm die er zeer schaers is tot 14 stuijvers het pond verkogt en alle ander
waeren naer advenante. En dat de dierte in alles nog meer zal veroorsaeken is dat
alom meest de aerdappelen en groensels vervrosen zijn, en niet zonder redens is men
bevreest dat er door het nu weder doeijen en dan vriesen veele graenen, koolsaet en
sucrioen zal vervrosen zijn, uijt welke dat Godt behoede den hongersnood algemeen
zoude konnen worden.

(28 februarij 1795)
- fol. 331 - Op den 28 februarij was het gewenscht doeijweder dat men tot heden
ontmoet heeft, wederom tot elks groote verwonderinge verandert in een zoodaenig
sneeuwweder en fellen windt dat de sneeuw zoo den grond niet teenemael hadde
ontdoeijt geweest, meer dan twee voeten hoog zoude gelegen hebben. Dit weder
continueerde tot laet in den avond, wanneer het andermael
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begon te vriesen, zoodaenig dat de straeten 's morgens wederom teenemael bevrosen
laegen. Tot op den 5 maerte continueerde wederom dit seltsaemig vriesende weder,
dog met zoodaenig geen hevigheijd dat de vaert der bargien gestremt wiert, wanneer
het heden voor goet gelukt is een eijnde te zien van een langduerigen winter zonder
bijnae voorbeelt.
Tusschen de menigvuldige rampen die door dit weder veroorsakt zijn, verneemt
men nu schrikkelijcke ongelucken die zoo in Holant als d'overs van den Rijn, door
d'overstroomingen zoo te lande als in de steden voorgevallen zijn. Eene saeke is er
te bewonderen dat nu binnen dese stadt naer zoo een langduerige koude nauwelijks
straeten gevonden worden waer niet verscheijde huijsen met de kinder- - fol. 332 pockskens aengetast zijn, waerdoor niet alleen menige kinders, maer zelfs veele
bejaerde persoonen aengetast en naer het graf gesleept worden. Welken
buijtengewonen brant en besmettelijcke plaege in dit jaergetijde toegeschreven wordt
aen d'alderongeluckigste rampen des oorloogs en imflammatie der locht, waeraen
nu het ongeluckig Nederland maer al te veel is blootgestelt geworden.

Eindnoten:
(3) Zie Een trekschuit voor koningen. De Barge tussen Gent en Brugge, tentoonstellingscatalogus,
Gent 1993.
(4) Molue: labberdaan, gezouten kabeljauw (DE BO, o.c., p. 709).

[Maart]
(14 en 15 maerte 1795)
In den nagt tusschen den 14 en 15 maerte, naerdat het wederom met eenen fellen
noordenwindt bij uijtnementheijd kout geweest hadde, sneeuwde het andermael
geduerende desen nagt, zoodaenig dat de sneeuw des morgens wederom meer dan
een voet hoog was liggende, welcke weder daernae geduerende eenige daegen in
koude regenvlaegen veranderde, tot groote schaede van de nog menige onbesaeijde
landen, terwijl door het ingevallen doeijweder en menige gevallen sneeuw meest alle
de landen zoodaenig overstroomt liggen dat die niet konnen besaeijt worden, zoodat
men vreest indien de regens aenhouden, hierdoor nog eene meerdere dierte te zullen
veroorsakt worden.

(22 maerte 1795)
- fol. 333 - Op den 22 maerte stierf eene dochter op de volgende wijse met haer kint
seer subitelijk. Dese in een groot huijs deser stadt voor dienstmaert gewoont hebbende
en alsnu daeruijt verhuijst zijnde, is t'huijs gegaen ten huijse van sr. Loire, mercenier
in St.-Jansstraete. Dezelve den gepasseerden nagt aldaer slaepen gegaen zijnde,
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zonder dat men de minste teekens van ongeluk aen haer bespuerde, was men 's
morgens in 't zelve huijs ten uijtersten verwondert, dat dees dochter reets laet in den
morgen zijnde nog niet ontwaekt was. Men ging naer haere kamer zien en met
verslaegentheijd saeg men dat dees dochter die geduerende den nagt een doodt kint
gebaert hadde, doodt nevens hetzelve lag, uijt welke genoegsaem af te meten is wat
miserien en ellende dese geduerende desen nagt onderstaen heeft, of uijt vreese,
schaemte of magteloosheijd niemant hebbende konnen bij zig roepen. Aldus met
haere ongeluckige vrugt den slagoffer van haere dwaese vermetentheijd geworden
zijnde.

[April]
(1 april 1795)
- fol. 334 - Op den 1 april wiert met het aenbreken van den dag, langs de straeten
liggende deser stadt, doodt gevonden sekeren man genaemt Sibourger, sanger van
stijle, welke men vermoed op de volgende wijse ongeluckig aen zijn eijnde gekomen
te zijn. Desen sedert lang den drank zeer veel gefrequenteert hebbende, is
waerschijnelijk den gepasseerden avond, droncke zijnde, van d'eene plaetse gevallen
op d'ander langs de straete welcke men temeer vermoed, omdat zijn hooft seer gekwest
gevonden is en heeft aldus zig zelven niet meer konnende verhelpen, ongeluckiglijk
het leven verlooren.
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Sedert meer dan agt daegen ontmoet men alsnu een seltsaemig weder, het is daegelijks
geduerende den dag schoon weder en zonneschijn, dog zoo kout alsof het winter
waere. 's Morgens tot tusschen agt en negen uren smoort het zoodaenig dat men
nauwelijks malkaer zien kan, desen smoor telkens tegens den avond nog heviger
hernemende. Door hetzelve ongesont weder veele siekten veroorsakt wordende.

(4 april 1795)
- fol. 335 - Op den 4 april wiert 's morgens op de volgende wijse doodt op zijn bedde
gevonden sr. Dethieu(5), jongman, alleen wonende bij St.-Salvatorskercke. Desen den
voorigen avond naer gewoonte geëten en gedronken hebbende, heeft ontrent den
negen de dienstmaert die hem daegelijks diende laeten weggaen, welcke des
anderdaegs in desen huijse gekomen zijnde, met de grootste verbaestheijd saeg dat
haeren meester, teenemael gekleet en purper uijtgeslegen, doodt op zijn bedde lag.
Naerdat de vrienden toegekomen waeren, hebben zij ondervonden dat het gelt dat
hij besat, eene menigte assignaten, zijne goude horlogie en meer andere effecten die
hij in zijn leven gehadt heeft, niet meer in zijn huijs te bevinden waeren, waerom
hierop menige speculatien gemakt worden.

(9 april 1795)
Op den 9 april is ook eene vrouwe, genaemt Torreborre(6), wonende aen den Bloedtput,
zeer subitelijk overleden, dese van een bloetspouwinge overvallen zijnde is in den
tijdt van eenige minuten overleden, zonder dat haer eenige geestelijcke of tijdelijcke
hulpe konde toegebragt worden.

(24 april 1795)
- fol. 336 - Op den 24 april is eene vrouwe, wonende ontrent Blendekenscapelle, zeer
ongeluckig en subitelijk overleden. Dese geduerende desen morgen als naer gewoonte
naer de mart gegaen zijnde, tot het koopen van de eetwaeren die zij noodig hadde,
is thuijs gekomen zijnde in eene beswimtheijd gevallen, seffens wierden alle middelen
in 't werk gestelt om haer tot kennis te brengen, dog alles was vrugteloos, want zij
overleden was aleer dat haer eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt
worden.
Door d'ongeluckige tijdtsomstandigheden die wij nu beleeven, sedert den inval
van de Fransche troupen in de Nederlanden en door de menige alteratien die men in
alle de ongeluckige gevallen onderstaen heeft, worden nu veele menschen vroegtijdig
en subitelijk naer het graf gesleept, welke toegeweten word aen den schrik waermede
het meesten deel der menschen nog bevangen is. Van den anderen kant zijn alle de
eetwaeren en besonderlijk het graen zeer schaers en dier, temeer omdat er wegens
het papieregeit of assignaten nauwelijks eenige waeren meer naer de marten toegebragt
worden.
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Eindnoten:
(5) Dit is Peter Dethieu, zoon van Petrus en Francisca Vander Straete, 27 jaar oud. Vader Dethieu
is de bekende Brugse goud- en zilversmid. (SAB., doop-, trouw- begraafboeken van de stad
Brugge, nr. 71; SAB., reeksnr. 114: Wetsvernieuwingen, 1762-1795 en M. VANDEBROEK,
Een genealogisch handschrift ‘Dethieu’ te Brugge, 1793-1794, in: Vlaamse Stam, 27 (1991),
p. 331).
(6) Het betreft hier Thérèse Torreborre, dochter van Aurelius en Maria van Hevel, echtgenote van
Petrus Marquant. Bij haar overlijden was ze 26 jaar oud (zie SAB., doop-, trouw- begraafboeken
van de stad Brugge, nr. 71).

[Mei]
(3 meij 1795)
- fol. 337 - Op den 3 meij en geduerende de geheele foire van desen jaere, is in eene
cabaene afgeslegen van planken op het Pandreijken vertoont geworden, hetzelve
konstig horlogiewerk, dat aldaer reets sedert verscheijde jaeren in de meij vertoont
is geworden, zooals hiervooren fol. 235 kan gesien worden(7). Behalvens de Fransche
commedie die daegelijks vertoont wordt in 't commediehuijs, zijn geduerende dese
foire geen ander vermaekelijkheden vertoont, dan alleen eenige marionettespeelen
en andere konsten die daegelijks langs de straeten vertoont wierden.

(10 meij 1795)
Op den 10 meij verneemt men uijt de stadt Oostende aldaer een groot ongeluck
voorgevallen te zijn, veroorsakt door het overgroot kout en windig weder dat men
nu maer al te veel voor het jaergetijde ontmoet. Vijf lootsgesellen met eene
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schuijt uijtvaerende om een coopvaerdijeschip, dat in perijkel van vergaen was, af
te haelen, zoo sloog, dezelve reets in volle zee zijnde, de schuijte om en dezelve fol. 338 - vijf ongeluckige wierden uijt dezelve in volle zee gesmeten, twee van
dezelve ontkwaemen de doodt door het swemmen, meer doodt dan levendig het
aenkomende schip genaedert zijnde op welke zij opgenomen wierden, terwijl de drij
andere ongeluckig verdronken zonder van iemant te konnen geholpen worden, welke
zeer beklaegt worden, temeer omdat zij alle drij eene vrouw en verscheijde levende
kinderen zijn agterlaetenden.

(17 meij 1795)
Op den 17 meij stierf 's morgens zeer subitelijk den eerw. heer Knudde(8), capelaen
van de parochiale kercke van St.-Walburge, wonende bij dezelve kercke. Desen heer
zig gereet maekende om misse te gaen lesen, is in eene beswintheijd gevallen en
kortswillig overleden, zonder dat hem eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde
toegebragt worden. Desen avond is ook zonder eenige geregten te konnen ontfangen,
zeer ongeluckig met haer kint in baerensnoodt overleden de vrouwe van sr. Vos(9),
herbergier in St.-Nicolaesstraete, zonder dat haer eenige de minste hulpe konde
toegebragt worden.

(28 meij 1795)
- fol. 339 - Op den 28 meij veranderde eijndelinge het kout windig weder, dat men
nu voor den tijdt van dit jaersaijsoen sedert meer dan drij weken ontmoet heeft, in
eenen aengenaemen regen die nu zooveel temeer van elk verlangt en verwagt wordt
omdat door den gepasseerden winter bijnae zonder voorbeelt, alle de groensels zeer
veragtert zijn en door d'alderongeluckigste tijdtsomstandigheden die wij nu beleeven,
alle eetwaeren nauwelijks voor gelt meer koopbaer zijn, d'aerdappelen die geduerende
den gepasseerden winter meest alle vervrosen zijn, worden maer zeer schaers meer
gevonden, de terwe wordt reets tot drij croonstukken de maete verkogt en ook maer
zeer schaers meer te lande bevonden, terwijl alles in menigte naer het Fransche
weggevoert wordt. Alle andere eetwaeren zijn dier naer advenant, zoodat van nu af
nog het jaer 1740(10), nog andere ongeluckige jaeren deser eeuw, wegens de dierte en
schaersheijd daeraen vergeleken konnen worden.

(31 meij 1795)
- fol. 340 - Op den 31 meij gebuerde in de capelle van den H. Nicolaus, toebehoorende
aen de vrije neeringen van de merceniers(11) een ongeluk dat het grootste wanorder
baerde. Eenen pater discals reets van hooge [leeftijd] aldaer 's morgens om 7 uren
misse lesende en ten gelucke de h. nutting geeijndigt hebbende, viel op 't onvoorsiens
in eene beswintheijd, dusdaenig dat hij plat op den autaer ter aerden viel, degone die
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in de kerk waeren, spanden alle devoiren in om hem wederom tot zig zelven te helpen,
hetwelk naer ontrent eene halve ure geluckte, zoodat hij nog zoo verre hij de h. misse
eijndigde, waeruijt men dunken kan welcke ontsteltenis zulks in die kerk onder het
tegewoordig zijnde volk veroorsakt heeft.

Eindnoten:
(7) Zie DG. 1791-1792, p. 91-92 (f. 183-185) en p. 193-194 (f. 235-238); DG. 1793-1794, p. 100
(f. 272) en p. 179 (f. 307).
(8) Op 16 mei 1795 overleed Bartholomeus Knudde, kapelaan, zoon van Jacobus en Laurentia
Berghgrave op de leeftijd van 73 jaar. Hij werd gedoopt in de katholieke kerk te IJzendijke (nu
Zeeuws-Vlaanderen) (SAB., Doop-, trouw- begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71).
(9) Anna Saelens, echtgenote van Josephus de Vos overleed te Brugge op 17 mei 1795, 31 jaar
oud. (SAB., Doop-, trouw- begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71).
(10) Over de toestand in Brugge in 1740 zie B. SCHOTTE, Brugge in 1740, in: Brugs Ommeland,
33 (1993), p. 133-161.
(11) In de Sint-Niklaasstraat, zie: MV. 1791-1792, p. 8, f. 1 en p.72, n. 1.

[Juni]
(1 junij 1795)
Op den 10 junij den koster van de parochiale kerke van St.-Jacobs 's morgens de
kerk meenende in te treden, vond aen de kerkduere liggen een carbaes(12) in welke
een nieuw geboren levende kint was, hetzelve wiert ten desen daege in die kerk
gedoopt en genaemt Marij Van der Kerkdueren. Hetzelve kint wiert in 't
vondelingshuijs besteet en is daegs daernaer in hetzelve des nagts overleden gevonden
geworden.

(17 junij 1795)
- fol. 341 - Op den 17 junij ontfing men alhier binnen Brugge de tijding van een zeer
beklaegelijk ongeluk dat desen morgen tot Oostende voorgevallen is.
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D'heer Oudevaere, consul van den koning van Denemarken en koopman deser stadt(13),
sedert eenige daegen zig bij zijnen broeder tot Oostende opgehouden hebbende, en
heden van zinne geweest hebbende naer Brugge wederom te keeren, is in den vroegen
morgen verscheijde mael langs de zeedijken van Oostende gesien geweest en wiert
korts daernae vermist. Naerdat eenigen tijdt naer desen heer gesogt was, saeg men
eijndeling dat hij doodt uijt de zee gesmeten was, welcke tijding seffens onder groote
ontsteltenis naer dese stadt Brugge gesonden wiert. Geen twijffel blijft er over desen
heeft zig zelven ongeluckig in zee geworpen, als wanhopig zijnde over de ongeluckige
tijdtsomstandigheden die wij beleven en temeer omdat desen heer zeer lang in Holant
gevlugt geweest hebbende bij zijne wederkomst zijne affairens zeer verwert gevonden
heeft.

(26 junij 1795)
- fol. 342 - Op den 26 junij stie(r)f zeer subitelijk eene jonge dochter, genaemt
Hostens(14), oudt circa 17 jaeren, langs de Ezelstraete gaende, dese aldaer op 't
onvoorsiens met eene swaere bloetspouwinge langs den mont overvallen wordende,
zoodaenig dat dezelve niet konde gestut worden, is ter aerde nedergevallen en
ongeluckig overleden, zonder dat haer niettegenstaende alle devoiren eenige de
minste geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

Eindnoten:
(12) Carbaes: korf, mand (Fr.: cabas) (DE BO, o.c., p. 493).
(13) In het overlijdensregister wordt Inghelbertus Josephus Odevaere, gedoopt in Sint-Donaas
vermeld. Hij was de echtgenoot van Joanna Theresia Wybo en overleed op 83 jarige leeftijd.
Hij is de vader van de schilder Jozef Odevaere. (SAB., Doop-, trouw- begraafboeken van de
stad Brugge, nr. 71).
(14) Hier vergist Van Walleghem zich. Volgens het overlijdensregister stierf Cordula Joanna, dochter
van Paulus Jacobus Hostens en Joanne Provoost op 26 juli 1795. Het kind was dan amper 4
jaar oud. (SAB., Doop-, trouw- begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71).

[Juli]
(2 julij 1795)
Op den 2 julij is zoo subitelijk en ongeluckig als de voorgaende overleden sr.
Suereman(15), schilder, wonende langs de Spiegelreije. Desen nog heel desen morgen
aen eene gevel deser stadt gewerkt en geschildert hebbende, is op den noen thuijs
gekomen om het middagmael te nemen, maer nauwelijks thuijs gekomen zijnde, is
hij in eene beswintheijd gevallen, dusdaenig dat hij ook in den tijdt van eenige minuten
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overleden is, zonder dat hem niettegenstaende alle den spoed die er gemakt wiert
ook eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

(18 julij 1795)
- fol. 343 - Op den 18 julij is eijndelinge het weder verandert in eene aengenaeme
somerwarmte naerdat men nu geduerende den tijdt van meer dan ses gepasseerde
weken een zeer seltsaemig weder voor dit tegenwoordig jaergetijde ontmoet heeft.
Alle daegen 's morgens en 's avons was het kout alsof het winter zoude geweest
hebben, tusschen een duijster weder zonder dat men nauwelijks sonneschijn saeg,
regende het bijnae daegelijks eenen dikken stufagtigen regen totdat eijndelinge het
weder op heden in eene aengenaeme warmte en sonneschijn verandert is, welke
geduerde met eene groote warmte tot op den 21 julij naermiddag, wanneer het weder
schielijk in eene swaere regen-, donder- en blixemvlaeg veranderde, waeruijt men
nu verhoopt het somerweder te zullen continueeren, welke voor den aenstaenden
ougst en landtvrugten hoogst noodig is geworden, omdat het weijnig graen dat er
nog is, reets zoo hoog in prijs is dat het gemeente die bijnae niet meer kan koopen
en het terwegraen reets tot negen à thien guldens de maete verkogt wordt.

(25 julij 1795)
- fol. 344 - Op den 25 julij stierf eenen man genaemt Stevens, vleeschhouwer van
stijle, wonende in de Besemstraete, zeer subitelijk, want desen, desen morgen zijnde
martdag, besig zijnde met vleesch te kappen, is op 't onvoorsiens in eene qualijkte
gevallen en zonder dat nauwelijks tijdt was om hem de H. Olie toe te reijken, zeer
subitelijk overleden. Zijne vrouw die nog verscheijde levende kinderen heeft, was
hierover zeer verschrikt en groot swaer zijnde, is zij nog desen morgen verlost
geworden, niet zonder groot perijkel waerin men meijnde dat moeder en kint zouden
vergaen hebben.
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Heden om elf uren tot naermiddag ontrent den drij uren ontmoete men zoodaenige
aenhoudende stortvlaegen vermengelt met haegelsteenen, dat geene ouderlingen die
leven geheugen oijt diergelijcke vlaegen gesien te hebben. Veele huijsen wierden
beschaedigt en het water stont bij plaetsen in de stadt dat men daerop vaeren konde.
Hierop is wederom gevolgt een kout regenachtig weder, zoodat men voor den ougst
zeer bevreest is.

Eindnoten:
(15) Op 2 juli 1795 overleed op 42-jarige leeftijd Joannes Surmont op de Sint-Walburgaparochie.
Hij was de echtgenoot van Isabella Sabot (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad
Brugge, 1795, nr. 71).

[Augustus]
(2 augusti 1795)
- fol. 345 - Op den 2 augusti is zeer subitelijk overleden d'huijsvrouw van sieur
Vanlede, wonende langs de Langereije, want dese desen morgen naer de kercke
gegaen zijnde is seffens uijt dezelve moeten komen, haer niet wel bevindende en ten
besten mogelijk zijnde naer haer huijs geleijt zijnde, is zij aldaer kortswillig overleden
zonder dat haer niettegenstaende alle devoiren die er gedaen wierden eenige
geestelijcke ofte tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

(7 augusti 1795)
Op den 7 augusti is zoo subitelijk als de voorgaende overleden, eenen man genaemt
Livinus Vandervenet(16), woonende in Groeninge, welcken desen middag op het
noenmael een goede portie platte boonen en eenig vleesch geëten hebbende, is naer
den noen gegaen ten huijse van den heer kanonink Genellis om een voer hout in
desen huijse op te doen, wanneer hij in den naermiddag in eene qualijckte viel en
seffens zonder eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe stierf, dus ongeluckig doodt
naer zijn huijs gedraegen wordende.

(18 augusti 1795)
- fol. 346 - Op den 18 augusti is wederom eene jonge dochter, oudt ontrent 17 jaeren,
wonende bij de Sloterbrugge, zeer subitelijk overleden. Dese seffens overvallen
wordende door eene swaere bloetspouwinge langs den mondt, zoodaenig dat dezelve
door geene middelen konde gestremt worden, is in den tijdt van minder dan eene
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halve ure overleden, zonder dat haer niettegenstaende alle devoiren die er gedaen
wierden eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

(29 augusti 1795)
Op den 29 augusti is zoo subitelijk als de voorgaende overleden, eene vrouwe
wonende op de parochie van St.-Gillis niet verre van dezelve kercke, dese op desen
morgen naer de mart gegaen zijnde, zeijde zig thuijs komende niet wel te bevinden
en viel op 't onvoorsiens van haer zelven, ook kortswillig stervende, zonder dat haer
eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

Eindnoten:
(16) In de overlijdensakte wordt zijn naam gespeld als Livinus Van der Finnet. Hij werd geboren
op de O.-L.-Vrouweparochie, 3e portie als zoon van Andreas en Anna Daegeraet. Zijn echtgenote
was Godeliva Patronilla Duran. Bij zijn overlijden was hij ca. 70 jaar oud. (SAB., Doop-, trouwen begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71).

[September]
(9 september 1795)
- fol. 347 - Op den 9 september verdronk eenen jongen van ontrent twalf jaeren,
wonende in d'Ezelsstraete, zeer ongeluckig in de veste niet verre van de Ezelpoorte.
Dese aldaer leerende swemmen en buijten grondt gedreven zijnde, konde zig zelven
niet meer redden, dusdaenig dat hij naer den grond sonk, en niettegenstaende de
devoiren die d'andere jongers deden om hem te redden, is hij ongeluckig doodt uijt
het water getrokken geworden.
Door het bij uijtnementheijd warm en schoon weder, dat nu sedert meer dan eene
geheele maendt aenhout, is het swemmen dat nu nergens verboden wordt, zoo in de
waters deser stadt als in de vesten, zoo algemeen dat men alom in de waters niet
anders meer is siende.

(12 september 1795)
Op den 12 september veranderde naer den noen schielijk het aenhoudende warm en
schoon weder in eene zoo swaere regenvlaeg dat het scheen eene
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wolkbruek te zijn, dog zonder donder of blixem, die men nog nauwelijks van desen
somer gewaer geworden heeft, is het weder daernaer in schoon weder verandert
geworden.

(22 september 1795)
- fol. 348 - Op den 22 september is eene vrouwe, wonende in de Carmesstraete, zeer
subitelijk overleden, dese desen morgen naer de kerk gegaen zijnde om misse te
hooren, is van dezelve thuijs gekomen en op 't onvoorsiens van haer zelven gevallen,
alle mogelijcke devoiren wierden aengewent om haer tot haer verstant te doen
wederbekomen, dog alles was vrugteloos, zoodat dezelve korten tijdt daernaer
overleden is naer alleen met haeste de H. Olie ontfangen te hebben.

(29 september 1795)
Op den 29 september is nog ongeluckiger en subitelijker als de voorgaende overleden
eenen pater, genaemt Rouws, van het clooster der eerw. paters Augustinen, welcken
desen morgen als naer gewoonte naer de metten niet gekomen zijnde, ging men in
den morgen zien naer zijne celle wat er mogt schillen, omdat hij niet te voorschijn
kwaem, maer verschrikt en verwondert was men wanneer men desen pater nevens
zijn bedde vond doodt zitten, waerschijnelijk aldus aen eene beroerte ongeluckig
overleden zijnde.

[Oktober]
(6 oktober 1795)
- fol. 349 - Op den 6 oktober is den soon van sr. Saemels, wonende in de
Naeldestraete, oudt tusschen thien en elf jaeren, ongeluckig aen zijne doodt gekomen.
Desen met andere jongers in eenen boomgaert spelende en het fruijt staende op de
boomen met steenen afwerpende, heeft eenen steen desen ongeluckig op zijn hooft
getroffen, zoodaenig dat een deel zijner herssenen getroffen zijnde, den zelven ter
plaetse is overleden, zonder dat door de jongers die bij den zelven ontrent waeren,
eer dat er hulpe toekwam, het bloet is konnen gestremt worden.

(11 oktober 1795)
Op den 11 oktober is zeer subitelijk overleden den eerw. pater procurator van het
clooster der Discalsen, zijnde sedert eenige jaeren jubilaris van professie. Desen
pater daegelijks wegens zijnen hoogen ouderdom, daegelijks door den hovenier van
het clooster gewekt en geholpen wordende, heeft desen hem desen morgen in zijn
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bedde vinden doodt liggen, schoon hij hem den voorigen avond in gesontheijd
verlaeten hadde.

(26 oktober 1795)
- fol. 350 - Op den 26 oktober wiert 's morgens door de klinkers(17) deser stadt
uijtgeklonken eenen ouden man, oudt in de seventig jaeren, met eene grijse surtou
gekleet en hebbende witte grijse hairen, die sedert twee daegen vermist is en nergens
gevonden wordt, zullende aen degone den zelven levende ofte doodt konnen aenwijsen
eene goede belooning gegeven worden. Zoo men daernae vernomen heeft is desen
man nergens uijtgekomen, zoodat men presumeert dat denzelven verdronken is, want
zoo er geseijt wordt desen eenen priester uijt Vrankrijk is, die verlaeten van eenider,
gelijk er veele andere zijn, langs de dueren heeft moeten bedelen.
Tot nog toe ontmoet men een droog en medegaende weder, zoodat zoowel de
aerdappelen als het graen, droog zijn konnen opgedaen worden. Dit niettegenstaende
zijn dezelve gelijk het graen zeer dier, nu tot negen à thien schellingen wisselgelt
den sak op de mart verkogt wordende.

Eindnoten:
(17) Zie MV. 1789, p. 173, n. 418; MV. 1790, p. 168, n. 134.
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(November)
(6 november 1795)
- fol. 351 - Op den 6 november naerdat men sedert eenige daegen een regenagtig
weder verselt met donder, swaere haegel- en sneeuwvlaegen hadde ontmoet, verhief
zig schielijk om twee uren van desen morgen, zoodaenig eenen stormwindt,
vermengelt met donder-, blixem-, haegel- en sneeuwvlaegen die tot naer den seven
uren van desen morgen continueerde, dat geene ouderlingen geheugen, geduerende
dese eeuw zoodaenige stormwinden geweten te hebben, die om de menige schaede
die er zoo binnen dese stadt als te lande gebuert is, zoo aen huijsen, vensters,
schouwen, daeken, boomen, molens, etc. voorseker aen eene formeele aerdschudding
vergeleken wordt. D'omstandigheden van welcke, verders konnen gesien worden,
zooals dezelve in mijne beschrijvinge van de merkensweerdigste voorvallen binnen
en ontrent Brugge geschiet konnen gesien worden, en aldaer wijtloopig aengeteekent
zijn(18). Gelijk ook hoe eene vrouw wonende nevens d'herberge De Parijshalle zig
zelven desen avond in haeren regenbak verdroncken heeft.

(19 november 1795)
- fol. 352 - Op den 19 november tegens den avond was men wederom in de grootste
verlegentheijd gedompelt op het hooren oprijsen van eenen zeer swaeren windt,
temeer omdat de ongeluckige rampen die den storm van den 6 deser veroorsakt heeft,
nog vers in 't geheugen van eenider zijn, door de bijnaer ontelbaere boomen die
daegelijks te lande verkogt worden. Ontrent den 9 uren van desen avond was den
windt ten hoogsten, wanneer dezelve in eene swaere regenvlag veranderde en den
windt dede vallen. Des anderdaegs heeft men vernomen dat er nog eenige daeken
zijn beschaedigt geworden, waerschijnelijk die door den laesten storm loslaegen, en
dat op de parochie van Loppem een molenasse met de eckens is afgevlogen, die men
ook peijst in den laesten storm gekrakt te zijn. Tot het eijnde deser maendt en heeft
men niet dan smoorig, regenachtig en windig weder ontmoet, zonder dat men tot nog
toe eenige vorst gewaer heeft geworden.

Eindnoten:
(18) Zie MV. 1795, f. 154-156.

[December]
(7 december 1795)
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- fol. 353 - Op den 7 december is sr. Danckaert(19), jubilaris, wonende in de
Zilversmedenhuijsen(20), zeer subitelijk overleden, want desen 's morgens als naer
gewoonte thé gedronken en geëten hebbende, is op 't onvoorsiens in eene qualijckte
gevallen en zeer spoedig overleden, zonder dat hem eenige geestelijcke of tijdelijcke
hulpe konde toegebragt worden.
Den volgenden nagt is ook d'heer Arts(21), coopman in canten, wonende agter
d'halle, zeer subitelijk overleden, zoodaenig dat aen den zelven maer met alle haest
de H. Olie konde gegeven worden.

(14 december 1795)
Op den 14 december is zeer subitelijk in de schipperscapelle(22) overleden sr.
Heerentals(23), schipper, welken aldaer met d'andere schippers in eene recreatie zijnde,
speelde den heelen avond met de caerte, dog om agt uren nauwelijks begonst hebbende
te eten, is hij kwaelijk van zijn zelven gevallen, men liep seffens om - fol. 354 geestelijcke en tijdelijcke hulpe, dog alles was vrugteloos, want desen ongeluckigen
ter presentie der schippers reets overleden was eer dat er iemant was toegekomen en
dus door dezelve doodt naer zijn huijs gedraegen wiert.

(29 december 1795)
Op den 29 december is zoo subit als de voorgaende overleden, de weduwe
Delabaere(24), wonende in 't godtshuijs van St.-Nicolaes(25), op 't zeggen dat zij haer
niet wel gevoelde, wilde men haere kleederen afdoen, tusschen d'afdoening van
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welke zij schielijk haeren geest gaf, zonder dat haer eenige hulpe konde toegebragt
worden.
Gisteren is ook eenen comptoirbedienden in 't comptoir waer hij schreef agter
d'halle, doodt gevonden voor de duer liggende, welke moest ingegaen worden. Dese
en meer andere subite afstervingen die daegelijks voorvallen, worden toegeschreven
aen het sagt weder dat men tot nu toe ontmoet heeft, want men tot nog toe nog vorst,
nog sneeuw of kout weder gewaer geworden heeft.
Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi, 1795.

Eindnoten:
(19) Carolus Joannes Danckaert werd geboren op de Sint-Salvatorsparochie op 4 of 11 oktober 1714.
Hij was de zoon van Antonius en Carolina De Ceunijnck en weduwnaar van Maria Angela
Bossette. In 1745 was hij lid van het bestuur van het ambacht van de zilversmeden (SAB.,
Doop-, trouw- begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71 en A. VANDEWALLE, De besturen
van het antbacht van de goud- en zilversmeden, 1363-1794, in: D. MARECHAL, Meesterwerken
van de Brugse Edelsmeedkunst. Catalogus, Brugge, 1993, p. 430).
(20) De Brugse goud- en zilversmeden bezaten drie huizen in de Hoogstraat, tussen de Meestraat
en de Kleine Hertsbergestraat. Eén ervan, op de hoek met de Meestraat, was in gebruik als
ambachtshuis, de twee andere werden verhuurd aan particulieren. Achter het ambachtshuis
waren nog vijf godshuisjes van het ambacht gelegen, twee in de Meestraat en drie in de Kleine
Hertsbergestraat. (F.V.M., Vijf eeuwen wel en wee van de Brugse gouden zilversmeden, in: D.
MARECHAL, o.c., p. 20-23.)
(21) Mogelijk handelt het hier over Alexander Hubertus Aerts, zoon van Hubertus en Isabella Scheers
die overleed en begraven werd op resp. 1 en 3 december op de O.-L.-Vrouweparochie. Zijn
echtgenote was Maria Magdalena Webber. Hij overleed op 75-jarige leeftijd. (SAB., Doop-,
trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71).
(22) Huidige Potterierei nr. 15. De oorspronkelijke kapel van het ambacht van de schippers aldaar
was reeds in 1422 in gebruik. Na de verwoesting in de geuzentijd werd ze opnieuw ingewijd
in 1621. Nadat ze in de Franse tijd werd geprofaneerd, diende ze nog o.m. als pakhuis en
mouterij. In 1987 werd ze afgebroken, en in 1991 vervangen door een pand dat architecturaal
zou moeten herinneren aan de vroegere kapel (A. VANDEWALLE, Schippers, scheepsbouwers
en havenarbeiders, in: V. VERMEERSCH (red.), Brugge en de Zee, Antwerpen, 1982, p.
106-107).
(23) Joannes Franciscus Heerenthals, werd geboren op de Sint-Annaparochie op 22 oktober 1742
als zoon van Philippus Joannes en Livina Josepha Wils. Zijn echtgenote was Elisabeth Balde
(SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71).
(24) Catharina Huyssens was de weduwe van Jacobus Labaere. Zij was 83 jaar oud bij haar overlijden
(zie SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr. 71).
(25) Zie supra noot 11 en M. DE DUYTSCHE, Het Sint-Niklaasgodshuis als annex van het
Sint-Janshospitaal, in: Brugs Ommeland, 27 (1987), p. 199-207.
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Begin van 't schrikkeljaer ons heeren Jeusu Christi 1796
Jaerschrift
tUssChen hoop en Vrees VoorWaer, begInt nU 't eenDUIJst
seVenhonDert en sesentnegentIgste sChrIkkeLenDe Iaer
[Januari]
(1 januarij 1796)
- fol. 1 - Op den 1 januarij vernam men 's morgens dat geduerende den gepasseerden
nagt wederom eenen stoutmoedige diefte met braeke begaen was ten huijse van sr.
Derijcker, lijnwadier, wonende in d'Eechoutstraete waer de dieven hebben bestaen
op drij differte plaetsen boven de voorduere van hetzelve huijs het glas door te breken
door middel van welke zij differente neusdoeken en winkelgoederen met hunne
gewone ijsere haeken hebben weten uijt den wijnckel te trekken, zoodaenig dat men
genoegsaem voorsiet, zoo sij door d'ijsere calommen die agter het glas stonden, niet
hadden belet geweest, zij den heelen winckel zouden ontrooft hebben.
Desen - fol. 2 - naermiddag was aen alle de wijkmeesters en substituten deser stadt
een gedrukt bevel toegesonden bij welke hun geboden wiert tegens morgen ten 10
uren ter griffie over te brengen hunne registers, met eene prompte notitie van alle de
naemen van d'ingesetene van hunne wijken, hunne qualiteijten, de nomber der
kinderen en domestiquen, etc. welke alle tegens morgen zal moeten overgebragt
worden(1).

(2 januarij 1796)
Op den 2 januarij saeg men op de graenmart groote troubels tegemoet wegens de
dierte en schaersheijd der graenen, wegens dat nu de terwe tot 24 à 25 schellingen
courant en de rogge tot 13 à 14 schellingen de maete verkogt wordt en nog zeer
schaers is. Den opstant ging zoo verre dat, zonder de gewaepende magt die er seffens
bij kwaem, men lichtelijk op de Mart een volkomen opstant zoude konnen gesien
hebben.

(4 januarij 1796)
Op den 4 januarij, niettegenstaende de aengenaeme maeren die geduerig verbreijt
worden dat den vrede zeer naebij is, zijn heden van 't stadthuijs afgekondigt
verscheijde artikelen waerbij de gedwongen leening aen de Fransche van 6 millionen
onvermidelijk vastgestelt wordt(2). CLXXXVIII gaset van 4 januarij.
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(5 januarij 1796)
- fol. 3 - Op den 5 is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt van de
admnistratie inhoudende de conditien en maetregelen voor het opmaeken der
nationeele gendarmerij in de nieuwe departementen(3). Om in dit corps aenveert te
worden moet men 25 oudt zijn, konnen lesen en schrijven en goede getuijgenis hebben
van opregtheijd en civismus. Boven de betaeling in assignaten zullen de officieren
agt livres ter maent en de onderofficieren en gemeijne twee stuijvers daegs in
numeraire hebben. Alle de leden van den dienst
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zullen gekleet, gemonteert(4) en uijtgerust worden ten koste van de republicke. Een
derde gedeelte van de manschap zal maer uijt ingesetene van dit landt gemakt worden.
Een ander besluijt van de uijtvoerende magt behelst dat de gedwongene leening in
de negen departementen maer alleen mag voldoen worden in metalieke specien of
in gemakt goud ofte zilver, etc.(5)

(7 januarij 1796)
Op den 7 januarij zijn bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt verscheijde
maetregelen voor het insaemelen en ontfangen van de gedwongen leening en voor
het vaststellen der middelen om de ontfangsten uijt te voeren jegens de borgers die
moetende betaelen, zouden in veragtering van betaeling blijven(6). CLXXXIX gaset
7 januarij.

(8 januarij 1796)
- fol. 4 - Op den 8 wierden 's morgens eenige boeren gekoort en gebonden op waegens
van omstreeks de parochie van St.-Cruijs aengebragt en in egtenis beweegt,
aengehouden wegens eenen troubel die gisternaermiddag omstreeks dese parochie
plaetse gehadt heeft. De soldaeten sedert eenigen tijdt niet vergenoegt met de groensels
der landen te steelen, hebben sedert eenige daegen met hoopen van 50 à 100 tegelijk
bestaen de aerdappelputten te ontgraeven en sommige der zelve geheel weg te nemen.
Desen handel de boeren tot nun grooten intrest mishaegende, hebben hun heden met
gewelt daer tegengestelt, de klokke van St.-Cruijskercke doen klippen en met stokken
en greepen(7) de soldaeten aengerant, zoodaenig dat twee der zelve in de gragten doodt
gebleven zijn en eenen verdronken is, zijnde verscheijde andere gekwest geworden,
gelijk ook eenige boeren, want dit gevegt aen eene batalie gelijk was. Naerdat de
Cruijs- en Dampoorte gesloten was, is dit gevegt bij het intrekken der soldaeten bij
orders van den commandant deser stadt geslist geworden.

(11 januarij 1796)
Op den 11 januarij waeren de stellingen van 't waepen aen Vrije weggenomen en
men saeg dat in plaets van 't zelve gestelt was eenen waepenbondel, boven dezelve
eene muts verciert met loofwerk. De waepens staende boven de pompe op d'Eijermart
zijn heden ook uijtgekapt en vernielt geworden. CXC gaset van 11 januarij, etc.

(13 januarij 1796)
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- fol. 5 - Op den 13 is van 't stadthuijs bij orders van de municipaliteijt afgekondigt
bij hallegebode eene vernieuwinge tot de levering van de 50000 quintaelen graen,
als hiervooren voor de Fransche republijke gevraegt. De publicatie behelst de grootste
dreijgementen voor de parochien die zullen in gebreke blijven van hun geriquireert
aendeel te leveren in eenen tijdt die er is bepaelt geworden. Ook zullen de graenen
aen de boeren volgens den cours der marten in numeraire specien die uijt de
geforceerde leeninge zullen voortkomen betaelt worden(8).

(14 januarij 1796)
Op den 14 januarij is bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode en trommelinge
rond de stadt van 't stadthuijs afgekondigt geworden dat den ontfang en inning van
de geforceerde leening geopent is en moet gedaen worden ten huijse van den borger
Van Huele(9) bij St.-Walburgekerke, die reets zijn aendeel in die leening heeft voldaen
en dat degone die in gebreke zullen blijven, zullen gestraft worden ingevolgen de
Fransche decreten die ten desen eijnde gepubliceert zijn(10). Zoo men vooraf verneemt
zijn er reets brieven uijtgesonden waerin de rijkste deser stadt in d'eerste classe van
6000 livres geschat zijn. CXCI gaset 14 januarij.

(16 januarij 1796)
- fol. 6 - Op den 16 is aen alle de dekens deser stadt Brugge eenen circulairen brief
toegesonden tot het doen rekening van hunne administratie, waervan degone mij als
deken merceniers toegesonden was van den volgende
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inhout: vrijheijd, gelijkheijdt. Brugge den 26 nivose, 4 jaer der republijque. Aen den
borger Joseph Walleghem, deken merceniers. Uijt kragte van de commissie van de
municipaliteijt deser stadt, van date den 27 frimaire 4 jaer, aen ons onderscheven
verleent, versoeken en beveelen wij Ulieden jegens den 30 deser maendt, 's morgens
ten 9 uren in gereetheijd te hebben eenen schriftelijcken inventaris der goederen en
zoo voorts competeerende aen Ulieden corpora, involgens den inhout van d'areté
van daeten den 13 frimaire, tot overnemen van welken inventaris wij ons ten
gefixeerden tijdt ten Uwen huijse zullen laeten vinden. Heijl en broederlijkheijd.
Onderteekent Dorez offic. municipal, Melcior Lameere off. munip.(11)

(18 januarij 1796)
Op den 18 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt van
de volksverbeelders behelsende dat er belast is de gewone talien van hout te
verkoopen, die toebehooren aen de geestelijcke corporatien in de vereenigde landen(12).
Eene andere publicatie van de municipaliteijt behelst dat de landtslieden vermaent
worden om op de martdaegen het graen ter mart te brengen, 't welk bij voorgaende
ordonantien van hun geeijscht is en indien sij naer het afkondigen deser daeraen nog
durven ontbreeken, worden zij bedreijgt met alle de straffen die in de voorgaende
ordonantien t'hunnen laste vermelt zijn(13). CXCII gaset van 18 januraij, etc.

(20 januarij 1796)
- fol. 7 - Op den 20 1796 vernam men 's morgens dat geduerende den gepasseerden
nagt wederom twee merckelijcke dieften met braeke begaen waeren, te weten eenen
in het huijs van juffrouw Hatteville(14), wonende in de Geltmuntstraete en in de andere
in het huijs van sr. Clarisse bij de Munte, beijde gaeren- ende lintwinckels. De dieven
in beijde dese huijsen eenige ruijten van de bovenvensters opengebroken hebbende,
hebben bij middel van hunne voorbereijde haeken en zoo verre als zij aen het goet
hebben konnen rekken, ontweert uijt het eerstgemelde huijs voor ontrent tweehondert
guldens winckelgoederen en uijt het andere huijs voor ontrent hondert guldens. Dese
dieften zijn begaen zonder dat de inwoonders het minste gerugt gehoort hebben.
Tusschen de ongeluckige regeeringsloosheijd en het opschorten van alle recht waerin
wij leven, die alle welpeijsende doen sugten, ziet men wederom de voorbereijtselen
van eene feest, die morgen zal geviert worden, wegens het ombrengen van den koning
van Vranrijk, desen avondt van 6 tot 8 uren op 't carilion gespeelt en van 7 tot 8 uren
alle de klokken der stadt geluijt wordende.

(21 januarij 1796)
- fol. 8 - Op den 21 1796 vernam men 's morgens met het aenbreken van den dag dat
er wederom twee merkweerdige dieften waeren begaen, in de Breijdelstraete in de
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huijsen van sr. Debusscher(15) en joffrouw Constant. De dieven op den voet als gisteren
eenige ruijten van de bovenvensters opengebroken hebbende, hebben uijt den eersten
winkel met hunne gewone haeken en zoo verre zij hebben [kunnen] rekken, ontweert
voor ontrent hondert guldens zoo in knopen als andere quinqualerije en in den tweeden
winckel twee lappen wolle stoffe. Het schijnt dat de dieven hebben verjaegt geweest
uijt eene derden openbrekinge der vensters in het huijs van joffr. de weduwe
Ofteroije(16), daer regt over, waer de ruijten opengebroken zijn, maer niet is gestolen
geworden.
Tusschen alle de ellenden die ons daegelijks omringen, heeft men heden om 7
uren zien openen het feest van den verjaerdag van d'ombrenging van Ludovicus den
XVI, koning van Vranrijk. Om 7 uren is het drijcalurig vaendel en wimpel op den
hallenthooren opgesteken en het geluijt van alle de klokken der stadt tot den - fol.
9-8 uren begonst waernaer den heelen morgen op het carilion gespeelt wiert. Van 12
tot 1 uren wiert het geluijt van alle de klokken vernieuwt. Inmiddels was er op de
Mart voor den vrijheijdtsboom opgeregt eenen theater, op de vier hoeken van welke
vier pedestaelen stonden, verbeeldende krijgseere-
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teekens en de tijtels van de koninglijcke weerdigheijd onder den voet getrapt. Hooger
op den theater was geplaest eenen dis met stoelen. Om twee uren begaeven hun naer
desen theater vanuijt het gewesen bischdom, waer nu hunne vergaederplaets is, langs
de Breijdelstraete, de leden der crimineele en civile regtsbanken, degene der
municipaliteijt, de etat-major onser besettinge, benevens alle de aengestelde en
geamploijeerde van de bestiering der stadt, de besettinge deser stadt in de waepens
staende, onder het twee uren geluijt van alle de klokken der stadt. Dus op den theater
versaemelt zijnde, wiert er door den president Van Elslande eene redenvoering
betrekkelijk tot de feest gedaen, die presideerende aen hem dan door alle de leden
den eedt van getrouwigheijd afgeleijt en het proces verbael door alle geteekent wiert.
Van 7 tot 8 uren wiert op het carilion gespeelt en alle de klokken der stadt geluijt,
waermede dit belaechelijk feest geeijndigt wiert. CXCIII gaset 21 januarij, etc.

(23 januarij 1796)
- fol. 10 - Op den 23 vernam men 's morgens dat wederom bij middel van het
openbreken van verscheijde ruijten der bovenvensters, wederom verscheijde winckels
besloten zijn, onder andere eenen lijwadierswinckel in d'Ezelstraete, waer men rekent
voor hondertvijftig [guldens] gestolen te zijn. Ook eenen winkel in de
St.-Catarinestraete is merkelijk bestolen en de dieven zijn van andere huijsen verjaegt
geworden. Den waegen van den voerman Doesselaere, wonende in de Wijngaerstraete,
is voor zijne duer staende ook de twee voorwielen, die nieuw waeren, afgedaen en
bestolen geworden. Wenschelijk waere het dat door spoedige maetregelen in elks
vrijdom voorsien wiere.

(24 januarij 1796)
Op den 24 januarij vernam men 's morgens dat geduerende den gepasseerden nagt
in d'herberge Den Sluetel, op d'Eijermart, een grooten twist heeft plaetse gehadt.
Eenen trop jongelingen deser stadt, teenemael van 't Fransch verderffelijk sisteman
ingenomen, begeven hun sedert eenigen tijdt van d'eene herberg naer de andere en
ontrusten de aldaer zijnde compagnien, zoodaenig dat alle brave borgers, de
estaminéen verlaeten en liever in hunne huijsen als aen d'affronten van die
ruststoorders subject te zijn, welke laeste desen avond ook in gemelde - fol. 11 herberg ten zelven eijnde gekomen zijnde, hebben zij als naer gewoonte elk aldaer
tegenwoordig zijnde beginnen te ontrusten tot zoo verre dat zij de tegenwoordig
zijnde tot aen 't vegten hebben gebragt. Den knegt van een Franschen capijtijn daer
ook tegenwoordig zijnde, heeft het ongelijk niet konnende lijden, eenen van dese
twistmaekers, genaemt Flammé, soon van eenen cleermaeker in de Geltmuntstraete,
zoodaenig gekapt dat hij zoo goet als doodt in eenen stoel moest naer huijs gedregen
worden, dusdaenig dat men voorseker vreest dat hij daervan zal sterven, hetwelk
hem van alle welpeijsende gejont wordt om tot exempel te dienen opdat zijne
ruststoorende medemaets hierdoor zouden mogen bekeert worden(17).
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(25 januarij 1796)
Op den 25 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van d'administratie
een besluijt afgekondigt behelsende bij hetzelve geboden wordende aen alle
inwoonders van dit departement die op het aennaederen der Fransche troupen het
landt verlaeten hebben en sedertdien wedergekomen zijn, zig voor den 15 pluviose,
moeten begeven naer de municipaliteijt van hunne plaets en aldaer schriftelijk
verklaeren hoe lang zij afwesig geweest en wat dag en uijt kragt van welke wet zij
wedergekomen zijn welkdaenig hun staet of professie was voor en naer de revolutie(18).
CXCIV gaset van 25 januarij, etc.

(26 januarij 1796)
- fol. 12 - Op den 26 hebben alle de abdijen, mans- en vrouwecloosters deser stadt
Brugge brieven ontfangen bij orders van de Fransche republijke, bij welken aen
dezelve belast wordt binnen een bepaelden tijdt stiptelijk over te geven hun getal
van persoonen, den tijdt van elks professie en fonctie en hoeveel
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het impost van elks jaerelijks inkomen is beloopende, etc. Hieruijt ziet men tegemoet
dat de ongeluckige suppressie van abdijen en kloosters zeer nabij is, zoo geene
spoedige (vrede), die van elk gewenscht wordt, tusschen de Fransche en oorloogende
mogentheden getroffen wordt.

(28 januarij 1796)
Op den 28 januarij wiert binnen dese stadt Brugge, tusschen eene sterke wagt Fransche
soldaeten, van de parochie van Vassenaere ingebragt en in egte van vangenis beweegt,
eenen Franschen geimigreerden priester uijt Vrankrijk, die zig sedert eenigen tijdt
op die parochie verborgen gehouden heeft en voor wiens nootlot in 't algemeen
gevreest wordt. De nauwkuerige naespuering die nae alle ontvlugte uijt Vrankrijk
gedaen wordt, is oorsaek dat er veele priesters verborgen gehouden worden. CXCV
gaset 28 januarij, etc.

(29 januarij 1796)
- fol. 13 - Op den 29 is bij hallegebode van stadthuijs afgekondigt eene wet van den
raed der ouderlingen van Parijs behelsende dat de schatting schuldige die in
veragteringe zijn van de betaeling der twee eerste derde in de gedwongen leening,
zullen gedwongen worden tot de betaeling en dat degene die zullen in gebrek blijven
van te betaelen op den bepaelden tijdt, zal men zonder verdere formaliteijt 24 uren
naer de bekentmaekinge hunne muebelen verbueren en verkoopen of ander t'hunnen
laste geagiert worden(19).

Eindnoten:
(1) Wat Van Walleghem hier verhaalt, is waarschijnlijk de aanvang van het bijhouden van
bevolkingsregisters door de stad Brugge. De voorgeschiedenis voor Brugge begint reeds op 14
mei 1790, toen het comité van de wijkmeesters werd opgericht (zie MV. 1790, n. 240). De
wijkmeesters moesten o.m. in zgn. wijkmeesterregisters alle bewoners en de mutaties zoals
verhuizingen, geboorten, overlijdens enz. binnen hun wijk per huis bijhouden. Voortaan kreeg
elk huis ook een huisnummer. Deze registers vormden voor Brugge de aanzet voor de eerste
bevolkingsregisters op basis van het Franse decreet van 19-22 juli 1791. Voor onze gewesten
werd dit decreet pas officieel van kracht door het besluit van 15 december 1795. Van Walleghem
vermeldt dat op 2 januari 1796 alle wijkmeesters hun registers moesten binnenbrengen. Vanaf
die datum heeft het stadsbestuur de bevolkingsgegevens gecentraliseerd en verder centraal
bijgehouden. Zie J. D'HONDT, Bronnen van het Stadsarchief. De Bevolkingsregisters, in:
Archiefleven, jg. 2 (1994-1995), nr. 4 (juli 1995), p. 4-5.
(2) Niet aangetroffen in de Hallegeboden.
(3) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 235-236.
(4) Uitgerust als ruiter.
(5) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 233-235.
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(6) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 236-240; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten,
2de reeks, reg. 39, nr. 88.
(7) Rieken (DE BO, o.c., p. 386).
(8) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 243-244.
(9) Zie MV. 1795, n. 272.
(10) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 242; SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de
reeks, reg. 43, nr. 39.
(11) Dit rondschrijven is te situeren in het kader van de uitvoering van de wet van 2 maart 1791, die
de afschaffing van ‘toutes maîtrises et jurandes’ voorschreef, en die nu ook in ons land van
toepassing was. In SAB., reeksnr. 311: Ambachten varia, bevindt zich een bundel met de lijsten
van de goederen van 40 ambachten (o.m. de merceniers onder nr. 38), neergelegd bij de
municipaliteit in uitvoering van het hier bedoelde rondschrijven.
(12) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 242-243.
(13) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 244-245.
(14) Marie en Anna Hatteville staan ingeschreven in de klapper op de bevolkingsregisters, 1790-1812,
maar het register zelf ontbreekt.
(15) In SAB., Hedendaags Archief, Bevolkingsregister 1790-1812, reg. B16 staat een Pieter
Vandenbussche vermeld als wonend in de Breidelstraat. Hij was mercenier en weduwnaar met
2 kinderen.
(16) SAB., Hedendaags Archief, Bevolkingsregister 1790-1812, reg. B16, nr. 3 staat een weduwe
Offroye vermeld als lijnwadierige.
(17) Op 5 februari overleed Jean Flamin in het Sint-Janshospitaal, 21 jaar oud. Hij was de zoon van
Jean en Isabella Depoortere (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr.
72).
(18) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 320-322.
(19) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 326-328.

[Februari]
(1 februarij 1796)
Op den 1 februarij is vanuijt de capelle van St.-Amandus naer de parochiale kercke
van St.-Salvators vertransporteert, het alderheijligste sacrament, welke sedert
menigvuldige jaeren in die capelle was rustende en tot groot nut van 't publik was,
wanneer iemant met de heijlige sacramenten van de naestwonende moest geadmistreert
worden. Zulks komt in 't algemeen aen eenider zeer vremt voort omdat men niet weet
welke hiervan de oorsaek wesen mag, en het gevoelen gegront wordt dat alle kercken
en capellen van hunne effecten zullen ontrooft of gesupprimeert worden, temeer
omdat men heden verneemt dat alle de verbreijde gerugten van een aenstaenden
vrede teenemael valsch zijn en dat den verwoestenden oorloog met alle kragt staet
voortgeset te worden. CXCVI gaset 1 februarij, etc.

(2 februarij 1796)
- fol. 14 - Op den 2 is geaffixeert en afgekondigt van de predikstoelen de vastenbulle
voor het jaer 1796, uijtgegeven door de heeren vicarissen-generael van het vaceerende
bischdom van Brugge, welke versaemeling sub N. kan gesien worden(20). Dese bulle
teenemael betrekkelijk op de bekeering der sondaers en versagting van den
aenstaenden vasten, handelt niet een woort op de ongeluckige tijdtsomstandigheden
die wij nu beleeven, nog ook op de toelaeting van spijsen die gewonelijk aen het
krijgsvolk vergunt worden, zelfs is er uijtgelaeten den taux van eenen schelling die
men jaerelijks moet geven voor de versagting der spijsen en het woort verandert in
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het geven van eene aelmoesse naer elks beliefte, welke men genoegsaem siet te zijn
om de bulle aen geene cretiquen, zooals het gepasseerde jaer gebleken heeft,
blootgestelt te worden.

(4 februarij 1796)
Op den 4 februarij is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs bij hallegebode
en trommelinge rondt de stadt afgekondigt eene zeer strenge proclamatie waerbij
verboden wordt wegens de tijdtsomstandigheden geduerende de aenstaende
vastenavonddaegen zoo op de straeten, commedien als ballen te masqueren of eenige
obstentatien te gebruijken op pene van seffens aengehouden en volgens extinctie van
't cas gestraft te worden(21). CXCVII gaset 4 februarij.
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(7 februarij 1796)
- fol. 15 - Op den 7 is bij hallegebode van 't stadthuijs afgelesen een besluijt der
administratie van het departement der Leije waerin geseijt wordt dat sedert het besluijt
van den 26 frimaire, 't welk aen alle de hooftplaetsen van het departement gebiet een
zeker getal graen te leveren, in de vraeg van 50000 quintaelen graen die van het
departement der Leije geeijscht worden, maer zeer weijnig van dezelve leveringen
gedaen zijn(22). Daerop wordt geboden aen de municipaliteijten der hooftplaetsen
aenstonts de militaire magt te vraegen ten laste van de veragterde in de levering.
Daerenboven zal in de levering maer de helft roggegraen mogen gelevert te worden.

(8 en 9 februarij 1796)
Op den 8 en 9 februarij zijnde de twee vastenavonddaegen is alles zoo gerust
afgeloopen alsof het andere daegen zouden geweest hebben en zonder dat men eenige
bewegingen of disorders langs de straeten hebben plaetse gehadt, zoodat er zelfs
geene patrouillien zijn moeten gedaen worden. Zijnde nogtans een groot disorder
voorgevallen in eene herberge op de Burse bewoont door Carpels, 's avons in den
bal alwaer een groot gevegt was en de Franschgesinde wilden vraeke nemen over
Flammé die overleden is als fol. 11 te zien, van welke voorvegters meer als 20 in de
wagt gesteken wierden. CXCVIII gaset van 8 februarij, etc.

(10 februarij 1796)
- fol. 16 - Op den 10 is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt van
het departement der Leije waerin geseijt wordt: hoewel het grootste deel der
communen van het departement voldaen hebben aen de gegeven beveelen nopens
de gedwongen leening, zijn er nogtans andere die uijt onagtsaemheijd of andere
voorwentzels, tot nog toe hunne lijsten van de belastbaere borgers niet gesonden
hebben, etc.(23) De sagte middelen geen uijtwerksel op hun gehadt hebbende, is het
tijdt hun door strengigheden te dwingen, etc. Vervolgens wordt aen die veragterde
autoriteijten bevolen: 1. op het ontfangen van dit tegenwoordig besluijt te versaemelen
en niet te scheijden voordat hunne lijsten gemakt zijn; 2. aen den voorgaenden artikel
zijn onderworpen de municipaliteijten die geschreven hebben dat in hunne commune
geen borgers waeren die in de gedwongen leening konden betaelen, etc.; 3. worden
der maetregelen aengewesen om de betaelingen ten spoedigsten te doen inkomen en
boete gestelt voor degene die - fol. 17 - onder eenige pretexten daerin tekort zouden
blijven.

(11 februarij 1796)
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Op den 11 februarij is bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode van 't stadthuijs
de volgende proclamatie afgekondigt: de municipaliteijt en arrondissement van
Brugge ingevolgen de bevelen haer toegekomen vanwegens het departement van de
Leije, belast alle de vremdelingen, gelijk ook haere insetene, zoo binnen de stadt als
platten lande van den Vrijen, appendansche en contribuantsche heerlijkheden, bij
dewelke vremdelingen woonen of logeeren, ten eijnde van de paspoorten derzelve
vremdelingen over te brengen in het committé van police der stadt Brugge, hetwelke
daertoe zal vaceeren des morgens van 10 tot 11 uren en des naermiddags van 3 tot
4 uren, welke paspoorten van de vremdelingen logeerende binnen dese stadt, zullen
moeten aen het voorseijde committé overgebragt worden binnen de 24 uren nae de
publicatie deser en ten aensiene van degone wonende ten platten lande binnen den
derden daege nae dezelve publicatie, alles op pene van responsabiliteijt en dat degone
al zulke vremdelingen logeerende zonder over te brengen hunne paspoorten als
verstekers van suspecte persoonen zullen vervolgt worden(24). CXCXI gaset van 11
februarij, etc.

(12 februarij 1796)
- fol. 18 - Op den 12 is bij orders van de municipaliteijt van 't stadthuijs bij
hallegebode afgekondigt een bevel waerbij geboden wordt niet elders greijs te
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leggen als langs de beijde zijde van de Coupure ten eijnde van de putten te vollen
die aldaer door het wegnemen van aerde veroorsakt zijn(25).

(13 februarij 1796)
Op den 13 februarij vernam men 's morgens met het aenbreken van den dag dat onder
de menigvuldige dieften die binnen dese stadt alle nagte begaen worden en over
welke geen recht nog te naespueringen gedaen worden, geduerende desen nagt een
overgroote diefte met differente braeken begaen is ten huijse van sr. Baes, lijnwadier
wonende in de Langestraete. De dieven aldaer de zulle onder de voorduere
opengebroken hebbende en door desen middel in den huijse gekropen zijnde, hebben
langs de voorduere ontrooft alle de winckelgoederen die in den winckel bevonden
wierden, voor de weerdije van meer dan tweeduijsent guldens, zoodat de ongeluckige
van den zelven - fol. 19 - huijse, die teenemael gerenueert zijn, niet dan ijdele boorden
gevonden hebben.
Desen morgen zijn langs de Smedepoorte deser stadt naer Vranrijk, onder een
groot geleij Fransche soldaeten, vertransporteert ontrent 100 mannen Engelsche
troupen, die op een gestrant transportschip te Vliessinge door de Fransche genomen
waeren.

(15 en 16 februarij 1796)
Op den 15 en 16 februarij saeg men binnen Brugge met het grootste hertzeer d'eerste
alderongeluckigste uijtwerking die de gedwongen geltleening der Fransche in de
Nederlanden uijtgeschreven nae zig sleept; zijnde geduerende dees twee daegen de
meubelgoederen en effecten van d'heer Carneijen, heere van Maele(26), wonende in
St.-Jansstraete, publikelijk door eenen deurwaerder verkogt geworden, zoo nogtans
dat men in de venditie genoegsaem bemerkt heeft dat weijnige borgers tenzij eenige
baetsugtige op de goederen geboden hebben en alle dezelve voor een geringen prijs
ten profijte van den zelven heer zijn ingekogt geworden. Boven dese openbaere
schending van eijgendom is het casteel van desen heer met eene wagt Fransche die
hij alle daegen moet betaelen beleijt geworden, dit alles niettegenstaende de
opofferingen die desen heer voor de Fransche legers gedaen heeft. CC gaset 15
februarij, etc.

(17 februarij 1796)
- fol. 20 - Op den 17 naerdat men nu tusschen alle de ellenden die eenen ongeluckigen
oorloog nae zig sleept, eenige maenden hadde bevrijt geweest van het logeeren der
troupen, heeft men heden tot onser alle groot ongeluk zien hernieuwen, door het
inkomen van drij batalions Fransche troupen, die twee en twee in de sesdendeelen
A. en B. bij de borgers beleijt wierden. De ongeluckige oorloogsrampen schijnen
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nog te zullen vergrooten omdat men nu verneemt dat de wapenschorting gebroken
is en dat den oorloog niettegenstaende alle de gerugten van vrede die er verspreijt
zijn met meerdere kragt staet hernomen te worden.

(18 februarij 1796)
Op den 18 februarij is bij hallegebode van stadthuijs bij orders van het opperbestier
van het departement der Leije afgekondigt dat degone die op den gefixeerden tijdt
niet zullen volkomen aen den voldoeninge van hun aendeel in de gedwongen leening
aen de Fransche, ten hunnen opsicht met alle riguer de militaire magt zal gebruijkt
worden(27).
Nog twee batalions Fransche troupen heden aengekomen en bij de borgers in de
sesdendeelen C en D. beleijt, doen genoegsaem zien wat al rampen wij nog te
verwagten hebben. CCI gaset van 18 februarij, etc.

(21 februarij 1796)
- fol. 21 - Op den 21 hoorde men binnen dese stadt Brugge en nog meer buijten de
stadt eene hevigen kanonade langs den kant van Oostende, waerdoor men niet zonder
redens ongerust was, omdat de spraeke was dat de Engelsche eene landing langs de
haeve van Oostende poogden te waegen, dog ontrent den avond wiert men geruster
gestelt op 't aenkomen van eene estafette die volgende
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omstandigheden van het voorgevallen op heden op dese wijse aenbragt: ‘eenen
Franschen kotter van 18 stukken canon gisteravond op eene reede van Engelant
genomen hebbende drij Engelsche prijsen waervan eene ontrent 100 mannen
Schotsche troupen aen boord hadden en de andere twee onbekent, heeft desen morgen
van 7 tot 9 uren gevogten tegen drij Engelsche kotters in het gesicht van dese stadt;
hij heeft zijne drij prijsen ten elf uren binnen gebragt, het gevegt heeft zeer hartnekkig
geweest, want zij met schroot geschoten hebben, waerdoor verscheijde van onse
republicaenen gekwest zijn geworden, waernaer de Engelsche kotters vertrokken
zijn’.

(22 februarij 1796)
- fol. 22 - Op den 22 is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de administratie
central van het departement der Leije afgekondigt het volgende onderricht: ziende
dat zommige cloosters van haer arrondissement van tijdt tot tijdt persoonen van de
beijde geslagten admitteren tot het uijtspreken van beloften, makt haere
geadministreerde indagtig de twee volgende artikelen van de constitutie. Tijtel II art.
12 de oeffeninge van de rechten van borger wordt verlooren door de vereening met
alle vremde corporatie die eenig onderscheijt van geboorte zoude onderstellen of
eenige godtsdienstige beloften vereijsschen. Tijtel XIV art. 352 de wet herkent geene
beloften van godtsdienst, nog eenige verbintenis strijdende met de naturelijcke rechten
van den mensch. Vervolgens zij verwittigt degone van haere geadministreerde welke
door vooroordeelen zouden geropen worden in cloosters - fol. 23 - dat zij hun niet
zouden laeten misleijden door eene bedregelijcke verblinding en door speculatien
van geltsugt die noijt hun uijtwerksel zouden bekomen. De tegenwoordige
verklaeringe zal gedrukt, afgekondigt en aengeplakt worden in de twee taelen overal
daer het zal noodig wesen. De administrateurs uijtmaekende de administratie van
het departement der Leije. Geteekent Honoré Vallé, president; Marchand, De
Kersmaeker, administrateurs; Charles Joret, commissaris van het uijtwerkende bestier
en Henissart, oppersecretaris. Voor overeenkomstige copije, Honoré Vallé, president;
Henissart, oppersecretaris(28).
Van heden af worden de nieuwe Fransche segels mits de oude vernietigt zijn en
welke voor alle acten moeten gebruijkt worden, uijtgegeven op het comtoir der
douane bij d'academie(29). Nu is ook het postcomptoir, altijdt agter St.-Walburgekerk
geweest hebbende, verplaest en in d'oude straete van St.-Walburge in het huijs van
d'heer Bouwens geplaest geworden(30). CCII gaset 22 februarij.

(25 februarij 1796)
- fol. 24 - Op den 25 is bij orders van de administratie central van 't stadthuijs bij
hallegebode afgekondigt het volgende: de administratie gesien hebbende het
schriftelijk versoek van den commissaris van het uijtwerckende bestier bij haer
oversien het besluijt van den 4 thermidor 3de jaer en gesien de verklaeringe van haer
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derde komptoor. Overwegende dat men ten onrecht de uijtvoering van het gemelt
besluijt heeft bepaelt aen godtsdienstige ceremonien, genaemt processien.
Overwegende dat de schikkingen van den derden artikel geenen twijffel laeten nopens
het insicht van den wetgever. Overwegende dat indien het haere plicht is de vrijheijd
te hanthaeven van de godtsdiensten volgens den inhout van de constitutie, het ook
niet min haere plicht is de wanorders te voorkomen die er zouden konnen ontstaen
indien dese vrijheijd niet besloten was in regtmaetige paelen. Gehoort hebbende den
commissaris van het uijtwerckende bestier, besluijt. - fol. 25 - 1 art. de schikkingen
van het besluijt van den 4 thermidor 3de jaer, zijn toepasselijk niet alleen aen de
ceremonien, genaemt processien, maer ook aen alle andere godtsdienstige ceremonien,
vervolgens daer wordt verboden aen allen minister van godtsdienst langs de straeten
te gaen verselt met bellen, waschkeerssen, vaenen, roedraegers of andere toebehoorten
betrekkelijk tot den godtsdienst. 2 art. de overtreders zullen vervolgt worden als
stoorders van de publicke ruste. 3 art. de commissarissen
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van het uijtwerckende bestier bij de municipale administratien zijn gelast op hunne
verantwoordelijkheijd in nun respectif bewind te zorgen voor de uijtvoering van het
tegenwoordig, 't welk zal gedrukt, afgekondigt en aengeplakt worden in de twee
taelen overal daer het noodig zal wesen. Gedaen in de sittinge van den 4 ventose 4de
jaer de republijke, door de administrateurs, uijtmaekende de administratie central
van het departement der Leije. Tegenwoordig de borgers Honoré Vallé, president,
Marchand, Guinard, De Kersmaeker, administrateurs; Charles Joret, commissaris
van het uijtwerkende bestier en Henissart, oppersecretaris. Honoré Vallé, president(31).
CCIII gaset 25 februarij, etc.

(28 februarij 1796)
- fol. 26 - Op den 28 saeg men tot ongenoegen van alle welpeijsende d' eerste
uijtwerksels van het hiervooren gemelt gegeven besluijt in het begraeven van
verscheijde lijken. Onder andere saeg men het lijk van sr. Kerkhove(32) dat tot St.-Gillis
met een vollen dienst begraeven wiert op dese wijse naer d'aerde draegen. Vier
kerckedienaers in borgerskleederen, komen naer het huijs van den overleden en
draegen zonder eenige andere ceremonie het lijk tot aen de kerkkeduere vanwaer
hetzelve tot in de kerke door de heeren van den choor beweegt wordt. Naerdat den
dienst over het lijk gedaen is wordt in de kercke de gewone pligtigheijd die in het
begraeven der doode plaetse heeft gedaen, waernaer het lijk door de vier draegers
tot aen den put op 't kerkhof wordt gedraegen en begraeven wordt. 't Is bijnaer
ongeloovelijk hoeveel de kercken en hunne dienaers, de waschlichtmaekers, de beijde
armeschoolen en vaene- en cruijsedraegers door dees ongeluckige verandering zullen
verliesen. Van gisteren af wordt ook het alderheijligste aen de zieken alleen door
den pastor in stilte gedraegen zonder dat er waschlicht ontrent is.

(29 februarij 1796)
- fol. 27 - Op den 29 waeren de stellingen van den voorgevel van het bisschoppelijk
paleijs weggenomen, aen welke sedert eenige daegen gewerkt was en in welk paleijs
nu de committés van de centrale administratie van het departement der Leije in vollen
swang zijn, waer men dese nieuwigheijd saeg. Boven de duere van hetzelve paleijs
zijn twee groote lijsten van wit plafon geformeert op welke in groote swarte letteren
uijtgedrukt staen dese woorden: ‘entre des buraux, des l'administration centrale du
departement de la Lijs’. Boven hetzelve zijn de twee ronden in welke gewonelijk de
bisschoppelijcke waepens geformeert waeren, nu geplaest de woorden liberté en in
't ander egalité, welke ronde met bloemkransen omringt zijn. Dus is nu dit paleijs
teenemael geoccupeert voor d'ongelijcke wetten die wij te verwagten hebben en reets
uijtgevoert worden(33). CCIV gaset van 29 februarij, etc.
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Eindnoten:
(20) De vastenbullen voor 1795 en 1796 zijn niet bewaard in SAB., reeksnr. 502: Vastenbullen en
ook niet in het Historisch Fonds van de Brugse Stadsbibliotheek.
(21) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 329.
(22) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 331-333.
(23) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 334-339.
(24) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 339-340.
(25) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 340-341.
(26) Jean Charles, graaf de Carnin de Staden werd in Ieper geboren op 18 januari 1746 als zoon van
jonkheer Jean François Florentin, grootgrondeigenaar, overleden te Staden en van Charlotte
Jeanne Le Poivre de Vinderhoute de Merendree, overleden te Vinderhoute. Hij was gehuwd
met Marie Charlotte Jacoba de Joigny de Pamele, ook afkomstig van Ieper. Hij woonde in de
Sint-Jansstraat nr. 11 te Brugge waar hij overleed op 2 mei 1826. Hij was de laatste baron van
Male te Sint-Kruis. Dit goed was nog in handen van de familie de Carnin de Staden tussen 1830
en 1891, toen het verkocht werd aan Paul de Lemarre.
Jean Charles, graaf de Carnin de Staden, was oud-schepen van het Brugse Vrije en zou nog lid
worden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Zie SAB., Hedendaags Archief, Registers
van de Burgerlijke Stand, 1826, akte nr.376 en P. VANDERSCHAEGHE, Male, stede ende
paercke, Brugge, 1987, p. 65).
(27) Niet aangetroffen in de Hallegeboden.
(28) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 441-442.
(29) Het bedoelde douanekantoor was gevestigd in het Tolhuis, op het huidige Jan van Eyckplein,
dus bij de Academie in de Poortersloge: zie MV. 1795, f. 59-60, n. 53.
(30) Het Postkantoor te Brugge was gevestigd bij en uitgebaat door de familie Van Zuylen van
Nyevelt: zie MV. 1788, f. 188; L. JANSSENS en M. MEURRENS (red.), De post van Thum
und Taxis, 1489-1794, Brussel, Alg. Rijksarchief, 1992, p. 91-93; Catalogus van de gelijknamige
tentoonstelling, Brussel, 1992, nrs. 118-119, p. 52 en nrs. 165-166 en 168-171, p. 64-65.
Beschrijving van dit posthuis (nu Koningsstraat...): L. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE,
Descendance de Jean-Bernard van Zuylen van Nyevelt, Brugge, 1964, p. 11, n. 10. Een opstand
van dit huis in SAB., reeksnr. 108, Oude plannen van huizen, nr. 60. De hier door Van
Walleghem aangehaalde verplaatsing van het postkantoor is een tot hiertoe onbekend gegeven.
Wel was bekend dat de directeur, Marie Dominique van Zuylen, wegens zijn onverzoenbaarheid
met het Franse regime op zeker ogenblik zijn functie opgegeven heeft en er pas in 1816 in
hersteld werd: J. GAILLIARD, Maison de Zuylen, s.l., s.d., p. 149-150 (met dank aan de heer
G. Van Renynghe de Voxvrie voor deze verwijzing). Nog op 15 januari 1796 was door de
Franse overheid een rapport opgemaakt over het Brugse postkantoor, waarin over Marie
Dominique van Zuylen werd gezegd: ‘... ci-devant individu peu agréable au public, d'un caractère
extrèmement bornu, hautain et grand anti-patriote’: L. JANSSENS en M. MEURRENS (red.),
o.c., p. 92. De Fransen en Van Zuylen droegen elkaar duidelijk niet in het hart. Deze onenigheid
leidde tot een breuk in februari 1796, niettegenstaande een brief van Van Zuylen dd. 18 januari
zou kunnen laten vermoeden dat deze als directeur op post kon blijven (aldus in bovenvermelde
publicaties van Janssens en Meurrens). Het huis in de Sint-Walburgastraat, waar de post toen
volgens Van Walleghem overgebracht werd, was in 1792 bewoond door de weduwe Bauwens:
SAB., Hedendaags Archief, Bevolkingsregisters 1790-1812, A2, 2de wijk, nr. 58.
(31) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 456-457.
(32) François vande Kerckhove overleed op de leeftijd van 42 jaar. Hij was gehuwd met Brumona
Christiaens (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, 1796, boek 72).
(33) De Franse commandant Lacombe had samen met St.-Michel en Richard (‘les répresentants du
peuple’) én echtgenoten op 1 augustus 1794 zijn intrek genomen in het bisschoppelijk paleis.
Dit paleis werd opgevorderd als hoofdkwartier voor de Franse legerstaf (zie K. PRIEM, Het
kerkelijk leven te Brugge aan het einde van het Ancien Régime, Leuven, 1993, p. 115).

[Maart]
(1 maerte 1796)
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Op den 1 maerte saeg men 's morgens eenen venster van het agterhuijs van den heer
Amorenci bij St.-Walburge teenemael uijtgebroken en zoo men verneemt, hebben
de dieven in desen huijse niet alleen een somme gelt gestolen, maer ook - fol. 28 een groot gedeelte papieren, zoo van familiebrieven als andere aenbelangende stukken,
over welke zig desen heer meer als over het gelt is verlegen bevindende.
Heden naermiddag zijn in de cathedraele kerke van St.-Donaes gedaen de
zielvigilien wegens het afsterven van Felix Guillialmus Antonius Brenart XVII
bisschop van Brugge, erfachtig cancelier van Vlaenderen, etc., overleden wegens
zijne ongeluckige vlugt, in 't aenkomen der Fransche in de Nederlanden, op den 24
april 1795 tot Anhold in Westfaelen(34). Nog den bisschoppelen troon, nogte choor
zijn niet meer behangen geworden met swart, als dat er over eenen

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

123
ordinairen vollen dienst gedaen wordt en op den autaer zijn alleen 6 kopere candelaers
gestelt geworden. Ront de lijktombe in den choor geplaest op welke lag den
bisschoppelijken mijter, staf en kleederen zijn maer alleen ses kandelaers geplaest
geworden. Zijnde in 't gelijk order des anderdaegs den 2 maerte 's morgens om 11
uren den pligtigen lijkdienst voor de ziele van wijlent den overleden heer bisschop
gedaen geworden in welke menigvuldige persoonen deser stadt tegenwoordig waeren,
mits het smertig - fol. 29 - sterfgeval van onsen eerweerden heer bisschop in 't
algemeen van alle deocesianen beklaegt wordt. Om 8 uren van desen morgen is ook
volgens den uijtersten wil van den afgestorven bisschop in alle de parochiale kercken
deser stadt gedaen eene lesende misse waer alle de dischgenoten moesten
tegenwoordig zijn, t'eijnden van welke aen ider een broot van een schelling, een
plaquet in gelde en vier faceelen(35) gegeven wiert, welke gifte heeft beloopen tot
4000 brooden en zoo [vele] plaquetten en boven de 16000 faceelen, alle het welke
uijt de naergelaeten goederen van den bisschop is bekostigt geworden(36).

(3 maerte 1796)
Op den 3 maerte is bij hallegebode en trommelinge van 't stadthuijs afgekondigt bij
orders van d' administratie central dat alle besitters van peerden, zoo van luxe als
werkpeerden, dezelve met hunnen ouderdom en gestaetheijd binnen de tweemael 24
uren moeten komen overgeven in de vierschaerkamer van 't stadthuijs op pene dat
degone zulks nalaetende de peerden zullen geconfisqueert worden(37).
Heden heeft men de zeer aengenaeme tijdinge ontfangen dat de prelimentaire
artikelen van den vrede reets geteekent zijn tot Basel gelijk dezelve in de CCV gaset
van heden reets zijn publik gemakt geworden, etc.(38)

(4 maerte 1796)
- fol. 30 - Op den 4 vernam men 's morgens hoe andere menige dieften die daegelijks
begaen worden geduerende desen nagt de dueren van eenen kelder staende onder de
meijskensstedeschole op de Spinolareije met gewelt opengebroken waeren en dat
onder andere effecten eene groote masse flesschen wijn uijt dezelve gestolen waeren(39).
Heden is ook onder veele argelistige trekken die daegelijks wegens in de
ongeluckige tijdtsomstandigheden in welke geen recht gepleegt wordt, worden begaen,
ontdekt eene opgerigte valsche munte in het huijs van sekeren Lamaire, wonende op
't Hoogste van Brugge, met eene genaemt Heilbrouk en eene vrouwspersoon, genaemt
Kerkhove, die door dese gemakkelijk onderhouden wiert. Zij heden alle drij
geapparendeert en in egte van vangenis beweegt geworden, met hunne stempels en
gereetschappen, die men bij hun gevonden heeft, terwijl zij op het fait zijn betrapt
geworden en men hun besig vond met het slaen van valsche kluijten die nu in
overvloet circuleeren, ook veele stukken van 5 en 7 groote en 5 stuijverstukken en
meer andere valschelijk vermunt hebbende.
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(5 maerte 1796)
- fol. 31 - Op den 5 was er op de graenmart wederom eenen grooten troubel teweeg
door de schaersheijd en overgroote dierte van het graen, eene partije roggegraen voor
13 schellingen en 3 stuijvers uijtgemeten wordende, dus iets leeger als d'andere
partijen verkogt wierden, was het gedroom en gedrang om daer van te hebben zoo
groot dat de militaire magt moest gebruijkt worden om de menigte te konnen
scheijden. Waer zijn de geluckige tijden, wanneer den gemeenen man nog klaegde
als de beste rogge tot 6 à 7 schellingen in overvloet verkogt wiert?

(7 maerte 1796)
Op den 7 maerte saeg men in plaets van vrede die sedert eenige daegen als voorseker
verbreijt wiert en die nu teenemael vervallen is op 't gerugt dat den oorloog heviger
als oijt staet voortgeset te worden; een alderongeluckigste voorbeelt dat te vreesen
is, door nog ongeluckiger zal vervolgt worden. De
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heeren canonikken van de parochiale kercke van O.L.V. zijn heden elk met 3 mannen
Fransche soldaeten beleijt geworden die zij niet alleen den kost moeten besorgen
maer bovendien een halve Fransche kroone daegs geven tot er tijdt dat de verstekinge
van standtbeelden en ontciering van de twee tomben in den choor door hun zal ontdekt
worden. Zijnde aen - fol. 32 - ider canonik het volgende besluijt van de administratie
dat mij ter hant gekomen is toegesonden en op 't ontfangen der zoldaeten behandigt.
Uijttrek uijt de registers der besluijten van de centrale administratie van het
departement der Leije. De administratie herzien hebbende de verscheijde stukken
aengaende eene verstekinge van standtbeelden en ontciering van grafsteden, begaen
in de O.L.V.-kercke binnen dese stadt door de kanonikken der geseijde kercke,
waeruijt eene aenmerckelijcke schaede spruijt voor de konsten en historie. Gesien
de wet van den 14 fructidor 2e jaer, gesien degene van den 3 brumaire 2 jaer
toegevoegt aen de vereenigde landen bij besluijt van den 4 brumaire 4 jaer. Gesien
het bericht van zijnen derden bureau, de administratie overdenkende dat ze heeft alle
middelen van zagtzinnigheijd uijtgeput om de gemelde kanonikken tot hunne plicht
weder te brengen en de uijtvoeringe der tweede artikel van het geseijde decreet van
4 brumaire te verhaesten. Overpeijsende dat de kanonikken eene volstrekte - fol. 33
- kwaedtwilligheijd betoonen, dewijl zij in een brief van den 6 ventose aen den
commissaris van den 3 bureau geschreven, belijden dat de gevraegde stukken in
wesen en wel bewaert zijn, overdenkende dat zoo een gedrag, zoo tegenstrijdig aen
de wetten, betuegelt moet worden. Overwegende dat niets moet versuijmt worden
tot de wederkomst der verstekene voorwerpen. Besluijt naer den commissaris van
het uijtvoerende bewind gehoort te hebben. I art. van alle de stukken aengaende dese
saek zal een afschrift gesonden worden aen den publicken beschuldiger bij den
crimineelen regtsbank bij het departement om door hem ingevolgen de wetten
voortgegaen te worden tegens de kanonikken der zelve kerke. II. ten huijse van elcken
canonik zullen drij soldaeten geplaest worden, die zullen gevoet en gelogeert zijn en
daegelijks eene vergoedinge van drij livres in specie ontfangen. III. de geseijde
soldaeten zullen bij de canonikken verblijven totdat zij, door die het behoort, zullen
geboden worden daeruijt te gaen, 't gene maer zal gebueren naer de vertooning der
verstekene voorwerpen. - fol. 34 - Een afschrift van het tegenwoordig besluijt zal
behandigt worden aen den publicken beschuldiger, aen den generael, aen den
commissaris van het uijtvoerende bewind bij de administratie en aen de kanonikken.
Gedaen te Brugge in sittinge van den 14 ventose 4 jaer de republicke, door de
administrateurs uijtmaekende de administratie central van het departement der Leije.
Tegenwoordig de borgers Honoré Vallé, president; Marchand, De Kersmaeker,
administrateurs; Charles Joret, commissaris van het uijtwerkende bestier en Henissart,
oppersecretaris. Voor overeenkomstige copie, Honoré Vallé, president; Bouffé
Desmarais, sec.-adjudant. 't Is bijnaer ongelovelijk wat schrik en alteratie het besetten
van de huijsen der canonikken in den beginne eer men de waere oorsaek wist
veroorsakt heeft, omdat men niet wist wat hieruijt verders ging volgen en dit alles
aensiet men als voorboden van de nog grootere ongelucken die zoo den weerelijcken
als geestelijcken staet te verwagten heeft. CCVI gaset van 7 maerte, etc.

(8 maerte 1796)
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- fol. 35 - Op den 8 tegens den avond zijn eenige bediende van de municipaliteijt
verselt met eene gewaepende magt Fransche gegaen naer de parochiale kercke van
O.L.V. welke eene groote ontsteltenis veroorsakte en men voor troubels bevreest
was terwijl er seffens meer dan 500 persoon in dezelve kercke vergaederden niet
wetende wat er ging gebueren. Dog dese zijn op versoek van de heeren der zelve
kercke gescheijden, hun versoekende te willen weggaen en dat er geen kwaedt zoud
voorgevallen hebben. Zoo men verneemt is zulks geschiet op de bekentenis van de
kanonikken, die in eenen brief hebben
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bekent om het overlast hun aengedaen dat de verborgen stantbeelden in eene
graefstede nevens het sacristie verborgen waeren die zeker zullen ontdekt zijn en
waernaer de kanonikken waerschijnelijk van de militaire wagten zullen ontslaegen
worden. Ten welken eijnde aen de kanonikken het volgende besluijt is toegesonden
geworden. Uijttrek uijt de registers der besluijten van de centrale administratie van
het departement der Leije. Herzien hebbende haer besluijt van den 14 deser gesien
den brief der kanonikken van O.L.V.-kercke gedagteekent den 16 ventose door
welken zij verklaeren: ‘dat zij de vercierselen en stantbeelden der grafsteden van den
hertog van Bourgondien - fol. 36 - en zijne vrouw, Albertus en Isabella, hebben doen
plaetsen in eene der grafsteden dicht aen hunne sacristie(40). Gesien het bericht van
den derden bureau, de administratie overwegende dat het niet min zijne plicht is zig
te versekeren van de wederkomst der verstekene voorwerpen als dat het geweest is
hunne wederkomst te verhaesten. Besluijt gehoort hebbende den commissaris van
het uijtwerkende bestier. I. den borger... die zig zal begeven naer de plaets waervan
de kanonikken gewaeg maeken in hunnen sendbrief van den 16 deser en alwaer zij
zeggen de verciercelen en stantbeelden geplaest te hebben van den gewesen hertog
van Bourgondien en zijne vrouw. II. hij zal er de quantiteijt en qualiteijt verifieeren
van de voorwerpen verklaert als wedergekomen en hij zal de verklaering ontfangen
van twee kanonikken als verbeelders van het kapittel dat dese voorwerpen de eenigste
waervan in de beslissing der administratie van den 14 deser gesproken is. III. de
commissarissen naer gedaene verificatie is gemagtigt de wegneminge der militaire
magt te gebieden indien hij zulks - fol. 37 - geraedig vint, mits belast blijvende van
rekening te doen aen de administratie. IV. van het tegenwoordig zal een afschrift
gesonden worden aen den divisions-generael Desjardin, aen den commissaris van
den derden bureau en aen de kanonikken van O.L.V.-kerke. Gedaen te Brugge in de
sitting van den 17 ventose 4de jaer der republijke, etc., en verders als hiervooren fol.
34 genoteert is, etc.
Desen avond om 5 uren begonde het carilion op den thoren tot 9 uren te speelen
wanneer ook van 7 tot 9 uren alle de klokken der stadt geluijt wierden ter oorsaek
dat op morgen de eerste constutioneele municipaliteijt zal geinstelleert worden.

(9 maerte 1796)
Op den 9 maerte wiert in den morgen door drij trompetters, zittende te peerde, op
alle de hoeken der stadt afgekondigt eene proclamatie van de nog in wesen zijnde
municipaliteijt welke ook geaffixeert was, behelsende: de municipaliteijt der stadt
van Brugge en haer arrondissement verwigtigt mits desen alle de inwoonders der
stadt Brugge dat heden ten 3 uren geinstalleert wordt de eerste constutioneele
municipaliteijt voor het canton van Brugge(41), benaemt door den borger Bouteville(42),
- fol. 38 - commissaris van het uijtwerkende Derectorie in de vereenigde Nederlanden,
bestaende uijt de volgende borgers: Goudesuene; J.B. Goddijn, vader; Francois Van
Praet; Jacques Hertebout, coopman; Petrus Goddijn, konstschilder; Uiterwulge,
zeepzieder; Deschrijver. Gevolgentlijk wordt eenider mits desen belast van de geseijde
borgers in hunne geseijde qualiteijt te herkennen. Actum in kamer den 19 ventose
4de jaer. Jacobij zoon, president; Roels, secretaris(43).
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Van 7 tot 8 uren van desen morgen, van 11 tot 12 uren, van 3 tot 5 uren en van 8
tot 9 uren wierden alle de klokken der stadt geluijt en bijnae onophoudelijk op 't
carilion op den thoren gespeelt. De drijcaleurige vlagge wiert op den top van den
hallenthooren opgesteken en de groote drijcaleurige spree voor het - fol. 39 - stadthuijs
gehangen. Om 3 uren van desen naermiddag zijn de nieuwe municipale van uijt het
bischdom verselt door den commissaris Bouteville en den heelen etat-major, voor
en agter een detachement Fransche troupen, met gewoon musik voor en agter gaende,
gegaen langs de Breijdelstraete, Wolle-,
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Predikheers- en Hoogstraete over den Burg tot in het stadthuijs waer alle de leden
van de oude municipaliteijt door de nieuwe vervangen en geinstalleert wierden,
waernaer de nieuwe en oude municipaliteijt in 't order als vooren den commissaris
en etat-major naer het bisdom vergeleijt hebbende. Des avons was er in het Vrije een
groot avontmael opgerecht, alwaer den commissaris, den etat-major, de leden van
de nieuwe en oude municipaliteijt en verscheijde andere Fransche tegenwoordig
waeren.

(10 maerte 1796)
Op den 10 maerte vernam men 's morgens dat er wederom eene merkweerdige diefte
begaen was ten huijse van joffrouw Lamaire in de Geltmuntstraete, waer de dieven
eenige ruijten van de bovenvensters opengebroken hebbende, hebben ontweert
verscheijde wijnkelgoederen, bestaende in zijde linten, hespe, terletaene en
opgeploijde tuijten(44), onder meer andere desen nagt ook ten huijse van sr. Wilde,
zilversmit, drij ruijten opgengebroken zijnde. CCVII gaset van 10 maerte, etc.

(11 maerte 1796)
- fol. 40 - Op den 11 is geduerende den avond uijt het hospitael van St-Jan, ontvlugt
eene nonne genaemt suster Marij, die aldaer reets sedert 11 jaeren geprofest was. Op
haer vlugt langs de duere van hetzelve hospitael heeft in ander kleederen daertoe
reets bereijt, haere nonnekleederen en wijle bij de keerssepanne aen de duere laeten
liggen en is alzoo weggevlugt. Zommige zeggen met een Franschman, die eenige
maenden in hetzelve hospitael ziek gelegen heeft, dezelve weggevlugt te zijn en
andere zijn van gevoelen dat zij wilt trouwen met den soon van eenen bakker die
eenigen tijdt in dit hospitael knegt geweest heeft en die uijt hetzelve om genoegsaeme
redens heeft moeten verhuijsen. Dog hoedaenig zulks zijn mag, voorsiet men
genoegsaem dat zij haer van de ellendige tijdtsomstandigheden zal bedienen, die de
vrijheijd aen eenider geven, de paters uijt hunne cloosters laetende loopen, pensionen
gegeven wordende en laeten trouwen, zoodat het naegeslagt niet moet verwondert
dat hunne ongeluckige voorbeelden door nonnen en devoten gevolgt worden.

(12 maerte 1796)
- fol. 41 - Op den 12 saeg men eene nieuwe bende zoogenaemde gewaepende
gendarms, meest jongelingen deser stadt van de beste soort in de waepens, die zoo
men voorgeeft voor de goede police gestelt zijn. De eerste daedt van dese helden
heeft op heden geweest, het aenhouden van honderden landtslieden die wegens den
martdag naer stadt kwaemen en geene cocarde op hun hoedt hadden, terwijl die te
draegen te lande bijnae van veele vergeten was. Alle dese hebben die baenstropende
bende, gelijk ook de schaedebeletters, die beter naer de dieven zouden nasien, met
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groote vreese beweegt naer het stadthuijs en hun aldaer zooveel afgestropt als zij
maer konden krijgen, onder verdreeging van hun in vangenis te steken, sommige tot
40 à 50 stuijvers doende geven, al welk bloetgelt belopende tot meer zoo men zegt
als 300 guldens door de baenstroopers is verdeelt geworden.

(14 maerte 1796)
Op den 14 maerte vernam men 's morgens dat onder veele dieften zoo van uijtbreken
van ijsers als andere die geduerig zonder straffe gepleegt worden, geduerende desen
nagt in het huijse van sr. Vannecke, bakker op ter Balie, gebroken was, waer bij
middel van het openbreken van eenige ruijten de voorduere opengebroken zijnde,
meer dan 50 bakten, om heden gebakken te worden, veel cleergoet en andere effecten
uijt den huijse zijn ontweert geworden. CCVIII gaset van 14 maerte, etc.

(16 maerte 1796)
- fol. 42 - Op den 16 saeg men onder andere exempelen die daegelijks voorvallen,
nopende de geltstooperije van de geene cocarden draegen, eenige paters en andere
geestelijcke persoonen aenranden, onder andere wierden twee
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paters Recoletten vastgenomen en naer 't stadthuijs beweegt, dese gewonelijk geen
gelt handelende, wierden niet geslaekt voordat voor hun tot 6 schellingen wisselgelt
betaelt wiert, naerdat men hun onder verscheijde spotredens hadde toegeworpen dat
zij voor toekomende voorsigtiger zouden geweest hebben en dat zij hoewel de cocarde
in 't hert niet draegende dezelve ten minsten uijtwendig zouden draegen, etc.

(17 maerte 1796)
Op den 17 maerte wierden in 't beluijk van het Landtshuijs van den Vrijen verkogt
veele afgebroken materialen zoo van houtwerk, steen als harduijn, terwijl men besig
is met bijnae het heele beluijk van hetzelve gebouw overhoop te werpen en daeraen
dag en nagt gewerkt wordt om de committés van de nieuwe regtsbanken in te plaetsen.
De heele plaetse der vierschaere in de saele, op welke zoo menige sententien
uijtgesproken zijn, is ook teenemael afgebroken, daer ook geen overblijfsels der
oudtheden gelaeten wordende. CCIX gaset van 17 maerte.

(18 maerte 1796)
- fol. 43 - Op den 18 maerte, feestdag van O.L.V. van de 7 ween, was jaerelijks de
gewoonte dat de heeren van den choor om 8 uren 's morgens van de parochiale kercke
van St.-Salvators processiewijs gingen naer de kerke van de eerw. paters Capucinen
en dan verselt door dezelve paters, het beelt van O.L.V. droegen naer dezelve
parochiekercke, welke gewonelijk met alle stigtinge en devotie geschiede. Nu dat
door het haetelijk sistema der Fransche verboden is eenige solemniteijten buijten het
beluijk der kercken te plegen, heeft desen morgen dese pligtigheijd teenemael
onderbleven en het beelt van de bedrukte maget Maria is in stilte naer de parochiale
kercke van St.-Salvators gedregen, om aldaer als naer jaerelijksche gewoonte tot
sondagnaermiddag geexponeert te worden.

(20 maerte 1796)
Op den 20 maerte zijnde decadi den 30 ventose of windtmaendt, hadde eenider sedert
lang naergelaeten de drijcaleurige vaendels uijt zijn huijs uijt te steken en zulks was
geene gewoonte meer, desen morgen nogtans saeg men in minder dan een halve ure
tijdts heel dees gewoonte vernieuwen. Den eenen gebuer den anderen
waerschouwende zulks seffens te doen, terwijl er reets verscheijde in vier en ses
Fransche livres in gelde - fol. 44 - geboet waeren. Seffens saeg men uijt meest alle
huijsen het drijcaleurig vaendel waeijen. Desen morgen en naermiddag als naer
gewoonte op het carilion gespeelt wordende.
Desen naermiddag en is wegens den palmzondag vanuijt de parochiale kercke van
St.-Salvators geene processie omgedregen dan alleen rond de kercke, zoodat die
solemneele gedagtenisse voorheen met zooveel luijster tot groot voordeel der stadt
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geviert, teenemael is onderbleven, evenalsof het eenen anderen dag zoude geweest
hebben, zijnde desen avond het beelt van O.L.V. van de seven ween in stilte naer de
kercke der eerw. paters Capucinen vertransporteert geworden.

(21 maerte 1796)
Op den 21 maerte vernam men 's morgens dat een groot getal inwoonders deser stadt
die gisteren hadden naergelaeten het drijcaleurig vaendel uijt te steken, opgeteekent
waeren en dat dese alle in eene geltboete zullen vervallen. Het kan gebueren dat
eenige particuliere zulks uijt moetwilligheijd of tegensin hebben naergelaeten, maer
het is meer seker dat het meestendeel zulks bij onwetentheijd heeft naergelaeten
omdat die gewoonte nu sedert meer dan vier maenden niet meer onderhouden wiert
en uijt welke vernieuwinge nog meer ongelucken voorsien worden. CCX gaset van
21 maerte, etc.

(23 maerte 1796)
- fol. 45 - Op den 23 is bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode van 't
stadthuijs afgekondigt dat er bevonden wordt de verwoestende plaege onder de
peerden toe te nemen van het zoogenaemde vorte snot, om den loop van welke in
den beginne zooveele mogelijk te dempen, wordt alle besitters der
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peerden binnen dese stadt en paelen van diere geordoneert van op maendag en
dijssendag toekomende hun met hunne peerden te begeven ten huijse van den
peerdesmit Vanderheijde bij de Mariebrugge, van 's morgens ten 8 tot 12 en 's middags
van 2 tot 6 uren om aldaer geexamineert te worden, zullende de peerden van die
zullen ingebreke blijven van zulks te doen geconfisqueert worden(45).

(24 maerte 1796)
Op den 24 maerte, zijnde witten donderdag, en is als naer jaerlijksche gewoonte
vanuijt de kercke van Jerusalem geene processie omgedregen, maer alleen de diensten
in de kercke verricht geworden. Jaerlijks was het ook de gewoonte dat het carilion
op den thooren van 's woensdags tot saterdags in de goede weke niet gehoort wiert,
maer nu dat wij Fransch zijn, is hetzelve geensints opgehouden, maer als op ander
daegen blijven speelen, uijt alle welke de godtvrugtigheijd hoe langer hoe meerder
vermindert wordt. CCXI gaset van 24 maerte, etc.

(26 maerte 1796)
- fol. 46 - Op den 26 is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt van
de administratie van het departement waerin maetregelen bestemt worden tegens de
ontfangers van belastingen die in assignaten opgebragt hebben 't gene zij in numeraire
ontfangen hadden.

(27 maerte 1796)
Op den 27 maerte zijnde den eersten paeschdag, was alles zoo stil alsof het eenen
anderen dag zoude geweest, jaerlijks heeft het de gewoonte geweest dat op desen
feestdag als den besondersten van 't jaer zijnde, in alle de kercken der stadt voor het
beginnen van alle diensten, alle de klokken geluijt wierden en dat de kerken met alle
de beste ornamenten opgestelt waeren. Nu dat wij ongeluckige Fransche geworden
zijn, beginnen de diensten alleen met het luijden van eene klokke daer dezelve voor
den minsten sotten Franschen feestdag heele daegen geluijt worden. Geene besondere
ornamenten worden in de kercken gebruijkt en op d'autaeren zijn alleen kopere
kandelaers geplaest geworden. Van 11 tot 12 uren en is heden ook op 't carilion als
nae sondaegsche gewoonte niet gespeelt geworden.

(28 maerte 1796)
- fol. 47 - Op den 28 vernam men met het aenbreken van den dag dat er een groote
diefte met braeke langs d'agterpoorte van d'heer D'olander(46) in de Wollestraete,
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staende de poorte in hemerijcke(47) begaen was en dat er onder andere agt stukken
lijnwaeten gestolen waeren. De dieven hadden de ardune zullen van onder de poorte
afgebroken en meer dan ses voeten diep onder dezelve de aerde uijtgedolven,
dusdaenig dat er een man konde doorkruijpen en langs desen weg de gestolen
goederen weggenomen. Zoo zij den tijdt hadden gehadt en een duere verder hadden
moeten breken, laegen der meer dan 300 stukken lijnwaeten, die zij ook zouden
konnen gestolen hebben.
Desen morgen heeft men op de Mart begonst eenen theater te maeken wegens een
sotte Fransche feest, ter eeren van de jongheijd, die op den 30 deser zal geviert
worden.
De generaele beregtingen van de paeschfeest, die gewonelijk met veel luijster bij
alle kranke omgedregen wierden, zijn nu ook teenemael onderbleven en het
alderheijligste is door de heeren pastors aen de zieken gedraegen geworden in alle
stilte, zoodat men niet meer weet waer dat er zieken zijn. De gewone processie van
de pestmissen uijt St.-Jacobskerke en is ook niet omgedregen geworden. CCXII gaset
van 28 maerte.

(29 maerte 1796)
- fol. 48 - Op den 29 wierden verscheijde persoonen uijt hunne huijsen gelicht, onder
welke eenen dief van professie, genaemt Baegel, en in egte van vangenis beweegt
ter oorsaek dat men de gestolen stukken lijnwaet gisternagt

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

129
gestolen, zoo in hunne huijsen als bij eenen prondelaer die dezelve gekogt heeft
gelijk ook nog ander gestolen goet in hunne huijsen gevonden heeft.
Desen avond van 8 tot 9 uren luijdeden alle de klokken der stadt en tusschen het
spelen van 't carilion is de feest ter eere der jonkheijd ingestelt geworden.

(30 maerte 1796)
Op den 30 maerte van 7 tot 8, van 12 tot 1, van 3 tot 5 en van 8 tot 9 uren 's avons
wierden alle de klokken der stadt geluijt en bijnae onophoudelijk op 't carilion
gespeelt. Het groot vendel is op den thooren opgesteken en de drijcaleurige vlagge
aen 't stadthuijs uijtgehangen, ook zijn uijt alle huijsen de drijcaleurige vaendels
uijtgesteken geworden. Om 3 uren is eene pligtige cavelcade, bestaende uijt peerdeen voetvolk, den heelen etat-major, alle de municipale en andere bediende, een reij
van jonge schoon vercierde maegdekens, draegende versieringen betrekkelijk tot de
feest en meer ander vercieringen, van den Burg langs de Hoog-, Predikheers- en
Wollestraete, gekomen tot op de Mart - fol. 49 - waer een schoon vercierden theater
opgeregt was, verbeeldende de maegt van vrijheijd en rondtom met schoon nieuw
vercierde sinnebeelden afgeschildert zijnde. Nevens het hoog verheven vrijheijdbeelt
stonden twee pedestallen, in welke wierook bij menigte ontsteken wiert. Naerdat er
eene langduerige redenvoering uijtgesproken was en ander solemniteijten gedaen
waeren, teekenden eenige jongelingen op eenen grooten boek hunnen naem, aldus
onder de nieuwe gendarmerije die er opgerecht wordt aenveert wordende, waernaer
twee der zelve door de jonge maegden eene croon opgestelt wierden. T'eijnden welke
de heele cavelcade als vooren langs de Philipstokstraete naer 't stadthuijs vertrokken,
is des avonts door eenen bal die gratis in 't commediehuijs is gegeven, die zoo sotte
als belaechelijcke feest, ter eeren van de jonkheijd opgerecht, geeijndigt wordende.
- fol. 50 - Naerdat nu de feest op de Mart geeijndigt was, den etat-major en de
municipaele bediende in hunne gewone vergaederplaetsen vertrokken waeren, is de
geheele militaire besettinge verselt met eenige maegdekens en gespel gegaen naer
het hospitael van St.-Jan, waer gekomen zijnde zij hetzelve seffens zijn ingetrokken
en gegaen naer eenen man die aldaer sedert eenige weken siek te bedde licht, welken
zij eene kroon hebben op het hooft gestelt en eenige kroonstukken in specie gegeven
hebben, welke onder eene groote alteratie van de nonnen geschiede, omdat zij op 't
aenkomen van eene zoo gewaepende magt niet wisten wat er ging geworden. Zoo
men daernae vernomen heeft, is d'oorsaeke deser pligtigheijd geweest omdat desen
man geoordeelt wiert veel voor het vaderlandt te hebben verdient, omdat hij onlangs
eenen Franschen overste hadde van de doodt bevrijt, die langs de Langereije met
chaise en peert gereden komende en in 't water staende om ommegeslaegen - fol. 51
- te worden en met peert en man te verdrinken, door desen man in groot perijkel van
zijn leven zelve, was van de doodt bevrijt geworden.
Op den theater waeren ook verscheijde gekweste met de cavelcade toegekomen,
die of het leger of andere toevallen gewond en verminkt waeren, welke ook op den
zelven theater t'eijnden de pligtigheijd zijn gekroont geworden door verscheijde van
de maegdekens die op den zelven waeren. Zelfs was er den heer Emanuel Presie,
prelaet van den Eechoutte gevraegt om op den theater de pligtigheijd bij te woonen
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en ook te worden gekroont, hoewel hij niet te voorschijn is gekomen omdat hij ook
gerekent wordt veel voor het vaderland te hebben verdient, omdat hij, wanneer de
Fransche over drij jaeren dese landen hebben moeten verlaeten, bedektelijk met zijn
eijgen koetse eenige Fransche verkleet heeft weggevoert, die uijt vreese van de woede
des volks zig in dese abdije verborgen gehouden hadden(48). Een liedeken zijnde als
eene voorsing van 't toekomende mij ter hant gekomen nopens de plichtigheijd van
heden, kan versaemeling sub N. onder de stukken gesien worden.
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(31 maerte 1796)
- vervolg van fol. 49 - Op den 31 was aen 't gebouw van d'halle op de Mart in de
ronde boven het beelt van O.L.V. waer het keijserlijk waepen gewonelijk gestaen
heeft, voltrokken een werk waeraen men meer als twee maenden gewerkt heeft,
verbeeldende de ronde de maegt van vrijheijd en rond dezelve zijn, de groote van
waepens, in groote letters de naemen van de negen nieuwe departementen geschildert
geworden. CCXIII gaset van 31 maerte.

Eindnoten:
(34) Deze overlijdensdatum is flagrant onjuist. Bisschop Brenart overleed op 26 oktober 1794 (zie
MV. 1794, p. 172, n. 148).
(35) Bundels brandhout (DE BO, o.c., p. 315-316).
(36) Bisschop F. Brenart, die uiterst luxueus leefde, had in zijn testament al zijn meubelen en huisraad
afgestaan aan de Brugse Armenkamer (Y. VANDEN BERGHE, Felix Giulielmus Antonius
Brenart, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, IV (1970), kol. 99-104 en ID., De Algemene
Armenkamer te Brugge, in: Standen en Landen, XLIV (1968), p. 267-288).
(37) Zie SAB., reeksnr. 120: Hallegeboden, 1795-1796, f. 466-467.
(38) De vrede van Bazel is een vals gerucht.
(39) Zie MV. 1795, n. 81.
(40) Van Walleghem bedoelt hier uiteraard de praalgraven van Karei de Stoute en Maria van
Bourgondië.
(41) Betreffende de nieuwe kantonale municipaliteit: Brugge vormde een eigen kanton: de steden
met meer dan 5000 inwoners bleven zelfstandig; de kleinere steden en landelijke gemeenten
werden gegroepeerd in kantons. zie MV. 1795, n. 71 en n. 267 en J. VANNIEUWENHUYSE,
Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid in West-Vlaanderen 1792-1799, Brugge, 1995, p. 37-39,
nr. 44.
(42) Louis Gislain (de) Bouteville (1746-1821), jurist, was van 21 december 1795 tot 15 februari
1796 commissaris van de Franse regering bij de 9 Belgische departementen. Hij werd belast
met de integratie van België bij Frankrijk. Bouteville liet zich kennen als een gematigde
republikein (P. VERHAEGEN, La Belgique sous la domination française, o.c., II, p. 44-54).
(43) François Goudeseune (1749-1815) was ontvanger van het pondgeld en één van de voornaamste
spionnen die de Fransen inlichtte over de toestand in Brugge. Hij was de zwager van de Brugse
revolutionaire apotheker Ignace Roels. Uit zijn overlijdensakte, 20 december 1815, blijkt dat
hij de zoon is van François, wijnhandelaar, en van Isabelle van Robaijs en geboren werd in
leper. Zijn beroep staat omschreven als ‘percepteur’ (ontvanger). (A. VANDEN ABEELE,
Valentin Jacoby. Burgemeester van Sint-Kruis, 1806-1811, in: Brugs Ommeland, 32 (1992),
p. 51 en Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten..., Brussel 1972, p. 382 en A.
VANDEN ABEELE, Politieke apothekers in de Revolutietijd, einde 18de- en begin 19de eeuw,
in: Brugge die scone, 1995, nr. 1, p. 15 en SAB., Hedendaags Archief, Registers van de
Burgerlijke Stand, Overlijdensregister 1815, akte nr. 993).
J.B. Goddyn zie Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten..., Brussel, 1972, p.
267 en 308 en MV. 1791, n. 88.
Drukker François Van Praet (1759-1832) trouwde in 1801 met Marie-Petronilla Jacoby
(1774-1844) en werd op deze manier opgenomen in de nauwere kring van enkele families die
zich, dank zij de revolutie, hadden opgewerkt tot de top van de Brugse notabelen. François Van
Praet maakte eveneens deel uit van de meer gematigde revolutiegezinden die op 20 april 1798
aan het bestuur kwamen in Brugge. Bij de benoeming van Valentin Jacoby tot burgemeester
van Sint-Kruis was zijn functie binnen het dagelijks bestuur van de departemensraad van invloed.
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(zie A. VANDEN ABEELE, Valentin Jacoby. Burgemeester van Sint-Kruis, 1806-1811, in:
Brugs Ommeland, 32 (1992), p. 47-48). Jacques Herdeboudt: zie MV. 1795, n. 5. Het kan hier
zowel vader als zoon Herdeboudt zijn.
Pierre Mathieu Goddyn werd in Brugge geboren op 25 februari 1752 als zoon van Eugène,
metselaar en Maria Pepers (zie SAB., Doop-, trouw- begraafboeken van O.-L.-Vrouweparochie,
nr. 42). Hij werd leerling van de stedelijke academie en specialiseerde zich als portret- en
historieschilder. Hij verbleef in Parijs en Italië. Hij overleed als vrijgezel op 59-jarige leeftijd
in 1811. Over zijn politieke activiteiten zijn ons weinig gegevens bekend. Hij was in deze
municipaliteit belast met de burgerlijke stand (officier public) (zie P. FIERENS (red.),
Dictionnaire des Peintres, Brussel, z.d., p. 263 en SAB., Hedendaags Archief, Registers van
de Burgerlijke Stand, Overlijdensregister 1811, akte nr.167).
Witerwulghe of Louis Uytterwulghe, zie MV. 1794, n. 106.
Deschrijver: over deze persoon vonden we geen gegevens.
Valentin Joseph Jacques Jacoby, meestal Jacoby zoon, werd in Brugge geboren op 2 mei 1759
en gedoopt in de Sint-Donaaskathedraal. Zijn ouders waren Jacques Jacoby, afkomstig uit
Verviers en de Brugse Marie Isabelle Dubois. In verband met zijn politieke leven zijn er heel
wat gegevens te vermelden. Op 11 november 1792 werd hij lid van Société Littéraire. Enkele
dagen later werd het Genootschap der Vrienden van Eendragt, Vryheyd en Gelykheyd opgericht
en Jacoby werd er meteen voorzitter van. Als gevolg van zijn Club-activiteiten werd hij in
januari 1793 door de Franse overheid aangesteld als commissaris voor het Brugse Vrije. Op 29
maart 1793 verlieten de Franse legers de stad en voerden o.a. Valentin Jacoby als gijzelaar met
zich mee naar Duinkerke. Na de definitieve terugkeer van de Fransen kon Jacoby weer actief
worden. Nochtans werd hij niet opgenomen als lid van de nieuwe municipaliteit die op 22
januari 1795 werd geînstalleerd. Dit bestuur vroeg echter aan de prefectuur een supplementaire
benoeming van Jacoby, wat ook gebeurde. Hij werd samen met o.a. Joseph Van Huele belast
met het bestuur van het grondgebied dat vroeger tot het Brugse Vrije behoorde. Hij werd
eveneens belast met de inventaris van de goederen van de afwezige en gevluchte burgers. Op
27 augustus 1795 werd hij ondervoorzitter van de municipale raad en op 7 maart 1796 voorzitter.
Op 5 mei 1797 was zijn rol uitgespeeld. Pas op 10 december 1799 komt hij weer naar voren,
ditmaal als lid van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Zijn politieke functie nam hij
weer op in 1806 toen hij burgemeester werd van de gemeente Sint-Kruis. Dit gebeurde op
voorspraak van zijn schoonbroer François Van Praet die een belangrijke rol speelde binnen het
bestuur van het departement. Hij kon voor de uitoefening van deze taak een beroep doen op
een adjunct en een secretaris. De ontvanger van Sint-Kruis werd zijn vroegere compagnon van
de Jacobijnse Club, François Goudeseune.
Op 22 juli 1811 overleed de 52-jarige Valentin Jacoby vrij onverwacht thuis op het
Rooigemkasteel. De aangifte van zijn overlijden werd o.a. gedaan door zijn schoonbroer François
Van Praet. (A. VANDEN ABEELE, Valentin Jacoby. Burgemeester van Sint-Kruis, 1806-1811,
in: Brugs Ommeland, 32 (1992), p. 37-53. en Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en
Traditionalisten..., Brussel, 1972, p. 26).
Ignace Franciscus Aloysius Roels (1757-1822). Hij was de zoon van Ignace Roels, apotheker,
en Maria Theresia van Loo. Hij was eveneens apotheker en woonde op de Vismarkt. Hij behoorde
tot de groep politiek actieve apothekers maar speelde na de eerste Franse overheersing slechts
een gematigde rol. Ook in de functie van secretaris van deze municipaliteit trad hij politiek
minder op de voorgrond. Zijn neef Olivier Roels was eveneens politiek actief, maar is hier
waarschijnlijk niet de Roels die als secretaris in functie is (A. VANDEN ABEELE, Politieke
apothekers in de Revolutietijd, einde 18de- en begin 19de eeuw, in: Brugge die Scone, 1995,
nr. 1, p. 15).
(44) Lees: zijden linten, gespen, tierlantijnen, opgevouwen mutsen (vgl. DE BO, o.c., p. 1196)
(45) De reeks Hallegeboden, bewaard in het SAB., stopt op datum van 9 maart 1796 (19 Ventôse
VI).
(46) Joseph D'Hollander was één van de vijf kinderen van het echtpaar Justo D'Hollander en Jeanna
Saney. Het gezin woonde in de Wollestraat nr. 16 in het huis ‘De Peckepuut’. Zij kwamen in
dit huis wonen in 1778 en de zonen Joseph en Franciscus baatten de handelszaak van hun vader
uit. Joseph voerde handel in een maatschappij onder de naam ‘J. d'Hollander en co’. Van deze
maatschappij was hij ‘gérant’ en ‘associé’. De aard van de handel werd omschreven als ‘toiles
et cendres et la commission’. Hij onderhield betrekkingen met het buitenland o.a. met Spanje,
Frankrijk en het noorden (SAB., Hedendaags archief, Handel en nijverheid, Commerce en
général, 1782-1830: ‘Liste des négocians et commerçants les plus distingués, 1810’). Hij werd
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in 1791 deken (voorzitter) in het bestuur van de Kamer van Koophandel. De vrijgezel Joseph
D'Hollander werd een man van aanzien en werd verkozen in de stadsmagistraat. Hij was schepen
in december 1789. In juni 1793 werd hij als oud-schepen verkozen tot hoofdman van het
Sint-Niklaaszestendeel. Hij behoorde tot de groep van ‘revolutionairen’ tijdens de turbulente
jaren op het einde van de 18de eeuw (zie Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en
traditionalisten..., Brussel, 1972, p. 378). Joseph was sinds 1786 kerkmeester van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk en had de titel van ere-voorzitter bij zijn overlijden. Hij overleed op
88-jarige leeftijd op 4 mei 1837. De beide broers d'Hollander werden begraven op het kerkhof
van Oostkamp (J. GAILLIARD, Inscriptions funéraires et Monumentales. Bruges Eglise de
Notre Dame, Brugge, 1866, p. 423). De gegevens in deze noot zijn gebaseerd op de onuitgegeven
studie van J. D'HONDT, e.a., Het huis De Peckepuut, Brugge, v.z.w. Levend Archief, 1995.
(47) Het huis Hemelrijke bevond zich in de Kartuizerinnenstraat 'streckende tot aen de stadsreye
geseyt den Dijver’. In 1775 werd het huis door Jacques vanden Berghe gekocht en verpacht
aan Jan Boels (zie RIJKSARCHIEF BRUGGE, Staten van Goed, Brugse Vrije II, nr. 6034).
(48) Emmanuel Prisie (1737-1803) was in 1776 verkozen tot abt van de Eekhoutabdij. Onder zijn
bestuur beleefde de abdij nog een relatieve bloeiperiode. Hij maakte de afschaffing mee van
de abdij op 14 november 1796 en vestigde zich daarna in zijn geboortestad Poperinge. Het hier
vermelde incident is nog niet opgenomen in de biografische notitie van N. HUYGHEBAERT,
Abbaye Saint-Barthélemy de l'Eeckhout à Bruges, in Monasticon belge, III, vol. 3, Luik, 1974,
p. 798-801.

[April]
(1 april 1796)
- fol. 52 - Op den 1 april wiert men 's morgens gerust gestelt wegens eene groote
beweging der Fransche troupen, hier in besetting liggende, die men gisternaermiddag
gesien hadde, evenalsof d'Engelsche troupen eene landinge zouden gedaen hebben,
zoo men zeijde tusschen Vuerne en Nieuport, waerom meest alle de troupen deser
stadt met canon en bagasie in allen spoet langs de Smedepoorte vertrokken en zoo
men nu weet niet verder als tot Jabeke geweest hebben. Zommige zeggen zulks door
de Fransche zelfs alsdus gedaen te zijn om te zien of de borgers den minsten opstant
tegen hun zouden hebben gemakt en om te zien of hunne troupen ras op de beveelen
passen die hun in tijdt van noodt zouden konnen gegeven worden. Wat hiervan is
ofte niet is het altijdt seker dat er geduerig langs den zeekant eene groote Engelsche
vloot gesien wordt, voor welkers inval niet zonder redens gevreest wordt en alle
welpeijsende verheugt zijn dat niettegenstaende die schijnbaere vlugt der Fransche
alles gerust afgeloopen is, evenalsof er geene beweeginge onder de troupen zoude
geweest hebben.
Om 12 uren - fol. 53 - is van 't stadthuijs afgekondigt bij hallegebode eene
proclamatie van de municipaliteijt die de valsche gerugten tegenspreekt, dewelke
daegelijks te voorschijn gebragt worden, ter oorsaeke van het opnemen der inwoonders
deser stadt (dat geduerende dese weke door alle de wijkmeesters met den ouderdom
van alle persoonen boven de 12 jaeren gedaen is) en het vieren van de feest der
jonkheijd waeruijt sommige menschen gelegentheijd gevonden hebben om te doen
gelooven dat de jonge lieden alhier gingen gedwongen worden de waepens op te
nemen, 't welk derectelijk tegen de insigten van ons gouvernement strijt. Onder andere
vint men in dese proclamatie de volgende woorden. Het maeken van de lijste der
populatie deser communne moet U niet ontroeren. Hoedaenig de verraederlijkke
ingevingen mogen wesen die kwaedwillige ten desen opsicht uijtstroijen met onse
insigten te belasteren: zijt niet ontstelt, dit werk strekt tot niet anders als om
difinitivelijk te kennen de generaele populatie deser commune, om in overweging
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te stellen van den eenen kant de nootsaekelijkheden, van den anderen de hulpmiddelen
om op dese lijste te calculeren - fol. 54 - het getal der behoeftige en in het geval de
eerste grooter waeren, om nieuwe middelen te vinden van dezelve gelijk te maeken.
Eijndelijk, den armen te helpen, den werksaemen man in het gemak te houden, den
eijgendom der rijcke vooren te staen, op het geluk van idereen te waeken, zijn
geheijligde plichten aen ons door ons ampt opgeleijt en die wij met alle onse magt
zullen tragten te vervollen. Wenschelijk waere het dat men in alle deelen dese insigten
saege vervollen en de eijgendommen van alle borgers eerbiedigen, want niemant
nauwelijks meer gerust slaepen kan, uijt vreese van de menige dieften en braeken
die er meest alle nagte gedaen worden. Onder andere heeft men op den 2 april 's
morgens vernomen dat, dat de dieven wederom door het uijtbreken van eenen venster
van het huijs van sr. Passet, bakker bij de Torre, geduerende den gepasseerden nagt,
hebben gestolen, zoo kopere ketels als alle de andere materialen en ontrent vijftig
bakten die van eenider op heden moesten gebakken worden.
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Heden is van 't stadthuijs bij hallegebode afgelesen eene redenvoering van de centrale
- fol. 55 - administratie van het departement der Leije aen alle de municipaliteijten
der cantons en inwoonders van het departement waerin zij alle municipale en andere
amptenaers opwekken om sorgvuldelijk hunne plichten waer te nemen tot hanthaeven
der rechten van de republick en tot het welvaeren van hunne geadministreerde welke
redenvoering zonder tegenseg aen een sermoen vol loose vleijerijen mag vergeleken
worden.

(3 april 1796)
Op den 3 april vernam men 's morgens dat geduerende den nagt twee dieven in hun
huijs, den eenen wonende in 't Peerdestraetje en den anderen in de Bakkersrente, zijn
geapparendeert en in egte van vangenis beweegt geworden. Bij hun gevonden
wordende de gestolen effecten en bakten ten huijse van den bakker Passet, gelijk
nog verscheijde andere gestolen effecten tot zelfs den gestolen mantel van den bakker
Vannecke, hier fol. 41 verhandelt, alle welke uijt de huijsen vertransporteert zijn.

(4 april 1796)
Op den 4 april wierden om 11 uren 's morgens de twee gemelde dieven onder een
grooten toeloop van volk, mits van veele bekent zijnde, vanuijt de vangenis naer de
municipaliteijt overgeleet, waeruijt men vermoed dat het regt staet te herleven en
dat zij zullen andere in exempel gestraft worden. CCXIV gaset van 4 april, etc.

(5 april 1796)
- fol. 56 - Op den 5 april, feestdag van de bootschap van de H. maget Maria(49), wanneer
gewonelijk vanuijt de parochiale kercke van St.-Salvators eene plichtige processie
verselt met het beelt van O.L.V. van Loretten rond eenen grooten toer der stadt
omgedregen wiert en is heden geene processie dan alleen rond de kerk omgedregen
geworden. Zulks geschiede jaerelijks onder een grooten toeloop van volk onder het
speelen van 't carilion, alle welke nu teenemael agterblijft tot zoo verre dat het carilion
desen morgen om 11 uren gelijk ook op de sondaegen agtergelaeten wordt, niet heeft
mogen gespeelt worden en voortaen maer alleen meer op de dicadidaegen zal mogen
gedaen worden.

(7 april 1796)
Op den 7 april is mij ter hant gekomen de vleijende redenvoeringe over eenige daegen
door de Fransche administratie van 't stadthuijs afgekondigt welke van woort tot
woort luijd als volgt(50). De centrale administratie van het departement der Leije. -
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fol. 57 - Aen de municipaliteijten der cantons en inwoonders van het departement.
Borgers municipaelen. Den 9 vendemiaire is het Nederlant vereenigt met de oude
departementen van Vrankrijk en zelfs verdeelt in departementen. De republicaensche
bestiering grondvest zig daer allengskens, en neemt de plaets van de ongestaedigheden
en ongerijmtheden der oude gebruijken. De constitutioneele regeering, wordt in order
gebragt, maer elken amptenaer op zijnen post komende moet gewaerschouwt worden
van zijne plichten. 't Is aen ons borgers, Ulieden, de uwe indagtig te maeken, zij zijn
groot, maer zij zijn soet, gij hebt twee belangen te vereenigen, te doen gronden en
te volbrengen. 1sten de algemeijne van een magtige republijke. 2den de besondere
van uwe geadministreerde. Wij gaen uwe aendagt vestigen op de verscheijde
voorwerpen van bestiering die U moeten bekommeren en dezelve te desen opsicht
bepaelen aen de eenvoudige pointen. - fol. 58 - Order in Uwe finantien. De finantien
zijn den besondersten middel van alle administratie. Kent dan Uwe middelen van
alle Uwe inkomsten. Welke zijn onse plaetselijcke belastingen? Wat naem voeren
zij? Hunne inkomst? Zijn onse communale goederen alle verpagt? Hoeveel brengen
zij op? Welke zijn onse onkosten? Zijn onse wegen in goede staet? Wat hebben alle
onse voorgangers gedaen? Hoeveel hebben zij ontfangen, hoeveel verteert? Om dese
vraegen te beantwoorden zoude gij moeten ondersoeken den staet der saeken, alsdan
zoude gij weten hetgene is
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gedaen geweest en 't goon Ulieden staet te doen. Gij zult uwe steenwegen, bruggen
en vaerden doen vermaeken, immers, alles hetgone gerievig is voor de reijsers, en
nuttig voor den koophandel. Indien gij boni makt, vermeerdert de rijkdommen van
Uwe commune door nieuwe acquisitien; vergaedert voor het toekomende en stelt
Ulieden boven de nootsaekelijkheijdt. - fol. 59 - Spaersaemheijd in de onkosten,
nauwkuerigheijd en klaerheijd in de rekeningen. Dit is den besondersten regel van
de administrateurs des volks. Doet de belastingen betaelen die men schuldig is aen
den staet. Het gouvernement beschermt de persoonen en versekert de eijgendommen;
men moet hem helpen door subsidien, 't is eenen wederzijdschen bijstant die men
zig verleent. De amptenaers moeten besonderlijk dese zoo eenvoudige waerheijd
herkennen en des zelfs kragt doen gevoelen aen de schuldenaers. Daer is eenen
anderen tak van openbaeren rijkdom, die gij ook moet tragten te kennen, te bedienen
en te behouden; het zijn de goederen die de wet nationale noemt; het zijn
voornaementlijk de bosschen en de wouden, welke de onverschilligheijd van zommige
magistraten dikwils den roof heeft gemakt van de verkwisters. Onderhout een groote,
goede en kragtige policie. Gij zult dese plichten niet gekweten hebben jegens Uwe
medeborgers, tenzij wanneer zij zullen zeggen ik mag slaepen; - fol. 60 - mijne
administrateurs waeken; dat de pasporten nauwkuerig ondersogt worden en de
kwaedtwillige naegespuert en de landloopers aengehouden. Dat de vrienden der
koningen, te weten dese eeuwige vijanden des volks; dese vaderlandtsmoordende
uijtwekelingen, dese priesters regtveerdiglijk gebannen uijt het Fransch grondgebiet,
het voorwerp zijn van Uwe strenge werksaemheijd. Indien gij de schuijlplaetse niet
ontdekt van dese gevaerelijcke persoonen, indien gij hun plaets verleent onder
Ulieden, zij zullen den vrede stooren van Uwe kantons, overal hun vergift, de
geestdrijverije en den tweedragt verspreijden; gelijk zijnde aen het serpent, verborgen
onder het kruijt, en 't welk zijne proije naerspuert, hunne moordpriemen, gescherpt
in de schauduwe, zullen altijdt bereijt wesen Uwen boesem te doorschueren. Immers
gij zult een leet onderstaen zonder de oorsaek te kennen. Weest dan besorgt om de
uijtwekelingen over te leveren aen de wetten en om de gebannene te verwijderen
van het grondgebiedt der vrijheijd. - fol. 61 - Borgers wij hebben reets het voorbeelt
van eenige begaene plonderingen; belet voortaen dezelve, want gij en Uwe communen
zult voortaen daervoor verantwoordelijk wesen. Voorkomt besonderlijk de misdrijven,
want de wet heeft liever dezelve te voorkomen als te straffen; onderhout de policie,
maer vereenigt haere strenge maetregelen met eerbiet, toekomende aen de vrijheijd
der borgers. Neemt voor regel dese aenbelangende voorwerpen, het besluijt van den
12 floreal derde jaer, de wet van den 10 vendemiaire naevolgende, de Fransche
constitutie, den crimineelen wetboek en de wetten raekende de uijtwekelingen.
Versekert de levensmiddelen aen Uwe medeborgers, geeft brood aen den armen.
Dese zijn ook groote middelen van policie. De noodwendigheijd doet dickwils
overgaen tot de ongehoorsaemheijd, tot den tweedragt, tot buijtenspoorigheijd, tot
de misdrijven. Wij bewoonen een geluckig land, vrugbaer gemakt door de nature en
door de hant van - fol. 62 - den akkerman; dat het gebrek van levensmiddelen daer
noijt gekent zij; maer dit is niet genoeg, dat men dezelve daer vinde voor een
redelijcken prijs, vastgestelt door het gebruijk. Dat de wet, gebiedende de verkooping
van graenen op de markten alleen, daer nauwkueriglijk onderhouden worden. Den
tijdt is ook aenstaende dat de goetjonstigheijd der natie volmakt zal wesen. Dat de
geringe menschen, onderheven aen de strengigheden van de behoeftigheijd, tot
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Ulieden en tot ons onsen toevlugt nemen om bijstant, maer wij zullen gesaementlijk
afwijsen degone bekwaem zijn te werken, de argelistige bedelaers, en dese die het
masker der armoede aennemen, om bijstant af te perssen die zij niet noodig hebben.
Laet ons den mensch maeken hetgone hij wesen moet, nuttig voor den staet, nuttig
voor
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zigzelven. Dat de veeren der ziele, verslapt door de ledigheijd opnieuw gespannen
worden, door eenen republicaenschen indruk. Dat de gunsten van het gouvernement
besonderlijk - fol. 63 - bestemt worden voor de behoeftige ouderlingen, voor de arme
verlaetene kinderen, voor de noodlijdende vaders en huijsgesins, voor de invaliden.
Wij hebben ook pligten te volbrengen, zij zijn uijtgebreijt en van groote
aengelegentheijd, zij zijn verknogt met de Uwe, gelijk onse wederzijtsche pogingen
moeten vereenigt wesen. Wij maeken dan staet op Uwen iver, gelijk gij staet moogt
maeken op onsen bijstant. Zegt aen Uwe medeborgers dat wij die alle zullen
volbrengen. Zegt hun dat wij onder hun, behalven de onderrigting zullen verspreijden
die republicaensche sedeleer vol soetigheijd en de vriendinne der menschen. Zegt
hun dat, behalvens de onderwijsing het gebruijk der Fransche wetten hun zal leeren
wat de vrijheijd is; dat de regtveerdigheijd voortaen haere decreten niet zal verkoopen;
dat de processen korter en seltsaemiger zullen wesen, dat het vernuft en de
begaeftheden niet meer zullen onderworpen wesen aen de eijgensinnigheden der
corperatien, dat'de thienden en de leenregten zijn afgeschaft voor altijdt en noijt
zullen - fol. 64 - wederkeeren. Zegt hun dat, behalven de onderrigting, de ondervinding
hun zal leeren wat de gelijkheijd is. Inderdaedt dit haetelijk onderscheijt van de groote
en de kleene,zal niet meer in wesen zijn; de menschen zijn gelijk voor de wet,
gelijckelijk geloont, gelijckelijk gestraft. Vrijheijd, gelijkheijd, bronnen van het
openbaer geluk, gij zult heersschen in het departement der Leije, door U zal het volk
voorspoedig en sterk wesen. Volgens de uijtspraek van de constitutie, alle
godtsdiensten zijn vrij toegelaeten, broeders zonder jaloersheijd en idereen oeffenende
dengonen die hij verkosen heeft, zonder geestdrijverije of bijgelovigheijd, zal naer
zijn believen zijne wenschen stieren tot den eeuwigen. Uw rijk zal de menschen zelfs
het geheugen van het koningdom doen verliesen. Het koningdom! Wat geeft het?
Aen zommige vergulde ketens en de meeste ellende aen andere. Eijndelijk, zet aen
Uwe medeborgers, dat hun lot zeker en vastgestelt is; dat zij onwederroepelijk deel
maeken van het Fransch volk, beschermt door zijne magt en deelachtig van zijne
zegenpraelen, dat de republicaensche - fol. 65 - zeemagt, eerlang onse kusten zal
suijveren van de Engelsche zeerovers, die dezelve onveijlig maeken. Dat het vernuft
kan ontwekken, den koophandel zijne ketens breken, Oostende herleven, Brugge het
oud Brugge worden en talrijcke vloten van schepen in zijne haeven zien komen. Dat
den vrede nog beter dese hope zal grondvesten, maer dat hij afhangt van den
heijlsaemen maetregel, die het voorwerp is van alle onse sorgvuldigheijd, van de
geforceerde leeninge. Zonder de geforceerde leening, den trouweloosen vijand
verhoopt den ondergang van de republijcke; den oorloog kan niet eijndigen tenzij
door de doodt van den laesten krijgsman. De geforceerde leening wel betaelt wordende
en den vijand moetende overwinnen de finantien, eene wijse bestiering, onwinbaere
mannen, onveroverlijcke bolwercken, zullen wij haest het eijnde zien van eenen
bloedigen oorloog en den vrede uijt de nootzaekelijkheijd. Borgers van het
departement, geropen om den staet te helpen in dese gelegentheijd, indien gij den
vrede bemint, indien Uw belang Ulieden zegt dat des zelfs voordeelen onschatbaer
zijn - fol. 66 - voor de vereenigde landen, besonderlijk indien gij het vaderlant lief
hebt, volbrengt dese plicht met snelheijd en zonder daertoe gedwongen te zijn. Bevrijd
ons van de nootsaekelijkheijd van de strenge dwangmiddelen, zoo onaengenaem
voor de administrateurs, die niet anders wenschen als het geluk van hunne
geadministreerde. Makt ons de bestiering gemakkelijk door de uijtwerkinge van de
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wetten. Van Uwen kant volkomen betrouwen, nauwkuerige strengheijd, die de goede
geruststelt en de kwaede in de onmogelijkheijd van leet te doen; van den onsen kant
eene onpartidige rechtveerdigheijd. Ja, gij zult boven al de regtveerdigheijd vinden;
zij zal soet en gemakkelijk wesen in haeren loop voor de vrienden van het order;
maer streng, vreet, en gelijk aen eenen watervloed, die
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alle zijne dijcken doorbreekt, tegen de agenten of voorenstaenders der tijranij, die
zouden tragten dezelve te herstellen in dese gewesten, de publijke ruste te stooren,
de fakkel van de geestdrijverije aen te stooken, de werkinge van het gouvernement
te stremmen en immers den voorspoet van de republijke en haere legers in - fol. 67
- gevaer te stellen... Den hemel vergunne dat wij liever geenen wederstant moeten
overwinnen, geene listige ondernemingen verijdelen, geene misdrijven straffen. Den
hemel vergunne dat den raed der reden, en het lot van eene groote staetsomwentelinge,
voortaen onveranderlijk alle ijdele hope wegneme! Den hemel vergunne voorders
(en desen wensch is in onse herten geprent) dat wij eerlang geene misnoegde sonen
vinden, in de groote familie en overal niet anders ontmoeten als waere republicaenen.
De bovenstaende aenspraek zal gedrukt worden in de twee taelen, afgekondigt en
aengeplakt overal daer het noodig zal wesen. Gedaen te Brugge in de sitting van den
1 germinal 4de jaer der Fransche republijcke, door de administrateurs uijtmaekende
de centrale administratie van het departement der Leije, tegenwoordig de borgers
Honoré Vallé, president; Tarte, Guinard, De Kersmaeker en Marchand,
administrateurs; Charles Joret, commissaris van de uijtwerkende magt en Henissart,
oppersecretaris. Voor overeenkomstige copije, Honoré Vallé, president; Bouffé
Desmarais, sec.-adjudant.
CCXV gasette van den 7 april, etc.

(8 april 1796)
- fol. 68 - Op den 8 is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt eene proclamatie
van de municipaliteijt waerin aen haere medeborgers is afgekondigt dat de borgers
Charles Rijeland, E. Hermans en J. Compernolle, gisteren hunnen eedt hebben
ontloken als jugen de paix of vrederegters in handen van de municipaliteijt en dat
zij seffens hunne fontien hebben beginnen waer te nemen. Zij zullen alle daege hunne
sittingen houden in het proossche op den Burg(51). Eene andere proclamatie behelst
eene wet die eene lichtinge van peerden ordoneert, benevens het besluijt van het
Directorie 't welk beveelt de voornoemde wet in de vereenigde landen uijt te voeren(52).
Een ander proclamatie behelst een besluijt 't welk ordoneert dat de wetten raekende
het handthaeven der policie in 't binnenste der communen van de republijke ook
moeten onderhouden worden in de vereenigde departementen(53). Verders is
afgekondigt eene aenspraek van de centrale administratie van het departement der
Leije aen haere geadministreerde. Wij zijn onderricht, borgers, dat veele onder
Ulieden - fol. 69 - voornaementlijk de landtslieden, niet weten op wat wijse de
soumissien moeten opgestelt worden, voor het koopen der nationeele goederen, die
te koopen zijn en voortskomende van de gewesen Fransche beneficiers en geestelijcke
corperatien. Wij zijn verders onderricht dat zij de conditien niet kennen de welke
dese soumissien moeten vergeselschappen, 't zij voor de verkooping uijt'er handt, 't
zij voor de publijke veijlingen. Ons arreté van den 23 ventose, moet Ulieden
dieswegens volkomentlijk voldoen; het verklaert de conditien die er vereijscht worden;
in gevalle dat Ulieden koopers zoude worden; daerenboven verklaert het, dat er in 't
secretariat der administratie twee registers geopent zijn, om de soumissien te
ontfangen. Het is dan in dit secretariaet dat zij moeten gedaen worden; voorders het
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opstellen moet Ulieden niet ontrusten, want gij zult maer moeten lesen, het beloop
van Uwe soumissie, bepaelen en teekenen. Makt Ulieden dan indagtig, borgers, ons
arreté van den 23 ventose, en indien de kwaedwillige de afdruksels die in Uwe
gemeenten aengeplakt waeren, hebben durven afschueren, begeeft Ulieden tot de
administratie municipal die er Ulieden kennis van zal geven. - fol. 70 - Wij zijn
eijndelinge onderricht dat gij lieden misleijt wordt en door wie? Door alle degene
die belangen hebben om U te bedriegen. Door degene die de wederkomst der
misbruijken begeeren en beklaegen hunnen wilkuerigen invloed op Ulieden niet meer
te konnen oeffenen. Men boesemt Ulieden een mistrouwen in

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

135
over de wettigheijd der koopingen van de nationale domeijnen, die gij zoude konnen
doen; men zegt Ulieden dat gij geene oprechte eijgenaers zult zijn; men houd Ulieden
voor dat de Franschen wel haest en zekerlijk het gewesen Nederland zullen verlaeten:
borgers, men heeft duijsent keeren uijtgeleijt, hoe ongegrond de onrust over dat point
was; duijsent keeren heeft de Fransche republijke Ulieden geseijt en de Fransche
republijke zegt niet vergeefs dat gij haere kinderen zult blijven. Voor het overig ziet
gij lieden niet dat die opstokers hier maer de woorden herhaelen van dien onsuijveren
hoop emigranten, die van het begin der Fransche revolutie gepoogt hebben de
menschen van het koopen der nationale goederen af te houden? Wat is er gebeurt?
De goederen zijn verkogt geworden en de eigendommen gescheijden; de koopers
trekken gerustelijk de meeste - fol. 71 - voordeelen uijt hunne nieuwe rijkdommen
en den 37sten artikel van de constitutie, versekert hun wettigheijd van hunnen koop.
Borgers hetzelve zal in de vereenigde landen gebueren, groote middelen om Uwen
koophandel te doen herleven, Uwen landtsbouw aen te kweeken en U vaderland te
verrijcken, worden Ulieden aengeboden. Neemt se dan aen; gij voornaementlijk
aenbelangende classe der landbouwers; gij voornaementlijk, gij kont het meeste
voordeel gemeten met de goederen der Fransche beneficiers en geestelijcke
corporatien te koopen; stopt Uwe ooren voor de verleijdingen, door welcke gij de
eerste zoude lijden. Nog eenmael gij zijt onwederroepelijk Franschen; alleen de
kwaedwillige soeken Ulieden het tegendeel te doen gelooven. Heijl en
broederlijkheijd. De administrateurs uijtmaekende de centrale administratie van het
departement der Leije. Geteekent Honoré Vallé, president; Tarte, Guinart,
administrateurs; Charles Joret, commissaris van het uijtwerkende bestier en Henissart,
oppersecretaris.

(9 april 1796)
- fol. 72 - Op den 9 om 7 uren 's morgens begonst op 't onverwagts het carilion op
den thoren tot 8 uren te speelen, welke van 11 tot 12 uren en van 3 tot 4 uren herhaelt
wiert. Op 't hooren van 't carilion waeren vele van gevoelen dat het voor den vrede
van elk gewenscht was en waer van nu in 't algemeen gesproken wordt. Maer haest
saeg men dat ider in zijne meijning bedrogen was en dat het niet anders was als voor
het vieren van den decadidag, terwijl seffens uijt alle huijsen de drijcaleurige cocarden
opgesteken wierden. Hieruijt voorsiet men dat het gespelt van 't carilion op de sotte
decadidaegen dus zal gecontinueert worden, temeer omdat het spelen van 't carilion
op de gewone sondaegen en heijlig daegen is verboden geworden.
Heden zijnde martdag was er te midden in den morgen een grooten troebel wanneer
eene gewaepende wagt militaire ten huijse van sr. Reubens, zilversmit op d'Eijermart,
toekwam. T'eijnde van welke men vernam dat het alleen was omdat eenen officier
ergens eenig zilver gestolen hadde en door desen zilversmit, mits er verbodt op
gedaen was, wanneer hij het te koopen hadde gedraegen, was opgehouden geworden.

(10 april 1796)

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

- fol. 73 - Op den 10 gelijk de twee volgende daegen is in de kercke van de eerw.
paters Capucinen gelijk ook in degone van de Capucinerssen, met de grootste
plichtigheijd geviert de saeligverklaeringe van den geluksaeligen dienaer Godts,
Bernardus van Offida(54), in zijn leven leekenbroeder van 't order der Minderbroeders
van St.-Francois (geseijt) Capucinen, op den 19 meij 1795, in het consistorie van
zijne heijligheijd Pius den VI, paus van Roomen, in het getal der geluksaelige gestelt
zijnde. Zoo verders in een kort bericht van het leven van den saeligen Bernardus van
Offida uijtgegeven kan gesien worden, zooals hetzelve versaemelinge sub N. te zien
is. De gemelde kercken en besonder den hoogen autaer, waerin het afbeelsel van
desen saeligen in portraite afgebeelt stont, waeren bij uijtnementheijd schoon verciert
en verders met lauwerboomen, gedichten en jaerschriften opgepronkt, boven de
kerkduere in de Capucinekerke
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stond dit jaerschrift: WIJ VIeren De geLUCksaeLIge VerkLaerIng Van bernarDUs
Van offIDa. Op de pligtigheijd nog meerderen luijster tot verheffing van desen
saeligen Bernardus te geven, wierden geduerende dees drij daegen de - fol. 74 goddelijcke diensten in de twee gemelde kercken verrigt in 't volgende order: om 11
uren wiert in volle musik afgesongen eene zeer plichtige misse, den eersten dag in
de Capucinekercke door den heer prelaet van den Eechoutte, dezelve afgesongen
wordende en in de Capucinersse kerke door eenen heer kanonik van St.-Donaes. Om
vijf uren geschiede in beijde kerken een zielroerende sermoen en daernaer een
solemneel lof, welke pligtigheijd verselt wiert door het uijtstellen van 't alderheijligste
geduerende dees drij daegen en op den derden dag in beijde kerken die roemweerde
pligtigheijd met het afsingen van den te deum laudamus gesloten wordende.

(11 april 1796)
Op den 11 april was men 's morgens als van eenen donderslag getroffen op het zien
afbreken en in duijsent stukken slaen van de O.L.V.-beelden staende boven de poorte
van d'halle en van een ander schoonste konstbeelt staende in een afgesloten glaese
kasse op den hoek van het stadthuijs(55), 't eenigste overblijfsel van schoonheijd
waermede het stadthuijs dat weleer den roem van heel 't Nederlant was, nog was
verciert en welkers voorgevel nu maer meer - fol. 75 -aen een verwoest gebouw is
gelijckende. Met wat hertzeer zulkke opregte beeltstormerije door alle waere katolijcke
beschouwt wiert, is bijnae onbeschrijvelijk, omdat niet alleen den waeren godstdienst
onder den voet getrapt wordt, maer ook omdat men als met gewelt de stadt van haere
laeste verciercelen ziet ontrooven. Nog meer was men ontstelt, als om 12 uren van
desen morgen bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt wiert dat ingevolgen de
Fransche constitutie alle hoegenaemde beelden, cruijsen, etc. die buijten het beluijk
der kercken staen, moeten weggenomen worden. Dat elk nog meer ontstelt is omdat
men weet dat in d'abdije van den Duijnen, desen morgen de witte looden geleijt zijn
om hun te dwingen tot het betaelen van hun quote part in de gedwongen leening
waeraen zij onmogelijk niet konnen volkomen, omdat alle hunne goederen waer dat
gelt van komt of door de Fransche aengeslegen of verkogt worden. Ach! Mogt eenen
spoedigen vrede de menigte van onse ongelucken onder den schijn van vrijheijd
eijndigen en wij van de geduerige vreesen, die men tegemoet siet, eens ontslaegen
worden. CCXVI gaset 11 april, etc.

(12 april 1796)
- fol. 76 - Op den 12 gelijk de volgende daegen hier men op verscheijde plaetsen van
de stadt alom een begin gesien van het wegnemen van kruijsen, zelfs op de kerkhoven,
O.L.V.- en andere beelden, die den luijster der stadt en de godtvrugtigheijd teenemael
schijnen te zullen doen verdwijnen. Onder de menigte luijsterlijcke beelden die
weggenomen worden, is ook stillekens afgenomen een alderschoonste beelt nevens
de Burgpoorte staende, onder hetzelve een 's weijreltsbal en daer boven eene glorie
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veheven staende, voor welke plaets de bisschoppen van Brugge bij hunnen intrede
gewonelijk den eed afleggen als cancelier van Vlaender, daeronder in goude letteren
staende de woorden: ‘O pia o dulcis virgo Maria’ welke woorden ook zijn uijtgekapt
geworden(56).

(13 en 14 april 1796)
Op den 13 en 14 april was men nog in eene meerdere onsteltenis gedompelt op het
publikelijk door eenen deurwaerder met contant gelt zien verkopen van de mubilaire
goederen van de monikken van den Duijne, omdat zij hun quote part in de gedwongen
geltleening niet konnen voldoen, welke met groot hertzeer van alle welpeijsende is
aensien geworden. CCXVII gaset van 14 april, etc.

(15 april 1796)
- fol. 77 - Op den 15 is bij hallegebode van 't stadthuijs tot meerder schimp der religie
afgekondigt als volgt: de centrale administratie van het departement
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der Leije, gesien hebbende het plakschrift waervan den inhout volgt: ‘solemnele
feeste van drij daegen in de kercke van de eerweerde paters Capucinen, ten opsichte
van de beatificatie of saeligverklaeringe van den godtsdienstigen en geluksaeligen
belijder Christi, Bernardus van Offida, in zijn leven leekenbroeder van het order der
Minderbroeders van St.-Francois, geseijt capucinen, met vollen aflaet, vergunt door
zijne heijligheijd Pius den VI, paus van Roomen: voor alle christene gelovige de
welke met een oprecht berouw hunne sonden gebicht hebbende en gecommuniceert
zijnde, eens binnen de drij daegen de kerke van de voornoemde Capucinen of de
kerke van de religeusen Capucinerssen zullen besoeken en aldaer eenigen tijdt God
ter intentie van zijne voornoemde heijligheijd godtvrugtelijk zullen gebeden hebben.
Dese - fol. 78 - solemniteijt zal geschieden op den 10, 11 en 12 april 1796 als volgt:
zondag wesende den 10, zal 's morgens ten thien uren en half een solemnele misse
gesongen worden, naermiddag ten vijf uren zal een sermoen gedaen worden door
den eerweerden heer Jajacos Mestdag, pastor van St.-Salvators, waernaer zal volgen
het lof. Maendag wesende den 11, zal 's morgens ten 10 uren en half een solemnele
misse gesongen worden, naermiddag ten 5 uren het sermoen gedaen worden door
den eerw. heer Ignatius Van Koquelaere, pastor van St.-Salvators, waernaer zal
volgen het lof. Dijssendag wesende den 12, zal 's morgens ten 10 uren en half een
solemnele misse gesongen worden, naermiddag ten 5 uren zal een sermoen gedaen
worden door den eerw. heer Petrus Rommelaere, pastor van St.-Salvators(57), waernaer
zal volgen het lof met den te deum, sluijtende dese feeste met de benedictie van het
alderheijligste sacrament. Nota: daer zullen alle drij daegen altijdt bichvaeders gereet
zijn om de bichte te - fol. 79 - hooren van degene die hun zullen presenteeren. Tot
Brugge bij de weduwe Van Praet en soon, drukkers van de administratie van het
departement der Leije(58).
Overwegende dat uijt dit plakschrift blijkt dat des zelfs auteurs correspondentie
onderhouden met eenen vremden prins, deelmaekende van het bontgenootschap,
gewaepent tegen de rebublijke, dat zij des zelfs mandementen of aenwakkeringen
overgestelt hebben aen het volk, publijkelijk door hun bijeengeropen, ten eijnde van
zig te vereenigen om de acten te verrichten van godtsdienst geboden door desen
vremden prins. Overwegende dat diergelijcke correspondentie misdaedig is, dat de
bullen der pausen noijt hebben mogen verspreijt worden in dese lande zonder
toestemming van het gouvernement, dat het voorwerp van degone in kwestie van de
saligeverklaeringe - fol. 80 - van eenen Italiaenschen Capucin en de beloften van
aflaet van degene die den afgodt zullen dienen van het hof van Roomen, de
republicaenen verontweerdigen, niet anders sterkkende dan om de veragtelijkste en
blintste bijgelovigheijd in te boesemen. Overwegende dat diergelijcke bijeenroepingen
verboden zijn door het besluijt van de representanten des volks van den 4 thermidor
lestleden, 't gene de oeffeninge van de godtsdiensten bepaelt in de plaetsen hiertoe
bestemt, voorders dat het maer de wettige overheden aengaet, solemnele feesten te
gebieden en dat het gemelt plakschrift desen tijtel voert aen het hoofd. Overwegende
dat de borgers weduwe Van Praet en zoon, die hetzelve gedrukt hebben, daervoor
verantwoordelijk zijn, tot de vertooning van de geschreven copie tot'er tijdt dat zij
des zelfs auteurs kenbaer gemakt hebben. Overwegende verders dat de geseijde
borgers, weduwe Van Praet en soon, hun op den voet van het plakschrift getijtelt
hebben drukkers van de administratie, zijnde een - fol. 81 - misbruijk van des zelfs
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naem, waervan zij de vernieuwing moet beletten. Gehoort hebbende den commissaris
van het uijtwerkende bestier besluijt: 1. de versendinge van den openbaeren
beschuldiger boven het gemelde plakschrift en bulle ten eijnde van tegen de auteurs
van het eerste en de uijtgevers van het tweede de vervolgingen te doen geboden door
de wetten. 2. het gemelt plakschrift zal weggenomen worden overal waer het bevonden
wordt, ter diligentie van de commissarissen bij de municipale administratien der
kantons.
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De borgers weduwe Van Praet en soon, zullen ophouden van desen dag af te drukken
voor de administratie totdat zij anders zal geordoneert hebben, voorders zij verbiet
haere drukkers den tijtel aen te nemen van drukkers van de departementaele
administratie op den voet van eenige afdruksels tenzij van de wetten en besluijten
degene zij haer zal toestieren. Het tegenwoordig besluijt zal gedrukt worden in de
twee taelen en aengeplakt daer het noodig zal wesen. Daer zullen afdruksels - fol.
82 - gesonden worden aen den openbaeren beschuldiger en aen de drukkers van de
administratie. Gedaen tot Brugge in de sitting van den 23 germinal 4de jaer der
Fransche republijke, door de administrateurs uijtmaekende de centrale administratie
van het departement der Leije, tegenwoordig de borgers Honoré Vallé, president;
Tarte, Guinard, Vandenbusscher, administrateurs; Charles Joret, commissaris van
het uijtwerkende bestier en Bouffé Desmarais, secr.-adj. Voor overeenkomstige
copije, Honoré Vallé, president, Bouffé Desmarais, sec.-adj.

(17 april 1796)
Op den 17 april heeft elk tot zijn overgrootste leetwesen gesien een schrikkelijckste
voorbeelt van de geheele onteering der sondaegen. Naerdat men nu reets sedert den
13 april een begin hadde gemakt met het verkoopen van generaelijk alle de goederen
van de monikken van den Duijnen, zoo verre zelfs dat hun geen bedde gelaeten wordt
om op te slaepen en zij reets genootsakt zijn om bij goede borgers te konnen gelogeert
worden, niets aen den vervloekelijcken - fol. 83 - geltlust der Fransche konnende
voldoen, heeft men heden zijnde sondag, de venditie als op eenen wekedag hooren
uijtklinken en daermede zien voortsgaen alsof het eenen wekedag zoude geweest
hebben, welke van den eenen kant om het onregtveerdig verkoopen van het goedt
der abdije en van den anderen kant om het schandig onteeren der sondaegen,
zoodaenig tegens het gemoet van alle welpeijsende strijt, dat menige persoonen
wenschen een eijnde van hunne daegen te mogen zien, die ook van den anderen kant
tot hun meerder hertzeer in groote geltboeten in de gedwongen leening geschat
worden.

(18 april 1796)
Op den 18 april was 's morgens aen de meur van het Engelsch clooster in 't Princenhof,
welkers religeusen gevlugt zijn naer Engelant(59), aengeplakt eene kleijne pasquille,
inhoudende dese woorden: ‘den afgod Goudesune met zijne consoorten, zullen haest
g'hangen worden buijten de poorten’, waeruijt men ziet hoe zij bemint worden.
CCXVIII gaset 18 april, etc.

(20 april 1796)
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- fol. 84 - Op den 20 zijnde decadi of den 30 germinal, keestmaendt, speelde van 7
tot 8 uren 's morgens, van 11 tot 12 uren en van 3 tot 4 uren 's middags het carilion,
wanneer ook seffens uijt alle huijsen de drijcaleurige vaendels uijtgesteken wierden.
Niettegenstaende de Fransche feest van decadi heeft men heden niet naegelaeten van
voorts te gaen met het generael muebelgoet van den Duijne te verkoopen, waeruijt
men besluijt, om den grooten spoed cue er gemakt wordt in verkoopen van
d'eijgendommen van dees abdije, dat zulks ook in andere cloosters zal gevolgt worden
om de overtollige sommen waermede dese en ander particuliere bij brieven geschat
worden.

(21 april 1796)
Op den 21 april zijn 3 à 400 mannen Fransche troupen vanuijt dese stadt naer
Rousselaere vertrokken, omdat men verneemt dat aldaer eenen borgerlijcken obstant
heeft plaetse gehadt en dat er eenen borger is doodtgebleven. Zulks is zoo men niet
zonder reden vreest, maer een begin van hetgoon elders gevreest wordt, om
d'overgroote en bijnae onmogelijcke schattingen in de geltleening waermede de
borgers geschat worden. CCXIX gaset van 21 april, etc.

(22 april 1796)
- fol. 85 - Op den 22 is bij orders van de departementale administratie bij hallegebode
van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt nopende de pasporten
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behelsende: de pasporten naer vremde landen, zullen verleent worden door de
administratien van het departement op het advijs gemotiveert door de
municipaliteijten, volgens de wijse en conditien voorschreven door de wet van den
7 december 1792, welke in staet wordt gehouden voor alles 't gene niet tegenstrijdig
is aen het tegenwoordig besluijt. De commissarissen van het uijtwerkende bestier
bij de departementale administratien zullen ider decade aen den minister der
buijtenlandsche saeken den omstandigen en gecertifieerden staet oversenden van de
pasporten naer vremde landen, door de administratie der thien voorgaende daegen
afgelevert(60).
Heden is het comtoir van d'heer Van Huele, ontfanger van de gedwongen
geltleening, gesloten geworden voor den ontfang van het Fransch papier, genaemt
reschiptien en mandaeten, waerdoor eenider in nog grooter verlegentheijd is gedompelt
geworden.

(23 april 1796)
- fol. 86 - Op den 23 zijn van 't stadthuijs bij hallegebode afgekondigt verscheijde
besluijten van de administratie behelsende dat eenen borger die getaxeert is in de
geforceerde leeninge geen pasport zal konnen bekomen, tenzij dat hij de geheele
quitantie van de volle betaeling van zijn aendeel kan vertoonen(61). Een ander besluijt
stelt vast dat de zoogenaemde kluijten in alle publijke kassen zullen aenveert worden
tegen sestig voor een Fransche kroon en dat de ontfangers der publijke penningen
de geseijde munt op dien tax moeten aenveerden in betaeling der belastingen in
proportie van een veertigste der somme(62). Een ander besluijt behelst de verdeelinge
en eijgendommen van de komtooren der departementale administratie, benevens een
bevel dat alle brieven die aen de administratie gesonden worden in de Fransche tael
moeten zijn en dat men in eenen brief maer van eene saeke mag handelen.

(24 april 1796)
Op den 24 april vernam men in den morgen een alderongeluckste voorbeelt van eene
zelfsmoort. Sr. Jamman(63), molenaere wonende op de Ganseplaetse, desen morgen
uijtgegaen zijnde, hoorde d'eerste misse in de Predikheerskercke en ging daernaer
een glas genever drincken - fol. 87 - waermede hij naer zijn huijs ging. In den morgen
wiert hij in den huijse vermist en men sogt naer hem, maer verwondert was men, in
de peerdestal komende, hem aldaer aen de cribbe der peerden doodt te vinden regt
staen met een coorde rond den hals, zig zelven verworgt hebbende. D'oorsaeke van
de beklaegelijcke en ongeluckige doodt van dese zelfsmoort wordt toegeweten zoo
men zijne vrouw met wie hij voor de tweedemael hertrouwt was en die een ongeoorloft
leven leefde, zoo ook omdat hierdoor desen ongeluckigen zig in saeken beswaert
vond, zoodaenig dat met zijn ellendige doodt zijne goederen door de creditueren zijn
aengeslaegen geworden.
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(25 april 1796)
Op den 25 april is aen mij toegesonden eenen brief onderteekent Joseph Van Heule,
welke versaemelinge sub N. kan gesien worden, bij welken aen mij geordoneert is
te betaelen hondert Fransche livres in gelde in de gedwonge leeninge, wordende
aldus aen meest alle borgers, den eenen meer en den anderen min, diergelijcke brieven
tot groot overlast toegesonden(64).
Van 2 tot 4 uren, van 6 tot 8 uren van desen naermiddag wierden alle de klokken
der stadt geluijt en op 't carilion gespeelt gelijk ook de drijcaleurige vaendels
uijtgesteken wierden ter oorsaek van eene behaelde victorie voor de Fransche zooals
in de CCXX gasette van heden breeder kan gesien worden.

(27 april 1796)
- fol. 88 - Op den 27 is bij hallegebode bij orders van de centrale administratie van
't stadthuijs afgekondigt eene wijtloopige proclamatie behelsende hooftsaekelijk de
formen en schikkingen die zullen moeten onderhouden worden zoo in de hooftplaetsen
als cantons, in het proclameeren en ter
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uijtvoerbrenging der Fransche wetten, van welke eene wijtloopige proclamatie en
uijtlegging is gedaen geworden.
Desen naermiddag heeft men wederom op de Mart begonst op te regten eenen
theater tot het verrigten van eene sotte Fransche feest op overmorgen den 10 floreal,
welke feest aen de getrouwde zal toegewijt worden.

(28 april 1796)
Op den 28 april heeft men geduerende desen dag voortsgegaen met het opregten van
den theater op de Mart en dezelve met nieuwe vercieringen verciert, zullende de feest
der getrouwde op morgen geviert worden.
Om 1 uren van desen naermiddag begonst het carilion op den thoren te speelen
en alle de klokken der stadt wierden tot den 2 uren geluijt welke van 7 tot 8 uren
herhaelt wiert, gelijk ook seffens de drijcaleurige vaendels uijt alle huijsen uijtgesteken
wierden ende dit wegens d'aengekomen sekere tijdinge van eenen volkomen
zegenprael in Italien door de Fransche behaelt, zooals in de CCXXI gaset van heden
kan gesien worden(65).

(29 april 1796)
- fol. 89 - Op den 29 zijn in den morgen verscheijde hallegeboden afgekondigt. Het
eerste behelsende dat men van den 15 floreal af in de 9 vereenigde departementen
geen gebruijk meer zal mogen maeken van papier met swarte segels, dat alle de
segels moeten in het rood zijn en dat alle de papieren met swarte segels die in de
magasijnen en bureaux gevonden worden, zullen tegengesegelt worden in rood(66).
In de tweede worden maetregelen bestemt te maeken omdat de landtbouwers die in
de convoijen rijden niet langer als hunnen gevraegden tijdt gehouden worden, dat
de fourragien, gelijk ook de sommen, die hun toekomen, stiptelijk worden afgelevert,
dat alle gerequireerde peerden elk op hunne buert werken en dat eijndelinge de
aflossingen op den bepaelden tijdt gedaen worden(67). Het derde behelst dat de gedingen
in materie van douanen niet meer door de administratie der departementen maer door
de vrederechters zullen gewesen worden en ten appelle door de civile tribunaelen
van de departementen(68). Het vierde begrijpt dat de schikkingen van het voorgaende
ook moeten toegepast worden op de indirecte belastingen, bekent onder den naem
van loopende middelen(69).
Heden geviert wordende de belaechelijcke Fransche - fol. 90 - feest ter eeren van
de getrouwde lieden of van het houwelijk (dat nogtans door hun ongeluckig sistema
zoo weijnig gerespecteert wordt) begonde 's morgens om 7 uren het carilion op den
thoren te spelen en alle de klokken der stadt te luijden, welk belaechelijk geluijt en
gedommel van 12 tot 1 uren, van 3 tot 4 uren en van 7 tot 8 uren 's avons geduerig
herhaelt wiert, zoodaenig alsof d'eerste feest die men zoud konnen bedenken moest
ter uijtvoer gebragt worden. Seffens met het luijden der klokken saeg men uijt alle
huijsen het drijcaluerig vaendel waeijen, ook de groote vlagge bovenop den
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hallenthooren, gelijk ook voor 't stadthuijs de groote drijcaluerige vlagge, hiervooren
gementioneert, gehangen wiert. Nu was elk nieuwsgierig op hoedaenige wijse die
zoo sotte als belaechelijcke Fransche feest, zoud ter uijtvoer gebragt worden, welke
geschiede in deser voegen.
Om 3 uren van desen naermiddag - fol. 91 - vertrokken vanuijt het stadthuijs langs
de Plaetse Maelenberg tot op de Mart den heelen etat-major, alle de municipale
bediende, de rechters van vrede en de gajugés de paijs, immers eenen bijnae
onnoemelijcken Franschen aenhang, voorop gaende een detachement Fransch
peerdevolk en gevolgt wordende door een detachement Fransch voetvolk, tusschen
den treijn, die zonder tegenseg zoo zulks met 't genoegen der borgers waere, zeer
ordenttelijk georganiseert was, als men zoud konnen wenschen, saeg men eene reek
van jonge maegdekens en onder dese eene in een praelwaegen geseten, alle
bedenkelijcke vercieringen betrekkelijk tot de sotte feest met zig draegende. Dese
wierden gevolgt door eene reek van vuijlder maegden, bestaende in dochters en
vrouwen opgerapt ider voor een

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

141
croonstuk die er voor wilde dienen, uijt de vischwijven en de slegste soorten van
dogters en vrouwen der stadt. Dese verbeelden het feest - fol. 92 - van houwelijk alle
in 't wit gekleet en omgort met patrioticque linten, schoon opgetoijt zijnde.
Op den theater en voor den autaer van het vaderland gekomen zijnde wiert het
besluijt van het Directorie gelesen door den president van de administratie, daernaer
wiert eene redenvoering uijtgesproken door den accusateur publijk, dan wierden
onder het spelen van schoon musik verscheijde pligtigheden tot ciering van de feest,
benevens redenvoeringen en vaderlandsche lofsangen uijtgevoert, maer eene
merkweerdige omstandigheijd van de feest die aen de menschlieventheijd de meeste
vruegt gedaen heeft, was de krooning van twee arme egtgenoten die te midden in
hunne armoede een blijkteeken gegeven hebben van menschlieventheijd 't welk de
agting en de verwondering van eenider op zig heeft getrokken.
De daedt daer zij zooveel eer en lof mede behaelt hebben is dese: naer het
overgeven van de stadt Sluijs, kwam de vrouw van eenen Holantschen soldaet, wiens
man krijgsgevangenen was met twee kleene kinderen alhier doolen op hoop van door
de - fol. 93 - medogentheijd der goede herten haer en haere kinderen te konnen
voeden. De uijterste ellenden waerin zij wel haest verviel, rukte haer uijt het leven
en haere jonge onnoosele en ongeluckige kinderen bleeven dus aen hun zelven
overgelaeten in eenen ouderdom die hun nog belette de uijtgestrektheijd van hun
ongeluk te konnen begrijpen, die hun niet toeliet te zien dat zij arm, onbekent en
berooft van alles waeren en dat se in de geheele weijrelt niet eene behulpsaeme hand
kenden die hun zoude onderschraegen en dat se op het punt waeren van door honger
en gebrek te vergaen, terwijl zij hun zelve geenen onderstant konden toebrengen...
Het oudtste der twee weesen speelt op de straet met eenige ander kinderen en gaet
eijndelijk met hun naer huijs. De ouders van dese verstaen dat het nog ouders nog
vrienden heeft, hun hert word met medelijden bewogen, zij nemen het met een blij
gelaet in hun huijs en laeten het deel nemen in het voetsel, 't welk zij nauwelijks
konden besorgen voor hun en ses of seven kinderen die hun eijgen zijn. Eenige daegen
daernaer vint dit aengenomen - fol. 94 - kint op de straet zijn kleijn broederken, armer
als oijt en ontbloot van alles, brengt het mede naer het huijs van dit agtbaer paer,
vertoont het aen die menschlievende herten en zonder bedenken nemen zij hetzelve
insgelijks in hun huijs en werken dag en nagt om te beter desen nieuwen last te
konnen draegen. Dit medogende paer heeft dus eenen ruijmen tijdt overgebragt en
in dien tusschentijdt is het tweede deser kinderen gestorven, zonder dat hun zoo
seltsaem, zoo loffelijk werk bekent was, maer eijndelijk hebben waere vrienden van
menschlieventheijd hunne arme verblijfplaets ontdekt, de bestierders van ons
departement hebben zig gespoeijt om aen een zoo uijtnemend en onschatbaer
liefdewerk alle den luijster te besorgen die hem zoo geregtig toekwam.
Den onvolpresen egtgenooten zijn op den theater in het aensien van eene ontelbaere
menigte volks gekroont met lauwrieren, tot een aenspooring der medelijdende
gemoederen en tot een verwijt van de versteende herten, eenen der municipale heeft
de omstaenders vermaent om hunne miltheijd te betoonen tegen de twee - fol. 95 egtgenooten en in zijnen hoedt een goede somme voor hun opgehaelt, dewijl de
vrienden der menschdom elk om het meest hunnen iver en miltheijd beweesen, om
die zuijvere, die onbaetsugtige menschlieventheijd te beloonen. Den naem van dien
agtbaeren egtgenoot is Ramon, meester-kleermaeker, wonende langs de Langereije
in dese stadt. Naerdat er op den theater geduerende de feest, geduerig voor het beelt
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van vrijheijd dat boven op den theater stont, in d'handen hebbende een crans van
lauwrieren en een gelijcke kroon rond het hooft, wierook gebrant was, is de feest
geeijndigt en den heelen treijn langs de Wollestraete over de Molenbrugge vertrokken
tot in het stadthuijs waer alles in 't beste order geeijndigt wiert.
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(30 april 1796)
Op den 30 april zijn bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt twee wetten. D'eene
behelst de organisatie van de archiven(70) aengestelt bij de nationale representatie(71).
De andere reguleert het order van den dienst der rechters van de tribunalen civiel bij
de tribunaelen criminee(72). Een ander besluijt bij orders van de municipaliteijt - fol.
96 - afgekondigt, behelst dat de kraemen op de aenstaende foire, geduerende de
sondaegen en heijligdaegen zullen vermogen open te zijn tot de publique verkoopinge
en dat gevolgentlijk de foire op die daegen zal geopent worden. Zoo nogtans dat op
de dicadidaegen de kraemen en foire zal moeten gesloten blijven, zonder dat alsdan
iets zal mogen aldaer verkogt worden, zijnde verders eene verlanginge der foire bij
dit besluijt toegestaen geworden. 't Is bijnae onbeschrijvelijk hoedaenige die
ordonantie alle welpeijsende christene verbaest, terwijl men nu de heele gedagtenis
van de sondaegen en heijligdaegen ziet tragten teniet te doen en de sotte decadidaegen
wildt doen voeren, die geen het minste betrek hebben met die daegen die sedert het
begin der kerk onophoudelijk met zooveel eerbiedt als luijster zijn geviert geworden.
Heden zijnde meijavond en is als naer jaerlijksche gewoonte van 7 tot 8 uren 's
avons op 't carilion niet gespeelt even alsof er geen meijavond - fol. 97 - was, welke
maendt voorheen met zooveel luijster als het welvaeren van Brugge plagt met alle
vruegt geviert te worden.

Eindnoten:
(49) Het feest van O.-L.-V. Boodschap wordt gewoonlijk gevierd op 25 maart. Aangezien in 1796
Goede Vrijdag op 25 maart viel, moest O.-L.-V. Boodschap worden uitgesteld tot na de Paastijd.
(50) Deze redevoering is vermoedelijk gepubliceerd, maar niet aangetroffen in het Stadsarchief van
Brugge.
(51) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 53.
(52) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 51 en nr. 59.
(53) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 47 en nr. 48.
(54) Bernardus van Offida (1604-1694) Italiaans kapucijner lekebroeder sinds 1626, kwam op
65-jarige leeftijd in het klooster van Offida, deed vanaf toen aan apostolaat voor armen en
zieken. Hij werd op 19 mei 1795 zalig verklaard (B. SMITS, Bernard of Offida, in: New Catholic
Encyclopedia, II, 1967, p. 341).
(55) Wat de stadhuisbeelden betreft was blijkbaar bij de vernieling op 30 december 1792 (zie MV.
1792, f. 175-179) het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met de inktpot, op de hoek van het stadhuis
met de Blinde-Ezelstraat, ongemoeid gelaten omdat het geen vorst voorstelde. Zie voor dit
beeld: 600 jaar Brugs Stadhuis, 1376-1976, Brugge, 1976, p. 28-29. Het
Onze-Lieve-Vrouwebeeld in de halletoren was een Renaissancesculptuur, geplaatst in 1527,
en later meermaals hersteld. Er is een 17de- of 18de-eeuwse pentekening van bewaard: R.A.
PARMENTIER, Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld van den halletoren, in: Annales de la Société
d'Emulation de Bruges, LXIX (1926), p. 140-143. Pas in 1819 werd er - ter vervanging van het
in 1796 vernielde - een nieuw beeld geplaatst: M. ENGLISH, Dagklapper, dl. III, Brugge, 1985,
p. 164.
(56) Van dit beeld, dat volgens deze tekst een O.-L.-Vrouwebeeld was, is tot hiertoe niets bekend.
Op de plattegrond van de nieuwbouw van het Vrije door J. Verkruys, 1726 (Stadsbibliotheek
Brugge, B287) noch op het schilderij van P. Ledoulx, De Burg te Brugge in 1751 (Sted. Musea,
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(57)
(58)
(59)

(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

(65)

(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

(71)
(72)

nr. 0.688) is aan de Burgpoort of Oostpoort geen beeld zichtbaar. Het schilderij van J.B. van
Meunincxhove, De Burg te Brugge in 1696 (Sted. Musea, nr. 0683), dat evenwel de toestand
vóór de verbouwing van het Brugse Vrije in 1722-27 weergeeft, is bovenaan de Burgpoort een
stadswapen te zien, en aan de aangrenzende hoek van het Vrije een beeld (van O.-L.-Vrouw?).
Werd na de verbouwing opnieuw een dergelijk beeld opgesteld? Blijkens de beschrijving van
Van Walleghem gaat het om een beeld van de Onbevlekte Ontvangenis: deze is vergezeld van
een ‘gloria’ of stralenkrans achter het beeld, en trapt op een slang op een wereldbol; het bijgaande
latijnse vers is afkomstig uit de psalm ‘Salve regina’ (met dank aan kan. B. Janssens de Bisthoven
voor de iconografische toelichting; hem is niet bekend dat de bisschoppen daar een eed aflegden).
Jacobus Mestdagh, Ignatius van Koquelaere en Petrus Rommelaere waren pastoors van resp.
de derde, tweede en eerste portie van Sint-Salvators.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 60 en nr. 61.
Sinds 1662 was het Prinsenhof een klooster van Engelse Franciscanessen van de Derde Orde,
die er een pensionaat hielden voor Engelse meisjes. In 1794 vluchtten de zusters naar Engeland
(M. RYCKAERT, Historische stedenatlas van België, Brugge, Brugge, 1991, p. 165).
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 62 en nr. 63.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 67 en nr. 68.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 69.
Op het Ganzeplein was een Jamin, doctor, ingeschreven (SAB., Hedendaags Archief,
Bevolkingsregisters 1790-1812, reg. B9, nr. 4).
Van Walleghem moest bijdragen tot de gedwongen lening van 19 Frimaire IV. Brugge moest
800.000 livres opleveren. Naargelang het fortuin of het inkomen moest van 50 tot 40.000 livres
betaald worden. In Brugge werden 1.083 personen belast (W. BOUSSY, o.c., p. 37-97).
Generaal Napoleon Bonaparte was met zijn Italiaanse campagne begonnen en behaalde talrijke
overwinningen op het Oostenrijks leger (J. GODECHOT, La révolution française, o.c., p.
200-201).
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 82 en nr. 83.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 81.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 79 en nr. 80.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 77 en nr. 78.
Het gaat hier op de herafkondiging van het decreet van 7 Messidor II (25 juni 1794): zie de
tekst in SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 1ste reeks, nr. 75. Samen met de wet van 5 Brumaire
V (26 oktober 1796) vormt dit de basiswetgeving voor de organisatie van het archiefwezen, het
decreet van 1794 betreffende het nationaal archief en de wet van 1796 betreffende de
departementale archiefbewaarplaatsen. Het decreet stelde één centraal depot in voor de hele
republiek, omschreef de inhoud ervan en gaf voorschriften betreffende de inventarisatie, het
toezicht, de selectie, de aflevering van afschriften, enz. De Belgische archiefwet van 24 juni
1955 ging in oorsprong op deze wetgeving terug en schafte ze niet expliciet af. Zie F. WIJFFELS,
De archiefwetgeving van de Franse periode (1788-1814), (Archief- en Bibliotheekwezen in
België, extranr. 33), Brussel, 1987, p. IV en 29-34 nr. 44.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 74 en nr. 75.
Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 37, nr. 39.

[Mei]
(1 meij 1796)
Op den 1 meij, zondag, geviert wordende de feest van het H.-Bloet, sedert eenige
jaeren zooals in 't vervolg van mijne beschrijvinge kan gesien worden, geviert
wordende op den eersten sondag van meijmaendt, in plaets van op den 3 meij zooals
van oude tijden in gebruijk was, begonde op heden dien zoo beroemden feestdag
alsof het eenen anderen dag zoude hebben geweest(73). Naer jaerlijksche gewoonte
wiert de feest geopent 's morgens om 5 uren door de joffrouwen van et beggijnhof,
die als bewaerders van het bloet in de jaeren 1584 tot 1590 hetzelve hadden helpen
conserveeren. Nu is zulks mits er geene pligtigheden buijten de kerk mogen
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geschieden voor eerst teenemael onderbleven. Op heden heeft men alsof het geene
Brugsche kermis waere geen carilion - fol. 98 - op den thoren hooren speelen, gelijk
ook de diensten in de cathedrale kerke van St.-Donaes alleen met het luijden van
eene klokke zijn aengekondigt geworden. Zoo verre heeft men op heden zien de
waere godtvrugtigheijd tenietdoen, door het stellen van twee Fransche schildwagten
in de waepens voor de H.-Bloetcapelle, die het volk hebben belet voor de capelle te
knielen aleer zij, gelijk van oudts in gebruijk was begonden den ommegang te gaen.
Waeruijt gevolgt is dat men weijnige persoonen die godtvrugtigheijd ziet plegen,
welke boven het naerlaeten der godtvrugtigheijd voor de consumptie der stadt van
de buijtenlieden zeer naedeelig is. Boven dit alles heeft nog de grootste ontsteltenis
veroorsakt, het teenemael onderblijven van de H.-Bloetprocessie zoo alsof zulks
noijt gepleegt was, die jaerelijks met zooveel godtvrugt als luijster tot welvaeren van
Brugge rond den ommegang omgedraegen wiert. Ongeluckige en ellendige tijden
die wij beleven en die zooals te voorsien is van nog ongeluckiger rampen zullen
gevolgt worden, omdat den vrede teenemael schijnt verwijdert te zijn.

(2 meij 1796)
- fol. 99 - Op den 2 zijnde den tweeden dag van de voorheen vijfthiendaegsche devotie
van het H.-Bloet, wanneer om 5 uren 's morgens door alle de geestelijcke deser stadt
op rang den ommegang al zingen gedaen wiert en heden eerst door degene der
cathedraele kerke moest gedaen worden, is zulks op heden en volgende daegen
teenemael onderbleven zoo alsof zulks noijt gepleegt was geweest.
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Heden zijnde ook den eersten dag van de drij cruijsdaegen, zijn gelijk de twee
volgende daegen de gewone solemnele processien naer de parochiale kercken deser
stadt teenemael onderbleven en alleenelijk op ider dag eene solemnele misse voor 's
landts vrugbaerheijd in de cathedrale kercke gedaen geworden. CCXXII gasette van
den 2 meij, etc.

(3 meij 1796)
Op den 3 meij is bij orders van de centrale administratie bij hallegebode van 't
stadthuijs afgekondigt op de gedaene vraegen of de meerderjaerigheijd in den
ouderdom van 21 jaeren toegestaen is aen de inwoonders der vereenigde landen te
rekenen van den dag der afkondinge van de constitutie. De versekering lijd geen
twijffel want het is van dien dag der afkondinge dat het nieuwe order der saeken en
persoonen ingestelt van - fol. 100 - de constitutie ingevoert is in de vereenigde landen,
gelijk het tevooren ingevoert was in de republijke te rekenen op den dag op welke
men afgekondigt heeft dat het Fransch volk de constitutie had aengenomen.

(4 meij 1796)
Op den 4 meij is in de saele van 't Landthuijs van den Vrijen waer tevooren de pligtige
gecondemneert wierden, geopent de eerste sittinge van den crimineelen regtsbank.
Die plaets daertoe met veele kostelijkheijd bereijt zijnde(74). De sitting wiert geopent
onder het uijtgalmen van twee redenvoeringen, eene door den president geseten onder
eenen throon en eene door den publiken beschuldiger. De regters zijn omgort met
swarte mantels en hebben op hun hooft elk eenen hoedt met hooge swarte pluijmen.
Het eerste vonnis van heden is in 't openbaer gewesen over twee peerdedieven die
t'eijnden hun proces voor elk agt jaeren te sitten in d'ijsers zijn gecondemneert
geworden.

(5 meij 1796)
Op den 5 meij zijnde den feestdag van ons heeren hemelvaert heeft men tot overgroot
ongenoegen van alle welpeijsende christene de foire als op eenen anderen dag geopent
gesien en aldaer publik zien verkoopen even alsof het geen h. dag zoude geweest
hebben. CCXXIII gaset van 5 meij.
Het handschrift van de Merckenweerdigste Voorvallen van 5 mei tot en met 28
november 1796 is nog steeds niet teruggevonden.
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Eindnoten:
(73) De meimaand stond in het teken van de veertiendaagse plechtigheid van het Heilig Bloed en
van de tijdens dezelfde periode gehouden Meifoor. Sinds 1781 werd H. Bloeddag - het liturgisch
hoogfeest - gevierd op de eerste zondag van mei: zie MV. 1791, n. 87 en 91; en MV. 1792, n.
50. De processie moest sinds 1787 op de maandag na de eerste zondag van mei gehouden
worden (MV. 1787, p. 56). De foor ging terug op de middeleeuwse jaarmarkt, maar had na het
verval van de internationale handel te Brugge meer het karakter van een lokale handelsbeurs
en vooral kermis aangenomen. A. VANDEWALLE, De Meifoor - historische nota, in:
Zomerrevue, jg. 4, 1992, z.p.
(74) Door de weigering van veel aangezochte rechters konden de rechtbanken in het Leiedepartement
- zoals in andere departementen - slechts met vertraging worden geînstalleerd: het civiele
tribunaal op 20 februari, het criminele begin mei 1796. Het benoemen van vrederechters in de
verschillende kantons liep evenmin van een leien dakje: in de zomer van 1796 waren nog een
groot aantal plaatsen vacant. (P. VERHAEGEN, La Belgique sous la domination française,
1792-1814, dl. II, Brussel-Parijs, 1924, p. 132-133).

[November]
(29 november 1796)
- fol. 101 - 29 november dito te melden op hoedaenige wijse de nonnen van St.-Trudo
uijt hun clooster tegen avond gejaegt en tot Kints ingevlugt zijn, zijnde het laeste
orgineele clooster dat gesupprimeert is en van alle d'andere te melden(75).

(30 november 1796)
Op den 30 november is bij hallegebode van 't stadthuijs en bij trommelinge rond de
stadt afgekondigt eene wet van het Directorie van Parijs, behelsende dat de oude
indirecte impositien, door het Oostenrijks gouvernement vastgestelt, als inkomende
rechten op de consommatien, op de dranken, op de barrieren, slagen hontgelt en alle
andere rechten, hoedaenig die mogen wesen, de welke betaelt wierden door de steden
en door de gewesene staeten zijn afgeschaft sedert den 1 vendemiaire 5de jaer, welke
besluijt in zijn geheele in de Gensche gasette van den 24 november N. CCLXXXII
kan gesien worden.(76)

Eindnoten:
(75) Uit deze aantekening blijkt dat Van Walleghem van plan was deze kladnotitie nog uit te breiden
met een bredere uiteenzetting over de afschaffing van de Brugse kloosters, samen met meer
gegevens over de gebeurtenissen in de Sint-Trudoabdij. De meeste Brugse kloosters waren op
1 november afgeschaft. Blijkens de kroniek van de Sint-Trudoabdij werden de religieuzen op
30 november 's avonds om zes uur uit hun klooster verdreven. Ze vonden een voorlopig
onderkomen in het huis van hun overbuurman, een zekere Kindts. Daar wachtten ze op een
koets die hen elk naar hun logies bracht. De abdis trok met drie zieke zusters in een huis op de
Sint-Gillisparochie, waar de oudste zuster al na vijf dagen overleed. De priorin ging met enkele
zusters in het Begijnhof wonen. De overigen kregen een onderkomen bij familie en vrienden
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(Kr. VAN WONTERGHEM, De geschiedenis van de Sint-Trudoabdij te Odegem, te Brugge
en te Male, in: Male, burcht en abdij, Brugge, 1981, p. 81-82).
(76) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 42, nr. 9.
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(December)
(1 december 1796)
Op den 1 december is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt eenen brief van
den commissaris van de uijtwerkende magt bij de tribunaelen civiel en crimineel in
dit departement, behelsende de sommen die de greffiers en duerewaerders der
vrederechters mogen eijsschen en boven welke zij niet mogen gaen, op pene van 6
jaeren ijzers. Te weten van elke insinuasitie van dagvaert of sententie 20 stuijvers
Fransch, voor gaven van definitive sententie 20 stuijvers Fransch, voor eene
interloculaire(77) sententie en requester of act van visitatie met definitive sententien
in geval van appel 10 stuijvers Fransch. Voor saeken beneden de weerde van vijftig
livres in specien, zijn de interloculaire sententien, requesten, etc. onnoodig en mag
bij geval daerover niets geeijscht worden. Voor elcke interloculoire sententie die
separaet afgelevert wordt, wanneer de instantie aen partij moet gebueren 15 stuijvers
Fransch. Voor den greffier in het versellen van den vrederechter als desen zig ter
plaetse transporteert 20 stuijvers Fransch. Voor experte die door den vrederechter
geropen zijn, als zij bij gaen en keeren daerin een geheelen dag besig zijn 60 stuijvers
Fransch, voor een halven dag 30 stuijvers Fransch. In het leggen van segels wordt
van den vrederegter voor de eerste vacatie toegestaen 40 stuijvers Fransch en voor
de tweede 20 stuijvers Fransch. In de steden daer meer dan 25000 zielen zijn, de
regten voor de eerste 60 en voor de tweede 30 stuijvers Fransch. - fol. 102 - Dese
zelve rechten moeten betaelt worden voor de vacatien in de bijeenkomsten van
bloetvrienden(78), boven de expeditie ter greffier. Nogtans de kosten deser expeditie
mogen niet swaerder zijn als degone van ider definitive sententie. Alle welcke tot
elks informatie is bekent gemakt geworden. CCLXXXIII gasette van den 1 december,
etc.

(3 december 1796)
Op den 3 december is 's morgens om 10 uren tot 's middags ten 4 uren voor het
voorheen beroemde landthuijs van den Vrijen op een schavot tentoongestelt Francois
Cuijper, geboortig van Rousselaere, oudt 17 jaeren, met een placaet boven zijn hooft
behelsende de diefte met braeke door hem begaen, zijnde verders gecondemneert tot
20 jaeren in de ijzers, welke hem t' eijnden de executie aengeslegen wierden. Doordien
het heden bij uijtnementheijd kout en vriesende weder was, heeft men genootsakt
geweest desen geexecuteerden tot twee mael van het schavot af te laeten komen en
in de wagt der schaedebeletters te laeten warmen, want hij door den langen tijdt als
versteven op het schavot was, niettegenstaende den genever en ander verwarmende
dranken die hem toegebragt wierden.
Ontrent den avond - fol. 103 - wiert het groot vaendel op den thoren opgesteken,
van 6 tot 7 uren wierden alle de klokken der stadt geluijt waernaer geduerende eene
ure op 't carilion gespeelt wiert ter oorsaeke van d'aengekomen tijdinge van eene
victorie die door het Fransch leger is behaelt geworden.
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(4 en 5 december 1796)
Op den 4 en 5 december van 7 tot 8 uren 's morgens, van 12 tot 1 ure 's middags en
van 6 tot 7 uren 's avons zijn wederom alle de klokken der stadt geluijt geworden en
telkens een ure daernaer op 't carilion gespeelt. In welk geluijt nogtans nu eene groote
vermindering is ter oorsaeke van de suppressie van de mans- en vrouwecloosters
deser stadt, welkers kercken nu alle gesloten zijn, even alsof dezelve noijt geexisteert
hadden.
Heden was er ook geaffixeert een wijtloopig bericht welke de victorie in Italien
door de Fransche behaelt aenkondigt en in welke geseijt wordt dat de veltslaegen
aldaer zeer bloedig hebben geweest, dat er 12000 mannen keijserlijcke troupen, zoo
in doode als gekweste en krijgsgevangene gemakt zijn, dat de Fransche 20 stukken
canon en eenige vaendels hebben verovert, etc. Dog hoe flatteerende dit bericht ook
opgeheldert is en - fol. 104 - in 't welke niets van
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't verlies van de Fransche legers verhandelt wordt, weet men nogtans voorseker dat
hun verlies ook zoo in doode als gekweste en krijgsgevangene zeer groot geweest
is, want er van hunnen kant elf generaelen gesnevelt zijn, waeruijt men an afmeten
hoeveel ongeluckige mindere dat er moeten geslagoffert zijn. Ach! Mogt er haest
een eijnde van alle dit schrikkelijk vergieten van 's menschebloet gemakt worden(79).
CCLXXXIV gaset van 5 december.

(6 december 1796)
Op den 6 december het kout en sneeuwende weder met eene groote hevigheijd
blijvende aenhouden, is er bij orders van de municipaliteijt ten koste van de Fransche
regeering een groote masse branthout aen de arme deser stadt uijtgedeelt geworden.
Alle welke, gelijk den afslag van de rechten, den gemeenen man meest soulageeren
en de Fransche genoegsaem weten dat men dese classe van 't volk meest moet
toegeven om geene contrerevolutie te konnen teweeg gebragt worden, terwijl den
overlast van de begoede borgers, die nog meer staen belast te worden, zeer groot is
en opdat te gemakkelijcker met de suppressien - fol. 105 - en ontrovingen van alle
de cloosters zoude konnen voortgegaen worden.

(7 december 1796)
Op den 7 december zijn op eene zeer argelistige wijse uijt de vangenis gebroken drij
dieven welke reets door den crimineelen regtsbank tot de ijzers en tentoon te staen
gecondemneert waeren.
Desen naermiddag is binnen dese stadt, gekleet als eenen heer, met zijne chaise
aengebragt eenen moorder genaemt Salambier, zijnde het opperhoofd van eene groote
bende moorders, gelijk er zoo er geseijt wordt ook reets veele pligtige van dezelve
bende vastgenomen en in egtenis beweegt zijn. Desen moorder is tot Rijssel, rijdende
als koopman, met zijne chaise aengehouden en is tot naerder orders in het beluijk
der Cellebroeders in sekerheijd geplaest geworden(80).

(8 december 1796)
Op den 8 december zijnde den pligtigen feestdag van O.L.V. Onbevlekte Ontfangenis
die jaerelijks zoo pligtiglijk in de kercken der paters Recoletten en Capucinen plagt
geviert te worden door het stellen van eenen autaer in 't midden der kercke en het
vieren van eene solemnele octave van agt daegen, is heden, de kercken gesupprimeert
zijnde, alles onderbleven en alleen door de confraters der confrerijen die nog in wesen
zijn eene pligtigheijd van het doen van een misse en lof in de parochiale kerke van
St.-Salvators aen den autaer van O.L.V. van de 7 ween geviert geworden, ook reets
in die kerk en andere nieuwe bigtstolen opgeregt zijnde(81), etc. CCLXXXV gaset 8
december.
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(9 december 1796)
Op den 9 december waeren op den Burg voor 't Landthuijs van den Vrijen opgeregt
drij staeken in den grondt en om 10 uren tot 4 uren wierden door den scherpregter
aen dees staeken gehegt drij placaeten met de naemen van Louis Courtois en Philippe
La Montagne, beijde gecondemneert tot [???] jaeren in d'ijzers voor het begaen van
kerkediefte en den naem van Joseph Potter voor het begaen van diefte met braeke
tot 16 jaeren ijzers gecondemneert zijnde, zijnde dese de drij die hier, hiervooren
vermelt, uijt de vangenis gebroken waeren.

(11 december 1796)
- fol. 106 - Op den 11 zijnde het slot van d'octave van de H. Barbara, misschien voor
de leste mael geviert wordende in de kercke der eerw. paters Augustinen die tot nog
toe in wesen zijn, hoewel zij andere kleedingen draegen en geen paters meer gelijcken
en die niettegenstaende dies ook zoo men zegt zullen gesupprimeert worden, heeft
den toeloop van volk geduerende die octave aldaer zoo groot geweest dat alle daege,
zoo 's morgens om 6 uren als de daegelijcke solemnele misse gesongen wordt, als
naermiddag in het lof en sermoen, dat de kerke te kleen was om de menigte te bergen,
want alle de cloosters nu behalvens die kerk en degene der Discalsen gesloten zijnde,
loopen
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veele menschen als verloren om de goddelijcke diensten te konnen aenhooren. Heden
is ook met den jaerlijkschen luijster in de parochiale kerke van St.-Salvators begonst
de octave van de H. Barbara, waer den toeloop van volk ook overgroot is, want de
confrerije aldaer nog in wesen zijnde, zijn de goddelijcke diensten aldaer als naer
jaerlijksche gewoonte ook nog verricht geworden(82).

(12 december 1796)
Op den 12 december heeft men door het volgende bericht vernomen uijt Brussel dat
de ongeluckige nonne Minet, hiervooren fol. 107 vermelt, van de abdije van La
Ramée, van welcke alom zooveel gesproken wordt, op de volgende wijse is overleden.
Brussel, den 10 december, de beruchte nonne Dieudonnie Minet van La Ramée wiert
den 1 deser maendt op versoek van haeren curateur naer Putrain vervoert alwaer hij
woonde. Daer wiert zij op een bed geleijt en stierf ontrent den 8 uren 's avons. Haer
lichaem is geopent geworden en de doctoren hebben bevonden dat haere beenen en
heupen tot op de beenen toe verkankert waeren. CCLXXXVI gaset van 12 december,
etc.

(13 december 1796)
Op den 13 december is op een schavot op den Burg voor het landthuijs van den Vrijen
tentoongestelt 's morgens van 10 uren tot 's middags ten 4 uren Pierre Joseph Verveich,
soon van Joseph, geboortig van Ledeghem en laest gewoont hebbende tot Ardoije,
oudt 54 jaeren, met een placaet boven zijn hooft volgens welke desen gecondemneert
wordt tot vier jaeren in d'ijzers omdieswille dat hij bij geblekene dreijgementen heeft
verdreijgt van het huijs van zekeren Tijtgat tot Ardoije te zullen in brant steken,
omdieswille dat desen hem gerefugeert heeft eene aelmoesse te geven. Het was heden
bij uijtnementheijd kout smoorende weder, waerdoor door den langen tijdt dat den
geexecuteerden op het schavot moest sitten tot tweemael daervan heeft moeten
gebragt worden, om te warmen in de wagt der schaedebeletters, want hij door de
groote koude als versteven was.
Desen morgen heeft men in de parochiale kerke van O.L.V. de pligtigheijd zien
hernemen in de H. Sacramentcapelle, de welke wekelijks plaetse hadde in de gesloten
kerk van de paters Recoletten, nopens het vieren van den H. Antonius op alle
dissendaegen van het jaer, zooals men gewoon was 's morgens om 7 uren wekelijks
een pligtige misse te zingen en 's avons het lof, is zulks op heden ook gedaen in de
gemelde kerke onder den toeloop van eene menigte menschen. Men heeft er gesegent
met de reliquien van den zelven heijligen en des zelfs beelt is in den autaer geplaest,
waer het beelt van O.L.V. gestaen heeft, etc.(83) Ook van andere kerken te melden.

(14 december 1796)
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Op den 14 december verneemt men voorseker dat den heer Veranneman(84),
regtsgeleerden van Brugge, tot Parijs gereclameert heeft in den naem van de
beggijnhoven van het Nederland opdat men dezelve niet zoude vermengen met de
nonnecloosters omdat de beggijnnen vermogen te trouwen, omdat zij van hun eijgen
goet leven en omdat zij van hunne familien erven gelijk de familien erven van nun.
Dog men vreest dat zij niettegenstaende dies ook zullen gesupprimeert worden.

(15 december 1796)
- fol. 107 - Op den 15 is bij orders van de centrale administratie bij hallegebode van
't stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige proclamatie verbiedende in dese landen
den invoer van alle Engelsche koopmanschappen en manufacturen, waerdoor veele
in groote beswaerenis gebragt worden, te melden, welke heele proclamatie in de
Gensche gasette van den 24 november N. CCLXXXI kan gesien worden(85). Dito
CCLXXXVII.

(17 december 1796)
Op den 17 december is geduerende ses uren op een schavot op den Burg tentoongestelt
met een placaet boven zijn hooft Jean Pottevin, voor 14 jaeren in
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d'ijzers gecondemneert zijnde voor het begaen van de diefte met braeken ten huijse
van den bakker Passet bij de Torre, van welke fol. 54 en 55 breeder vermelt is.

(19 december 1796)
Op den 19 december is bij orders van de centrale administratie van 't stadthuijs
afgekondigt bij hallegebode en trommelinge eene zeer strenge proclamatie behelsende
dat wegens den afslag van den regten geordoneert is dat de agterstellingen seffens
moeten ingesaemelt worden, waerom aen eenider op 't strengste bevolen wordt de
agterstellingen van het huijsegelt binnen de twee decaden te gaen voldoen aen den
borger Van Heule in Ouden Burg, faute van welke de in gebreke blijvende volgens
de strengheijd der wetten zullen behandelt worden(86). CCLXXXVIII gaset 19
december.

(21 december 1796)
Op den 21 december zijn tegens den avond door de Fransche commissarissen uijt
hun clooster gesonden de religeusen, geseijt Arme Claeren, t'eijnde St.-Catarinestraete,
zijnde het laeste besloten vrouweclooster deser stadt, welke ook te melden hoe het
in 't jaer 1790 is herstelt geworden(87).

(22 december 1796)
Op den 22 december zijn ingebragt in egte van vangenis deser stadt drij
valschemuntenaers, welke op het platte landt zijn ontdekt in eene onderaerdsche
spellonke, onder het canton van Kortrijk, terwijl zij besig waeren met valsche
geltspecien te formeeren en dus op het fait zijn betrapt geworden. CCLXXXIX gaset
van 22 december, etc.

(23 december 1796)
Op den 23 december afgelopen het proces van Pucabrouke, sedert gistermiddag om
twee uren en heelen nagt in 't tribunael crimineel verhandelt voor een valsche obligatie
van f. 250 pond te eesschen tegens Jof. Vervaeke, veroordeelt tot 4 jaere in d'ijzers
en 6 uren tentoon te staen onder den toeloop van menige menschen van welk berucht
proces breeder te handelen.

(23 december 1796)
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Op den 23 december bij orders van het Directorie van 't stadthuijs afgekondigt bij
hallegebode eene wet behelsende maetregelen voor de Fransche die in nuetrale landen
reijsen(88). Een andere wet van den 26 brumaire behelst (siet in zijn geheel gaset N.,
etc.) dat er van den dienst van het jaer 5 een fondts zal gemakt worden van 450
millionen geaffexteert op de gewone onkosten en een fondts van 550 millionen op
de buijtengewone onkosten van den oorloog en voorts de maniere op welke dese
sommen zullen ingesaemelt worden.

(26 december 1796)
Op den 26 december is ook bij orders van het Directorie bij hallegebode van 't
stadthuijs afgekondigt eene wet van den 6 messidor behelsende eenen nieuwen tarif
der posten(89). Ook een ander besluijt waerin geseijt wordt dat geene
fournisseurs-generael, agenten, etc. binnen of buijten de republicke mogen reijsen
zonder paspoort uijt oorsaeke dat de emigranten groote pogingen doen om weder in
het landt te komen(90). CCXC 26 december.

(28 december 1796)
Op den 28 december in den naermiddag zijn de eerw. paters Augustinen door de
Fransche commissarissen uijt hun clooster gesonden onder den toeloop van een
menigte volks, welke om de studenten die zij doceeren en de representantien die zij
hebben gedaen, men gemeijnt hadde dat zij zouden hebben mogen in hun clooster
blijven en zonder dat men nu nog weet of de studenten zullen vermogen voort
doceeren en of zij ook hunne collegien agter de kerke gelegen zullen moeten verlaeten
en versonden worden.

(29 december 1796)
Op den 29 december verneemt men dat er op de oversetschuijte van Vliessinge naer
de polders van Casand een groot ongeluk gisternaermiddag is voorgevallen
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en dat er 18 persoonen in zee verdronken zijn, meest alle van dese [schuijte of
opvaerende ???] ontkomen zijn, door de ijsscholven die tegens de schagte geslegen
waeren. CCXCI gaset 29 december, etc.

(30 december 1796)
- fol. 108 - Op den 30 zijnde den 10 nivose of sneeuwmaendt zijnde decadi, is als
naer gewoonte op de decadidaegen van 's morgens ten 7 uren tot 8 uren, van 's middags
van 11 tot 12 uren, van 3 tot 4 uren op 't carilion gespeelt geworden en tot nog toe
uijt alle huijsen de drijcaleurige vaendels uijtgesteken wordende, dog op den 31
december zijnde nieuwjaeravond, wanneer gewonelijk van 7 tot 8 uren 's avons op
't carilion gespeelt wiert tot aenkonding van het nieuw jaer en is zulks niet gedaen
geworden, even alsof het eenen anderen dag zoude geweest hebben. Bemerkingen
op d'ongelucke van het gepasseerde jaer en eijnde van 't schrikkeljaer 1796, etc.

Eindnoten:
(77) Intercoculaire: interlocutoire, tussenvonnis.
(78) Naar alle waarschijnlijkheid bedoelt men hier een familieraad.
(79) Het betreft hier de veldslag van Arcola (15-17 november) waar Bonaparte een beslissende
overwinning behaalde op de Oostenrijkse generaal Alvinczy. Op 19 november versloeg hij de
Oostenrijkse generaal Davidowitch (J. GODECHOT, La révolution française, o.c., p. 208).
(80) François Marie Salembier, geboren in Isbergues op 15 december 1764, werd samen met twintig
beschuldigden op de Markt te Brugge ‘geguillotineerd’ op 6 november 1798. Dit gebeurde vijf
jaar voor de executie van de leden van de bende van Bakelandt.
De beruchte ‘Voetbranders van het Noorden’ zoals de bende van Salembier werd genoemd,
vormden een internationaal gezelschap van 41 leden, waaronder zes landgenoten, één Duitser
van Joodse afkomst en 34 Fransen. Zij waren gedurende 13 maanden vooral actief in de Franse
departementen Nord en Pas-de-Calais en in de Vlaamse departementen. Zij werden beschuldigd
van achttien delicten, 15 diefstallen en 3 moorden. Na de vierde arrestatie van Salembier duurde
het proces 18 maanden. Dit proces werd gevoerd voor de criminele rechtbank van Brugge. De
enorme dossiers werden samen met de eenenveertig beklaagden uit Kortrijk - waar de
arrondissementsjury maandenlang het onderzoek had gevoerd - overgebracht naar Brugge. Dit
gerechtelijk dossier wordt nu gedeeltelijk bewaard in het Rijksarchief te Beveren-Waas. Zie G.
SANGNIER, Le Brigandage dans le Pas-de-Calais de 1789 à 1815, Blangesmont, 1962, p.
125-204. Over de legendevorming rond deze bende: A. VIAENE, De Bende van Salembier
1796-1798. Geschiedenis en legende, in: Biekorf, 73 (1972), p. 257-270 en S. TOP, De Bende
van Bakelandt in de geschiedenis, de literatuur, het volkslied en het volksverhaal, Kortemark,
1983, p. 67-69).
(81) Door de sluiting van de kloosterkerken moesten in de parochiekerken o.m. meer biechten worden
gehoord, daarvoor waren nieuwe biechtstoelen nodig.
(82) Het feest van de H. Barbara valt op 4 december, het octaaf eindigt dus op 11 december. Van
Walleghem vergist zich dus bij zijn beschrijving van de plechtigheid in de Sint-Salvatorskerk,
en is correct bij zijn vermelding van de viering bij de augustijnen.
(83) Hier is uiteraard de wereldberoemde Madonna van Michelangelo bedoeld, die op 3 september
1794 door de Fransen uit de O.-L.-V.-kerk is weggehaald en pas op 3 januari 1816 uit Parijs
naar Brugge terugkeerde. Zie MV. 1793-1794, p. 146 en p. 170, n. 102.
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(84) De advocaat van de begijnhoven was vermoedelijk Philippe Veranneman de Watervliet. Hij
behoorde tot de Oostenrijks-gezinde ambtsadel maar geraakte in onmin met de Oostenrijkers
door de publikatie van zijn politiek traktaat: Traité de la Souveraineté (Brugge 1790) (Y.
VANDEN BERGHE en F. SIMON, Philippe Veranneman de Watervliet. Een politiek publicist
in de Revolutietijd. Brugge 1790-1815, in Biekorf, 67 (1966), p. 134-141 en in Y. VANDEN
BERGHE, Brugge in de Revolutietijd, 1770-1794, Brugge, 1978, p. 35-44).
(85) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 42, nr. 5 en nr. 6, alsook nr. 34 en nr. 35.
(86) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 42, nr. 31.
(87) Het 15de-eeuwse klooster van de Arme Claren Coletienen aan de Katelijnevest en de
Sulferbergstraat was in 1783 afgeschaft door keizer Jozef II en in 1791 opnieuw opgericht (zie
MV. 1794, p. 26 en M. GOETINCK m.m.v. F. ETIENNE en M. ROGGEN, Eeuwfeest van de
heilige Coleta (1381-1447). Tentoonstelling ‘Een venster op het leven’, Brugge, 1981, p. 66-68).
(88) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 42, nr. 13 en nr. 14.
(89) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 42, nr. 7 en nr. 8.
(90) Zie SAB., reeksnr. 122: Plakkaten, 2de reeks, reg. 42, nr. 11 en nr. 12.
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Noten bij Merckenweerdigste voorvallen 1796
Gebruikte afkortingen:
DG.: Daegelijksche Gevallen (uitg. vanaf 1787).
MV.: Merckenweerdigste Voorvallen (uitg. vanaf 1787).
SAB.: Stadsarchief, Brugge, Oud Archief.
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Daegelijcksche gevallen 1796

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

158

Begin van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1796.
Jaerschrift
nU het geVoLg Van 't sChrIkkeLenDe Iaer, 't VerVoLg Van 't
eenDUIJst seVenhonDert ensesentnegentIgste Iaer
[Januari]
(5 januarij 1796)
- fol. 355 - Op den 5 januarij is eenen man, genaemt Vergat, wonende t'eijnden de
Meersch bij 't Speijken, op de volgende wijse zeer ongeluckig aen zijne doodt
gekomen. Desen uijtgegaen zijnde om te visschen, naer eene visscherije die hij ontrent
Nieuport is hebbende, is tegen den avond met eene benne vol palinck van dezelve
afgekomen, maer langs den weg door het modderig weder in eene diepte gevallen
zijnde, is hij in dezelve den volgenden morgen doodt gevonden en op de naest gelegen
parochie zonder dat men wist wie het was, begraeven. Reets vier daegen verlopen
zijnde eer dat zijn vrouw die droevige tijdinge hadde konnen bekomen.

(12 januarij 1796)
- fol. 356 - Op den 12 is zeer ongeluckig doodt gevonden eenen man, wonende in
d'Hoogstraete, die onlangs binnen dese stadt is komen woonen uijt West-Vlaenderen,
bijnae teenemael gerenueert bij den inval der Fransche aldaer en zig hier nu
geneerende met het koopen van boter. Desen met eenig gelt naer Dixmude gegaen
zijnde(1), is langs den weg tegenaen die plaets, in 't midden van den weg, doodt
gevallen, dusdaenig dat men hem zonder eenige hulpe doodt vond liggen, door degene
eerst langs dien weg gepasseert waeren.

(17 januarij 1796)
Op den 17 januarij is op geen minder subite wijse overleden eenen man genaemt
Smedt, pottebakkersknegt, wonende in d'Ezelstraete. Desen in eene conversatie zijnde
van eene confrerije, is in den kelder een kanne bier getapt hebbende, met dezelve
boven komende, op 't onvoorsiens van zig zelven gevallen en overleden, zonder dat
hem eenige hulpe konde toegebragt worden. Alle dese ongelucken zouden gemakkelijk
door het aenhoudende sagt weder zonder voorbeelt(2) konnen veroorsakt worden.

(24 januarij 1796)
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- fol. 357 - Op den 24 is zeer subitelijk overleden de vrouw van sr. Agtergal,
prondelaere van stijle, wonende bij de Gaeremart. Dese den voorigen naermiddag
nog in eene venditie haere fontie als uijtgeefster gedaen hebbende, is 's morgens
opgestaen nergens afwetende, wanneer zij meijnende uijt te gaen, op 't onvoorsiens
in eene beswintheijd overvallen wiert en zeer spoedig overleden is, vooraleer dat
haer eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

(27 januarij 1796)
Op den 27 januarij is zoo spoedig als de voorgaende overleden, joffrouw Genanles(3),
wonende bij St.-Salvatorskercke, dese in eene conversatie zijnde, besig met het
kaertspel, viel op 't onvoorsiens van haer zelven en niettegen-
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staende seffens alle mogelijcke hulpe besorgt wiert, stierf zij ook zeer spoedig, naerdat
zij tusschen leven en sterven - fol. 358 - alleen de H. Olie ontfangen hadde.
Des anderdaegs 's middags is zoo ongeluckig als de twee voorgaende overleden,
d'heer Vanderheede, wonende op 't Hoogste van Brugge, desen zig niet wel
gevoelende, liet den doctor spoedig ontbieden, die gekomen zijnde eene recepte
voorschreef om spoedig genomen te worden, men liep om dezelve en den doctor
ging henen, welken nauwelijks eene straet verre zijnde, is den zelven heer plotselijk
overleden, zonder dat hem verder geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt
worden. Alle dese en meer andere spoedige afstervingen die daegelijks voorvallen,
worden ten deele toegeschreven aen den ongeluckige tijdtsomstandigheden die wij
beleven en ten deele aen den sagten winter, zonder voorbeelt, die men nu ontmoet,
want men tot nog toe nog vorst, nog sneeuw gewaer geworden heeft.

(29 deser 1796)
Den 29 deser tegen avond weerlichte het bij uijtnementheijd, welke door eenige
schrikkelijcke donderslaegen gevolgt wiert.

Eindnoten:
(1) De Diksmuidse botermarkt was heel belangrijk sinds de middeleeuwen tot in de 20ste eeuw
(D. DALLE, art. Diksmuide, in: Gemeenten van België: geschiedkundig en administratief
geografisch woordenboek, red. H. HASQUIN, I, Brussel, 1980, p. 199).
(2) De winter van 1795-1796 was het tegenovergestelde van de vorige. Er viel bijna geen sneeuw
en ook het vriesweer was nagenoeg afwezig. Hij behoorde tot de zachtste winters van de 18de
eeuw. Door de zachte temperaturen stond eind april reeds heel wat in bloei. De koude mei- en
junimaanden maakten dat het begin van zomer fris en regenachtig was. De tweede helft van de
zomer was dan weer het tegenovergestelde: mooi en droog. De winter van 1796-1797 was
gematigd met een koude en sneeuwrijke decembermaand. Zie VANDERLINDEN, o.c., p. 284.
(3) Opzoekingen in het familie-archief De Genellis (SAB., reeksnr. 530: Familiearchief) bleven
zonder resultaat.

[Februari]
(9 februarij 1796)
- fol. 359 - Op den 9 februarij is eenen Franschen geëmigreerden priester op een
waegen van Dixmude naer de stadt Brugge gebragt wordende, gelijk nu alom de
gevlugte van Vranrijk gesogt en opgebragt worden. Ontrent twee uren van de
genoemde plaetse gekomen zijnde, zeer ongeluckig en subitelijk op den zelven
waegen overleden, zonder dat hem, vermits dat er niemant ter handt was, eenige de
minste hulpe konde toegebragt worden.
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(14 februarij 1796)
Op den 14 februarij is 's morgens op haer bedde doodt gevonden, joffrouw Delaeter(4),
gewesen gesupprimeerde religieuse, geduerende de regeering van den keijser Joseph
den II met de andere uijt haer klooster gesonden. Dese nu gelijk de andere
gesupprimeerde religeusen in den grootsten noodt en ellende gedompelt zijnde, omdat
hunne geafixeerde pensionen door de Fransche niet betaelt worden, aen welk d'oorsaek
van haere doodt toegerekent wordt.

(21 februarij 1796)
- fol. 360 - Op den 21 naerdat men tot nog toe eenen winter, zonder voorbeelt, van
sagtheijd ontmoet hadde, dusdaenig dat men nog ijs nogte sneeuw gesien heeft, is
eijndelinge op heden het weder verandert in eenen zeer sterken vorst en kouden
windt, op sommige daegen met sneeuw vermengt zijnde, dusdaenig dat nu buijten
verwagting de waters onbevaerbaer geworden zijn.

Eindnoten:
(4) Juffrouw De Later was 55 jaar oud bij haar overlijden op 5 februari 1796. Zij was de dochter
van Joannes en Joanna De Vijldere. Zij was als religieuze geprofest in het afgeschafte klooster
Maagdendal, genaamd Bethanië, in de Carmersstraat (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken
van de stad Brugge, nr. 72).

[Maart]
(2 maerte 1796)
Op den 2 maerte is in de Meersch een kint van ontrent drij jaeren oudt, ongelukkig
doodt gebrant, het vier zijne kleederen gevat hebbende, terwijl zijn arme moeder
naer de kercke was gaen haelen, het broot en gelt dat op heden in alle kercken van
den disch aen de arme wegens den lijkdienst en smertig overlijden van onsen heer
bisschop Felix Guillialmus Brenart XVII bisschop van Brugge is gegeven geworden.
Op heden is ook zeer subitelijk overleden de huijsvrouw van sr. Daeninck, schipper,
wonende in 't beluijk van de Munte(5), welcke zig niet wel - fol. 361 -gevoelde, liep
men in den beginne om geen hulpe in meijning dat het zoude gebetert hebben, maer
te laet ondervond men dat alle middels te spaede
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toegebragt wierden, terwijl dese zeer spoedig overleden is zonder dat haer eenige
geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

(11 maerte 1796)
Op den 11 maerte is ook zoo ongeluckig als subitelijk overleden, Pieter Hespeel(6),
koster van St.-Nicolaescapelle, en in 't zelve godtshuijs wonende. Desen sedert eenige
daegen met eene verstoptheijd gekwollen zijnde, sloeg men daerop weijnig agt, maer
te laet saeg men desen naermiddag desen zonder het ontfangen van eenige h. geregten
sterven. Op 't zien dat den zieken verflouwde, hadde men in haeste zijnen bichtvaeder
laeten haelen en men liep om den heer pastor van St.-Salvators, desen zeijde geen
tijdt te hebben en dat hij moest een kint doopen en sond naer eenen tweeden die ook
eenig belet hadde, vervolgens naer eenen - fol. 362 - heer capelaen geloopen zijnde
is het gelukt en desen is seffens met het alderheijligste en H. Olie, dat nu wegens de
Fransche wetten aen de zieken in stilte gedraegen wordt, bij den zieken aengekomen,
dog het was te laet, want den ongeluckigen op zijne aenkomst besig was met sterven,
zoodat hem geene geregten konden gegeven worden.
Op heden is het weder tot elks genoegen verandert in doeijweder, naerdat men nu
sedert meer dan drij weken, eene groote koude ontmoet heeft en dat de waeters ook
zoo lang bevrosen en onbevaerbaer geweest hadden.

(20 maerte 1796)
Op den 20 maerte tegens den avond wiert eenen man, genaemt Berten, boterdraeger
van stijle, wonende in de Carmesstraete, vermist naerdat er eenigen tijdt naer hem
gesogt was, heeft men hem met grooten schrik boven op zijnen solder aen eene
coorde, vastgemakt aen de keperinge, verhangen gevonden, zonder dat iemant weet
welke hem tot die afgrijselijcke zelfsmoordt beweegt heeft.

(27 en 28 maerte 1796)
Op den 27 en 28 maerte, zijnde de twee Paessche - fol. 363 - daegen, naerdat men
nu sedert de lestgemelde koude, nog niet eenen aengenaemen dag van de heele maendt
maerte ontmoet heeft, terwijl het alle daege met eenen stueren windt zeer kout geweest
heeft, is het weder geduerende dees twee daegen verandert in felle sneeuw- en
haegelvlaegen, dusdaenig dat, hadde de sneeuw moeten blijven liggen, verscheijde
voeten hoog zoude gelegen hebben, zijnde het spreekwoort dat zegt: ‘te Kerstdag op
straete en te Paesschen in huijs’ dese jaere teenemael vervolt en ook de coolen en
het hout dat geduerende desen winter is konnen gespaert worden, nu maer te veel
moeten gebruijkt worden.
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Eindnoten:
(5) Het is onduidelijk om welke plaats het hier gaat. Aan de Muntpoort is in de Bevolkingsregisters
1790-1812 geen Daeninck vermeld. Een Joannes Daeninck komt wel voor (althans volgens de
klapper, verwijzend naar E10/16) aan de Quai Napoleon 72, d.i. de Langerei. In deze omgeving,
met o.m. het godshuis van de schippersmaats, woonden uiteraard verschillende schippers (met
dank aan J.A. Rau voor deze gegevens).
(6) Op 11 maart 1796 overleed Petrus Hespeel, zoon van Judocus en Maria van Mullem op de
leeftijd van 67 jaar. Hij werd begraven in de kapel van het Sint-Niklaasgodshuis (SAB., Doop-,
trouw- en begraafboeken van de stad Brugge, nr. 72).

[April]
(2 april 1796)
Op den 2 april is 's morgens zeer subitelijk overleden mevrouw Van Occerout(7),
wonende in de Mariestraete, welcke desen morgen nergens van wetende en naer
gewoonte coffij gedronken en geëten hebbende, is daernaer op 't onvoorsiens in eene
beswintheijd gevallen en in den tijdt van minder dan een quartier ueren overleden,
zonder dat haer eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

(5 april 1796)
- fol. 364 - Op den 5 is zoo subitelijk als de voorgaende overleden de vrouw uijt
d'herberge Den Palinckpot, staende aen de barriere buijten de Catalinepoorte, genaemt
De Nijs. Dese in den naermiddag besig zijnde met het snijden van hammevleesch
voor haere menigte kalanten die in haere herberg gekomen waeren, wiert op 't
onvoorsiens van eene kwalijckte bevangen, wanneer men haer seffens om locht te
scheppen buijten bragt en om de noodige zoo geestelijcke als tijdelijcke hulpe liep
die vrugteloos toekwam, want dese vrouw ongeluckig overleden was, eer dat er
iemant was toegekomen, waeruijt men oordeelen kan wat schrik zulks in die herberg
veroorsakt heeft.
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(12 april 1796)
Op den 12 april was eijndelinge het droog kout weder, daegelijks verselt met windt,
verandert in regen, welke in 't algemeen door elk gewenscht wordt, zoo om de
schaersheijd van regenwater in meest alle huijsen, alsook omdat den regen voor de
dorre landen hoogst noodig is geworden.

(19 april 1796)
- fol. 365 - Op den 19 wiert 's morgens in de veste langs den kant beneden
d'Ezelbrugge gevonden een jongen van ontrent 8 jaeren oudt, wiens ouders in
d'Ezelstraete zijn wonende, en die sedert meer dan veerthien daegen vermist was.
Men weet niet op hoedaenige wijse desen jongen verdronken is, maer volgens dat
men uijt de verrotinge van zijn lijf en kleeren zien kan, wordt gepresumeert dat hij
op dezelve plaetse waer hij gevonden is al speelende langs het water verdronken is,
zonder dat hij tusschen het lijs en vuijligheijd liggende van iemant is gesien geworden.

(24 april 1796)
Op den 24 april gebuerde een alderbeklaegelijkste zelfsmoort. Sr. Jamman, molenaere,
wonende op de Ganseplaetse, desen morgen naer d'eerste misse gegaen zijnde en
daernaer in eene herberge een glas genever gedronken hebbende, is naer huijs
gekomen en heeft zig zelven moetwillig in de peerdestal regtstaende aen de krebbe
met eene coorde verworgt, aldus doodt regtstaende gevonden wordende.

Eindnoten:
(7) Overlijden van Marie-Anne vanden Bogaerde, echtgenote van Jacques Bernard van Ockerhout.
Zij was de dochter van Petrus en van Isabella de Vooght en werd geboren op 26 augustus 1718.
Bij haar overlijden was zij 78 jaar oud. Bij de eigendommen van dit echtpaar hoorden o.a.
verschillende huizen in de binnenstad. Zij waren mede-eigenaar van een huis in de Nieuwstraat,
nl. het Hof van Beveren. Het is wellicht in dit huis dat Marie-Anne vanden Bogaerde overleed.
Het echtpaar had acht kinderen (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Brugge,
nr. 72 en E. COPPIETERS DE TER ZAELE, Histoire de la Famille van Ockerhout à Bruges,
Loppem, 1961, p. 78-81).

[Mei]
(3 meij 1796)
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- fol. 366 - Van den 3 meij af en geduerende de heele foire van desen jaere is in eene
houtte logie op het Pandreijken vertoont, zooals het volgende bericht is uijtgegeven
geworden, bestaende in een konstgewerkt horlogiewerk, volgens dit bericht: ‘met
permissie sieur Sixonnonilli, komende van Londen, is alhier gearriveert, alwaer hij
heden en de volgende daegen d'eere zal hebben te presenteeren een meesterstuk der
werktuijgkunde, vertoonende vooreerst een werktuijg verbeeldende de historie van
de Brabansche Genoveva, ten eersten gij zult haer sien in haer paleijs, ten tweeden
in den bosch vergeselschapt met een hinde die dient tot voetsel van haer kint, ten
derden den palentijn Sifrides op jagt zijnde, vind zijne vrouwe met zijn kint, ten
vierden de schoone processie die tot haerder gedagtenis gehouden wordt’. Dit stuk
is verciert met zijne decoratien. Ten 2 men zal vertoonen de groote globbe magique,
een stuk dat noijt vertoont is geweest. Ten 3 eene figure van drij voeten en half hoog
die verscheijde arias zael speelen op een uijtmuntende orgel, gemakt naer het order
der corintiaensche bouwkunde, met - fol. 367 - zoo groote nauwkuerigheijd en
bevalligheijd dat het de verwondering verdient van alle liefhebbers. Hier zal men de
volmaktheijd zien van een werktuijgende konststuk, welkdaenig men tot nu toe niet
gesien en heeft. Vrankrijk, Engelant, Italien en Switzerland, zoo beroemt door de
werktuijgkunde, hebben noijt een diergelijcke stuk voort-gebragt, dit konstposteur
zal daerenboven een werking verrichten welke tot verwondering zal strekken aen de
liefhebbers, te weten, het verlengt en verkort den arm, om dien regt op het clauwier
van den orgel te houden, doende met de vereijschte kragt alle toonen van het musik
spreeken. Dit beroemt posteur, zijnde een opregt meesterstuk, is een voorbrensel van
het alom beroemt cabinet van Cox Van Zonden. Ten vierden, den verloren soon
vraegende aen zijnen vader het goed dat hem toekomt. Hij ontfangt alle zijne schatten
en vertrekt te peert op reijs. Hij makt kermis met de jonge dochters, verheugt zig met
hun, geeft hun geschenken, men ziet hem aen tafel en een knegt die hem dient naerdat
hij alle zijn goed verkwist hadde, jaegen - fol. 368 - zij hem eijndelijk weg met
bessems en stokken. Alsdan in de uijterste armoede zijnde, is hij genootsakt zig te
spijsen met de spijse van de verkens, de welcke hij drijft. Daernaer ziet men hem
naer
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zijn vaders huijs weerkeeren, hij valt zijne vader te voet en vraegt vergiffenis over
zijn misdaed. Men ziet den vader zijn soon met goetheijd ontfangen en een feest voor
hem bereijden. Ten sesden, de triumphe van de schoone Judith, de welke het hooft
van Holophernus afhout, de kameriere die haer den sak presenteert. Ten sevensten
twee ijvoire ballen, die in een eeuwigduerende beweging zijn en noijt stil en staen,
een wonder voor alle aenschouwers. Eijndelinge is het spectakel gevolgt en
getermineert door de groote comique schaduwestukken.
De konst en de liefhebberije hebben noijt diergelijks voortgebragt, van hetgene
men aen de nieuwsgierigheijd der liefhebbers komt aen te bieden. De liefhebbers
van ongemeene dingen zijn genootsakt het vernuft aen te moedigen en de schoonheijd
deser konstwerken veroorsakt groot genoegen aen de aenschouwers. Men kan hier
niet ontvouwen de menigte van roerende beelden, maer de - fol. 369 - oplettentheijd
zal de geschiktheijd hunner bewegingen lichtelijk aenwijsen. Men zal beginnen ten
10 uren 's morgens en ten 2 uren naermiddag en alzoo voorts continueeren tot 11
uren 's avons. De vertoonplaets is in de groote logie op het Pandreijken bij de
Recoletten. De eerste plaets is 2 schellingen, de tweede een schelling, de derde een
plaquet en de leste 10 oorden. Behalvens de commedie die geduerende de daegen
der foire in 't commediehuijs gespeelt wiert, zijn ook aldaer tusschen beijde door
eenen Franschman voor de prijsen der commedie, dusdaenige behendige
schamouteeringstoeren, met alle soorten van instrumenten vertoont dat telkens de
commedieplaets voor de menigte aenschouwers te kleen was en waerom op 't versoek
van 't publik, desen behendigen schamouteur(8) zijne konsten aldaer op verscheijde
daegen hernomen heeft.
Behalvens nog veel andere vermaekelijkheden, die zoo op de publijke plaetsen
als straeten geduerende de foire vertoont wierden, is er ook met dese maendt meij
een begin gemakt van eene vertooning van Vlaemsche truer- en blijspeelen, welken
op eenen - fol. 370 - daertoe bereijden theater in d'herberge Den Kleenen Hucker,
buijten de Catalinepoorte, des naermiddags op de sondaegen en heijligdaegen, door
eenige liefhebbers deser stadt voor een geringen prijs vertoont worden. Voor
d'openinge van den theater is vertoont Berthulphus blij eijndig truerspel in vijf
bedrijven gevolgt door den Verliefden Arlequin, blijspel in een bedrijf, welke dus
door andere stukken zal gevolgt worden. Zijnde op den volgenden sondag vertoont
den Beklaegelijcken Dwang, tonneelspel in vijf bedrijven door het voorig blijspel
gevolgt wordende.

(14 meij 1796)
Op den 14 meij naerdat men tot nog toe eene langduerige droogte ontmoet heeft,
was heden het weder verandert in eenen zeer fellen windt, dusdaenig dat er eenige
daeken en huijsen beschaedigt wierden. Veele kraemen wegens de foire op de Mart
staende, wierden met alle de winkelgoederen teenemael door den windt overhoop
geslaegen en veel der goederen wierden beschaedigt, dusdaenig dat alle kraemen
opgekraemt wierden. Naer den windt is het weder verandert in regen, welke voor de
landtvrugten zeer noodig was geworden.
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(17 meij 1796)
- fol. 371 - Op den 17 gebuerde een groot ongeluk. Eenen waegen en peert gereden
komende van de Carmesbrugge, langs d'Augustinereije, is het peert en waegen mits
den voerman te naer de kaeije reed, in het water gevallen; de strengen van het peert
wierden seffens afgescheden en het geluckte nog dat den waegen niet zonder
merckelijcke schaede uijt het water getrokken en het peert gered wiert. Den voerman
hadde ook in 't grootste perijkel van zijn leven geweest en zoud met het peert en
waegen in 't water gevallen hebben, zoo hij niet spoedig door andere persoonen hadde
geret geweest.

(30 en 31 meij 1796)
Op den 30 en 31 meij was het andermael zeer windig en ongestuijmig weder,
zoodaenig dat door den grooten westenwindt, vermengt met regen, eenige
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gebouwen beschaedigt wierden en de boomen en landtvrugten zeer veel geleden
hebben, temeer omdat men nu sedert de geheele maendt meij nauwelijks eenen
somerschen dag ontmoet heeft en bijnaer daegelijks niet dan swaeren windt en regen
gewaer geworden heeft.

Eindnoten:
(8) Schamouteur, schamatouteren, verbastering van het Franse escamoteur, goochelaar.

[Juni]
(11 junij 1796)
- fol. 372 - Op den 11 junij gebuerde binnen de stadt Brugge eenen wonderen voorval
van vrugtbaerheijd, welcke men selden siet voorvallen. Eene jonge dochter in de
Bouverijstraete wonende, is heden verlost geworden van drij welgebooren en
volwassen kinderen, te weten van twee knegtjens en een meijsken, welcke kinderen
als uijt een onwettig houwelijk voortsgekomen zijnde, desen naermiddag onder eenen
grooten toeloop van aenschouwers, zijn in de cathedrale kercke van St.-Donaes
gedoopt geworden(9). Als iets besonders heeft men aenmerkt, in den tijdt dat de
Fransche nog de Nederlanden besitten, dat de peters en meters aen dese kinderen de
naemen van het doorluchtig huijs van Oostenrijk hebben gegeven, zijnde dezelve
genaemt geworden Franciscus Ferdinandus, het tweede Josephus Leopoldus en het
meijsken Maria-Christina, welk laeste daegs naer haere geboorte is overleden. Zoo
men de verloste dochter gelooven mag, is het eenen keijserlijcken desertuer die zij
zegt den vader van dees kinderen te zijn.

(18 junij 1796)
- fol. 373 - Op den 18 gebuerde een ongeluk dat menige verschrikte en 't goon de
ergste gevolgen soude konnen veroorsakt hebben. Twee peerden gespannen aen
eenen boerenwaegen, naemen schielijk de vlugt over d'Eechoutbrugge langs de
Wollestraete over de Mart tot tegens d'herberge Het Mandeken, waer zij maer naerdat
de voorwielen van den waegen waeren afgevlogen, gestut wierden. Geluckig zijn
door desen voorval geene menschen verongelukt, alleen heeft eenen man zijnen arm
gebroken door den slag van het afvliegen van een kraem, want alzoo het martdag
was en alle kraemen opstonden, wierden verscheijde der zelve en zelfs eenig goedt
beschaedigt, door den overgrooten loop in welcke den waegen door de peerden
voortgetrokken wiert.
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(25 junij 1796)
Op den 25 junij naerdat men eenige zeer warme daegen ontmoet hadde is het weder
naer een lange droogte verandert in regen, welke zoo voor de behoudenis der
landtvrugten als voor de schaersheijd van water, van welcke in meest alle huijsen
gebrek was, voor desen tijdt van 't jaer hoogstnoodig was geworden.

Eindnoten:
(9) Tot 1797 werden te Brugge alle onwettige kinderen gedoopt in de Sint-Donaaskathedraal
oorspronkelijk door de priester-koster van de kathedraal, later door de pastoor (N. GEIRNAERT,
Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken beward in het Stadsarchief te Brugge, Brugge,
1982, p. 27-28). De hier vermelde doopsels zijn op 12 juni geregistreerd (SAB., Doop-, trouwen begraafboeken van Sint-Donaas, nr. 26). De moeder was de 24-jarige Maria Anna Laloo.
De vader werd niet vermeld.

[Juli]
(4 julij 1796)
- fol. 374 - Op den 4 julij heeft men 's morgens vernomen dat eene gedaegde
vrouwspersoone opgehouden zijnde in het zoogenaemde kleen sothuijs, bewoont
door Lagasse, in de Bouverijstraete(10), zig geduerende den gepasseerden nagt
moetwillig heeft verworgt, want men haer 's morgens in haere kamer doodt heeft
vinden sitten, haeren neusdoek ergens aen vastgemakt zijnde en rond haeren hals
gewonden, heeft zij zig dus moetwillig verworgt tot'er doodt, zonder dat iemant weet
wat haer daertoe beweegt heeft.

(11 julij 1796)
Op den 11 julij heeft men 's morgens met groote verwondering gegaen, naerdat het
reets laet was, op de kamer van joff. Michot(11), gescheijden huijsvrouw van sr. Van
Lede, om te zien waerom dezelve joffruw niet te voorschijn kwaem, maer zeer
verwondert was men wanneer men haer op haer bedde kout ende doodt
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vond liggen, reets verscheijde uren overleden zijnde en omdat dees joffrouw 's avons
tevooren gesont slaepen gegaen hadde, men hierover zooveel temeer verwondert
was.

(25 julij 1796)
- fol. 375 - Op den 25 stierf eenen boer, binnen de stadt Brugge gekomen zijnde
wegens de peerdemart, tot het vercoopen van eenige peerden, zeer subitelijk. Den
zelven in d'herberge Den Engel bij 't vleeschhuijs gelogeert zijnde, nam desen middag
met verscheijde andere het middagmael, wel geëten hebbende, wierden er krieken
op tafel gebragt, hij nam eenige der zelve en ging beneden zig niet wel bevindende,
maer hoe verwondert was men als men hem op d'agterplaets besig vond met zijnen
geest te geven, zonder dat hem eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde
toegebragt worden.

(26 julij 1796)
Op den 26 julij 's morgens ontrent den agt uren geschiede een subitelijk sterfgeval
zoo ongeluckig als het voorgaende, Michiel Laleu, onsen cousin, meester-wollewever,
wonende bij d'Oute Brugskens(12), desen morgen nog uijtgegaen hebbende, wiert met
eene bloetspouwinge overvangen en stierf ongeluckig in eenige minuten zonder dat
hem ook eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe konde toegebragt worden.

Eindnoten:
(10) Met het zogenaamde ‘klein zothuis’ is het stedelijk ‘dullenhuis’ Sint-Hubrechts bedoeld, waar
sinds ca. 1400 krankzinnigen werden verpleegd. In 1600 werd het gefusioneerd met het
Sint-Juliaansgasthuis in dezelfde straat, dat dan het groot zothuis werd. Zie ook MV. 1791, n.
97. Blijkens het bevolkingsregister 1790-1812, D16, nr. 16, woonde daar de familie Lagasse
bestaande uit een weduwe, een zoon Jacques en echtgenote Colette Parmentier.
(11) Op 10 juli overleed Maria Anna Michot, dochter van Bartholomeus en Anna Daele. Zij was de
echtgenote van Joseph van Lede en was bij haar overlijden 54 jaar oud. Uit deze overlijdensakte
blijkt dat zij alleen van tafel en bed gescheiden waren. (SAB., Doop-, trouw- en begraafboeken
van de stad Brugge, nr. 72).
(12) Plaats aan de Molenmeers tussen Langestraat en Verbrand Nieuwland, waar vóór 1783 nog 4
houten brugjes over het toen nog open Vulderreitje lagen, als toegang tot de erachter gelegen
huizengroep. Zie een plan in SAB., Hedendaags Archief, Openbare werken, Ponts et canaux
1783-1818 (met dank aan J.A. Rau voor het aanwijzen van deze bron).

[Augustus]
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(4 augusti 1796)
- fol. 376 - Op den 4 augusti 's morgens tusschen drij en vier uren, hoorde men boven
de stadt Brugge en omstreeks dezelve verschrikkelijcke donderslaegen, verselt van
flickerende blixems, zonder regen, waerdoor men voor 't gevolg van groote onheijlen
bedugt was. Met het aenbreken van den dag heeft men vernomen dat den donder is
gevallen in eene bleekerije langs den Langereije en eenen diepen put in d'aerde
gemakt en geluckig geen verder schaede veroorsakt heeft. Ook verneemt men dat
den donder op eene hofstede in 't noorden is gevallen en een gedeelte der zelve door
den brand vernielt heeft, dat nog geluckig is geblust geworden.

(14 en 15 augusti 1796)
Op den 14 en 15 augusti is voor de laeste mael van desen somer in d'herberge Den
Kleenen Nucker, buijten de St.-Catharinepoorte, door de liefhebbers deser stadt
Brugge vertoont den Beklaegelijcken Dwang, tonneelspel in vijf bedrijven, gevolgt
door den Bedrogen Grand Cas, blijdspel in drij bedrijven, zijnde alle soorten van
stukken aldaer geduerende desen somer vertoont geworden. Nu wordt ook alle
sondaege in d'herberge Den Keijser op St.-Michielsparochie vertoont de Verwoestinge
van Jerusalem door Vespasianus en Titus, truerspel in vijf bedrijven welke telkens
door een different klugtspel gevolgt wordt.
- fol. 377 - In den nagt tusschen den 26 en 27 augusti is eijndelinge het overgroot
droog en warm weder dat men nu sedert meer dan ses weken ontmoet hadde, verandert
in eenen zeer gewensten regen, die verscheijde daegen naer elkander tot elks genoegen
voortgeduert heeft. Hoe voordeelig het gemelde droog en overgroot warm weder
voor de vrugten van den nu overvloedigen ougst geweest heeft, was het nogtans zeer
schaedelijk voor de wintervrugten geworden, zoodaenig hadde de droogte nog agt
daegen moeten continueeren, alle de aerdappelen en wintervrugten zouden vergaen
hebben, ook was de schaersheijd van water alom overgroot geworden.
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(September)
(2 september 1796)
Op den 2 september is 's morgens zeer vroeg in de veste beneden de Cruijspoorte
verdronken eenen man, genaemt Van Loo, welken met eenige blouwerij(13) willende
over de veste swemmen, met zijne voeten aen het lijs is blijven haperen en ongeluckig
naer den grond gesonken en verdronken is, zonder van iemant te konnen geholpen
worden.

(11 september 1796)
- fol. 378 - Op den 11 in den avond wiert door de klinkers der stadt Brugge
uijtgeklonken den persoon van Ciprianus De Beir, koopman, wonende in de
Zilverstraete, die sedert desen morgen vermist is geworden en op 't ontdekken van
wekken, 't zij levende of doodt, eene eerlijcke belooning gestelt is. Des anderdaegs
's middags was het gerugt algemeen in de stadt dat den zelven heer verdronken
gevonden was in de veste bij de Cruijspoorte, dog tegens den avond wiert dit gerugt
wedersprooken en men heeft vernomen dat aldaer alleen eenen man gevonden was,
dog niet verdronken, die beneden de veste met zijne voeten in 't water hadde liggen
slaepen.
Sedert zijn naer den zelven, dog vrugteloos, alle mogelijcke opsoekingen gedaen
en zelfs door de huijsvrouw van desen vermisten man een bericht uijtgegeven van
den volgenden inhout: ‘de borgeresse Rosa Roelandts, huijsvrouwe van Ciprianus
De Beir, koopman tot Brugge, annonceert mits desen dat den gepasseerden sondag,
25 fructidor 4de jaer (11 september 1796) circa ten agt uren en half 's morgens, sedert
welken dag zij haeren man, - fol. 379 - Cijprianus De Beir, gemist heeft, oudt circa
52 jaeren, blauw van oogen, rond van aensicht, opdraegende van couleur, platten
dikken neus, bruijne wijnbrouwen, draegende een peruke met eenen queu, dik van
lichaem, is gekleet met eene bruijne laekenkasakke met bruijne knopen, swarte satine
veste met strepen, eene swarte stoffen broek met zilvere riemgespen, een paer
gespekelde cousens, schoenen met strekken en drijkanten hoedt, hebbende in zijnen
sak een zilvere horlogie met rooden leren quispel, eene portefeulle van rooden
maroquin, waerin staeken verscheijde wisselbrieven, pasport en andere papieren van
belang, versoekende aen alle degone die hiervan eenige kennisse zouden hebben,
daervan inkente doen aen de onderschrevene huijsvrouwe, 't zij dood of levende,
zullen daer-vooren een eerlijcke belooning genieten. Actum in Brugge 25 fructidor,
4de jaer de republicke, 11 september 1796 ouden stiel. Rosa Roelandts, huijsvrouwe
van C. De Beir.
Niettegenstaende het voormelt bekent gemakt bericht en alle de menige
opsoekingen die er - fol. 380 - gedaen worden, is alles vrugteloos afgeloopen tot op
den 20 september wanneer de voormelde huijsvrouw van C. De Beir, andermael in
den avond haeren vermisten man met de gewone bekkens der stadt heeft laeten
uijtklinken en eene premie van vijfentwintig pond wisselgelt op des zelf hooft gestelt
heeft, voor den gonen den zelven haeren man levende of dood zal konnen ontdekken.
De waters deser stadt zijn ten desen eijnde leeg afgetrokken en bijnae geene plaetsen
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zijn der waer niet, dog vrugteloos, naespueringen gedaen worden, waermede zelfs
verscheijde schippers zig besig houden, zoo om het bekomen van de premie als opdat
den zelven vermisten C. De Beir zoude konnen ontdekt worden.
Desen morgen gebuerde een seltsaem ongeluk, eenen voerman vier peerden naer
het water bij de Vlamingdam, mits het zeer warm weder leijdende om te swemmen,
vroeg eenen jongen om zulks te mogen doen en den voerman ging een glas genever
drinken, de peerden waeren aeneengebonden en den jongen met dezelve in 't water
zijnde, konde dezelve niet meer regeeren, den jongen swom weg en verliet de peerden,
zoodat de peerden op de komst van den voerman niet meer konden levende uijt het
water geholpen worden.

Eindnoten:
(13) Blouwerij: smokkelwaar.
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(Oktober)
(9 oktober 1796)
- fol. 381 - Op den 9 oktober heeft de voormelde huijsvrouw van C. De Beir, in den
avond andermael haeren vermisten man met de klinkers deser stadt laeten uijtroepen
en een premie gestelt van hondert ponden grooten wisselgelt, seffens te betaelen aen
dengonen die haeren man levende ofte doodt zal konnen ontdekken, dog alle
naespueringen zijn tot nog toe vrugteloos, waeruijt niet zonder redens gevreest wordt
dat den zelven C. De Beir ergens is om hals gebragt, temeer omdat men met sekerheijd
weet dat in een huijs deser stadt, diesaengaende zeer nauwkuerige opsoekingen zijn
gedaen geworden.

(22 oktober 1796)
Op den 22 oktober is eenen man genaemt Van Houwe(14), wonende in 't Kemelstraetje,
silversmitscompagnon, zeer subitelijk overleden, welken desen morgen uijt het bedde
opgestaen zijnde, zeijde zig niet wel te bevinden en viel op den grond neder, seffens
liepen de gebuerlieden om alle geestelijcke en tijdelijcke hulpe, dog alles vrugteloos,
want desen man reets overleden was eer dat er eenige tijdige hulpe toegekomen was.

Eindnoten:
(14) François vanden Hauwe, goudsmid, 50 jaar oud, was de zoon van François en Petronella de
Plantere. Zijn echtgenote was Jeanne Reckelbus. Zijn overlijdensaangifte bij de Burgerlijke
Stand gebeurt door zijn broer Joseph vanden Hauwe en zijn echtgenote (SAB., Hedendaags
Archief, Registers van de Burgerlijke Stand, overlijdensregister jaar V, akte nr. 48).

[November en december]
(13 november 1796)
- fol. 382 - Op den 13 november is zeer subitelijk overleden eene vrouwe wonende
in de Meersch, welke desen morgen gesont naer de mart gegaen zijnde om groensel
te koopen, met hetzelve thuijs gekomen is, wanneer zij haer zeijde niet wel te bevinden
en seffens in eene kwalijkte viel, met allen spoed liep men om geestelijcke en
tijdelijcke hulpe en het gelukte nog dat zij met alle haeste de H. Olie ontfing, zonder
tot haer verstant te komen, waernaer zij ongelukkig haeren geest gegeven heeft.

(24 november 1796)
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Op den 24 november en de volgende daegen tot het eijnde deser maendt, smoorde
het daegelijks tusschen dag en nagt zoodaenig dat men langs de straeten nouwelijks
malkander konde onderscheijden, welke smoor het voorteeken was van den strengen
winter die men tegemoed ziet, want hierop gevolgt is, dat er op den 1 december en
de twee volgende daegen en nagten eene overgroote menigte sneeuw gevallen is,
daerop volgende eenen sterken vorst, - fol. 383 - dusdaenig dat in den tijdt van eenige
daegen alle waters onbevaerbaer wierden en de commercie der bargien gestremt lag.
Desen vorst was bij uijtnementheijd kout en op verscheijde daegen vermengelt
met het vallen van veele sneeuw waerdoor den grond zeer hard bevrosen lag en men
bij daege en bij nachte veele sleden zoo met bellen als andere langs de straeten saeg
rijden. Het weder was seltsaem en op zommige daegen als men het doijweder als
zeker aensaeg, was alles weder 's morgens bevrosen en dikwils zeer gladdig om gaen,
welk weder aldus tot op den 18 december continueerde, tot 's morgens ten ses uren
wanneer het nog vroos en op 't onvoorsiens eene soort van ijzel of ijsregen viel, die
seffens op den harden grond vervroos en de straeten zoodaenig eene complete ijsbaen
makte, dat men nauwelijks over dezelve konde gaen, zoo gladdig zijnde dat geene
ouderlingen gehuegen diergelijcke gladdigheijd in hun leven geweten te hebben,
zoodaenig dat hier veele - fol. 384 - ongelucken veroorsakt zijn en verscheijde
persoonen in 't vallen armen en beenen gebroken zijn.
Deze gladdigheijd continueerde op heden den geheelen dag en tegens den avond
veranderde het weder in regen, waerop een gewenscht doeijweder volgde, dusdaenig
dat alle waters bevaerbaer wierden, dog op den 23 december wiert de menigte sneeuw
die nog overal niet weg was, wederom met een fellen noordenwindt, gevolgt door
het vallen van eene overgroote menigte sneeuw,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

167
geduerende desen dag en nagt, zoodaenig dat de sneeuw des anderendaegs bij plaetsen
meer dan twee voeten hoog was liggende en sterk door den windt opeengedreven
was. Op dit weder is er andermael gevolgt eenen strengen vorst met eenen
aenhoudenden noordenwindt en hevige koude, dusdaenig dat andermael alle de
waeters onbevaerbaer geworden zijn, welk streng weder intusschen vermengt met
sneeuw is blijven aenhouden tot op den 30 december, wanneer tot elks genoegen het
weder in eenen gewenschten doeij is verandert geworden.
Eijnde van 't schrikkeljaer ons heeren Jesu Christi 1796.
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Registers

(1)

1. Zakenregister
Aanhouding 1795: 15, 26, 34, 35, 37, 44, 46, 52, 62, 74, 82, 101, 103, 105, 118,
120, 121, 178.
1796: 4, 12, 30, 41, 48, 55, 105, 107.
Aanklager 1795: 169. 1796: 33, 34, 81, 82, 92, 100.
Aardappelmarkt 1795: 134.
Aardbeving 1795: 154.
Abdijen, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters (plaatsnamenregister).
Abdis 1795: n. 238.
1796: n. 75.
Abt 1795: n. 238.
- van de Eeckhoutabdij 1796: 51, 74; n. 48.
Academie voor Schone Kunsten 1796: 23; n. 29, n. 43.
Accusator, zie: Aanklager.
Advertentie 1795: 4, 32.
Advocaat 1795: n. 21.
1796: n. 84.
Agent national 1795: n. 267.
Algemene Armenkamer 1795: n. 10.
1796: n. 36.
Ambachten-Neringen (zie ook: Dekens) 1795: 27, 34, 55, 83, 98, 127, 135, 137,
158, 166, 184; n. 169, n. 261, n. 264, n. 265, n. 282; (Verkort): n. 19, n. 22.
1796: n. 11.
Apotheker 1795: 44, 103, 126; n. 21, n. 71.
1796: n. 43.
Archief 1795: n. 58, n. 232.
1796: 95; n. 70.
Armendis 1795: n. 39.
Armeschool 1796: 26.
Assignaten 1795: 30, 40, 41, 45, 46, 48, 62, 63, 66, 68, 72, 74, 77, 78, 82, 87,
90, 92, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 115, 116, 125, 132, 159, 161,
162; n. 12, n. 107, n. 296; (Verkort): 335, 336. 1796: 3, 46.
Bakkers 1795: 164.
1796: 40, 41, 54, 55, 107.
Bal, Feest 1795: 9, 10, 13, 35, 58, 109, 113, 135, 140.
1796: 7, 8, 9, 14, 15, 49.
Baljuw 1795: n. 21.
Bariererecht 1795: 113.
Beeldenstorm 1796: 74, 75, 76.
(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
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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Begijnen 1796: 97, 106.
Beiaard 1795: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 29, 32, 39, 47, 51, 53, 55, 62,
64, 65, 68, 71, 74, 76, 80, 87, 88, 89, 93, 96, 102, 105, 109, 110, 111, 114, 116,
121, 123, 124, 133, 134, 135, 136, 143, 146, 158, 165, 171, 173, 179, 186.
1796: 7, 9, 37, 38, 44, 45, 46, 48, 56, 72, 84, 87, 88, 90, 96, 97, 103, 108.
Belastingen (zie ook: Contributie) 1795: 4, 17, 23, 146, 159, 182, 183; n. 12,
n. 21, n. 201, n. 273, n. 295.
1796: 12, 16, 46, 58, 59, 86, 89, 101, 104. Berechting
- Doodstraf 1795: 68, 88, 107, 144, 178.
1796: n. 80.
- Halsrechting 1795: 68.
- Lijfstraf 1795: 80, 122, 142.
- Tentoonstelling 1795: 95, 107, 122. 1796: 102, 105, 106, 107.
Besmettelijke ziekte 1795 (Verkort): 332. - maatregelen tegen 1795: 119.
Biervoerder 1795: 116.
Bisschop 1795: 59, 60, 176; n. 10, n. 96. 1796: 28, 29, 76; n. 34, n. 36; (Verkort):
360.
Blekerij 1795: 102; n. 162.
1796 (Verkort): 376.
- Grenatje 1795: 95.
Boereknecht 1795: 120.
Boeren 1795: 26, 28, 36, 42, 46, 48, 69, 94, 99, 101, 119, 120, 132, 134, 145,
165, 177. 1796: 4, 5, 6, 41, 62, 69, 71, 89; (Verkort): 375.
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Boerenkrijg 1795: n. 245.
Botermarkt 1795: 3, 5, 36, 44.
- van Diksmuide 1796 (Verkort): 356; n. 1.
Brand 1795: 163.
Brouwer 1795: 77; n. 21.
Brouwerij 1795: n. 165.
Brugsch Nieuwsblad 1795: 91, 97, 102, 106, 113, 114; n. 155.
Bul 1795: 37; n. 58.
1796: 14, 79, 81; n. 20.
Burgemeester (meier) (zie ook: President van de Municipaliteit)
- van Brugge 1795: 57, 138, 140; n. 21, n. 71.
- van het maximum 1795: 126.
- van Keulen 1795: 181.
- van Sint-Kruis 1796: n. 43.
Capitulatie 1795: 4, 86, 87, 88.
Carnavalverbod 1796: 14.
Centrale administratie 1795: 22, 32, 75, 113, 146, 157, 161, 169, 170, 172, 175,
178, 179, 182.
1796: 3, 6, 11, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 46, 53, 55, 56, 58,
59, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 92, 99, 107.
Ceremoniemeester 1795: 31.
Chronogram 1795: 1; (Verkort): 324.
1796: 1; (Verkort): 355.
Clubisten, zie: Fransgezinden.
Collecte 1795: 4, 59, 62, 86.
College (zie ook: Magistraat, Municipaliteyt)
-van burgemeester en schepenen van Brugge 1795: 6, 11, 13, 27, 103; n. 12, n.
21, n 272.
1796: n. 1.
- van de paters Augustijnen 1795: 69, n. 112.
- van het Brugse Vrije 1795: 11; n. 12, n. 21. Collegekamer 1795: 27, 33.
Comité 1795: 166, 183.
- Algemeen Welzijn (van) 1795: 160.
- Centrale Administratie (van de) 1796: 27.
- Gent (van) 1795: n. 6, n. 75.
- Politie (van) 1795: 118, 178.
1796: 17.
- Rechtbank (van de) 1796: 42.
- Salut Public (van) 1795: 160; n. 12.
- Subsistentie (van) 1795: 8, 28, 59, 81, 100.
- Waakzaamheid (van) 1795: 3, 14, 15, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41; n. 21,
n. 25, n. 57, n.66, n. 75.
- Wetgeving (van) 1795; 125.
- Wijkmeesters (van) 1796: n. 1.
Commandant 1795: 5, 34, 51, 52, 56, 133, 159, 185.
1796: 4; n. 33.
Commediehuijs 1795: 58, 75; n. 93, n. 128; (Verkort): 337.
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1796: 49; (Verkort): 359.
Commissarissen 1795: 87, n. 3.
1796: 33, 36, 37, 107; n. 42.
- politie (van de) 1795: 185.
- uitvoerende macht (van de) 1795: 165, 170, 172.
1796: 23, 24, 25, 33, 34, 36, 67, 71, 81, 82, 85, 101.
- uitwerkend directoire in de verenigde Nederlanden (van het) 1796: 38, 39.
- uitwerkende macht bij de civiele en criminele rechtbank (van de) 1796: 101.
Comptoir 1795: 167; (Verkort): 354.
1796: 24, 85.
- douanen (van) 1796: 23.
- post (van de) 1796: 23.
Comptoirbediende 1795 (Verkort): 354.
Confiscatie 1795: 62, 119, 171, 173
- levensmiddelen 1795: 5, 124, 128, 132.
- paarden 1796: 29, 45.
Confrerieën 1796: 105, 106.
Constitutie 1795: 119, 121, 135, 145, 172; n. 123, n. 261.
1796: 22, 24, 61, 64, 71, 75, 99, 100. Consul
- koning van Denemarken (van de) 1795 (Verkort): 341.
Contributie 1795: 4, 14, 17, 23, 27, 31, 34, 39, 40, 74, 104, 160; n. 66, n. 272.
Conventie, zie: Nationale Conventie van Parijs 1795.
Criminaliteit 1795: n. 286.
1796: 61.
- Aanranding 1795: 116, 131, 132, 164.
- Afpersing 1796: 41, 42.
- Bedrieglijke handelspraktijken 1795: 30, 46, 48, 68, 70, 81, 90, 92, 107, 127;
n. 210.
- Diefstal 1795: 49, 50, 67, 68, 79, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103,
105, 107, 118, 120, 122, 125, 131, 142, 143, 162, 168, 171, 174, 177, 178, 180,
186.
1796: 1, 7, 8, 10, 18, 27, 28, 30, 39, 41, 47, 54, 102, 105, 107.
- Fraude 1795: 53.
- Moord 1795: 47, 49, 50, 76, 99, 115, 131, 177.
1796: 4.
- Plundering 1796: 61.
- Valsmunterij 1796: 107.
- Vernieling 1795: 61, 64, 71, 94, 99, 116, 117, 136, 141, 142, 148, 151, 157,
164, 168, 180.
Curator 1796: 106.
Decreet (zie ook: Ordonnantie en Wet) 1795: 77, 84, 95, 124, 138, 160, 166,
172, 180.
1796: 5, 32, 63; n. 1, n. 70.
Deken
- van de merceniers 1795: 54.
1796: 6.
Dekens der ambachten en neringen 1795: 27, 34, 54, 55, 58, 72, 128, 135, 137,
139,
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158; n. 210, n. 211, n.265.
1796: 6.
Deserteur 1795: 76.
1796 (Verkort): 372.
Desertie 1795: 76.
Deurwaarder 1796: 19, 76, 101.
Directoire 1795: n. 201, n. 267.
1796: 38, 68, 92, 101, 107.
Dischgenoot 1796: 29.
Dismeester 1795: 59, 62.
Dokter 1795: n. 21, n. 25, n. 267.
1796 (Verkort): 358.
Douanekantoor 1796: 23; n. 29.
Drukker 1795: n. 155.
1796: 79, 80, 81, 82; n. 43.
Drukkerij 1795: 91.
1796: 79, 80, 81.
Eedaflegging 1795: 54, 55.
1796: 9, 68, 76.
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1796: n. 26.
Emigrant 1796: 70, 107.
Estafette 1796: 21.
Feesten (kerkelijke en revolutionaire) 1795: 9, 10, 13, 32, 58, 101, 109, 110,
135.
1796: 46, 77, 78, 80, 84.
- Fête de la Jeunesse 1796: 47, 48, 49, 50, 53.
- Fête de la Vertu 1795: 124.
- Fête de Génie 1795: 125.
- Fête du Mariage 1796: 88, 90, 91, 92, 95.
- Heilig Bloed (van het) 1795: 72.
1796: 97; n. 73.
- Heilige Anna (van de) 1795: 104, 108.
- Heilige Antonius (van de) 1796: 106.
- Heilige Barbara 1796: 106; n. 82.
- Heilige Donatianus (van de) 1795: 144.
- Heilige Dominicus (van de) 1795: 108.
- Heilige Gillis (van de) 1795: 118.
- Heilige Jacobus (van de) 1795: 104, 108.
- Heilige Walburga (van de) 1795: 108.
- Heilig Sacrament (van het) 1795: 85, 86.
- Koekebakkersmestdag (van) 1795: 21.
- Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (van) 1796: 100.
- Onze-Lieve-Vrouw Boodschap 1795: 53.
1796: 56; n.49.
- Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opneming 1795: 113.
- Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis (van) 1796: 105.
- Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weën (van) 1796: 43, 44.
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- Onze-Lieve-Vrouw van Porciuncula (van) 1795: 108.
- Pasen 1796: 46, 47.
Feestmaal 1795: 58.
Fijgen, zie: Keizersgezinden.
Foor 1795: 66, 72, 75; (Verkort): 337.
1796: 96, 97, 100; n. 73; (Verkort): 366, 369, 370.
Fransgezinden (Clubisten) 1795: 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 52, 57, 75, 135, 136,
141, 148, 164.
1796: 10, 15, n. 43.
Gazette van Gent 1795: 3, 4, 5, 6, 8, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 34, 39, 40, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100,
102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124,
127, 128, 131, 132, 134, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 157, 159,
162, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 176, 179, 180, 184, 186; n. 6.
1796: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 39, 41,
42, 44, 45, 47, vervolg van 49, 55, 67, 75, 76, 83, 84, 87, 88, 99, 100, 101, 102,
104, 105, 106, 107.
Geld 1795: 4, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 54, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 86, 87,
90, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 118,
123, 125, 130, 132, 141, 143, 145, 147, 153, 156, 158, 159, 160, 161; 162, 166,
167, 171, 176, 177, 180, 183, 184, 185, 186; n. 12, n. 46, n. 75, n. 107, n. 137,
n. 181, n. 296; (Verkort): 330, 335, 336, 339, 343, 350.
1796: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 50,
75, 76, 83, 86, 87, 91, 101, 107; n. 64; (Verkort): 380, 381.
Gendarmerie 1796: 3, 41, 49.
Generaal 1795: 50, 105, 137, 181; n. 30, n. 102, n. 170, n. 224.
1796: 34, 37, 104; n. 65, n. 79.
Generaal Correctiehuis te Gent, zie: Provinciaal Correctiehuis te Gent.
Genootschap der Vrienden van Eendragt, Vryheyd en Gelykheyd 1796: n. 43.
Geschiedschrijver 1795: 166; n. 268.
Gevangenis
- Beluik der Cellebroeders (van het) 1796: 105.
- Brugge (van) 1795: 34, 52, 68, 74, 101, 103, 105, 107, 118, 178, 179, 186.
1796: 55, 105.
- Parijs (van) 1795: 48, 72, 144.
Gijzelaars 1795: 4, 17, 27, 31, 39, 42; n. 11, n. 12.
1796: n. 43.
Godshuis 1795: 22, 105.
1796 (Verkort): 361; n. 5.
- Sint-Niklaas (van) 1795 (Verkort): 354.
Goudsmid 1795 (Verkort): n. 5, n. 19, n. 20. 1796 (Verkort): n. 14.
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Gouvernement, zie: Centrale Administratie.
- Engels 1795: 167.
- gewezen 1795: 102.
- Oostenrijks 1796: 101.
Gouvernementscommissaris 1795: 172.
Griffie 1795: 112.
1796: 2, 102.
Griffier 1796: 101.
Hallegebod 1795: 4, 26, 34, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 59, 64, 66, 73,
76, 77, 81, 86, 87, 108, 116, 123, 134, 141, 142, 143, 149, 157, 158, 160, 163,
164, 170, 175, 178, 180, 182, 185.
1796: 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 29, 45, 46, 53, 54, 68, 75,
77, 85, 86, 88, 89, 95, 99, 101, 107.
Handelaar 1795: 169, 170; n. 53, n. 156.
Haven 1795: 99, 159.
1796: 21, 65.
Herbergen (Hotels), zie: plaatsnamenregister.
Herbergier 1795: 62, 79, 185; (Verkort): 338.
1796 (Verkort): 364.
Hertog van Bourgondië 1796: 35, 36.
Hof van Rome 1796: 80.
Hongersnood 1795: 8, 30, 60, 70, 87, 102, 115, 127; n. 210, n. 274; (Verkort):
330.
1796: 93.
Hoofdman 1795: 157, 184.
Hoofdwacht 1795: 12, 97, 118, 142.
Hotels, zie: Herbergen (plaatsnamenregister).
Houtmarkt 1795: n. 42.
Hovenier 1795 (Verkort): 349.
Huis van Oostenrijk 1796 (Verkort): 372.
Inkwartiering troepen bij burgers 1795: 76, 78, 79, 80, 84, 85, 96, 89, 91, 93,
99, 103, 111, 112, 114, 120, 123, 124, 127, 128, 150, 152, 153.
1796: 19, 20, 31, 33.
Inschrijving vreemdelingen 1795: 158, 185.
1796: 17.
Inventaris 1796: 6.
Jacobijnse Club 1795: n. 3, n. 272.
1796: n. 43.
Joannes Nepomucenus (beeld van) 1795, 136; n. 221.
Kaarsgieter 1796: 26.
Kamer van Koophandel 1796: n. 46.
Kanonnen 1795: 12, 13, 99, 133, 135, 136, 148, 149, 150; n. 224; (Verkort):
327.
1796: 21, 52, 103.
Kanselier van Vlaanderen 1796: 28, 76.
Kanunnik 1795: 33, 37; n. 59.
1796: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 74.
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Kapelaan 1795: 33; (Verkort): n. 8.
1796 (Verkort): 362.
Kapellen, Kerken en Kloosters binnen Brugge, zie: plaatsnamenregister.
Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge, zie: plaatsnamenregister.
Katoendrukkerij 1795: 132; n. 215.
Kazernen 1795: 63, 76, 78, 80.
Keizers- en koningsgezinden (Fijgen) 1795: 52, 57.
1796: 60.
Kerken, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters (plaatsnamenregister).
Kerkdienaar 1796: 26.
Kerkhoven, zie: plaatsnamenregister.
Kerkmeester 1796: n. 46.
Kleermaker 1795: 94.
1796: 11.
Klimaat 1795: 4, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 107, 115, 153, 154; n. 9,
n. 210, n. 246; (Verkort): 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 337, 338,
343, 344, 347, 350, 351, 352, 354.
1796: 102, 104, 106; (Verkort): 356, 358, 360, 362, 363, 364, 370, 371, 373,
376, 377, 380, 382, 383, 384; n. 2.
Klinkers 1795: 26, 28, 35, 42, 44, 45, 47, 54, 64, 66, 73, 79, 89, 96, 97, 114;
(Verkort): 350.
1796: 5, 14, 29, 37, 83, 101, 107; (Verkort): 378, 380, 381.
Klokkengieter 1795: n. 246.
Kloosterling 1795: n. 238.
Kloosterorden
- Augustijnen 1795: 41, 73.
1796: 107.
- Geschoeide Karmelieten 1795: 15, 33.
- Minderbroeders 1796: 73, 77 (Verkort): 369.
Kloosters, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters (plaatsnamenregister).
Kokarde 1795: 9, 21, 61, 137.
1796: 41, 42, 72.
Koophandel 1795: 20, 30, 50, 65, 66, 166; n. 268; (Verkort): 330.
1796: 58, 65, 71, 107; n. 73.
Koopman 1795: 66; n. 3, n. 21, n. 25, n. 215; (Verkort): 341.
1796: 105; (Verkort): 378.
Korenmarkt, zie: Graanmarkt (plaatsnamenregister).
Korenmeter 1795: n. 229.
Koster 1795: 31; (Verkort): 340.
Krijgsgevangenen 1796: 92, 103, 104.
Kruidenier 1795: n. 25.
Kuiper 1795: 103; n. 25.
Landhuis van het Vrije, zie: plaatsnamenregister.
Landloper 1796: 60.
Landmeter 1795: n. 21.
Leenrecht 1796: 63.
Leerlooier 1795: n. 21.
Legers, zie: Militairen.
Lekebroeder 1796: n. 54.
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1796: 2, 3, 5, 13, 16,
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19, 20, 65, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87; n. 64.
Leraars van het college der Augustijnen 1795: 69.
Libel 1795: n. 73.
Lijnwaadmeter 1795: n. 171.
Lijnwadier 1795: 94.
1796: 1, 18.
Loodslieden 1795 (Verkort): 337, 338.
Magazijnmeester 1795: n. 21.
Magistraat (zie ook: College, Municipaliteijt) 1795: n. 21.
1796: 59.
- van Brugge 1795: 2, 3, 5, 6, 9, 18, 49.
1796: n. 46.
- van het Brugse Vrije 1795: 18, 49.
Marktkraam 1795: 51, 72, 98, 110.
Maximum (Prijslijst van winkelwaren) 1795: 40, 41, 42, 46, 48, 63, 126.
Meester-kleermaker 1796: 95.
Meester-tingieter 1795: n. 265.
Meester-wollewever 1796 (Verkort): 375.
Meier, zie: Burgemeester.
Mercenier 1795: 54, 61; n. 98, n. 282; (Verkort): 340.
1796: n. 11, n. 15.
Mesthopen 1795: 64, 119.
Mestraper 1795: 64.
Metselaar 1796: n. 43.
Militairen (Legers, Troepen) (zie ook: Oorlog) 1795: 48.
- Belgische 1795: 76.
- Engelse 1795: 34, 99, 133, 150; n. 170.
1796: 19, 21, 52.
- Franse 1795: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 33, 34, 45, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 103, 105, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149,
150, 152, 153, 159, 161, 162, 164, 168; n. 46, n. 243; (Verkort): 327, 336.
1796: 2, 4, 9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 48, 49, 50,
51, 52, 72, 84, 87, 88, 91, 98, 103, 104; n. 33, n. 43, n. 79; (Verkort): 356.
- Geëngageerden Frans leger, zie: Vrijwilligers.
- Hollandse 1796: 92.
- Keizerlijke (-Oostenrijkse) 1795: 71, 150, 164, 168.
1796: 103; n. 65, n. 79.
- Leger van Samber en Maas 1795: 76.
- Legers van de Verenigde Mogendheden, zie: Verenigde legers.
- Oostenrijkse, zie: Keizerlijke.
- Russische 1795: 99.
- Schotse 1796: 21.
- Verenigde legers (legers van de Verenigde Mogentheden) 1795: 51, 58.
1796: 12.
- Vrijwilligers (Geëngageerden Frans leger) 1795: 63.
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Militaire parade 1795: 51, 63, 105.
Militair hospitaal 1795: 104.
Minister 1795: n. 201, n. 274.
- van binnenlandse zaken 1795: 178.
- van buitenlandse zaken 1796: 85.
- van godsdienst 1796: 25.
Molen 1795: 102, 154, 155, 156; n. 167, n. 246; (Verkort): 351, 352.
Molenaar 1795: 64, 169.
Molenaarsknecht 1795: 155.
Monnik 1795: 15, 31, 33; n. 26.
- Duinenabdij (van de) 1796: 33, 76, 82.
Municipaliteijt (zie ook: College, Magistraat) 1795: 53, 87, 157, 170, 171.
1796: 16, 55, 57, 85; n. 11.
- Brugge 1795: 11, 23, 24, 26, 28, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 54, 56, 57, 58, 59, 61,
64, 66, 69, 70, 72, 73, 78, 81, 83, 86, 88, 92, 95, 97, 98, 104, 105, 106, 109,
110, 112, 116, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 162,
164, 165, 166, 167, 170, 182, 183, 186; n. 71.
1796: 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 35, 37, 39.
- Brugse Vrije 1795: 11.
- constitutionele (voor het kanton van Brugge) 1795: n. 71.
1796: 37, 38, 39, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 68, 91, 92, 94, 95, 100, 104; n. 41, n.
43.
Naamlijst 1795: 183, 184.
1796: 2, 53.
- ambachten 1795: 34.
- belaste burgers 1796: 16.
- disgenoten en werklieden 1795: 45.
- gevluchte Bruggelingen 1796: 11.
- inwoners 1795: 6, 149, 182.
- leden van de rechtbank 1795: 168.
- marktkramers 1795: 130.
- nieuw magistraat 1795: 18.
- religieuzen 1796: 12.
- vreemdelingen in Brugge 1795: 158, 185.
Nationale agent 1795: 157, 170, 172, 185.
Nationale Assemblee 1795: n. 123.
Nationale Conventie van Parijs 1795: 10, 84, 124, 149, 160, 166; n. 102, n. 201,
n. 218, n. 224, n. 296.
Non 1796: 40, 50, 101, 106.
Notaris 1795: 173; n. 214.
Ommegang van het Heilig Bloed (zie ook: Processie) 1795: 72.
Ongeval 1795 (Verkort): 326, 331, 337, 349.
Ontsnapping uit gevangenis 1795: 186.
1796: 105.
Ontvanger 1795: 37, 87, 112, 165, 175; n. 21, n. 53, n. 272.
1796: 46, 85, 86; n. 43.
Oorlog (zie ook: Militairen) 1795: 67, 75, 79, 85, 99, 102, 153, 181; n. 274;
(Verkort): 332.
1796: 13, 20,
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31, 65, 107.
Oorlogslening 1796: 107.
Oorlogsmunitie 1795: 121.
Opeising 1795: 40, 46, 53, 111.
- allerhande goederen en werktuigen 1795: 71, 84, 91.
- allerhande materialen 1795: 91.
- granen 1795: 91.
1796: 5, 15.
- groenten en fruit 1795: 105.
- haver en paardevoeder 1795: 91.
- hout 1795: 77.
- leder 1795: 4, 32.
- levensmiddelen 1795: 24.
- recruten voor Franse troepen 1795: 147, 153.
- schoenen 1795: 4, 32, 91.
- zilver 1795: 7.
Oproer 1795: 8, 14, 52, 70, 74, 75, 92, 109, 118, 126, 141, 143, 144, 147, 167.
1796: 2, 4, 10, 11, 15, 31, 35, 52, 72, 84.
Opruiend geschrift 1795: 45.
Ordonnantie (zie ook: Decreet en Ordonnantie) 1795: 8, 9, 21, 22, 23, 24, 34,
35, 44, 46, 64, 67, 70, 93, 107, 158.
1796: 6, 96.
Overstroming 1795 (Verkort): 328, 331, 332.
Paardenmarkt 1796 (Verkort): 375.
Paardensmid 1796: 45.
Paardeziekte 1796: 45.
Paskwil 1795: 41, 98.
1796: 83.
Paspoort 1795: 149.
1796: 17, 60, 85, 86, 107; (Verkort): 379.
Pastoor 1795: 16, 31, 33, 42; n. 4, n. 59.
1796: 26, 47, 78; n. 57; (Verkort): 361; n. 9.
Pater (zie ook: Monnik) 1795: 33.
1796: 40, 42, 106.
- Augustijn 1795: 41; (Verkort): 348.
1796: 107.
- Kapucijn 1796: 43, 80.
- Karmeliet 1795: 15, 16, 33.
- Ongeschoeide Karmeliet 1795 (Verkort): 340, 349.
- Recolet 1796: 42.
Patrouilles 1795: 95, 96, 100, 118.
1796: 15.
Pekton 1795: 10, 11, 139, 140.
Plakkaten 1795: 24.
Polder 1796: 107.
Politie 1795: 44, 101, 185, 186; n. 272.
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1796: 41, 59, 61, 68.
Postkantoor 1796: 23; n. 30.
Pottenbakkersknecht 1796 (Verkort): 356.
Prefect 1795: n. 267.
1796: n. 43.
Prelaat, zie: abt van de Eeckhoutabdij.
President van de Municipaliteit 1795: 139.
1796: 38, 92, 100.
Priester-koster 1796 (Verkort): n. 9.
Priesters 1795: 3; n. 59.
- uitgeweken Franse 1795: 163; (Verkort): 350.
1796: 12, 60; (Verkort): 359.
Prijslijst van winkelwaren, zie: Maximum.
Priorin 1796 (Verkort): n. 75.
Processie (zie ook: Ommegang) 1795: 104, 106.
1796: 24, 25, 45.
- Heilig Bloed (van het) 1795: 72.
1796: 98, 99.
- Heilige Dominicus (van de) 1795: 108.
- Heilige Maagd Maria (van de Boodschap van de) 1796: 56.
- Heilig Sacrament (van het) 1795: 83, 85, 86; n. 142.
- Onze-Lieve-Vrouw Boodschap (van) 1795: 53.
- Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens (van) 1795: 113.
- Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën (van) 1796: 43.
- Onze-Lieve-Vrouw van Porciuncula (van) 1795: 108.
- Palmzondag (van) 1795: 54.
1796: 44.
- Pestmissen (van de) 1796: 47.
- Sint-Anna (van) 1795: 104, 108.
- Sint-Gillis (van) 1795: 118.
- Sint-Jacob (van) 1795: 104, 108:
- Sint-Walburga 1795: 108, 113.
- Witte Donderdag 1796: 45.
Proclamatie 1795: 25, 27, 28, 32, 35, 43, 45, 46, 50, 53, 59, 60, 61, 66, 67, 70,
71, 74, 78, 79, 85, 87, 91, 97, 104, 106, 111, 112, 128, 145, 146, 147, 157, 158,
165, 167, 172, 173, 183.
1796: 14, 17, 37, 53, 68, 88, 107.
Procurator van het klooster der Ongeschoeide Karmelieten 1795 (Verkort): 349.
Prondelaar 1796 (Verkort): 357.
Proost van de Blindekenskapel 1795: 31.
Provinciaal Correctiehuis te Gent (Generaal Correctiehuis te Gent) 1795: 95,
120, 122.
Provinciale Staten van West-Vlaanderen 1795: n. 47.
Raffinadeur 1795: n. 21.
Rechtbank 1795: 151, 169; n. 47.
1796: 42; n. 43.
- burgerlijk 1795: 169.
1796: 9, 89, 95, 101; n. 74.
- crimineel 1795: 169, 171.
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1796: 9, 33, 95, 100, 101, 105, 107; n. 74, n. 80.
- crimineel van Brussel 1795: 169.
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- militair van Gend 1795: 169.
Rechter (zie ook: Vrederechter) 1795: 71, 169, 170.
1796: 68, 95, 89, 91, 100, 101; n. 43, n. 74.
Rechtsgeleerde 1795: 169, 170; n. 21.
Refugié 1795: n. 21.
Registers van de Burgerlijke Stand 1795: 2; n. 4, n. 5.
1796: 2, n. 1.
Religieus leven (zie ook: Abdis; Abt; Begijnen; Bisschop; Feesten; Kanunnik;
Kapelaan; Kloosterorden; Monnik; Naamlijst; Non; Pastoor; Pater; Priesters;
Processie; Proost; Sluiting en plaatsnamenregister: Begijnhof; Kapellen, Kerken
en Kloosters binnen Brugge; Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge;
Kerkhoven; Onze-Lieve-Vrouweparochie; Sint-Annaparochie;
Sint-Gillisparochie; Sint-Jakobsparochie; Sint-Salvatorsparochie;
Sint-Walburga-parochie) 1795: 1, 2, 3, 37, 53, 69, 73, 83, 84, 136, 142; n. 234.
1796: 22, 24,; 25, 64.
Rentenier 1795: n. 21.
Representanten
- van het volk 1795: 24, 25, 50, 53, 64, 66, 67, 71, 74, 76, 77, 78, 84, 85, 87,
90, 91, 92, 97, 102, 104, 106, 109, 110, 111, 117, 125, 141, 143, 145, 146, 147,
151, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 172, 175, 180, 182, 185; n. 21, n. 173.
1796: 6, 80.
Republikeinse kalender 1795: 1, 21, 32, 39, 44, 47, 51, 55, 62, 68, 71, 74, 76,
80, 85, 89, 96, 101, 105, 110, 114, 116, 121, 124, 125, 127, 128, 133, 143, 146,
158, 173, 179, 186; n. 32, n. 50, n. 56, n. 64, n. 72, n. 79, n. 85, n. 92, n. 101,
n. 110, n. 114, n. 127, n. 131, n. 139, n. 145, n. 151, n. 164, n. 172, n. 179, n.
187, n. 192, n. 195, n. 203, n. 206, n. 217, n. 227, n. 233, n. 252, n. 281, n. 290,
n. 298.
1796: 43, 72, 84, 85, 96, 108; (Verkort): 378.
Revolutie 1795: 68, 82; n. 287.
1796: 11, 70, 104.
Schadebeletters 1795: 56, 83, 135, 156.
1796: 41, 102, 106.
Schepenen 1795: n. 21, n. 268, n. 295.
1796: n. 26, n. 46.
Scherprechter 1795: 122.
1796: 105.
Schilder 1795: n. 21; (Verkort): n. 13.
1796: n. 43.
Schildwacht 1795: 60, 93.
Schimplied 1795: 75, 95.
Schipper 1795: 33, 121, 152; n. 25; (Verkort): 353, 354.
1796 (Verkort): 380.
School 1795: 22, 24, 49, 73.
Schouwburg, zie: Commediehuis.
Secretariaat 1796: 69.
Secretaris 1795: 37, 138; n. 267.
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1796; 23, 25, 34, 38, 67, 71, 82; n. 43.
- municipaliteit van Brugge (van de) 1795: 170.
Slachtoffers (gevechten, ongevallen, oorlog, oproer, volkstoelopen, etc.)
- doden 1795: 47, 48, 49, 76, 99, 131, 156, 177.
- gekwesten 1795: 3, 52, 109, 177.
Sluiting
- abdijen, kapellen, kerken en kloosters 1795: 59; n. 126.
1796: 12, 13, 101, 106, 107; n. 75, n. 81; (Verkort): 359.
- school 1795: 73.
- stadspoorten 1795: 88.
1796: 4.
- winkel 1795: 76.
Société Littéraire 1796: n. 43.
Stadhuis (Brugge), zie: plaatsnamenregister.
Stadsbediende 1795: 56, 83, 109.
1796: 9.
Stadspoorten, zie: plaatsnamenregister.
Stadsvesten, zie: Stadswallen (plaatsnamenregister).
Stadswallen (Stadsvesten), zie: plaatsnamenregister.
Standaarden, zie: Vlaggen, Standaarden en Wimpels.
Stoker 1795: 170.
Stokerij 1795: 24, 170.
Stokhouder 1795: n. 165.
Stormschade 1795: 154, 155, 156; (Verkort): 351, 352.
Straatnamen, zie: plaatsnamenregister.
Studenten 1795: 69.
1796: 107.
Substituten (van de wijkmeesters) 1795: 54, 55, 58, 137.
1796: 2.
Substituut in de rechtbank 1795: 170.
Thesaurier (trezorier) van de stad Brugge 1795: 37; n. 21.
Tiende 1795: 106, 111, 112, 117, 125, 147, 163; n. 181, n. 189, n. 261.
1796: 63.
Timmerman 1795: n. 25.
Tingieter 1795: 164; n. 265.
Toezichter op de stadswerken 1795: 37.
Tol 1795: 143, 145.
Toneelstuk 1795: 58.
1796 (Verkort): 370, 376.
Troepen, zie: Militairen.
Vaartuigen 1795: 159.
- Barge 1795 (Verkort): 331.
1796 (Verkort): 383.
- naar Gent 1795: 120; (Verkort): 329; n. 3.
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- naar Oostende 1795: 178; (Verkort): 329.
- Boot 1795: 159.
- IJsbreker 1795 (Verkort): 328, 329.
- Koopvaardijschip 1795 (Verkort): 337, 338.
- Kotterschip 1796: 21.
- Oorlogsschip 1795: 133, 150.
1796: 52, 65.
- Overzetboot 1796: 107.
- Reddingssloep 1795 (Verkort): 337.
- Schip 1795: 33, 121, 133, 152, 159, 174.
1796: 65.
- Transportschip 1796: 19.
Vaderlandsche Gazette van Gend 1795: n. 6.
Vals geld 1795: 43.
1796: 30, 107.
Veilingshuis 1795: n. 165.
Verdrinking 1795 (Verkort): 338, 341, 347, 351.
1796: 4, 107; (Verkort): 365, 377.
Verenigde Mogentheden 1795: 45, 58, 63.
Vermiste 1795 (Verkort): 350.
Veroordeling 1795: 46, 68, 95, 120, 122, 178.
Vicariaat 1795: n. 59.
Vicaris van het bisdom Brugge 1796: 14.
Vierschaar
- van Brugge 1795: 120, 122.
1796: 29.
- van het Brugse Vrije 1796: 42.
Visserij 1796 (Verkort): 355.
Vissers 1795: 33.
Vlag- en kruisdrager 1796: 26.
Vlaggen, standaarden en wimpels 1795: 9, 13, 19, 21, 29, 32, 39, 44, 47, 51,
55, 62, 64, 65, 68, 71, 74, 76, 80, 87, 88, 89, 93, 96, 101, 105, 109, 110, 114,
116, 121, 123, 124, 133, 136, 141, 143, 146, 158, 165, 171, 173, 179, 186; n.
142.
1796: 8, 25, 38, 43, 44, 48, 84, 87, 88, 90, 103, 108.
Vluchtelingen 1795: 67; n. 21.
1796: 11, 12, 28, 60, 83; (Verkort): 359.
Voerman 1796: 10; (Verkort) 371, 380.
Voertuigen 1796 (Verkort) 355.
- Boerenwagen 1795: 8, 23, 26, 30, 132.
- Koets 1796: 51.
- Rijtuig 1795: 17, 31, 34.
- Slee 1796 (Verkort): 383.
- Wagen 1795: 33, 34, 55, 64, 67, 99, 113, 120, 137, 148, 149, 150; (Verkort):
327.
1796: 4, 10, 52, 91, 105; (Verkort): 371 373.
Volkstelling 1795: 6, 149.
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1796: 2, 53.
Volksvertegenwoordigers, zie: Representanten.
Vondeling 1795 (Verkort): 340.
Vredegerecht 1795: n. 267.
Vrederechter 1796: 68, 89, 91, 101; n. 74.
Vredestraktaat, - verdrag 1795: 64, 65, 71, 75, 88, 109, 110, 111.
1796: 29.
Vreugdevuur 1795: 10, 11, 12, 13, 56, 113, 118.
Vrijheidsboom 1795: 10, 11, 12, 13, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 70, 80, 81,
83, 142.
1796: 9, 49.
Vuurwerk 1795: 140.
Wapen
- bisschoppelijk 1796: 27.
- Brugge 1795: n. 23.
- Brugse Vrije (van het) 1796: 4.
- Frankrijk 1795: n. 23.
- huis van Oostenrijk (van het) 1795: 12, vervolg van 49; n. 142.
- Vlaanderen 1795: n. 23.
Wapenstilstand 1795: 65, 181.
1796: 20.
Weeshuis 1795: n. 81.
Werklieden 1795: 43, 45, 137.
Wet (zie ook: Decreet en Ordonnantie) 1795: 2, 40, 45, 49, 95, 117, 119, 130,
142, 145, 149, 157, 158, 160, 163, 166, 172, 173, 175, 178, 184, 185.
1796: 11, 13, 22, 27, 32, 33, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 81, 85, 88, 95, 101,
107; n. 11, n. 70; (Verkort): 362.
Wijkmeesters 1795: 6, 28, 43, 45, 47, 54, 55, 58, 70, 73, 74, 79, 135, 137, 139.
1796: 2, 53; n. 1.
Wijnhandelaar 1796: n. 43.
Wimpels, zie: Vlaggen, standaarden en wimpels.
Windmolen, zie molen.
Winkel 1795: 30, 36, 68, 76, 162, 168, 171.
1796: 1, 7, 8, 10, 18.
Winkeliers 1795: 66, 98, 162.
Wolhandel 1795: n. 165.
Zeemacht 1796: 65.
Zelfmoord 1795: 129, 130.
1796: 86; (Verkort): 362, 365, 374.
Ziekte 1795 (Verkort): 334.
- Bloedspuwing 1795 (Verkort): 335, 342, 346.
- Kinderpokken 1795 (Verkort): 332.
Zilversmid 1795: 164; n. 264; (Verkort): n. 5, n. 19, n. 20.
1796: 39, 72.
Zothuis 1796 (Verkort): 374; n. 10.
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2. Plaatsnamenregister
Arcola 1796: n. 79.
Ardooie 1796: 106.
Amsterdam 1795: 18, 19, 70; n. 30, n. 46.
Antwerpen 1795: 24.
Arnhem 1795: 16.
Anholt (Westfalen) 1796: 28.
Arrondissement van Brugge 1795: 4, 14, 128, 157; n. 267.
Arrondissement van de Leie (zie ook: Departement van de Leie) 1795: 165,
169, 170, 172, 175, 178, 179, 180, 184.
Arrondissement van Oost-Vlaanderen 1795: 76.
Assebroek 1795: 118; n. 86, n. 87.
Augustijnenbrug 1795: 143.
Augustijnenrei 1796 (Verkort): 371.
Auray 1795: n. 170.
Bakkersrente 1796: 55.
Balie (Ter) 1796: 41.
Bataafse Republiek 1795: n. 46.
Bazel 1795: 64; n. 103; n. 186.
1796: 29; n. 38.
Beernem 1795: n. 21.
Begijnhof 1795: n. 59.
1796: 106; n. 75.
Beieren 1795: n. 218.
België 1795: 23, 32, 39, 40, 50, 66, 121; n. 12, n. 66, n. 201, n. 218, n. 261, n.
267, n. 296.
1796: n. 42.
Belle 1795: 169.
Bergen Op Zoom 1795: 21.
Berg van Barmhartigheid (Woeker) 1795: 23, 25; n. 40.
Betuwe 1795: 9; n. 19.
Bezemstraat, zie: Niklaas Desparsstraat.
Bijter (Den) (huisnaam te Brugge) 1795: 94; n. 161.
Bisschoppelijk paleis 1795: 4, 37, 176; n. 54.
1796: 9, 14, 27, 39; n. 33.
Birmingham 1795: n. 274. Blankenberge 1795: 33, 34; n. 21.
Blinde-Ezelstraat 1796: n. 55.
Bloedput 1795 (Verkort): 335.
Boeveriepoort 1795: n. 246.
Boeveriestraat 1796 (Verkort): 372, 374.
Boeverievest 1795: n. 246.
Bonn 1795: 181.
Boterhuis 1795: 3, 36.
Brabant 1795: n. 245.
Breda 1795: 21.
Breidelstraat 1796: 8, 9, 39; n. 15.
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Bretagne 1795: 99, 103.
Brugse Vrije 1795: 5, 11, 18, 33, 34, 49, 109, 156, 162, 164, 177, 179, 183; n.
12, n. 190, n. 267, n. 268, n. 272, n. 295.
1796: n. 26, n. 43.
Brussel 1795: 24, 40, 53, 66, 77, 92, 149, 150, 153, 169; n. 59, n. 267.
1796: 106.
Burg 1795: 12, 33, 57, 58, 122.
1796: 39, 48, 68, 105, 106, 107.
- verwijdering (Oostenrijkse) wapenschilden door Fransen 1795: 180.
Burgpoort 1796: 76; n. 56.
Burse, zie: Vlamingstraat.
Cadzand 1795: 152.
1796: 107.
Calsijdeweg van Male, zie: Maalse Steenweg.
Calsijdeweg van Meetkerke (Oostendse Steenweg?) 1795: 177.
Carmersbrug 1795: 41.
1796 (Verkort): 371.
Carmersstraat 1795 (Verkort): 348.
1796 (Verkort): 362; n. 4.
Carnac 1795: n. 170.
Citadel van Rijsel 1795: 17.
Clarapolder (Watervliet) 1795: 125.
Copenhagenhouse (Londen) 1795: 167.
Cordoeanierstraat 1795: n. 161.
Coupure 1795: n. 162.
1796: 18.
Damme 1795: 43, 68.
Dampoort 1795: 152.
1796: 4.
Den Haag 1795: n. 46, n. 113.
Denemarken 1795 (Verkort): 341.
Département du Nord 1796: n. 80.
Departement van de Leie (zie ook: Arrondissement van de Leie) 1795: n. 267.
1796: 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 46, 55, 56, 57, 64, 67, 71,
77, 79, 82.
Département Pas-de-Calais 1796: n. 80.
Dijver 1795: n. 40.
1796: n. 47.
Diksmuide 1796 (Verkort): 356, 359; n. 1.
Douai 1795: 169.
Duinkerke 1796: n. 43.
Duitse Rijk 1795: 111, 181.
Dundee 1795: n. 274.
Eekhoutbrug 1795: 136, 152.
1796 (Verkort): 373.
Eekhoutstraat 1795: 164; n. 265.
1796: 1.
Eeklo 1795: n. 21.
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Eiermarkt 1795: 2, 44, 69, 103; n. 5.
1796: 4, 10, 72.
Eistraat 1795: n. 93.
Engeland 1795: 167, 168.; n. 274.
1796: 21, 83; n. 59; (Verkort): 367.
Enghelstraatkin 1795: n. 109.
Europa 1795: 29, 65, 75.
Frankrijk 1795: 2, 4, 10, 27, 31, 32, 34, 63, 72, 77, 84, 85, 86, 89, 99, 101, 108,
109, 110, 111, 114, 134, 135, 163; n. 23, n. 103, n. 107, n. 115, n. 181, n. 186,
n. 274; (Verkort): 339, 350.
1796: 7, 8, 12, 19, 57, 60; n. 42, n.
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46; (Verkort): 359, 367. Ezelpoort 1795: 132; (Verkort): 347.
1796 (Verkort): 365.
Ezelstraat 1795 (Verkort): 342, 347.
1796: 10; (Verkort): 356, 365.
Franse Republiek 1795: 4, 10, 23, 24, 25, 28, 32, 39, 46, 63, 64, 65, 66, 71, 74,
76, 77, 78, 84, 85, 87, 91, 102, 117, 121, 135, 138, 149, 158, 159, 175, 181; n.
103, n. 224.
1796: 3, 5, 6, 12, 25, 34, 37, 55, 57, 65, 66, 67, 68, 70, 82, 100, 107.
Friesland 1795: 29.
Ganzeplein 1796: 86; n. 63; (Verkort): 365.
Garenmarkt 1796 (Verkort): 357.
Gaston Roelandtsplein (Peerdeken) 1795: 52; n. 87.
Geldmuntstraat 1795: 164.
1796: 7, 11, 39.
Gent 1795: 35, 73, 78, 86, 95, 103, 107, 111, 120, 122, 131, 169; n. 6, n. 267.
Gentpoort 1795: 52, 105.
Gentpoortvest 1795: n. 162.
Gistel 1795: 115; n. 21.
Gouden Hoorn (den) (huisnaam te Brugge) 1795: n. 67, n. 109.
Graanmarkt (zie ook: Markt) 1795: 3, 4, 5, 7, 8, 18, 45, 68, 69, 72, 74, 81, 102,
107, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 128, 130, 147, 167; n. 229; (Verkort):
336, 343, 350.
1796: 2, 6, 31, 62.
Grave 1795: 1; n. 1.
Greenhillstraat 1795: n. 86.
Groeninge 1795 (Verkort): 345.
Groningen 1795: 29.
Groot-Brittannië 1795: n. 30.
Guyana 1795: n. 102.
Hallen en Halletoren 1795: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 21, 30, 32, 42, 47, 54, 58, 66, 72,
79, 92, 93, 97, 100, 106, 108, 115, 116, 126, 132, 136, 140, 152, 165, 171;
(Verkort): 353, 354.
1796: 8, 37, 38, 45, 48, 51, vervolg van 49, 72, 74, 88, 90, 98, 103; n. 55.
- verwijdering (Oostenrijkse?) wapens door Fransen 1795: 174, 180.
1796: vervolg van 49.
Hallestraat 1795: n. 138.
Handelskom 1795: n. 42.
Hemelrijke (huisnaam te Brugge) 1796: 47, n. 47.
Herbergen (Hotels) 1795: 38, 62, 74, 164.
1796: 15; (Verkort): 365.
- Dambert 1795: 79, 80; n. 138.
- De Kroone 1795: 120; n. 202.
- Den Engel 1796 (Verkort): 375.
- Den Hoorn 1795: 67.
- Den Keizer 1796 (Verkort): 376.
- Den Kleenen Hucker 1796 (Verkort): 370, 376.
- Den Palinkpot 1795: 52; n. 86.
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1796 (Verkort): 364.
- Den Sleutel 1796: 10, 11.
- De Parijshalle 1795 (Verkort): 351.
- Het Gouden Peerd 1795: n. 87.
- Het Mandeken 1796 (Verkort): 373.
Hertsbergestraat 1795 (Verkort): n. 20.
Heusden 1795: 7; n. 16.
Hof van Beveren (huisnaam te Brugge) 1796 (Verkort): n. 7.
Hof van Gruuthuse 1795: n. 40.
Holland 1795: 1, 6, 18, 19, 70, 78, 84, 85, 86, 89, 93, 123; n. 30; (Verkort): 327,
331, 341.
Hoogste van Brugge 1796: 30; (Verkort): 358.
Hoogstraat 1795: 137; n. 222, (Verkort): n. 20.
1796: 39, 48; (Verkort): 356.
Houtkaai 1795: n. 202.
Ieper 1795: 99, 111, 169, 170, 179.
1796: n. 26; n. 43.
IJzendijke 1795 (Verkort): n. 8.
Isbergues 1796: n. 80.
Italië 1796: 88, 103; n. 43, n. 218; (Verkort): 367.
Jabbeke 1796: 52.
Jan van Eyckplein 1796: n. 29.
Kapellen, Kerken en Kloosters binnen Brugge
- Abdijen 1795: 15, 31, 147; n. 238.
1796: 12.
- Duinenabdij 1795: 15, 31, 33; n. 26.
1796: 75, 83, 84.
- Eekhoutabdij 1796: 51; n. 48.
- Sint-Trudoabdij 1796: n. 75.
- Kapellen 1795: 65, 88.
- Heilig Bloedkapel 1796: 98.
- Jeruzalemkapel 1796: 45.
- Onze-Lieve-Vrouw van Blindekenskapel 31, 113; (Verkort): 336.
- Schipperskapel 1795 (Verkort): 353; n. 22.
- Sint-Amanduskapel 1796: 13.
- Sint-Niklaaskapel 1795 (Verkort): 340; n. 25.
1796 (Verkort): 361; n. 6.
- Kerken 1795: 7, 24, 33, 42, 59, 60, 85, 104, 106, 154, 174, 176, 180; (Verkort):
345, 348.
1796: 26, 29, 43, 46, 75, 96, 97, 99, 103, 106; n. 81; (Verkort): 360.
- Augustijnenkerk 1796: 106.
- Discalsenkerk (Karmelietenkerk) 1796: 106.
- Kapucijnenkerk 1796: 43, 44, 73, 74, 77, 105.
- Kapucijnessenkerk 1796: 73, 74, 77.
- Karmelietenkerk, zie: Discalsenkerk.
- Onze-Lieve-Vrouwekerk 1796: 31, 32,
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33, 35, 37, 106; n. 46, n. 83.
- Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie 1795: 31.
- Predikherenkerk 1795: 108.
1796: 86.
- Recolettenkerk 1795: 108, 117.
1796: 105, 106.
- Sint-Annakerk 1795: 7, 104, 108.
- Sint-Donaaskerk 1795: 31, 38, 144, 176; n. 26.
1796: 28, 74, 98, 99; n. 43; (Verkort): 372; n. 9.
- Sint-Gilliskerk 1795: 16, 118; (Verkort): 346.
1796: 26.
- Sint-Jakobskerk 1795: 31, 103, 104, 108; (Verkort): 340.
1796: 47.
- Sint-Salvatorskerk 1795: 53; (Verkort): 335.
1796: 13, 43, 44, 56, 78, 105, 106; n. 82; (Verkort): 357, 361.
- Sint-Walburgakerk 1795: 108, 113, 167; (Verkort): 338.
1796: 5, 23, 27.
- Kloosters 1795: 14, 15, 17, 24, 31, 42, 105, 161; n. 126.
1796: 12, 22, 40, 84, 103, 105, 106; n. 75; (Verkort): 359.
- Arme Klaren 1796: 107; n. 87.
- Augustijnen 1795: 66, 69, 70, 73, 74, 79; (Verkort): 348.
1796: 106, 107.
- Cellebroeders 1795: 132.
- Engels klooster 1796: 83; n. 59.
- Karmelieten 1795: 15, 33.
- Maagdendal (Bethanië) 1796: n. 4.
- Ongeschoeide Karmelieten 1795 (Verkort): 349.
- Sint-Trudo 1796: 101; n. 75.
Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge
- Abdijen 1795: 33; n. 238.
- La Ramée (van) 1796: 106.
- Kerken 1795: 33, 177.
- Damme (van) 1795: 68.
- IJzendijke (Zeeuws-Vlaanderen) 1795 (Verkort): n. 8.
- Lissewege (van) 1795: 68.
- Sint-Kruijs (van) 1796: 4.
- Kloosters 1796: 22, 106.
- Offida (van) 1796: n. 54.
Kartuizerinnenstraat 1796: n. 47.
Kasteel 1795: 176.
- Male (van) 1796: 19.
- Marke (van) 1795: n. 285.
- Sluis (van) 1795: 43.
Katelijnepoort 1795: 52.
1796 (Verkort): 364, 370, 376.
Katelijnestraat 1796: 10, 107.
Katelijnevest 1796: n. 87.
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Kemelstraat 1796 (Verkort): 381.
Kerkhoven 1795: 141; n. 291.
- Oostkamp 1796: n. 46.
- Sint-Donaas 1795: 180.
- Sint-Gillis 1796: 26.
- Sint-Salvators 1795: 142, 148, 151, 155.
Keulen 1795: 150, 181.
Kleine Hertsbergestraat 1795 (Verkort): n. 20.
Klokstraat 1795: n. 246.
Knotsenburg 1795: 8.
Kortrijk 1795: 162, 169, 170, 179; n. 285.
1796: 107; n. 80.
Kruispoort 1795: 63, 76, 148, 149, 152, 153.
1796: 4; (Verkort): 377, 378.
Kuipersstraat 1795: n. 155.
Landhuis van het Vrije 1795: 14, 27, 31, 36, 40, 57, 58, 95, 112, 118, 140, 141,
166, 178, 183.
1796: 4, 39, 42, 100, 102, 105, 106; n. 56.
- Verwijdering wapen van 't Vrije 1795: 180.
Langerei 1795: 118; (Verkort): 345.
1796: 50, 95; (Verkort): 376; n. 5.
Langestraat 1796: 18; (Verkort): n. 12.
Ledegem 1796: 106.
Leffinge 1795: n. 21.
Leuven 1795: 163.
Lichtervelde 1795: 50.
Lissewege 1795: 68.
Londen 1795: 167, 168; n. 274.
1796 (Verkort): 366.
Loppem 1795: 109; (Verkort): 352.
Loppemstraat 1795: n. 109, n. 141, n. 214.
Luik (land van) 1795: 134.
Luxemburg 1795: 86, 87, 88; n. 148.
Maalse Steenweg (Calsijdeweg van Male) 1795: 47.
Maas 1795: 78; n. 30.
Maldegem 1795: n. 21.
Male 1795: 47.
1796: n. 26.
Mallebergplaats 1795: 139.
1796: 91.
Manheim 1795: 4.
Mariabrug 1796: 45.
Mariastraat 1796 (Verkort): 363.
Markt (zie ook: Graanmarkt) 1795: 2, 9, 10, 11, 12, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
63, 76, 80, 81, 83, 88, 97, 105, 119, 121, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 142,
171, 180; n. 100.
1796: 2, 9, 47, 48, 50, vervolg van 49, 88, 91; n. 80; (Verkort): 370, 373, 382.
Meers (Oost- of Westmeers?) 1796 (Verkort): 360, 382.
Meestraat 1795 (Verkort): n. 20.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1795 en 1796

Mechelen 1795: n. 59.
Menen 1795: 179.
Minnewater 1795: n. 162.
Moerkerke 1795: n. 25.
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Molenbrug 1795: 55, 164.
1796: 95.
Molenmeers 1796: n. 12.
Mortierstraat 1795: n. 193.
Muntplein 1795: 168.
1796: 7; (Verkort): 360.
Muntpoort 1796: n. 5.
Naaldenstraat 1795 (Verkort): 349.
Namen 1795: 59; n. 96.
Nederland 1795: n. 46.
Nederlanden 1795: 2, 6, 29, 40, 43, 45, 51, 59, 63, 67, 71, 79, 82, 88, 95, 111,
113, 117, 126, 134, 135, 137, 138, 143, 145, 146, 153, 159, 160, 161, 166, 168,
178; n. 115; (Verkort): 332, 336.
1796: 3, 19, 28, 38, 57, 70, 74, 106; (Verkort): 372.
Nieuwpoort 1795: 103, 150.
1796: 52; (Verkort): 355.
Nieuwstraat 1796 (Verkort): n. 7.
Niklaas Desparsstraat (Bezemstraat) 1795: 116; n. 193; (Verkort): 344.
Noordzandstraat 1795: n. 267.
Oedelem 1795: n. 21.
Offida 1796: n. 54.
Onze-Lieve-Vrouweparochie 1795 (Verkort): n. 16, n. 21.
Oosterlingenplein 1795: n. 215.
Oostkamp 1796: n. 46.
Oostpoort 1796: n. 55.
Oost-Vlaanderen 1795: 32, 76, 157, 172; n. 267.
Oostende 1795: 76, 78, 98, 103, 111, 128, 150, 169; (Verkort): 337, 341.
1796: 21, 65.
Oude Burg 1795: 132; n. 138, n. 214. 1796: 107.
Oude Beursplein, zie: Vlamingstraat.
Oude Steen (de) (huisnaam te Brugge) 1795: n. 165.
Overijsel 1795: 29.
Pandreitje 1795 (Verkort): 337.
1796 (Verkort): 366, 369.
Parijs 1795: 10, 23, 48, 68, 72, 77, 85, 90, 125, 134, 141, 143, 144; n. 102, n.
224, n. 272.
1796: 13, 101, 106; n. 43, n. 83.
Peckepuut (de) (huisnaam te Brugge) 1796: n. 46.
Peerdeken, zie: Gaston Roelandtsplein.
Peerdenstraat 1796: 55.
Philipstockstraat 1795: 57; n. 161.
1796: 49.
Poermolen (de) 1795: 93.
Poortersloge 1796: n. 29.
Poperinge 1796: n. 48.
Potterierei 1795 (Verkort): n. 22.
Predikherenstraat 1795: 55; n. 222.
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1796: 39, 4.
Prinsenhof 1796: n. 59.
Proosdij van Sint-Donaas 1796: 68.
Pruisen 1795: 64, 65; n. 103.
Quai Napoleon: zie: Langerei.
Quiberon 1795: n. 170.
Riddersstraat 1795: n. 272.
Rijn 1795: 4, 51, 58, 123, 147, 148, 150, 153, 164, 168; n. 7, n. 19, n. 30, n.
236; (Verkort): 331.
Rijsel 1795: 17, 30, 84.
1796: 105.
Rivieren, zie: Waterlopen.
Roeselare 1796: 84, 102.
Rotterdam 1795: n. 93.
Rozenhoedkaai 1795: n. 265.
Ruddervoorde 1795: 49.
Saint-Malo 1795: 99.
Sainte-Marguerite 1795: 162.
Sas van Gent 1795: 159.
Scheepsdale 1795: 80, 120; n. 202.
Sijsele 1795: 47.
Simon Stevinplein 1795: n. 109.
Sint-Annaparochie 1795 (Verkort): n. 23.
Sint-Gillisparochie 1795: 118; (Verkort): 346.
1796: n. 75.
Sint-Jakobsparochie 1795: n. 71.
Sint-Jakobsstraat 1795: 103; n. 175.
Sint-Janshospitaal 1795 (Verkort): n. 25.
1796: 40, 50; n. 17.
Sint-Jansplein 1795: 100.
Sint-Jansstraat 1795 (Verkort): 333.
1796: 19; n. 26.
Smt-Juliaansgasthuis 1796: n. 10.
Sint-Kruis 1796: 4; n. 26, n. 43.
Sint-Michiels 1795: 99.
1796 (Verkort): 376.
Sint-Niklaasstraat 1795: n. 138; (Verkort): 338; n. 11.
Sint-Niklaaszestendeel 1796: n. 46.
Sint-Pieters-op-de-Dijk 1795: 177, 186.
Sint-Salvatorsparochie 1795 (Verkort): n. 19.
Sint-Walburgaparochie 1795 (Verkort): n. 15.
Sint-Walburgastraat 1796: n. 30.
Sleutelbrug 1795 (Verkort): 346.
Sluis 1795: 43, 86, 125.
1796: 92.
Smedenpoort 1795: 62, 63, 84, 85, 99, 150, 152, 154; n. 246.
1796: 19, 52.
Spanjaardstraat 1795: n. 226.
Spanje 1795: 108, 109, 110, 111; n. 186. 1796: n. 46.
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Speike ('t) 1796 (Verkort): 355.
Spiegelrei 1795: n. 81; (Verkort): 342.
Spiegelstraat 1795: n. 246.
Spinolarei 1795: 49.
1796: 30.
Staden 1796: n. 26.
Stadhuis (Brugge) 1795: 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 35, 36, 39,
43, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81,
84, 85,
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86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 117,
119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 146,
147, 149, 151, 157, 158, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 172, 175, 178, 179,
180, 182, 185; n. 23.
1796: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 29, 39, 41, 42, 45, 46, 48,
49, 53, 54, 56, 68, 74, 75, 77, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 99, 101, 107; n. 55.
Stadspoorten (zie ook: Dampoort, Ezelpoort, Gentpoort, Katelijnepoort,
Kruispoort, Smedenpoort) 1795: 52, 62, 63, 76, 84, 85, 88, 99, 105, 114, 132,
148, 149, 150, 152, 153, 154; n. 246; (Verkort): 347.
1796: 4, 19, 52, 83; (Verkort): 364, 365, 370, 376, 377, 378.
Stadsvesten, zie: Stadswallen.
Stadswallen (Stadsvesten) 1795: 26, 64, 102, 135, 154; (Verkort): 347.
1796 (Verkort): 378.
Stedenhuis (Wolhuis 1795: 96, 102; n. 165.
Stedeschole (meisjes) 1795: 22, 49.
1796: 30.
Steenstraat 1795: 91.
Sulferbergstraat 1796: n. 87.
Tiel 1795: 6; n. 14.
Tolhuis 1796: n. 29.
Torhout 1795: 101, 156; n. 21.
Torre 1796: 54.
Utrecht 1795: 16.
Varsenare 1795: 101.
1796: 12.
Vendée 1795: 99, 103, 178; n. 287.
Verbrand Nieuwland 1796: n. 12. Verenigde landen 1795: 160, 163.
1796: 6, 32, 66, 68, 71, 99, 100.
Verviers 1796: n. 43.
Veurne 1795: 120, 179.
1796: 52.
Vinderhoute 1796: n. 26.
Violierstraat 1795: n. 162.
Vismarkt 1796: n. 43.
Vlaanderen 1795: 35, 157, 174; n. 23.
Vlamingdam 1796 (Verkort): 380.
Vlamingstraat 1795: 44, 61, 96; n. 71, n. 93, n. 98.
1796: 15.
Vlissingen 1796: 19, 107.
Vondelingenhuis 1795 (Verkort): 340.
Vrijdagmarkt 1795: 133, 155, 156.
Vulderreitje 1796 (Verkort): n. 12.
Waal 1795: 19.
Waasten 1795: 179.
Waterlopen (Rivieren) (zie ook: Maas, Rijn en Waal) 1795: 19; (Verkort): 328,
330, 331.
1796: 58; (Verkort): 360, 362, 380, 382, 384.
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Westfalen 1796: 28.
Westmeers (zie ook: Meers) 1796 (Verkort): 355.
West-Vlaanderen 1796 (Verkort): 356.
Westvleeshuis (Vleeshuis) 1795: 67, 117, 132; n. 109.
1796 (Verkort): 375.
Wijngaardstraat 1796: 10.
Wildeman (de) (huisnaam te Brugge) 1795: n. 165.
Witte-Leertouwersstraat 1795: 129.
Woeker, zie: Berg van Barmhartigheid.
Wolhuis, zie: Stedenhuis.
Wollestraat 1795: 55, 72, 137; n. 165.
1796: 39, 47, 48, 95; n. 46; (Verkort): 373.
Zee 1795: 19, 156; n. 9; (Verkort): 327, 337, 338, 341.
1796: 52, 107.
Zeeland 1795: 29, 37, 85, 86; (Verkort): 327.
Zeeuws Vlaanderen 1795: 159, (Verkort): n. 8.
Zilversmedenhuis 1795 (Verkort): 353.
Zilverstraat 1796 (Verkort): 378.
Zoniënwoud 1795: 153, 160; n. 244.
Zothuis 1796 (Verkort): 374.
Zoutdijk, zie: Rozenhoedkaai.
Zuienkerke 1795: 95.
Zwitserland 1795: 64.
koritem 7.

3. Personenregister
Aerts Alexander Hubertus (koopman) (zie ook: Webber Maria Magdalena) 1795
(Verkort): 353; n. 21.
Aerts Hubertus (zie ook: Scheers Isabella) 1795 (Verkort): n. 21.
Agtergal (prondelaar) 1796 (Verkort): 357.
Albertus (Aarthertog) 1796: 35, 36.
Amorenci 1796: 27.
Arts, zie: Aerts Alexander Hubertus.
Baegel 1796: 48.
Baelde (rechter) 1795: 169.
Baers Catharina 1795: 82; n. 141.
Baes sr. (lijnwadier) 1796: 18.
Balde Elisabeth (zie ook: Heerentals Joannes Franciscus) 1795 (Verkort): n.
23.
Banckaert Emerentia (zie ook: Banckaert Jan) 1795: n. 162.
Banckaert Jan (bleker) (zie ook: Banckaert Emerentia) 1795: n. 162.
Baret (rechter) 1795: 169.
Barimont 1795: 37.
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Barreel (leerlooier) 1795: n. 21.
Bauwens (weduwe) 1796: 23; n. 30.
Beaucourt Jean (zie ook: Huwyn Anne-Thérèse) 1795: n. 268.
Beaucourt Patricius (geschiedschrijver) (zie ook: Toebast-Stalins Marie Caroline)
1795: 166; n. 268.
Beke (rechter) 1795: 169.
Berghgrave Laurentia (zie ook: Knudde Jacobus) 1795 (Verkort): n. 8.
Berten (boterdrager) 1796 (Verkort): 362.
Bisschop (rechter) 1795: 169.
Boels Jan 1796: n. 47.
Bogaert Joseph (drukker) 1795: 91; n. 155.
Bonaparte Napoleon 1796: n. 65; n. 79.
Bossette Maria Angela (zie ook: Danckaert Carolus Joannes) 1795 (Verkort):
n. 19.
Bouteville Louis Ghislaine (commissaris van het uitwerkende Directorie in de
Verenigde Nederlanden) 1796: 37, 39; n. 42.
Bouttens (arts) 1795: n. 21.
Bouwens, zie: Bauwens (weduwe).
Breijdel (weduwe) 1795: 2.
Brenart Felix Guilielmus (bisschop) 1795: 59, 60, 176; n. 10.
1796: 28, 29; n. 34, n. 36; (Verkort): 360.
Breydel Carolus (zie ook: Van Vyve Catharina) 1795: n. 5.
Breydel Marie Thérèse (zie ook: Herteboud Jacques) 1795: n. 5.
Brulé Isabella (zie ook: Ryelandt Jacobus) 1795: n. 71.
Bulcke 1795: 31.
Bulcke Frans T. sr. (winkelier) 1795: 168.
Bultink 1795: 31.
Busschop (jurist) 1795: n. 21.
Cagniart (rechter) 1795: 169.
Caloen, zie: Van Caloen.
Capelle juffr.(mercenier) 1795: 61; n. 98.
Carneijen (heer van Male), zie: Carnin de Staden Jean Charles.
Carnin de Staden Jean Charles, (graaf) (zie ook: De Joigny de Pamele Marie
Charlotte) 1796: 19; n. 26.
Carnin de Staden Jean François Florentin (zie ook: Le Poivre de Vinderhoute
Charlotte Jeanne) 1796: n. 26.
Carpels (herbergier) 1796: 15.
Carré (accusator) 1795: 169.
Carton 1795: n. 21.
Caylen (adjunt-generaal, chef van de etat-major) 1795: 181.
Clarisse sr. (winkelier) 1796: 7.
Christiaens Brumona (zie ook: Vande Kerckhove François) 1796: n. 32.
Coddijn Petrus (kunstschilder) 1796: 38.
Clercq (kuiper) 1795: n. 25.
Clercq Denijs (kruidenier) 1795: n. 25.
Colens 1795: n. 21.
Compernolle J. 1796: 68.
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Constant (winkelierster) 1796: 8.
Coppé 1795: n. 21.
Courtois Louis 1796: 105.
Crabbe Jan 1795: n. 121.
Cuijper Francois 1796: 102.
Daegeraet Anna (zie ook: Van der Finnet Andreas) 1795 (Verkort): n. 16.
Daele Anna (zie ook: Michot Barthplomeus) 1796 (Verkort): n. 11.
Daele Maria (zie ook: Pennelle Joannes Franciscus) 1795: n. 171.
Danckaert Antonius (zie ook: De Ceunijnck Carolina) 1795 (Verkort): n. 19.
Danckaert Carolus Joannes (zilversmid) (zie ook: Bossette Maria Angela) 1795
(Verkort): 353; n. 19.
Daninck Joannes (schipper) 1796 (Verkort): 360, 361; n. 5.
De Baene (koopman) 1795: n. 25.
De Beir Ciprianus (koopman) 1796 (Verkort): 378, 379, 380, 381.
De Boeck (suppliant) 1795: 170.
De Breuil (rechter) 1795: 169.
De Broukere (rechter) 1795: 169.
Debusscher sr. (winkelier), zie: Vandenbussche Pieter.
De Ceunijnck Carolina (zie ook: Danckaert Antonius) 1795 Verkort: n. 19.
De Clerck Pieter 1796 (Verkort): n. 7.
De Deurwaerdere (rechter) 1795: 169.
De Genellis (juf.) 1796 (Verkort): 357; n. 3.
Deghewiet Isabelle (zie ook: Vyncke Leopard) 1795: n. 156.
De Joigny de Pamele Marie Charlotte (zie ook: Carnin de Staden Jean Charles)
1796: n. 26.
De Kersmaeker (administrator) 1796: 23, 25, 34, 67.
Delabaere (weduwe), zie: Huyssens Catharina.
De Laeter, zie: De Later.
De Laeter Jan (winkelier) 1795: 162.
De Later (religieuse) 1796 (Verkort): 359; n. 4.
De Later Joannes (zie ook: De Vijldere Joanna) 1796 (Verkort): n. 4.
Delbaere (landmeter) 1795: n. 21.
De Lemarre Paul 1796: n. 26.
De Lichtervelde Albertus Ludovicus 1795: n. 96.
De Meijere (accusator) 1795: 169.
De Melgar 1795: 143; n. 226: zie ook: Mellegaert.
De Net Rielant (handelaar) 1795: n. 21.
De Nijs (herbergierster) 1796 (Verkort): 364.
De Peneranda Antoine (tresorier) 1795: 37; n. 60.
Depoortere Isabella (zie ook: Flammin Jean) 1796: n. 22.
Depreez (kleermaker, lijnwadier) 1795: 94.
Derijcker sr. (lijnwadier) 1796: 1.
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Desan sr. (kuiper) 1795: 103.
Deschrijver 1796: 38.
Desjardin (divisiegeneraal) 1796: 37.
Desmarais Bouffe 1796: 34, 67, 82.
De Smidt Thérèse Isabelle Caroline (zie ook: Vermeire Corneille) 1795: n. 47.
Dethieu Peter, sr. 1795 (Verkort): 335; n. 5.
Dethieu Petrus (goudsmid) (zie ook: Vander Straete Francisca) 1795 (Verkort):
n. 5.
Devaux (lid van de administratie van Oost-Vlaanderen) 1795: 172.
Devaux Jacques (geneesheer) (zie ook: Taillieu Désirée) 1795: n. 267.
Devaux Jacques Joseph (advokaat) (zie ook: De Brouwer Isabelle Marie) 1795:
166; n. 267.
De Veaux, zie: Devaux.
De Vijldere Joanna (zie ook: De Later Joannes) 1796 (Verkort): n. 4.
De Vooght Isabella (zie ook: Vanden Bogaerde Petrus) 1796 (Verkort): n. 7.
De Vos Josephus (herbergier) (zie ook: Saelens Anna) 1795 (Verkort): 338; n.
9.
De Vroe (rechter) 1795: 169.
De Witte Josephine-Françoise (zie ook: Van Huele Joseph) 1795: n. 272.
De Witte François 1795: n. 272.
D'haveloose Catharina Joanna (zie ook: Pennelle Albert) 1795: n. 171.
D'Hollander Franciscus 1796: n. 46.
D'Hollander Joseph 1796: 47; n. 46.
D'Hollander Justo (zie ook: Saney Jeanne) 1796: n. 46.
Dhont Charles 1795: n. 215.
D'Olander, zie: D'Hollander.
Dorez (officier municipaal) 1796: 6.
Doesselaere (voerman) 1796: 10.
Dorez (timmerman) 1795: n. 25.
D'Overloope 1795: 31.
Dubois Marie Isabelle (zie ook: Jacoby Jacques) 1796: n. 43.
Dumery Jacob (klokkengieter) 1795: n. 246.
Dumery Joris (klokkengieter) 1795: n. 246.
Duran Godeliva Patronilla (zie ook: Van der Finnet Livinus) 1795 (Verkort):
n. 16.
Duvevier (arts) 1795: n. 2.
Espanet Marie Thérèse (zie ook: Herdeboudt Jacques) 1795: n. 5.
Flamme, zie: Flammin.
Flammin Jean 1796: 11, 15; n. 15.
Flammin Jean (zie ook: Depoortere Isabella) 1796: 11; n. 22.
Franciscus II 1795: 65, 71, 75.
Gaillard Mechoir-Jean 1795: 16; n. 27.
Galiard, zie: Gaillard.
Geerebaert Isabella Caroline (zie ook: Ryelandt Charles Judocus) 1795: n. 71.
Genanles, zie: De Genellis.
Genellis (kanunnik) 1795 (Verkort): 345.
Genotte Brutus Maria 1795: 2; n. 5.
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Genotte, Goderis J. (zie ook: Maertens Isabella G.) 1795: 2, 33; n. 3, n. 25.
Genoveva 1796 (Verkort): 366.
George III (koning van Engeland) 1795: 167, 168; n. 274.
Gheuns Martine (zie ook: Pavot Charles) 1795: n. 265.
Gilliodts Jean-Baptiste 1795: 132; n. 215.
Goddijn (weduwe) 1795: 96.
Goddyn Eugène (zie ook: Pepers Maria) 1796: n. 43.
Goddyn J.B. 1796: 38; n. 43.
Goddyn Pierre Mathieu 1796: 38; n. 43.
Gossaert Pieter sr. 1795: 132; n. 214.
Goudeseune 1795: 33, 41; n. 53.
Goudeseune François (ontvanger) 1796: 38, 83; n. 43 (zie ook: Van Robaeijs,
Isabelle).
Goudeseune (koopman) 1795: n. 25.
Grotius 1795: n. 122.
Guinard (administrator) 1796: 25, 67, 71, 82.
Guinard (lid van de administratie van Brabant) 1795: 172.
Guinard 1795: 165.
Hatteville Anna 1796: 7; n. 14.
Hatteville Marie 1796: 7; n. 14.
Heerentals Joannes Franciscus (schipper) (zie ook: Balde Elisabeth) 1795
(Verkort): 353, 354; n. 23.
Heerentals Philippus Joannes (zie ook: Wils Livina Josepha) 1795 (Verkort):
n. 23.
Heilbrouk 1796: 30.
Heirens (leerlooier) 1795: n. 21.
Henissart (oppersecretaris) 1796: 23, 25, 34, 67, 71.
Herdeboudt, zie: Hertebout.
Herdies (kannunik) 1795: 37; n. 59.
Hermans E. 1796: 68.
Herrebout (bakkerin, weduwe) 1795: 164.
Hertebout Jacques (koopman) (zie ook: Espanet Marie Thérèse) 1795: 2; n. 5.
1796: 38; n. 43.
Hertebout Jacques Jean 1795: n. 5.
1796: 38; n. 43.
Hespeel Judocus (zie ook: Van Mullem Maria) 1796 (Verkort): n. 6.
Hespeel Pieter (koster) 1796 (Verkort): 361; n. 6.
Hoche (generaal) 1795: n. 170.
Holophernus 1796 (Verkort): 368.
Holvoet (suppliant) 1795: 170.
Honoré (nationale agent van de administratie van Namen) 1795: 172.
Hostens Cordula Joanna 1795 (Verkort): 342; n. 14.
Hostens Paulus Jacobus (zie ook: Provoost Joanna) 1795 (Verkort): n. 14.
Huyssens Catharina (zie ook: Labaere Jacobus) 1795 (Verkort): 354; n. 24.
Huwyn Anne-Thérèse (zie ook: Beaucourt Jean) 1795: n. 268.
Huwyn François Xavier 1795: n. 268.
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Isabella 1796: 36.
Jacobi (rechter) 1795: 169.
Jacobij, zie: Jacoby.
Jacoby Jacques (zie ook: Dubois Marie Isabelle) 1796: n. 43.
Jacoby Marie-Petronilla (zie ook: Van Praet François) 1796: n. 43.
Jacoby Valentin Joseph Jacques (president constitutionele municipaliteit) 1796:
38; n. 43.
Jamman sr. (molenaar) 1796: 86, 87,; (Verkort): 365.
Jamin (doctor) 1796: n. 63.
Jooris (familie) 1795: n. 138.
Joret Charles (commissaris uitwerkend bestuur) 1796: 23, 24, 25, 34, 67, 71,
82.
Jourdan (legeraanvoerder) 1795: 147; n. 236.
Jozef II 1795: 43; n. 291.
1796: n. 87; (Verkort): 359.
Judith 1796 (Verkort): 368.
Keirsmaker 1795: n. 21.
Karel de Stoute 1796: n. 40.
Kerkhove 1796: 30.
Kerkhove, zie: Vande Kerckhove François.
Kesteloot (suppliant) 1795: 170.
Knudde Bartholomeus (kapelaan) 1795 (Verkort): 338; n. 8.
Knudde Jacobus (zie ook: Berghgrave Laurentia) 1795 (Verkort): n. 8.
Koning van Pruisen 1795: 64, 65.
Koning van Spanje 1795: 108, 109, 110.
Labaere Jacobus (zie ook: Huyssens Catharina) 1795 (Verkort): n. 23.
Lacombe (Franse commandant) 1795: 5, 34, 51, 52, 56, 133, 185; n. 54.
1796: 4.
Lacroi (weduwe), zie: Catharina Baers.
Lagasse 1796 (Verkort): 374; n. 10.
Lagasse Jacques (zie ook: Parmentier Colette) 1796 (Verkort): 374; n. 10.
Laleu Michel (meester-wollewever) 1796 (Verkort): 375.
Laloo Franciscus Fernandus 1796 (Verkort): 372.
Laloo Josephus Leopoldus 1796 (Verkort): 372.
Laloo Maria Anna 1796 (Verkort): 372; n. 9.
Laloo Maria-Christina 1796 (Verkort): 372.
Lamaire 1796: 30.
Lamaire (winkelierster) 1796: 39.
La Meere (schipper) 1795: n. 25.
Lameere Melcior (officier municipaal) 1796: 6.
Lameire 1796: 30.
La Montagne Philippe 1796: 105.
Lauman Jan 1795: 125.
Le Doux (leerlooier) 1795: n. 21.
Lefebvres (generaal) 1795: 181.
Le Poivre de Vinderhoute Charlotte Jeanne (zie ook: Carnin de Staden Jean
François Florentin) 1796: n. 26.
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Ley (rentenier) 1795: n. 21.
Lodewijk XVI 1795: 10, 13, 43, 112.
1796: 7, 8.
Loire, sr. (mercenier) 1795 (Verkort): 333.
Madere Josepha (zie ook: Pavot Albert) 1795: n. 265.
Maertens Isabella G. (zie ook: Genotte Goderis J.) 1795: n. 3.
Maijens: zie: Mayens.
Mamet (brouwer) 1795: n. 21.
Marchand (lid van de administratie van West-Vlaanderen) 1795: 172.
Marchand 1795: 165.
Marchand (administrator) 1796: 23, 25, 34, 67.
Maria van Bourgondië 1796: n. 40.
Marie-Therese Charlotte de Bourbon 1795: 112.
Marij (non) 1796: 40.
Marquant Petrus (zie ook: Torreborre Thérèse) 1795 (Verkort): n. 6.
Mayens (timmerman) 1795: 33, 40, 41; n. 25, n. 26.
Mellegaert, zie: De Melgar.
Mergelink sr. (lakensnijder) 1795: 171.
Mestdag (molenaarsknecht) 1795: 155.
Mestdag Jacobus (pastoor) 1796: 78; n. 57.
Meulenaere (handelaar) 1795: n. 21.
Michot (apotheker) 1795: n. 21.
Michot Bartholomeus (zie ook: Daele Anna) 1796 (Verkort): n. 11.
Michot Maria Anna (juf.) (zie ook: Van Lede Joseph) 1796 (Verkort): 374; n.
11.
Michoud (generaal) 1795: 50.
Minet Dieudonnie (non) 1796: 106.
Mullié (suppliant) 1795: 170.
Napoleon Bonaparte 1795: n. 224.
1796: n. 65, n. 79.
Nobes sr. zie: Nobus Sebastiaan.
Nobus Joseph Jacques (arts) 1795: n. 175.
Nobus Sebastiaan (apotheker) (zie ook: Timmerman Victoire Rosalie) 1795:
103; n. 175.
Nuiten Dominicus 1795: n. 246.
Offroye (weduwe) 1796: 8; n. 16.
Ofteroije, zie: Offroye.
Odevaere Inghelbertus Josephus (koopman, consul van de koning van
Denemarken) (zie ook: Wybo Joanna Theresia) 1795 (Verkort): 341; n. 13.
Odevaere Jozef, 1795 (Verkort): n. 13.
Oudevaere, zie: Odevaere.
Pape Martinus sr. (zilversmid) 1795: 164; n. 264.
Parmentier (rechter) 1795: 169.
Parmentier Colette (zie ook: Lagasse Jacques) 1796 (Verkort): n. 10.
Passet sr. (bakker) 1796: 54, 55, 107.
Pavot Albert sr. (tinnepotgieter) (zie ook: Madere Josepha) 1795: 164; n. 265.
Pavot Basile (tingieter - schrijver) 1795: n.
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265.
Pavot Charles (zie ook: Gheuns Martine) 1795: n. 265.
Penarande, zie: De Peneranda.
Pennelle Albert (zie ook: D'haveloose Catharina Joanna) 1795: 100; n. 171.
Pennelle Joannes Franciscus (zie ook: Daele Maria) 1795: n. 171.
Pepers Maria (zie ook: Goddyn Pierre Mathieu) 1796: n. 43.
Perneel 1795: n. 21.
Pichegru (Frans generaal) 1795: n. 30.
Pick Robert (monnik) 1795: n. 26.
Pinelle sr., zie: Pennelle Albert.
Pinetou (boer) 1795: 177.
Pitt William 1795: 167; n. 274.
Pius VI (paus) 1795: n. 59.
1796: 73, 77.
Plantere Petronella (zie ook: Vanden Hauwe François) 1796 (Verkort): n. 14.
Portiez 1795: 172.
Potter Joseph 1796: 105.
Pottevin Jean 1796: 107.
Presie Emanuel (prelaat) 1796: 51; n. 48.
Provoost Joanne (zie ook: Hostens Paulus Jacobus) 1795 (Verkort): n. 14.
Pucabrouke 1796: 107.
Pulinx Anna (zie ook: Van Huele Jean-Baptiste) 1795: n. 272.
Pulinx Hendrik 1795: n. 81.
Quintin (leerlooier) 1795: n. 21.
Ramon (meester-kleermaker) 1796: 95.
Rentier Michel (rechter) 1795: 169.
Raepaert 1795: 132.
Reckelbus Jeanne (zie ook: Vanden Hauwe François) 1796 (Verkort): n. 14.
Reubens sr. (zilversmid) 1796, 72.
Richard 1796: n. 33.
Rielant (apotheker) 1795: 44, 126.
Rijckaseijs (nationale agent van Ieper, substituut) 1795: 170.
Rijeland Charles, zie: Ryelandt Charles Judocus.
Ryelandt Judocus (tingieter) 1795: n. 265.
Robespierre 1795: 48, 72, 144; n. 66, n. 119.
Robijn (rechter) 1795: 169.
Roelandts Rosa 1796 (Verkort): 378, 379, 380, 381.
Roels Ignace François Aloysius (apotheker en secretaris constitutionele
municipaliteit) 1796: 38; n. 43.
Roels Ignace (zie ook: Van Loo Marie)
1795: n. 156.
1796: n. 43.
Roels Marie Therese (zie ook: Vyncke Frans) 1795: n. 156.
Roels Olivier (rechter) 1795: 169.
1796: n. 43.
Rommelaere Petrus (pastoor) 1796: 78; n. 57.
Rouws (pater) 1795 (Verkort): 348.
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Ryelandt Charles Judocus (zie ook: Geerebaert Isabella Caroline) 1795: n. 21,
n. 71; 1796: 68.
Ryelandt Jacobus (zie ook: Brulé Isabella) 1795: n. 71.
Sabot Isabella (zie ook: Surmont Joannes) 1795 (Verkort): n. 15.
Saelens Anna (zie ook: De Vos Josephus) 1795 (Verkort): n. 9.
Saemels, jr. 1795 (Verkort): 349.
Saint-Michel 1796: n. 33.
Salembier François Marie 1796: 105; n. 80.
Saney Jeanne (zie ook: D'Hollander Justo) 1796: n. 46.
Savat 1795: n. 21.
Scheers Isabella (zie ook: Aerts Hubertus) 1795 (Verkort): n. 21.
Schoone (handelaar, suppliant) 1795: 170.
Schramme Joseph 1795: n. 246.
Schramme (schilder) 1795: n. 21.
Serdobbel (handelaar, rechter) 1795: 169.
Serdobbel (raffinadeur) 1795: n. 21.
Sibourger (zanger) 1795 (Verkort): 334.
Sibuet 1795: n. 3.
Sifrides 1796 (Verkort) 366.
Sixonnonilli sr. 1796 (Verkort): 366.
Slock J.B. (secretaris) 1795: n. 25.
Smedt (pottenbakkersknecht) 1796 (Verkort): 356.
Steenlant 1795: 129.
Stéven A.B. 1795: n. 6.
Stevens (vleeshouwer) 1795 (Verkort): 344.
Suereman, zie: Surmont Joannes.
Surmont Joannes (schilder) (zie ook: Sabot Isabella) 1795 (Verkort): 342; n.
15.
Taillieu Désirée (zie ook: Devaux Jacques) 1795: n. 267.
Tailliu (advocaat) 1795: n. 21.
Tarte (administrator) 1796: 67, 71, 82.
Tijtgat 1796: 106.
Tilly 1795: n. 21.
Timmerman Victoire Rosalie (zie ook: Nobus Sebastiaan) 1795: n. 175.
Toebast-Stalins Marie Caroline (zie ook: Beaucourt Patricius) 1795: 166; n.
268.
Toomkens (arts) 1795: n. 21.
Torreborre Thérèse (zie ook: Marquant Petrus) 1795 (Verkort): 335; n. 6.
Torreborre Aurelius (zie ook: Van Hevel Maria) 1795 (Verkort): n. 6.
Tulpinck Jacobus (zie ook: Maria van Walleghem) 1795: 174; n. 282.
Uiterwulge, zie: Uytterwulghe Louis.
Uytterwulghe Louis (zeepzieder) 1796: 38; n. 43.
Valle Honore (administrator president) 1796: 23, 25, 34, 67, 71, 82.
Valsi 1795: 165.
Van Caloen 1795: 31; n. 48.
Van Damme Xaveria (zie ook: Vermeire Jean Jacques) 1795: n. 47.
Vanden Berghe (secretaris) 1795: n. 25.
Vanden Berghe Jacques 1796: n. 46.
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Vanden Bogaerde Marie-Anne (zie ook: Van Ockerhout Jacques Bernard) 1796
(Verkort): 363; n. 7.
Vanden Bogaerde Petrus (zie ook: De Vooght Isabella) 1796 (Verkort): n. 7.
Vandenbussche Pieter (winkelier) 1796: 8; n. 15.
Vandenbusscher (administrator) 1796: 82.
Van Den Eechoutte (prelaat) 1796: 74.
Vande Kerckhove François (zie ook: Christiaens Brumona) 1796: 26; n. 32.
Vanden Hauwe François (goudsmid) (zie ook: Jeanne Reckelbus) 1796 (Verkort):
381; n. 14.
Vanden Hauwe François (zie ook: De Plantere Petronella) 1796 (Verkort): n.
14.
Vanden Hauwe Joseph 1796 (Verkort): n. 14
Vandenheede 1796 (Verkort): 358.
Van de Plancke (rechter) 1795: 169.
Van de Putte 1795: n. 21.
Van der Finnet Andreas (zie ook: Daegeraet Anna) 1795 (Verkort): n. 16.
Van der Finnet Livinus (zie ook: Duran Godeliva Patronilla) 1795 (Verkort):
345; n. 16.
Vanderheijde (paardesmid) 1796: 45.
Van der Kerkdeuren Marij 1795 (Verkort): 340.
Van der Marliere (rechter) 1795: 169.
Vander Meersch 1795: 165.
Van der Meersch (lid van de centrale administratie) 1795: 172.
Van der Steene 1795: 37; n. 61.
Vander Straete Francisca (zie ook: Dethieu Petrus) 1795 (Verkort): n. 5.
Vandervenet Livinus, zie: Van der Finnet.
Vanderschueren J.F. 1795: n. 6.
Van de Walle (commissaris van de uitvoerende macht) 1795: 170.
Vandewiele (boer) 1795: 101.
Van Elslande 1796: 9.
Van Elslande (lid van de administratie van West-Vlaanderen) 1795: 172.
Van Elstlande 1795: 165.
Van Hecke Frans 1795: n. 246.
Van Heule 1796: 5.
Van Heule (ontfanger) 1796: 85, 107.
Van Heule Jean-Baptiste (zie ook: Pulinx Anna) 1795: n. 272.
Van Heule Jean-Othon 1795 n. 272.
Van Heule Joseph (zie ook: De Witte Josephine-Françoise) 1795: 167; n. 21,
n. 272.
1796: 87.
Van Heule jr. (rechter) 1795: 170.
Van Hevel Maria (zie ook: Torreborre Aurelius) 1795 (Verkort): n. 6.
Van Houwe, zie: Vanden Hauwe.
Van Huele: zie: Van Heule.
Van Koquelaere Ignatius (pastoor) 1796: 78; n. 57.
Vanlede, sr. (zie ook: Michot Maria Anna)
1795 (Verkort): 345.
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1796 (Verkort): 374, n 11.
Van Loo 1796 (Verkort): 377.
Van Loo Marie (zie ook: Roels Ignace) 1795: n. 156.
1796: n. 43.
Van Moer (rechter) 1795: 169.
Van Mullem Maria (zie ook: Hespeel Judocus) 1796 (Verkort): n. 6.
Vannecke sr. (bakker) 1796: 41, 55.
Van Occerout, zie: Van Ockerhout.
Van Ockerhout (mevr.), zie: Vanden Bogaerde Marie-Anne.
Van Ockerhout Jacques Bernard (zie ook: Vanden Bogaerde Marie-Anna) 1796
(Verkort): n. 7.
Van Ockerhout Jacques Pierre Albert 1796 (Verkort): n. 7.
Van Offida Bernardus (lekenbroeder) 1796: 73, 77; n. 54.
Van Oranje, Willem V (stadhouder) 1795: n. 30.
Van Outryve de Merkem Jan (ondernemer) 1795: n. 21, n. 215.
Van Praet en zoon (weduwe, drukkerij) 1796: 79, 80, 81.
Van Praet François (zie ook: Jacoby Marie-Petronilla) 1796: 38; n. 43.
Van Pruvijn (rechter) 1795: 169.
Van Robaijs Isabelle (zie ook: Goudeseune François) 1796: n. 43.
Van Vyve Catharina (zie ook: Breydel Carolus) 1795: n. 5.
Van Walleghem Joseph 1796: 6.
Van Walleghem Maria (zie ook: Tulpinck Jacobus) 1795: n. 282.
Van Zuylen van Nyevelt Marie Dominique (directeur postkantoor) 1796: n. 30.
Van Zonden Cox 1796 (Verkort): 367.
Veranneman de Watervliet Philippe (rechtsgeleerde) 1796: 106; n. 84.
Verbrugghe (chirurg) 1795: n. 25.
Vergat 1796 (Verkort): 355.
Verhulst Bernard 1795: n. 214.
Verleye (timmerman) 1795: 118.
Vermeire Jean Corneille (zie ook: De Smidt Thérèse Isabelle Caroline) 1795:
n. 47.
Vermeire Jean Jacques (zie ook: Van Damme Xaveria) 1795: 31; n. 47.
Vermeulen (arts) 1795: n. 21.
Verplanken (handelaar) 1795: n. 21.
Vervaeke (juf.) 1796: 107.
Verveich Joseph 1796: 106.
Vos sr., zie: De Vos Josephus(herbergier).
Vyncke Frans T. (zie ook: Roels Marie-Thérèse) 1795: 91, 93; n. 156.
Vyncke Leopard (zie ook: Deghewiet Isabelle) 1795 n. 156.
Webber Maria Magdalena (zie ook: Aerts Alexander Hubertus) 1795 (Verkort):
n. 21.
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Wilde sr. (zilversmid) 1796: 39.
Willem V van Oranje 1795: n. 30.
Wils Livina Josepha (zie ook: Heerentals Philippus Joannes) 1795 (Verkort):
n. 23.
Witerwulghe, zie: Uytterwulghe Louis.
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