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Inleiding
Ook in het jaar 1797 grepen er voor Van Walleghem en zijn Brugse medeburgers
talrijke schokkende gebeurtenissen plaats(1). Hoewel natuurlijk een fervent tegenstander
van het Franse revolutionaire regime verzoende hij zich toch geleidelijk met een
aantal aspecten ervan. Van Walleghem klaagde niet over het rechtssysteem: de
criminelen werden streng gestraft en het bezit werd goed beschermd. De openbare
aanklager J.F. Baret werd zelfs geprezen voor zijn ‘zielroerende’ redevoeringen. Ook
kantte Van Walleghem zich niet tegen de verkiezingen van nieuwe rechters en
bestuurders van zowel de stad als het departement, naast vertegenwoordigers in de
Conseil des Cinq-Cents en de Conseil des Anciens te Parijs. Dit gebeurde ter
uitvoering van de grondwet van het jaar III volgens een tweetrapsstelsel. Alleen
burgers die belasting betaalden, konden er aan deelnemen. Verspreid over vier kerken
waren vele honderden gegoede burgers en edellieden vanaf 21 maart wel 30 dagen
bezig met de verkiezingsactiviteiten. Er werd veel gediscussieerd en de verkozenen
waren zoals in de rest van Frankrijk over het algemeen gegoede anti-revolutionairen.
Brugge vaardigde een pion van het Oostenrijks regime Frans Beyts, voormalig primus
van Leuven, af naar de Conseil des Cinq-Cents. Hoewel Van Walleghem o.m. omwille
van zijn anti-Franse politieke overtuiging die kiesvergaderingen niet bijwoonde, was
hij toch zeer ingenomen met de resultaten ervan. Wie zou er overigens niet hebben
willen leven in een stad waar de bestuurders, zoals ze verklaarden, zich ten volle
wilden inspannen om ‘Uw geluk en Uwe ruste’ te verzekeren.
Toch verliep uiteraard niet alles naar wens. Met lede ogen moest de godvruchtige
Van Walleghem toezien hoe de inboedel van de afgeschafte kloosters en nadien de
kloostergebouwen werden verkocht. En wat hij vreesde gebeurde ook: het werd nog
erger! Als reactie op de verkiezingsuitslagen greep een anti-royalistische
samenzwering plaats in Parijs op 4 september (18 fructidor V). Het nieuwe Directoire
was extremistischer dan de vorige. Het merendeel van de nieuwe verkozenen werden
ontslagen. Dit gebeurde ook in Brugge waar de meeste bestuurders zowel van de
stad als het departement door extremere elementen werden vervangen. Vooral tegen
de katholieke kerk werd nu ongenadig opgetreden. Ook in het departement van de
Leie moesten de priesters nu de eed van haat aan het koningdom en trouw aan de
republiek zweren of als ‘réfractaire’ worden beschouwd en geen religieuze activiteiten
meer uitoefenen. Ook omdat vicaris De Gryse verbood de eed af te leggen, was het
te verwachten dat weinig geestelijken dit zouden doen. Wie voor 24 september de
eed niet had

(1) Voor gegevens over Jozef van Walleghem en zijn handschriften verwijzen we naar de zeven
edities over 1787, 1788, 1789, 1790, 1791-1792, 1793-1794 en 1795-1796 die te Brugge in
1982, 1984, 1985, 1987, 1989 en 1996 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 1797 terugkomen, maar waarvan de verklaring
hier niet diende herhaald te worden. Het eenvoudig verwijzen naar vroegere uitleg verlichtte
in grote mate het volume van de noten, die overigens ook bewust kort worden gehouden.
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afgelegd, mocht dus niet meer celebreren. De laatste dagen voor de datum werden
er tientallen paartjes gehuwd en het wijwater werd met ‘kuijpen’ uitgedeeld. Nu brak
voor Van Walleghem en vele gelovige stadsgenoten een donkere periode aan: missen
werden niet meer opgedragen en er werden geen sacramenten toegediend. Hij kon
zich nu nog onmogelijk verzoenen met het Frans regime. Bovendien groeide de
radeloosheid. Vicaris De Gryse legde zelf de eed af!
Was Van Walleghem boos op de Fransen dan was hij mogelijk nog meer ontgoocheld
in de Oostenrijkers. De geruchten werden bevestigd: op 17 oktober stond keizer
Frans II de Oostenrijkse Nederlanden definitief af aan Frankrijk. De trouwe
keizersgezinde voelde zich in de steek gelaten en verraden. Over de keizer schreef
hij: ‘lafhertigen afstaender der Oostenrijksche Nederlanden, waerdoor wij in eene
zee van rampen en wanorder gebragt zijn... en ons alle hoop beneemt van in ons
leven nog geluckig te konnen zijn’.
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,
R. Engelrelst verwees naar de plakkaten en hallegeboden en verzorgde ook het
register.
Allen dank ik voor de vriendschappelijke manier van samenwerken. Ook het
stadsbestuur weze geprezen omdat het in de geest van de Franse revolutie de
geschriften van een burger wil publiceren.
Yvan Vanden Berghe
1 december 1997
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Merckenweerdigste voorvallen 1797

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

8

Begin van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1797.
Jaerschrift.
tUssChen Wanhoop oVer De fransChe regeerIng kLaer, begInt hIer
nU 't eenDUIJst seVenhonDert en seVenentnegentIgste Iaer.
[Januari]
(1 januarij 1797)
- fol. 1 - Op den 1 januarij 1797 zijnde Nieuwjaerdag en sondag, voorheen zoo
aengenaem aen eenider, was heden alsof het eenen anderen dag zoude hebben geweest,
want men nog 's morgens van 6 tot 7 uren, nog zelfs niet van ten elf uren tot uren 's
middags het carilion heeft hooren speelen, alles zoo gerust zijnde alsof het geen
Nieuwjaer waere, alle het gespel maer alleen volgens het Fransch sistema op de zoo
zotte als belaechelijcke decadidaegen mogende gedaen worden.

(2 januarij 1797)
Op den 2 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt eene wet bij orders
van de centraele admistratie tot verklaering en uijtlegging van den boek die in het
secratariaet der municipaliteijt geopent is om de naemen der borgers te ontfangen
voor de verkiesingen der publicke dienaers tegen de maendt germinal (21 maart
1797). Uijttrek van de wet over de verkiesingen van den 25 fructidor 3de jaer (11
september 1795). III. tijtel, verkiesingen van de publicke bedienaers. I. In de maendt
nivose (21 december 1796 t.e.m. 19 januari 1797) mag elken borger zig zelven of
die van zijne medeborgers welke hij geraedig vint, inschrijven op de lijst der
candidaten en aenwijsen voor een of meer bedieningen openvallende in germinal
(21 maart 1797 t.e.m 19 april 1797) aenstaende. II. Dese inschrijvingen geschieden
in de municipaliteijt, die geene der zelve mag weijgeren en die er recepissen over
geeft. III. Binnen de vijf eerste daegen van pluviose (20 t.e.m. 24 januari 1797) moet
de municipaliteijt de lijst afkondigen van de candidaten, aengeschreven voor alle de
bedieningen die er ter benoeming van de primaire of communaele vergaederingen
zijn. Zij moet in dese lijst separaet stellen, de candidaeten welke zij oordeelt ontbloot
te zijn van de hoedaenigheden der kiesbaerheijd, vereijscht door de constitutie, het
advijs van de municipaliteijt over die niet kiesbaerheijd moet in bondige nota's
gemotiveerd zijn. IV. De municipaliteijt send aen de departementse administratie de
lijsten der candidaten, aengeschreven voor de bedieningen, welkers verkiesingen aen
de electorale vergaederingen behoort. V. De administratie van het departement moet
van den 20 tot den 25 pluviose (8 tot 13 februari 1797) in haer besterk(2) de lijsten
afkondigen van de candidaten, aengeschreven voor - fol. 2 - de bedieningen die ter
benoeming der electorale
(1)
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vergaederingen zijn. De candidaten welke de departemententaele administratie gelooft
ontbloot te zijn van de hoedaenigheden van kiesbaerheijd, vereijscht door de
constitutie, zullen op separate lijsten gestelt worden, met bondige aenmerkingen en
uijtlegging. VI. De lijsten der candidaten worden aengeplakt en in de primaire,
communale of electorale vergaederingen gelesen, aenstonts naer het formeeren der
bureaux. Ook konnen de stemmen gegeven worden voor borgers welke op de lijsten
niet zijn verkosen geworden(3). CCXCII gaset van 2 januarij 1797.

(3 januarij 1797)
Op den 3 januarij 's morgens om 10 uren en 's middags ten twee uren is in publicke
verkoopinge door den stokhouder Bouvaert, nu volgens het Fransche sistema genaemt
wordende deurwaerder(4), verkogt op de Vrijdagmart alle de boomen die nog zijn
blijven staen sedert den fellen windt van den 6 novembre 1795, als hiervooren fol.
vermelt(5), die door de koopers seffens vermogen gevelt te worden, mits gevende 12
stuijvers voor het vullen van elken put waer eenen boom gestaen heeft. Als de
verkooping op de Vrijdagmart gedaen was, is er voortgegaen met het verkoopen van
de boomen in de buijtevesten der stadt, zoodat men niet anders voorsiet, als er geen
jonge plantsoenen gestelt worden, dat er van onse ongeluckige stadt eene woeste
schuere staet gemakt te worden(6). Heden is ook van 't stadthuijs bij hallegebode
afgekondigt eene wijtloopige proclamatie van den gouvernementscommissaris
Bouteville aen de inwoonders van de negen departementen, waerin den zelven
commissaris de veelderhande beweegredens de inwoonders tragt op te wekken tot
de betaelinge van de verpagtingen van de nationale domeijnen en van de deelen
welke zij schuldig zijn der verscheijde contributien, tot alle welke eenider op 't
kragtigste aengewakkert wordt(7).

(4 en 5 januarij 1797)
Op den 4 en 5 januarij is naer eene voorafgaende bekentmaekinge door de members
der municipaliteijt geaffixeert, rond de geheele uijtgestrektheijd der stadt Brugge
met de gewone armbussen door de schaedebeletters gedaen een generaele
geltopsaemelinge ten eijnde als in dezelve bekentmaekinge wijtloopig is aengekondigt,
van ter hulpe te komen de arme weduwe en weesen, welkers mans ten getalle van
17 of 18 huijsgesinnen in het overgroot ongeluk op 't oversetten van Sluijs, als
hiervooren gemelt, vergaen zijn(8). Dezelve weduwen zig meest alle binnen dese stadt
wonende met een groot last van kinderen bevindende, is dese opsaemelinge als den
eenigsten middel aensien om hun in 't leven te konnen behouden, want zij alle hunne
mans verloren hebbende is den zelven nood zeer groot geworden. CCXCIII gaset
van 5 januarij, etc.
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(6 januarij 1797)
Op den 6 januarij zijnde den feestdag van de H. Drijkoningen, saeg men tot elks
verwondering bij orders van de administratie van het departement der Leije, door
een Franschen deurwaerder publikelijk in venditie verkopen in contant gelt, voor het
huijs van sr. Iperman in de Wollestraete, de meubelen en effecten van eenen
geemigreerden Franschman, dus siet men hoedaenig de grootste H. daegen nog
geeerbiedigt worden.
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(7 januarij 1797)
Op den 7 januarij zijn door de Fransche commissarissen de paters discalsen uijt hun
clooster gesonden, zijnde het laeste clooster deser stadt, van welke en van hunne
cleedinge en woonste, nader te handelen(9).

(9 januarij 1797)
Op den 9 januarij is naer voorafgaende advertentie bij trommelinge rond de stadt aen
eenider bekent gemakt dat in de greffie van 't stadthuijs de registers geopent zijn op
welke eenider boven de 21 jaeren en den vereijschte bekwaemheden van Franschen
burger hebbende mag inteekenen voor de verkiezinge van de primaire vergaederingen
die staen plaetse te hebben. CCXCIV gaset 9 januarij, etc.

(12 januarij 1797)
-fol. 3 - Op den 12 januarij zijn bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van het
Directorie van Parijs drij besluijten afgekondigt, hooftsaekelijk behelsende: 1o een
besluijt dat het alleen aen de notarissen, greffiers en deurwaerders geoorloft is zig
te bemoijen met de prijsien, estimatien en publijke verkoopingen van muebelen en
roerende effecten; 2o een besluijt meldende dat alle actien in justitie die zullen
geintendeert worden door de administrative corpsen, moeten geintendeert worden
in den naem van den procureur-generael sindix van het departement, vervolg en
beleed van den procureur-generael sindix van het district en degene die er willen
formeeren tegen die corpsen, moeten dezelve aenrigten tegen den zelven
procureur-generael sijndic; 3o eene wijtloopige wet van den 9 frimaire (29 november
1796), dienende tot bijvoegsel aen degone van den 6 fructidor (23 augustus 1796),
over het lichten der patenten welke bijvoegsel in zijn geheel in de Gendsche gasette
N. CCXCI van den 29 december 1796 kan gesien worden en hoe wij in een doolhof
gedompelt zijn(10). CCXCV gaset van 12 januarij, etc.

(15 januarij 1797)
Op den 15 januarij, feestdag van den H. Naem Jesus, welken voorheen zoo luijsterlijk
in meest alle de cloosters deser stadt met vollen aflaet geviert wiert, heeft men heden
in meest alle de parochiale kerken ook zeer luijsterlijk zien vieren, door de confraters
der confrerijen die tevooren in de cloosters dien feestdag op hunnen onkost met allen
luijster vierden, nu in de parochiekerken dezelve diensten gedaen wordende(11). Nu
zijn ook in alle parochiekerken nieuwe bichtstoelen voor de paters geplaest
geworden(12).
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(16 januarij 1797)
Op den 16 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt eene wet van den
3 vendemiaire (24 september 1796) lest, inhoudende dat alle materien betrekkelijk
op het order judiciaire, in welke eenige arretés tusschengekomen zijn, die naderhand
zijn herropen geweest door eene wet, de partijen versteken van het uijtwerksel deser
besluijten, wederverkrijgen de volle oeffeninge van de actien die hun tevooren
toebehoorden(13). Daernaer wiert een besluijt afgelesen begrijpende dat wegens de
misbruijken die veele landtslieden begaen in de nieuwe schikking der parken, de
municipaliteijten van Brugge, Iper, Oostende en Kortrijk gemagtigt zijn om elken
landtbouwer die op zijne buert niet zoude komen als hij wettelijk gevraegt is, vijf
daegen langer te doen

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

11
blijven voor elken dag veragtering. Dese vraegen om wettelijk te zijn, moeten gedaen
worden door de gemelde municipaliteijten, aleer den dag op welken hunnen dienst
een begin moet nemen en wettelijk geannonceert worden(14). CCXCVI gaset van 16
januarij, etc.

(17 januarij 1797)
Op den 17 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centrale
administratie afgekondigt eene zeer strenge ordonantie nopende de jagt, aen eenider
verboden wordende, op de boete van 100 livres in numeraire, in eenige bosschen
ofte elders te jaegen. Zullende degone die aen de boete niet konnen volkomen,
arbitrairelijk volgens de strengheijd der wetten gestraft worden(15).

(19 januarij 1797)
Op den 19 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs ook bij orders van de centrale
administratie afgekondigt eene zeer wijtloopige proclamatie behelsende eene
opwakkering opdat elken borger zig zoude inteekenen ter greffie voor de primaire
verkiesingen die staen geopent te worden en wat dat er vereijscht wordt om Franschen
borger te zijn, welke gelijcke proclamatie in zijn geheel in de voorige Gensche gasette
N. CCXCVI kan gesien worden van den 16 deser(16). CCXCVII gaset van 19 januraij,
etc.

(20 januarij 1797)
- fol. 4 - Op den 20 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt
van de centraele administratie van het departement der Leije. Hersien den artikel 22
van het besluijt der centraele administratie van het Nederland van den 6 frimaire (26
november 1796), alsook degone van 22 nivose (12 januari 1796) en 11 ventose (1
maart 1796) en hetgone van de volksrepresentanten van den 26 nivose 3de jaer (15
januari 1795), alle behelsende maetregelen van interdictie of verbod van genever te
stooken. Gesien de artikelen 302 en 355 van de Fransche constitutie aldus luijdende:
artikel 302, de publicke belastingen worden beraemt en jaerelijks vastgestelt door
het wetgevende corps, zij mogen niet langer dueren als een jaer indien sij niet
uijtdrukkelijk vernieuwt worden; artikel 355, daer is nog privilegie, nog meesterschap,
nog geswooren neeringen, nog bepaeling voor de vrijheijd van de persse, van den
koophandel, van de oeffening van het vernuft en alle slag van konsten. Alle
verbiedende wet van dit slag, wanneer de omstandigheden die nootsaekelijk maeken
is maer provisioneel en heeft maer kragt voor den tijdt van een jaer, ten waere zij
uijtdrukkelijk vernieuwt wiert. Gesien het rapport van haeren 3den bureau, 2de sectie,
de administratie overwegende dat er reets meer als een jaer verloopen is sedert de
afkonding van de voorgaende besluijten, dat de uijtvoering danof niet uijtdrukkelijk
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is vernieuwt geweest, vervolgens dat zij inderdaedt zijn herropen door de publicatie
van de constitutie van de artikelen 302 en 355, overwegende dat dese waerheijd nog
klaerder word bewesen door de toepassing aen de vereenigde landen van de wet van
den 6 fructidor (23 augustus 1796) raekende de patenten waerin de distelateurs zijn
uijtgedrukt, overwegende van den anderen kant dat dese wet niet mag blijven zonder
uijtwerksel ter oorsaeke van de verjaering der bovengemelde besluijten, besluijt,
naer
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gehoort te hebben den commissaris van het uijtwerkende bestier: art. 1. alle de
alambiken en andere gereetschappen, dienende tot het stooken van genever,
gedeposeert onder den segel of in plaets van zekerheijd door de municipale
administratien of andere wettige overheden, uijt kragt der bovenstaende besluijten,
zullen ter diligentie van de gemelde administratien wedergegeven worden aen degone
zij behooren; II. dese dispositie is niet toepasselijk aen de voorwerpen wettelijk
aengeslaegen en verbuert; III. allen persoon die zoude bedrijven of willen bedrijven
de professie van distillateur in dit deel, zal gehouden zig te schikken naer 't gone
voorgeschreven is door de wet van den 6 fructidor (23 augustus 1796); IV. daer
wordt niet gederogeert aen de wetten der policie door het tegenwoordig, welke zal
gedrukt worden in de twee taelen, afgekondigt en aengeplakt overal daer het zal
noodig wesen. Gedaen te Brugge in de sitting van den 28 nivose 5 jaer (17 januari
1797) der republijke door de administrateurs uijtmaekende de centraele administratie
van het departement der Leije, tegenwoordig de borgers Honoré Vallé, president;
Marchand, Guinard, administratuers; Van Praet, doende de fonctie van commissaris
van het uijtwerkende bestier en Henissart, oppersecretaris. Voor overeenkomstige
copije Guinard, vice-president; Bouffé Desmarais, secretaris-adj.(17)
Den morgen wiert het groot vaendel boven op den hallentooren opgesteken, van
12 tot 2 uren 's middags en van 5 tot 7 uren 's avons wierden alle de nog in wesen
zijnde klokken der stadt geluijt, welk geluijt telkens door het spelen van een ure op
't carilion gevolgt wiert en dit ter oorsaeke dat op morgen de feest zal geviert van het
vermoorden van den Franschen koning, Ludovicus den XVI, welke als eene daedt
van eere door de geheele verderffelijcke Fransche republijke zal gedaen worden.
- fol. 5 - Desen naermiddag ontrent den 2 uren en half gebuerde binnen dese stadt
Brugge een schouwspel dat d'alderongeluckigste gevolgen zoude konnen veroorsakt
hebben. Drij jongelingen deser stadt uijt groot dronkenschap of door andere
opgestookt, dat men niet weet, in de kercke van St.-Donaes gegaen zijnde, hebben
eerst op eenen zijdenautaer in de voorkercke uijt schimp eene zoort van misse willen
lesen, zonder nogtans dat zij iets ter hand hadden voor de nootsaekelijkheijd, waer
hunne baldaedigheijd verricht hebbende, hebben zij bij middel van den streng van
de groote klokke of zoogenaemde bel die in de voorkerk hangt, aen dezelve getrokken
en die tot 12 à 14 mael doen alram (sic) klippen alsof er oproer of brand zoude hebben
geweest. Terstont wiert de kerk door de schaedebeletters ontset, honderden menschen
kwaemen op den Burg en niemant wist wat er schilde, of 't brand of oproer was.
Seffens wierden twee van de daeders, genaemt Iperman en Suereman, vastgehouden
en den derden was het ontvlugt. Zooverre was het reets dat de militaire besetting
onder de waepens kwam en den commandant deser stadt zelfs niet wist wat er schilde.
Als het raetsel ontdekt was bleef alles stil, de pligtige in egtenis beweegt en
vergaederde op den Burg trokken gerust naer huijs. Hoe licht en zoude die dwaesheijd
in den tijdt die wij beleeven d'ongeluckigste gevolgen niet konnen veroosakt hebben.
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(21 januarij 1797)
Op den 21 januarij wiert het feest van 't om hals brengen van den koning Ludovicus
den XVI op den 21 januarij 1792 zeer simpel geviert, alle de klokken luijdeden van
's morgens van 6 tot 8 uren, van 12 tot 2 uren 's middags en van 6 tot 8 uren 's avons,
welke telkens door het spelen van een ure op 't carilion gevolgt wiert. Voor 't stadthuijs
was gehangen de groote drijcaleurige vlagge en de vaendels uijt meest alle huijsen.
In den naermiddag verscheen alleen de militaire besetting op den Burg, zoo voetals peerdevolk, welke naer de exercitie den eedt van trouwe aen de republik
vernieuwden en den haet tegens het koningdom swoeren, welken eedt ook door alle
degone in eenige bedieningen op de municipaliteijt vernieuwt wiert, bestaende in
dese woorden: ‘ik sweere haet aen het koningdom en aen de rerelingsloosheijd (sic),
getrouwigheijd en aengekleeftheijd aen de Fransche republicke en de constitutie van
het jaer 3’. Men is in 't algemeen verwondert over de weijnige plegtigheijd welke de
feest van heden verselt heeft, die om mindere behieselingen(18) (sic) met theaters en
andere opregtingen is geviert geworden, te melden wat er onder het publick geseijt
wordt, etc. en dat wel d'oorsaek kon zijn, dat die feest zoo simpel is uijtgevoert
geworden.

(23 januarij 1797)
Op den 23 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt een besluijt van
het uijtwerkende bestier, herstellende het recht van doorgang langs Maestricht, op
de koopmanschappen afgestiert van Holandts Brabant naer het Land van Gulik(19).
Daernaer wiert afgelesen een ander besluijt van hetzelve uijtwerkende bestier,
behelsende dat alle de wetten en besluijten, gevoegt in den bullettin der wetten, die
van de date deser in de vereenigde departementen komen, zullen verbindende zijn,
gelijk voor het overig van de republick, tenzij dat er eenige uijtsonderinge zoude
uijtgesproken worden voor onse departementen door besondere besluijten
diesaengaende(20). CCXCVIII gaset van 23 januarij, etc.

(25 januarij 1797)
- fol. 6 - Op den 25 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de
centraele administratie afgekondigt dat er voortaen tot onderstant van den gemeenen
armen in alle openbaere commedien, ballen, conserten en andere publicke
vermaekelijkheden zal ontfangen worden boven de ordinaire of gefixeerde prijsen,
twee stuijvers par livre geduerende ses maenden. Den opbreng van welke aen de
arme zal gedistribueert worden. De publieke bedelaers die zoo in dese steden als te
lande zullen worden gevonden zonder vaste domicile of woonste, zullen door de
gendarmerije worden aengehouden en opgebragt en geduerende drij maenden
opgesloten worden(21).
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(26 januarij 1797)
Op den 26 januarij om 7 uren 's morgens naerdat het tribunael crimineel den heelen
nagt besig hadde geweest en het proces sedert sondagmorgen den 22 deser tot heden
hadde voortgeduert over ses persoonen betegen van in den nagt tusschen den 19 en
20 november 1795 in d'herberge Lettenburg(22) gelegen in Vuerenambagt, den man,
vrouwe en twee kinders
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van hetzelve huijs met het lossen van pistoolen gelaeden met schroot te hebben
gedoodt en jammerlijk vermoort en naerdat zij groote huijsbraeken hadden begaen,
eene somme gelt en effecten te hebben gestolen, hebben zij naerdat den man genaemt
Carel Van Heede, doodt geschooten was, zijne vrouw en twee kinders die alles hadden
gegeven om hun leven te behouden en op hunne knien daerom baeden, dezelve ook
onbremhertig doodt geschoten. Alle welke door het hooren van 26 getuijgen
geduerende het proces klaer is gebleken, onder welke getuijgen een meijskens van
ontrent 9 jaeren is geweest, zijnde het dogterken van den vermoorden, dat alles
geduerende hunne vreetheijd gesien heeft, zig hebbende geborgen agter of onder de
rokken van zijne moeder, dat aldus de woede der moorders ontkomen is en alles
duijdelijk met d'omstandigheden heeft bekent gemakt, dusdaenig dat den regter
daerover zelfs heeft verwondert en overtuijgt geweest. Eenen van dese 6 moorders,
zijnde eenen bultenaer, is wegens de moort om 7 uren van desen morgen
vrijgesproken, omdat het is gebleken dat hij als de moort gebuerde, tot Iper in egtenis
sat, maer is om andere faiten aengehouden, alleen de moort betegen zijnde, omdat
hij aen eenen bultenaer die de moort heeft helpen doen was gelijkkende. Ten een
uren van desen middag zijn de andere vijf moorders veroordeelt tot de doodt en zijn
onder den toeloop van een oneijndig getal persoonen, swaer geboeijt, geleijt naer het
tugthuijs van de Magdaleene(23) om naer het verloop van 3 daegen die hun vergunt
zijn, niet appaleeren van processe, op de Mart met een rood hemd aen, gegulitoneert
te worden. CCXCIX gaset 26 januarij, etc.

(27 januarij 1797)
Op den 27 januarij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centraele
administratie afgekondigt eene wet behelsende dat de formaliteijten van ervenis,
ontervenis, vest, devest, herkentenis, besitneming, etc. afgeschaft zijn in de overwonne
landen van den dag dat de distriktstribunaelen zullen geinstalleert wesen en dat de
overschrijving van de grossen der contracten van koop of hijpotheek in de plaets
zullen dienen(24).
Desen avond is in het tribunael crimineel den bultenaer die als hiervooren
aengewesen van de doodtstraffe vrijgesproken is om het begaen van verscheijde
dieften met braeke, volgens d'overtuijging der getuijgen veroordeelt tot de straffe
van 16 jaeren in de ijzers en 6 uren met een placaet boven zijn hooft tentoon te staen,
de menigte aenhoorders van dit vonnis hebben in 't algemeen verwondert de stoute
aenwoorden van desen bultenaer aen den regter en veele twijffelen ook uijt dezelve
of hij geenen medepligtigen geweest van de moord waervan de andere vijf ter doodt
veroordeelt zijn.

(28 januarij 1797)
- fol. 7 - Op den 28 januarij van 6 tot 8 uren 's morgens, van 12 tot 2 uren 's middags
en van 5 tot 7 uren 's avons wierden alle de klokken der stadt geluijt en telkens een
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ure naer het geluijt op het carilion gespeelt, wanneer ook met het aenbreken van den
dag het groot vaendel op den hallentooren opgesteken wiert en dit wegens eene tijding
gisteravond laet aengekomen waerbij de Fransche op het keijserlijklijk leger in Italien
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zouden verovert hebben 20 duijsent mannen krijgsgevangene onder welke begrepen
zijn drij generaels en alle de batalions der volontaire van Weenen. 6000 mannen
zouden gedoodt of gekwest zijn. 60 stukken canon verovert en 24 vaendels zouden
genomen zijn. Voorts zouden door de Fransche alle de bagagie van den vijand met
een regiment hussaeren genomen zijn, gelijk ook alle de convoijen van graenen en
ossen die den vijand in Mantua wilde werpen(25). Welke tijding aldus op de publicke
plaetsen deser stadt is geaffixeert geworden, zonder dat er van 't verlies van eene
Franschman gesproken wordt, waerom men aen de waerheijd van dese verbaesende
tijding zeer twijffelt, temeer omdat de vruegdeteekens desen avond seffens zijn
gestaekt geworden.

(30 januarij 1797)
Op den 30 januarij was het als martdag door d'overgroote menigte van buijtenlieden
die men van desen morgen tot in den naermiddag van alle zijden saeg aenkomen om
de vijf moorders te zien gulitonneeren, mits den dag op heden gefixeert was. Dog
de menigte aengekomen, waeren in hunne meening bedrogen en moesten naer huijs
keeren gelijk zij gekomen waeren zonder iets te zien, omdat de daeders gisteren het
proces geappaleert hebben en men voorseker zegt eenen genaemt Brits onpligtig te
zijn, dus zal men zien wat er van 't appel zal geworden. CCC gasette van 30 januarij,
etc.

(31 januarij 1797)
Op den 31 januarij wiert van negen uren 's morgens tot drij uren naermiddag op den
Burg voor het stadthuijs op een schavot door den scherpregter tentoongestelt den
bultenaer, als hiervooren verhandelt, genaemt Pierre Egroo, oudt ontrent 24 jaeren,
geboortig van Nieuwcapelle, verwesen zijnde tot 16 jaeren in de ijzers welke op het
schavot laegen en hem t'eijnden de executie aengeslaegen wierden. Boven zijn hooft
een placaet gehegt zijnde, inhoudende boven zijnen naem, ouderdom en
geboorteplaets, de verscheijde zoo kerke- als huijsdieften met braeken van welke hij
medepligtig geweest heeft. De stoutmoedigheijd die desen bultenaer op het schavot
betoonde, verwonderde idereen, men saeg hem in 't minste niet beroert nog bedroeft,
nog bewegelijk, hij spraek stoutmoedig de menige omstaenders aen en scheen als
met zijne straffe den spot te houden. Sommige aensaegen hem als eenen dwaesen of
sot en andere zeijden dat het was uijt blijdtschap omdat hij mogelijks de straffe des
doodts die hij misschien maer al teveel verdient heeft, ontgaen was.

Eindnoten:
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(2) Besterk: vgl. het Duitse Bezirk, hier: kiesomschrijving, die overeenkomt met het grondgebied
van het departement.
(1) Betr. de Franse republikeinse kalender, zie de inleidende notitie van R. ENGELRELST,
Republikeinse kalender, in MV. 1795-1796, p. 9.
(3) De verkiezingen die op 21 maart 1797 begonnen, werden georganiseerd volgens het
censussysteem en met twee ronden. In de eerste ronde ging het om de benoeming van de
vrederechters en hun hulprechters, de voorzitters der kantonnale besturen, de besturen van
gemeenten met meer dan 5.000 inwoners en van de kiesmannen voor de tweede ronde. In de
tweede ronde kozen de kiesmannen de rechters van de departementale rechtbanken voor
civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, de leden van het centrale bestuur van de
departementen en de afgevaardigden voor het Wetgevend Lichaam (Conseil des Cinq-Cents
en de Conseil des Anciens). Deze verkiezingen vonden overigens plaats in geheel Frankrijk en
waren een gevolg van de grondwet van het jaar III. (R. DEVLEESHOUWER, De Zuidelijke
Nederlanden tijdens het Franse bewind, 1794-1814, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
dl. 11, 1983, p. 194-195). De organisatie van de verkiezingen van het jaar V is te volgen in het
bewaarde archief, nu RAB., Archief van de Franse hoofdbesturen in West-Vlaanderen,
1794-1814, nrs. 1247-1253; zie J. CALONNE, De verkiezingen van het jaar V in het Departement
van de Leie (maart-april 1797), lic. verh. Brussel, 1969.
(4) De stokhouders waren in het Ancien Régime de personen die het monopolie hadden van de
openbare verkopingen en de schattingen van goederen: zie MV. 1787, n. 7. Deze bevoegdheid
ging volgens de Franse wetgeving over op o.m. de deurwaarders. Door de decreten van 12
fructidor IV (29 augustus 1796) en 27 nivôse V (16 januari 1797) werd het recht om openbare
verkopingen te organiseren exclusief toegekend aan de notarissen, de deurwaarders en de
griffiers. (X. LESAGE, Den Duerwaerder. Geschiedenis van het gerechtsdeurwaardersambt,
Kapellen, 1993, p. 146 en 178.)
(5) Zie MV. 1795, f. 154 t.e.m. 156.
(6) Hierop volgt een doorgehaalde tekst: (Dese naermiddag is den laesten slag gegeven van de
suppressie van het laeste clooster deser stadt en d'eerw. paters Discalsen zijn uijt hun clooster
weggesonden geworden. Den prior van schrik overleden, hunnen woonst, kleedinge en
bemerkingen te maeken, etc.) Nog niet weggesonden.
(7) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 29.
Voor Bouteville, zie MV. 1796, n. 42.
(8) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 44.
Zie ook MV. 1796, f. 107.
(9) Dit gegeven wordt ook op basis van enkele andere bronnen bevestigd door K. PRIEM, God of
de keizer? Clerus en politiek te Brugge (1780-1802), Brugge, 1996, p. 66 en 130, n. 67. Wel
wijst Priem nog op de opheffing van de zwartzusters op 6 februari, maar die konden vanaf 8
maart naar hun klooster terugkeren. De formulering van deze passage doet vermoeden dat Van
Walleghem nog van plan was zijn notities te herwerken en uit te breiden.
(10) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 42.
(11) Van Walleghem vermeldde de viering van dit religieus feest ook nog in 1790. Daar heet het
dat er broederschappen voor deze devotie gevestigd waren in de kerk van de dominicanen en
in de Sint-Jakobskerk. Wel was het zo dat op de derde zondag van de maand (in 1797 dus op
15 januari) vroeger ook een volle aflaat kon worden verdiend door de ingeschrevenen van de
confrérie van het H. Schapulier van Maria in de kerk van de karmelieten, zie MV. 1790, p. 13.
(12) Van Walleghem vermeldde dit al in 1796, zie MV. 1796, p. 145 en n. 81.
(13) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 21 en 22. Blijkens deze wet moesten lopende
processen verder worden behandeld uitsluitend op basis van de wetten die van kracht waren bij
het begin van het proces.
(14) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 49. Met parken wordt bedoeld: tijdelijke
opeisingen van wagens met bemande gespannen voor min of meer lokale behoeften van het
leger, zoals blijkt uit het lijvige Registre du mouvement du parc du canton de Bruges, waarvan
slechts zeven pagina's zijn ingevuld, gedateerd 4 frimaire tot 30 floréal, zonder vermelding van
jaar. (SAB. Hedendaags archief, reeks: Militie, register met voorl. nr. M76).
(15) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 18.
(16) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 54 en/of 55.
In de Zuidelijke Nederlanden schreven zich maar weinig burgers in. Nog minder daagden op
voor de eigenlijke verkiezingen. Velen wilden zich niet inschrijven omdat ze op die manier
vreesden de geldigheid van de annexatie te erkennen. In Brugge namen volgens R. Coppieters
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(17)

(18)
(19)

(20)

(21)
(22)

(23)
(24)

(25)

622 personen deel aan de verkiezing van vrederechters. De officiële cijfers vermelden 883
deelnemers aan de kiesverrichtingen, d.i. 37,08% van de Brugse kiesgerechtigden (R.
DEVLEESHOUWER, o.c., p. 195; P. VERHAEGEN, Journal d'événements divers et
remarquables, rédigé par R. Coppieters, Brugge, 1907, p. 379; J. CALONNE, o.c., p. 132-140).
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 64. In dit plakkaat staat vermeld ‘gedaen te
Brugge in de sitting van den 26 nivose’ i.p.v. 28 nivose.
Zie ook MV. 1795, f. 170-171 en n. 277.
Bedoeld is: beuzelingen.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 37 en/of 38.
Gulik (Duits: Jülich), voormalige graafschap en hertogdom in het Rijnland. In 1801 werd Gulik
bij Frankrijk ingelijfd en in 1814 bij Pruisen gevoegd, op enkele stukken na, die bij de
Nederlandse provincie Limburg kwamen. (Grote Winkler Prins Encyclopedie (negende druk),
deel 10, Amsterdam-Elsevier-Antwerpen).
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 40 en/of 41.
De nieuwe Franse wetten werden door een decreet van 6 december 1796 automatisch ook in
België van toepassing verklaard. (R. DEVLEESHOUWER, o.c., p. 194)
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 51 en/of 52.
Herberg en wijk tussen Kaaskerke en Oostkerke bij Veurne: K. DE FLOU, Woordenboek der
Toponymie van Westelijk Vlaanderen..., dl. IX, 1929, kol. 610-611. Het betreft een nog steeds
bestaande herberg en wijk langs de weg Diksmuide-Veurne.
D.w.z. het Rasphuis, sinds 1739 gevestigd in de vroegere Magdalenaleprozerie aan de
Garenmarkt (hoek Werkhuisstraat).
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 26 en/of 27. Zoals blijkt uit het bewaarde archief
was in Brugge het ‘Bestuur van Registratie en Domeinen’ met ontvangkantoor en kantoor van
hypotheekbewaring al actief sinds het jaar IV, zie: Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht
van de Fondsen en Verzamelingen, I: De Vlaamse Provinciën, Brussel, 1974, p. 128.
Hier wordt de overwinning van Bonaparte op de Oostenrijkse generaal Alvinczy op 14 januari
in Rivoli bedoeld. Alvinczy trachtte de door de Fransen belegerde stad Mantua te ontzetten,
maar slaagde daar niet in. Er werden inderdaad 22.000 Oostenrijkers krijgsgevangen genomen.
Uiteindelijk zal de Oostenrijkse generaal Wormser op 2 februari Mantua overgeven. (J.
GODECHOT, La Révolution française. Chronologie commentée, 1787-1799, Parijs, 1988, p.
209-210).

[Februari]
(1 en 2 februarij 1797)
In den nagt tusschen den 1 en 2 februarij waeren eenige hangende lanteerenen, die
tot gerief der stadt dienen, de coorden afgesneden en dezelve gestolen, welke
straetsschenderije licht om doen is, want maer de coorden moeten afgesneden worden
om dezelve te stelen. Om welke te voorkomen, is heden bij hallegebode en
trommelinge afgekondigt dat er eene premie van 100 livres in numeraire zal gegeven
aen dengone die
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dese straetschenders zal aenklaegen, dusdaenig dat zij van het fait in regte overtuijgt
worden. CCCI gaset van 2 februarij, etc.

(3 februarij 1797)
- fol. 8 - Op den 3 februarij waeren alle de waters der stadt zeer leeg afgetrokken om
een Doornijks coolschip dat over thien daegen 's morgens tusschen eenen dikken
smoor tegens den kant van de brugge aen de Gendpoorte gestuijkt was, te konnen
ligten. Sedert het gebuerde ongeluk van hetzelve schip dat onder water licht en niet
meer bevaerbaer zou zijn, hadde men alle moeijte aengewent om het schip te lichten
en de smedecoolen te lossen, dog alles heeft vrugteloos geweest totdat men heden
met alle magt van meer als 100 werklieden, 6 billanderschepen nevens het schip
geleijt heeft en met alle gewelt uijt het water heeft gelicht en zoo het gelicht was met
meer dan 50 pompen het water daeruijt heeft gepompt, zoodat men rekent dat den
onkost van heden meer als 700 guldens heeft bedraegen, welke hoogstnoodig was
omdat de heele commercie gestremt lag en niet een schip nog weg nog weer konde
vaeren, zijnde eijndelinge desen avond gelukt dat het schip met alle magt door de
brugge van de Gendpoorte waervoor het lag, is getrokken geworden en de commercie
nog desen avond geopent is. Het schip dat op kant getrokken is, zal gelijk de kolen
die meest alle verloren zijn ook niet bevaerbaer meer wesen, maer verloren zijn.

(4 februarij 1797)
Op den 4 februarij wiert bij hallegebode van 't stadthuijs een besluijt afgelesen bij
orders van de centraele administratie waerbij in een wijtloopig reglement voor het
onderhout der Fransche legers in de heele uijtgestrektheijd van het departement der
Leije, gevraegt wordt eene requisitie van 22500 quintaelen terwe, 7500 quintaelen
rogge, 30000 quintaelen haver, 100000 quintaelen hoeij en 20000 quintaelen stroo,
alle welke bij verdeelingen in de cantons met den aldereersten in magasijnen moeten
gelevert worden(26). Dese verbaesende requisitien die van andere staen gevolgt te
worden en op gelijcken voet in de 9 vereenigde Nederlandtsche departementen
gevraegt worden, veroorsaeken wederom de grootste ontsteltenis omdat voor de
executie de militaire magt mag gebruijkt worden en men maer al te veel tot ons
naedeel en hertsseer gesien heeft wat schrikkelijcke dierte en troubelen de requisitien
op d'aenkomst der Fransche in dese landen tot veele hunnen ondergang veroorsakt
hebben.

(6 februarij 1797)
Op den 6 februarij wiert bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de
administratie centrael afgekondigt eene wet behelsende dat alle geswoorene prijsers(27)
aengestelt door het edict van 1771 of andere, afgeschaft zijn. Het recht van vier
deniers par liver, 't welk hun toekwaem zal ontfangen worden ten profijte van de
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natie. De notarissen, greffiers, deurwaerders en sergeanten zijn gemagtigt om de
verkoopingen van roerende goederen te doen(28). CCCII gaset 6 februarij, etc.

(9 februarij 1797)
Op den 9 februarij wierden bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centraele
administratie verscheijde besluijten afgekondigt
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behelsende: 1sten een besluijt, zeggende dat de leenders in de gedwongen leening,
die teveel betaelt zouden hebben, moeten dien overschot gerembourceert worden
door den ontfanger generael van het departement, wanneer de ontfangers der
communen geene genoegsaeme fondts bij zig hebben; 2den eene wet van den 7
vendemiaire 4 jaer (29 september 1795) luijdende als volgt: niemant mag in het
publick verschijnen met kleederen, ornamenten of costuijmen bestemt tot geestelijcke
ceremonien of voor eenen minister van den godtsdienst, op straffe van eene boete
die niet meerder mag zijn als van 500 livers en niet minder als 100 en van eene
gevangenis die niet meer zal mogen wesen als van twee jaeren en niet min als van
eene maendt, in cas van hervalling zal de straffe in eene vangenis van thien jaeren fol. 9 - verandert worden(29). Eijndelinge wiert een besluijt gelesen behelsende dat
men op den 29 pluviose (17 februari 1797) den instel zal doen van verscheijde
kloostergoederen en waer van den overslag op den 4 ventose (22 februari 1797)
aenstaende zal gedaen worden. CCCIII gaset 9 februarij, etc.

(10 februarij 1797)
Op den 10 februarij wiert bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt bij orders van
de centraele administratie eene wet behelsende dat de appelleeringen van vonnissen
der civiele tribunaelen moeten gebragt worden voor eenen van de drij tribunaelen
aengetoont in de tafel gevoegt bij de wet van den 19 vendemiaire 4de jaer (11 oktober
1795), zoo de partijen niet overeenkomen in het kiesen van eenen tribunael, den
appellant vermag eenen van de drij aengewesen uijt te sluijten, den gedaegden sluijt
eenen anderen uijt en voor dengenen die alsdan overblijft, moet de saek gebragt
worden(30). Verders wiert er een besluijt van dezelve administratie gelesen, behelsende
de naemen van eenige nieuwgekosen notarissen voor dit departement. Zij zijn: De
Jager tot Brugge; Vanderghinst, Ghistel; Sheridan, Oudenburg; Debrauwer en Jooris,
Nieuport; Lenoir, Rheninghelst; Castelain, Geluwe; Ficher, Moen; Casier, Moorseele;
Le Senechal en Ghellinkt, Dadezeele; Vincent, Ruijsselede; Vander Muelen, Wakken;
Vandendriessche, Aerzeele, Van Coquelaere, Hardoije; Ide, Adeghem(31).

(12 februarij 1797)
Op den 12 februarij zijnde sondag, wiert 's morgens ten thien tot den 4 uren
naermiddag op den Burg voor het stadthuijs op een schavot tentoongestelt met een
placaet boven zijn hooft, Louis Joseph Courtois, oudt 29 jaeren, geboortig van Rijssel
en voor 14 jaeren tot de ijzers gecondemneert zijnde als medepligtigen van verscheijde
zoo kerke- als andere dieften, waeronder eene in de kercke tot Mariekerke en in
verscheijde andere. Zijnde desen eenen van de drij in portraite op den Burg
tentoongestelt, als hiervooren fol. is gemelt(32), ter oorsaeke hij met verscheijde andere
uijt de vangenis gevlugt was en nu tot Rijssel in het huijs van zijne moeder ontdekt
zijnde, is hij gisteravond ingebragt en heden seffens tentoongestelt. Desen was zeer
moetwillig, welken geseijt wordt den soon van eenen edelman van Rijssel te zijn.
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Hij was gekleet met eene groene laege capote en geduerende zijne executie liet hij
als
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iemant die sliep ofte dood was, zijn hooft in dezelve hangen, zoodaenig dat hij zig
niet verroerde en men zelfs bedugt was dat zig zelfs met de strengen waermede hij
was gebonden zoude hebben verwurgt, waerom den scherpregter tot verscheijde mael
hem heeft moeten aen de staek opregten en herbinden, opdat hij zig zelfs niet zoude
hebben konnen verworgen. Ten vier uren van de staek ontbonden zijnde, wierden
hem de ijzers aengeslaegen met welke hij naer de vangenis moest gaen, welke hij
langs den weg niet wilde ophouden, maer met groote moeijte en pijne de ijzere balle
en keting agter zig sleepte nauwelijks konnende voortgaen, ten waere de bediende
hem geholpen hebben. Diergelijcke moetwilligheijd verneemt dese weke in de stadt
Gend gebuert te zijn, geduerende de gepasseerde weke in die stadt den persoon van
Pieter Francois Dewitte tot de quillotinne om het begaen van eene moordt veroodeelt
zijnde, was zeer ongewillig in het ontfangen van zijn straffe, terwijl hij niet dan met
moeijte op de guillottine konde gebonden worden. Zijn ongewilligheijd was oorsaek
dat zijn hooft dat hij geduerig omdraeijde in plaets van in zijnen hals dweers
doorgesneden wiert langs den neuse en mond waerdoor hij vooraleer te overlijden
groote pijne doorstaen heeft.
Desen morgen - fol. 10 - was elk in d'uijterste verslaegentheijd op 't vernemen dat
er in de stokerije van Frans Callewaert, gelegen in eene straete beneden de
Smedestraete, agt ossen 's morgens zijn doodt gevonden en dat er heden reets tot 14
waeren van 't leven berooft, zoodat den heelen stal uijtgestorven was, welke nog
desen avondt in 't beluijk van 't gewesen capucineclooster in alle stilte zijn gedolven
geworden. In 't algemeen vreest men dat dese door de woedende plaeg onder het
hoornvee, die zig reets op verscheijde plaetsen in 't alderongeluckigste Nederland
heeft veropenbaert, gecreveert zijn, dog andere versekeren dat, naer het ondersoek
dat er gedaen is en naerdat eenige ossen opengesneden zijn, men ondervonden heeft
dat dese gecreeveert zijn door een kwalijk bereijt spoel der stokerije of door eenige
andere oorsaek die in 't eten der beesten heeft vermengt geweest. Wenschelijk waere
het dat zulks mogte waer zijn en dat ons ongeluk Vlaender van die woedende plag
mogt bevrijt blijven. Niettegenstaende alle dit nogtans is de stokerije verboden nog
eenige ossen te stellen en zeer nauw bewaekt geworden.
Desen avond heeft men ook vernomen dat twee Fransche officieren, malkander
in een tweegevegt, tusschen de twee buijtevesten van de Cruijspoort naer de Dampoort
lijdende, beropen hebbende, den eenen ter plaetse doodt is doorsteken geworden en
dat den anderen de justitie vreesende naer het begaene fait zeer rasselijk de vlugt
genomen heeft.

(13 februarij 1797)
Op den 13 februarij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centraele
administratie een besluijt afgekondigt behelsende verscheijde strenge maetregelen
die genomen zijn om de agterstellen der loopende middels in te saemelen en om de
veragterde ter betaeling te dwingen tot den 6 frimaire lestleden (26 november 1796),
zullende degene hieraen niet volkomende, volgens de strengheijd der wetten gestraft
worden.
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Ten agt en half uren van desen avond tot 9 1/2 uren wiert op 't carillon op den thoren
gespeelt ter oorsaek van de officieele aengekomen tijding van de verovering door
de Fransche van de sterke stadt Mantua in Italien, die geduerende ses maenden heeft
ingesloten en geblokeert geweest en eijndelinge zoo door hongersnoodt, sterfte onder
menschen en beesten en gebrek aen alles, is genootsakt geworden te kapituleeren en
groot verlies aen het Oostenrijks leger veroorsakt heeft. CCCIV gaset 13 februarij,
etc.

(14 en 15 februarij 1797)
Op den 14 en 15 februarij van 's morgens ten 6 tot 7 uren, 's middags van 12 tot 1
uren en 's avons van 6 tot 7 uren wierden om de gemelde verovering alle de klokken
der stadt geluijt, welke telkens door het spelen van eene ure op 't carilion gevolgt
wiert. Met het aenbreken van den dag wiert het groot vaendel op den hallenthoren
opgesteken en de groote drijcaleurige vlagge voor het stadthuijs gehangen, gelijk
ook uijt meest alle huijsen de drijcaleurige vaendels zijn uijtgesteken geworden.
Tusschen alle dese vruegdeteekens die alle welpeijsende en keijserslievende herten
haest van sagrin doen bersten, saeg men heden en den volgen dag in het gewesen
clooster der chartruesinnen in Fransche livers comptant in numeraire verkoopen, de
muebelen en veele kerkgewaet uijt verscheijde cloosters welke aen zeer leegen prijs
verkogt zijn, zoo om de contante betaeling als dat alle welpeijsende van die gestolen
kerkgoederen niet willen koopen, zulks aensiende als eene indirecte beeltstormerije
dat nu in stilte en vroegere tijden publikelijk en met gewelt gedaen wiert.

(16 februarij 1797)
Op den 16 februarij zijn op dezelve uren als gisteren de klokken geluijt en op 't
carilion gespeelt geworden. Bij orders van de municipaliteijt is bij hallegebode en
trommelinge rond de stadt de volgende publicatie afgekondigt van het stadthuijs
behelsende het volgende: dewijl men in dese stadt eene plaege onder het hoornvee
gewaer geworden is, die men buijten dese stadt nog niet bemerkt heeft, is door de
municipaliteijt geboden dat tot naeder order geene hoornbeesten uijt de stadt mogen
gaen, aen de poorten staen wagten om daer op te waeken, de boete der overtreding
is 25 patacons. Zoo haest eenige teekenen van siekte zig in eenen stal vertoonen, den
eijgenaer of toesiender moet dit verklaeren in den derden bureau der municipaliteijt,
op de boete van 100 guldens courant zoo hij in gebreke blijft. CCCV gaset 16
februarij, etc.

(17 februarij 1797)
- fol. 11 - Op den 17 februarij is gelijk op de drij voorgaende daegen met het luijden
der klokken en 't spelen op 't carilion voortgegaen.
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Desen morgen ontdekte men bijtijdts eene zeer nabij zijnde zelfsmoort, eenen
molenaere genaemt Jaman, wonende in d'Ezelstraete, om eenige verregaende
geschillen die hij tusschen zijne vrouwe hadde gehadt in de zoogenaemde kasse of
vangenis onder de H. Bloetcapelle(33) sedert drij daegen gesteken zijnde, wiert desen
morgen gevonden hangende voor de duere van zijn kot aen eene coorde die hij uijt
zijne werkesarge hadde getrokken, die seffens losgesneden wiert, zijn aensicht was
reets zeer purper uijtgeslaegen en men meijnde dat hij doodt was, maer seffens
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bloet gelaeten en de noodige middelen gebruijkt zijnde, kwam hij nog naer eenigen
tijdt tot zig zelven en wiert in het hospitael vertransporteert. 't Is zeker, zoo den
ongeluckigen zelfsmoorder nog den tijdt van ten langsten 2 minuten hadde gehangen,
hij zijnen ellendigen geest zoude gegeven hebben.

(18 februarij 1797)
Op den 18 februarij is gelijk de vier voorgaende daegen met het luijden der klokken
en 't spelen op 't carilion voortsgegaen en dit gedommel eijndeling desen avond
gestaekt. Dit gerugt en gedommel begint men nu als gewoon te worden en
niettegenstaende alle dit Fransche beslag, wordt nog geseijt de sterkte van Mantua
nog niet overgegeven te zijn, waervan naeder te handelen en te vernemen, etc.

(20 februarij 1797)
Op den 20 februarij wiert bij order van de centrale administratie bij hallegebode van
't stadthuijs de volgende besluijten afgelesen. Een besluijt zeggende dat de ontfangers
der afgeschafte impositien van het gewesen Brugsche Vrije, hunne ontfangsten maer
mogen continueeren voor de agterstellen der afgeschafte indirecte lasten. Een tweede
besluijt behelst maetregels behelsende om de correspondentie te vergemakelijken
tusschen de ministers en de geconstitueerde autoriteijten en de publicke bedienaers
die niet directelijk van den post bedient worden(34). CCCVI gaset van 20 februarij,
etc.

(21 februarij 1797)
Op den 21 februarij wierden 's morgens van 9 tot 3 uren naermiddag op den Burg
voor het stadthuijs op een schavot tentoongestelt twee persoonen, zijnde den eenen
genaemt Jean Jaques Thierens, geboortig van Brugge, oudt 35 jaeren en voor 16
jaeren in de ijzers gecondemneert zijnde voor het begaen van eene diefte met braeke
in het huijs van d'heer Van Vijve in de Beenhouwersstraete, waer hij verscheijde
kostbaere effecten gestolen heeft, den tweeden geexecuteerden was genaemt Jean
Babtiste Avet, geboortig van Suite, oudt 36 jaeren en voor 14 jaeren in de ijzers
gecondemneert zijnde, volgens de placaeten die boven hun hooft geaffixeert waeren.
Desen ook door den crimineelen regtsbank overtuijgt zijnde van in een woonhuijs
beneden eenen molen op Harelbeke eene merkelijcke diefte met braeke te hebben
begaen. T'eijnden de executie zijn hun de ijzers aengeslaegen waermede zij naer de
vangenis vertransporteert wierden.
Heden wierden in het huijs van d'heer Poortere(35), staende agter het Landthuijs
van den Vrijen, geemigreet uijt dese landen sedert den inval der Fransche, verkogt
in profijte van de republicke alle de muebelen en effecten die er in den zelven huijse
zijn gevonden geworden. Geschiedende dese verkoopinge in Fransche livres en
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contant gelt, ider koop met den toeslag moetende betaelt worden. Alle welke
ontroovingen door alle welpeijsende niet dan met het grootste hertzeer en spijt, omdat
men het goet van een ander siet nemen, aensien worden.

(23 februarij 1797)
Op den 23 februarij is in eene kamer van de centraele administratie in het bischdom
gedaen den instel van de twee eerste gesupprimeerde
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kloosters deser stadt, te weten van de kerk en heele beluijk van de Carmeliten, welke
den hoop ingestelt f. 42000 livres en de kerk en heele beluijk van Spermalie dat f.
30000 livres ingestelt is, ook zijn een menigte huijsen, landen, etc. van de
cloostersgoederen ingestelt geworden, zoodat men nu voor oogen siet dat alles staet
vernietigt te worden. Alle de klokken uijt de toorens zijn ook reets verkogt aen eene
compagnie van Duijnkerke, door welke ossen voor het leger door dezelve zal gelevert
worden. CCCVII gaset van 23 februarij, etc.

(24 februarij 1797)
- fol. 12 - Op den 24 februarij is bij hallegebode van 't stadthuijs en bij trommelinge
rond de stad een besluijt van de municipaliteijt afgekondigt behelsende dat het
verboden is op de aenstaende vastenavonddaegen zig in de Straeten, publicke plaetsen
en ballen te vertoonen met maskers aen of vermond onder wat costuijme of forme
het zoude mogen wesen, zullende de overtreders seffens aengehouden en volgens
de strengheijd der wetten gestraft worden(36). Daernaer wiert een besluijt van het
uijtwerkende bestier afgelesen behelsende dat de afgeschafte religeusen, aenstonts
naer het veriaeten van hunne huijsen, zig moeten vertoonen voor de municipaliteijt
van het kanton waerin zij hunne woonplaets willen stellen en aldaer verklaeren
hunnen naem, ouderdom en gemeijnschap, wanof zij leden waeren, de commune
waer zij willen gaen woonen, den staet of professie welke zij willen aennemen en
hunne middels van onderhout. De ingebreke blijvende, zullen aensien en als
landloopers behandelt worden(37).

(27en 28 februarij 1797)
Op den 27 en 28 februarij zijnde de twee vastenavondaegen, is wegens de voorgaende
ordonantie alles zeer stil afgeloopen, even alsof zulks noijt hadde gepleegt geweest,
zelfs dat de patrouillien die dag en nagt gedaen wierden om alle wanorders te
voorkomen bijnae onnoodig waeren, want men niet verneemt dat er eenige persoonen
voor 't begaen van publicke obstentatien zijn aengehouden geworden en waeruijt
men hoe langer hoe meerder siet hoedaenig de Fransche wetten ontsien worden.
Geduerende dees daegen heeft men ook het carilion niet hooren spelen dan alleen
op vastenavondag, zijnde decadi of den 10 ventose ofte windtmaendt, wanneer als
naer gewoonte op de decadidaegen van 's morgens van 7 tot 8 uren, van 11 tot 12
uren 's middags en van 3 tot 4 uren naermiddag op 't carilion gespeelt wiert, welke
zonder d'invallende decadi niet hadt mogen gedaen worden. CCCVIII gaset van 27
februarij, etc.

Eindnoten:
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(26) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 71. Eén quintaal of één centenaar is 100 kg.
(27) Schatters van de waarde van goederen; tevens belast met de verkoping van roerende goederen,
cfr. de wet van 26 juli 1790, die het ambt van gezworen prijzer, ingesteld door een edict van
februari 1771, opnieuw afschafte: SAB. reeksnr. 122, Plakkaten, 2e reeks, reg. 42, nr. 68. Het
officie van prijzer was in Brugge reeds ingesteld in 1514 en kort daarna samengevoegd met dat
van stokhouder: A. VANDEWALLE, De stokhouders te Brugge, het geval Adriaenssens
(1678-1694), in: Gedenkboek Michiel Mispelon, Kortemark-Handzame, 1982, p. 468-469. Voor
de afschaffing van het ambt van prijzer (juré-priseur) in 1790 zie ook X. LESAGE, o.c., p. 146;
en supra, f. 3, hallegebod van 12 januari 1797, en n. 4.
(28) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 67 en/of 68.
(29) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 50. Op de rugzijde van het plakkaat staat dat de
wet al afgekondigd werd op 19 pluviôse (7 februari). K. PRIEM, o.c., p. 84, situeert de integrale
afkondiging van de wet van 7 vendémiaire jaar IV te Brugge op 9 september 1797. Hier gaat
het slechts om één, zij het niet onbelangrijk, artikel uit deze wet. Het wekt verbazing dat Priem
deze gebeurtenis niet vermeldt, aangezien dit artikel belangrijk is voor de uitbanning van de
religie uit het openbare leven. Het is duidelijk dat de Beloken Tijd al begin februari 1797 was
ingezet. Priem situeert verkeerdelijk de verdwijning van de priesterkledij uit het openbare leven
pas na 9 september 1797.
(30) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 63 en/of 65.
(31) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 69 en/of 70. François de Jagher was, blijkens
de bewaarde minuten van zijn notariaat, notaris te Brugge van 1797 tot 1829. Zijn benoeming
dateert van pluviôse van het jaar V. Notaris Vanderghinst uit Gistel moet worden geïdentificeerd
met de Oostendse notaris Guillaume Louis vander Ghinst, diens minuten lopen van 24 februari
1797 tot 11 oktober 1799. Van Charles Sheridan, tot notaris te Oudenburg benoemd op 30
pluviôse jaar V (18 februari 1797), zijn minuten bewaard van 1797 tot 1818. F. de Brauwere
en F. Jooris waren al tijdens het Ancien Régime notaris te Nieuwpoort. Van Joseph Lenoir,
notaris te Reningelst, zijn geen minuten bewaard. Notaris P.J. Castelain was notaris te Geluwe
en te Menen van 1797 tot 1830. Van J.F. Ficher, notaris te Moen en van Ch. J. Cassier, notaris
te Moorsele, zijn geen minuten bewaard in het Rijksarchief. Charles Le Sénéchal was notaris
in Dadizele van 1 floréal jaar IV (zomer 1796) tot 5 floréal VIII (25 mei 1800). J. Ghellinck
was notaris te Izegem van 1797 tot 1834. Van notaris Vincent te Ruiselede zijn geen minuten
bewaard in het Rijksarchief. Xavier vander Meulen was notaris te Dentergem van 1797 tot
1815. J.B. vanden Driessche was notaris te Aarsele van 1797 tot 1834. Hilaire van Coquelaere
was notaris in Ardooie van 15 messidor VI (3 juli 1798) tot 5 floréal VIII (25 april 1800). Pierre
Ide was notaris in Oedelem en Oostkamp van 1799 tot 1807. Van Walleghem verwart hier dus
Adegem met Oedelem. Zie ook J. DE MEY, Geschiedenis van het notariaat. De notarissen
van het arrondissement Brugge onder de Ventôsewet, in: Notarius, 94 (1997), p. 54-55.
(32) Zie MV. 1796, p. 145, f. 105.
(33) In de Franse tijd, waarschijnlijk in 1796 werden de dubbelkapel van het H. Bloed, de aanpalende
steeghere en de criminele griffie zwaar vernield. Blijkbaar werd een gedeelte van de
benedenkapel als gevangenis gebruikt, vgl. B. BEERNAERT, De steeghere in de steigers, in:
Het Heilig Bloed te Brugge, Brugge, 1990, p. 189, en de afbeeldingen in het werk van J.
GAILLIARD, Recherches Historiques sur la chapelle du Saint-Sang à Bruges, Brugge, 1846,
p. 190-195.
(34) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 53.
(35) Het huis waar Jan Porter woonde, gelegen achter het Landhuis van het Vrije, d.w.z. nu Hoogstraat
6 (De Casselberg), was blijkbaar niet zijn eigendom, aangezien alleen de inboedel werd verkocht.
Op 11 april 1796, toen Onze-Lieve-Vrouwebeelden op de Halletoren en het stadhuis werden
vernield, werd ook een beeld aan zijn woning vernield (P. VERHAEGEN, o.c., p. 355). Jan
Porter was nog in 1794 schepen van het Brugse Vrije. Zijn ouders waren Engelsen, die in de
eerste helft van de 18de eeuw in Brugge gevestigd waren. De veronderstelling ligt dan ook voor
de hand dat Porter naar Engeland was geëmigreerd (zie: F. VAN DYCKE, Recueil héraldique
avec des notices généalogiques et historiques (...) de la ville et du franconat de Bruges, Brugge,
1851, p. 345).
(36) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 83.
(37) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 76.
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[Maart]
(2 maerte 1797)
Op den 2 maerte is bij hallegebode bij orders van de centraele administratie van 't
stadthuijs afgekondigt een besluijt behelsende zeer strenge maetregelen voor de
degone tot nog toe in gebreke gebleven zijn van het recht van patente te betaelen en
waerbij alle de municipaliteijten worden belast van ten spoedigsten mogelijk over
te brengen eene
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naemlijst van alle handeldrijvende persoonen van degone die het patente recht hebben
betaelt en van degone tot nog toe in gebreke gebleven zijn, opdat ten laste van de
laeste zeffens zoude konde geageert worden. Een ander besluijt van dezelve
administratie behelst zeer strenge maetregelen tot het wegnemen van de rupsen en
netten der zelve op de takken, boomen en tronken (die nu alom wegens het
smoordompig weder dat men ontmoet heeft maer al te veel regneeren) tot welke
suijvering alle eijgenaers der boomen van dit departement seffens belast worden,
degone die zullen in gebreke blijven, van zulks promptelijk naer te komen, zal men
ten hunnen laste werklieden senden die hetzelve ten hunnen koste zullen doen en
volgens tauxatie zullen moeten van d'eijgenaers betaelt worden(38).
Heden is ook met de trompette langs alle de kanten der stadt en in alle cantons
afgekondigt dat desen avond den 12 ventose de naemlijst eijndigt van alle borgers
die willen inteekenen voor de aenstaende primaire vergaederingen, naer welke niemant
tot die stemming meer zal geadmiteert worden, dog niettegenstaende verscheijde
voorgaende advertentien ten desen eijnde gepubliceert, ziet men dat den iver der
borgers om op den register te teekenen maer zeer kleen is en dat ider zig weijnig
[aenge?????] laet wie dat er gekosen wordt. CCCIX gaset 2 maerte, etc.

(3 maerte 1797)
Op den 3 maerte is bij hallegebode van 't stadthuijs een besluijt afgekondigt waerbij
de municipaliteijt haere burgers verwittigt dat den tijdt geprefigeert bij haer besluijt
van den 14 nivose (3 januari 1797) tot de sluijting van het register dienende tot de
burgerlijcke inschrijvingen verlangt is tot den 21 deser maendt ventose (11 maart
1797), gevolgentlijk aensoekt zij haere medeburgers dewelke tot alsnu niet
ingeschreven zijn, die zoo nootsaekelijcke inschrijving tot de oeffening van hunne
rechten te komen nemen(39).

(4 maerte 1797)
- fol. 13 - Op den 4 maerte wiert van 's morgens op alle de kraemen aengeseijt dat
degone van geene patente waeren voorsien, moesten opkraemen, dog het meestendeel
bleef in hunne kraemen sitten en ten 10 uren kwaemen op de Mart eenige municipale
officieren met schaedebeletters en de naemen van alle degone die van geene patente
voorsien zijn, wierden opgenomen met aenseg dat zoo zij tegens den aenstaenden
martdag hun van geene patente bedienden, zij met hunne kraemen zouden moeten
opkraemen. Hetzelve is ook in de naest de Mart gelegene winckels gedaen geworden,
dog men voorsiet genoegsaem dat dese opneming weijnig zal baeten om ider de
patente te doen betaelen, ten waere dat er te naeste weke gelijk men zegt eene
generaele opneming rond de stadt gedaen wiert.
Geduerende desen nagt de ketens van de Gaeremart gestolen en balien doorgesaegt
en andere dieften begaen.
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(5 maerte 1797)
Op den 5 maerte zijnde den eersten sondag van den vasten, die men grand carnavaldag
naemt, zag men heden eenige persoonen oplichten
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die zig met gemasqueerde kleederen, onder ander eenen gekleet in een pirou, langs
de straeten hebben durven vertoonen, naerdat dese onder den toeloop van veel volk
voor den juge de paix gehoort waeren, zijn dezelve in egte van vangenis beweegt
geworden. Voor de ongeluckige suppressie der cloosters was het gewonelijk aen
verscheijde der zelve op alle de sondaegen van den vasten kerremis, waer veele
kraemen stonden en gewonelijk was het op den eersten sondag van den vasten aen
de gewesen abdije van St.-Trudo, waer men voor het spreekwoort naemde en in
menigte naertoeging om het somerlief te kiesen, alle welke nu teenemael is
onderbleven, in tegendeel nogtans ziet men de openbaere ballen, conserten en
comedien in groote menigte op de sondaegen in den H. tijdt van den vasten meer als
de godtvrugtigheijd floreeren, immers op de sondaegen gelijk op de weekdaegen is
er geen verschil meer. Heden morgen nog eenen kerkkedief van de drij die de vangenis
ontvlugt zijn, ingebragt zijnde, is tegens den noen op den Burg het schavot voor 't
stadthuijs geplaest en den zelven van 12 tot 6 uren daer opgebragt en door den
scherpregter aen een staek gebonden met een placaet boven zijn hooft waeruijt bleek
dat hij genaemt is Henrij La Montagne, oudt 30 jaeren, koopman van stijle en
geboortig van Havre de Grace(40) en dat hij om het begaen van verscheijde kerckeen andere dieften voor den tijdt van 14 jaeren tot de ijzers is gecondemneert, welke
hem t'eijnde de executie aengeslaegen wierden.

(6 maerte 1797)
Op den 6 maerte is de zitting van het tribunael crimineel andermael geopent geworden
en heeft begin genomen met het opmaeken van het proces van eenige dieven die de
vangenissen en de handen der rechters ontsnapt zijn. Tot nog toe hoort men niets
spreeken van de vijf ter doodt veroordeelde moordenaers die nog geduerig in de
swaerste boeijen in de vangenis sitten en aldaer dag en nagt door de gendarms zeer
nauw bewaert en bewaekt worden. CCCX gaset van 6 maerte, etc.

(7 maerte 1797)
Op den 7 maerte wiert in den morgen het groot vaendel op den tooren opgesteken,
van 12 tot 1 uren en 6 tot 7 uren wierden alle de klokken der stadt geluijt, waerop
telkens geduerende de volgende ure op 't carilion gespeelt wiert wegens d'aengekomen
officieele tijding dat Zijne Heijligheijd den paus van Rome, Pius den VI, de vrede
met de Fransche republicke gesloten heeft, want andersints de Fransche gelijk men
hadde verwagt reets tot Rome met hunne legers zouden geweest hebben. De
voorwaerden van welke gesloten vrede vooraf geseijt worden hierin te bestaen: Zijne
Heijligheijd staet aen de Fransche republick de legaeten af van Ferrare, Bolonine en
La Romagna, zij verlaet alle haere eijsschen op het gewesen graefschap van Avignon,
zij ontkent alle breven, bullen, etc. betrekkelijk op de Fransche saeken en welke zij
had konnen afkondigen in haere hoedaenigheijd als opperhoofd der religie, eijndelinge
zij verbint zig om dertig millionen kroonen te betaelen(41).
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(8 en maerte 1797)
Op den 8 en 9 maerte van 6 tot 7 uren 's morgens, van 12 tot 1 ure 's middags en van
6 tot 7 uren 's avons zijn ter oorsaeke van de vrede,
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hiervooren gemelt, andermael alle de klokken der stadt geluijt geworden, naer welk
geluijt wederom telkens geduerende de volgende ure op 't carilion gespeelt wiert.
Men zegt dat dit geluijt en gedommel, hetwelke wij om des zelfs menigvuldigheijd
als gewoon worden, nog zal erhaelt worden. Geduerende dees twee daegen heeft
men bij hooge orders van Parijs de relieguese nonnen, geseijt castangboomnonnen,
die niet anders als de sieken oppassen en andere menschlievende werken voor hunnen
onderhout doen, andermael zien in hun beluijk en clooster trekken, waer zij als vooren
zullen vermogen te blijven, maer mogelijks van kleeding zullen moeten veranderen.
Dese waeren met alle de andere in alle haeste uijt hun clooster gesonden, nogtans
tegens het decreet dat ten desen opsichte gegeven was en hetwelke men ook met de
cellebroeders, die reets van kleederen verandert zijn, heeft willen doen en waeruijt
blijkt dat het niet alleen de Fransche zijn die alles uijtwerken, maer veele van onse
eijgene inwoonders die in veel zaeken zoo een haestig spoet gebrukt hebben(42).
CCCXI gaset van 9 maerte, etc.

(11 maerte 1797)
- fol. 14 - Op den 11 maerte wiert 's morgens van 10 uren tot 's middags ten 4 uren
op den Burg op een schavot door den scherpregter tentoongestelt eenen boer, genaemt
Francois Baelde, geboortig van Houttave, oudt 28 jaeren en t'eijnden de executie
voor den tijdt van 8 jaeren tot de ijzers verwesen zijnde, volgens den inhout van 't
placaet dat boven zijn hooft aen de staek geannecceert was en omdat hij als domesticq
op eene hofstede wonende eenen gouden keten uijt eene ongesloten kasse hadde
bestaen te stelen, van welke domestiquediefte hij wettelijk is overtuijgt geworden.
Doordien het heden door het waeijen van eenen fellen noordenwindt zeer kout
was, is desen dief geduerende de ses uren dat zijne executie moeste dueren, differente
mael eenigen tijdt van 't schavot afgeleijt om zig te verwarmen, want men vreesde
dat hij zoo langen tijdt de koude niet zoude konnen onderstaen hebben.

(13 maerte 1797)
Op den 13 maerte is bij hallegebode bij orders van de centraele administratie van 't
stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige proclamatie nopende de aenstaende
primaire vergaederingen in welke naer eene wijtloopige aenmoedinge opdat alle
borgers op den register zouden inteekenen, wederom den tijdt van d'inteekenigen
die reets verschenen was is verlangt geworden tot den 30 ventose (windtmaendt) (20
maart 1797), wanneer absolutelijk des avons de civique registers zullen gesloten
worden(43). Om alle borgers nog meer aen te moedigen om d'inschriptie te helpen
vervollen is er dese weke nog publijkelijk verkogt en uijtgegeven eene aenmoedinge
voor alle borgers en waerin ook de gevaeren aengewesen worden voor degone die
tot dies zullen in gebreke blijven, beginnende dit bericht met dese woorden: ‘eenen
Franschman, inwoonder van Brugge, aen de inwoonders van het departement der
Leije’(44), welke in 't geheel versaemeling sub N. kan gesien worden en waerin veele
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waerheden voor elks belangen aen 't daglicht gebragt en opgehaelt worden. CCCXII
gaset van 13 maerte, etc.
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(16 maerte 1797)
Op den 16 maerte vernam men 's morgens dat er geduerende den gepasseerden nagt
tusschen een en twee eenen brand ontdekt wiert in het huijs van d'neer Brouwer,
koopman, wonende agter d'Halle, die wellicht den heelen ondergang van het huijs
zoude konnen veroorsakt hebben. Bij negligentie was er warmen asschen door eenen
domesticq gegoten in eene stand in eene boeije staende agter hetzelve huijs, welke
brand gevat hebbende, is alles dat in de boeije was staende, zoo het hout als ander
ingredienten en twee koffers vol oude papieren in brand gekomen, door den stank
en rook wiert men zulks in hetzelve huijs gewaer en seffens klopte men het heele
gebuerte op en de soldaeten en schaedebeletters, waer zooveel mogelijk in de weer,
omdat er nu nog voor brand of andere oorsaeken om alle troubels te voorkomen niet
en mag geklipt worden op geene toorens. D'eerste voorsorg was de groote poorte
van boeije die van binnen vastgesloten lag met geweit in te stooten, welke gedaen
zijnde, konde men door den overvloedigen rook en vlamme in de boeije nauwelijks
eenigen ingang krijgen, daernaer dat men met alle force veel water in dezelve
geworpen hadde, waerdoor het gelukte dat de vlammen eenigsints gestut wierden en
den grooten solder boven dezelve die reets besig met branden was nog geret wiert,
zoodat, hadde zulks eer men het gewaer wiert, nog een korten tijdt aengeloopen,
wellicht niet alleen de geheele boeije maer ook het geheele huijs en andere omliggende
zoude hebben konnen den roof der vlammen worden, temeer omdat men geen klokken
mag klippen en de speijten en ander getuijg om den brand te blusschen nu in slegten
staet zijn en omdat den windt desen nagt zeer hevig uijt het noorden waeijde. Zijnde
niettemin de schaede die in dese boeije veroorsakt is zeer merkelijk, omdat er veele
effecten verbrant en bedorven zijn.
Nu men verneemt ook uijt Oostende dat aldaer een schip met eene rijcke laedinge
gestrant is waer men vreest niet alleen het schip en laedinge en manschap te zullen
verlooren gaen, omdat het schip waer het licht niet wel kan geborgen worden.
CCCXIII gaset van 16 maerte.

(17 maerte 1797)
- fol. 15 - Op den 17 maerte is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de
centrale administratie de volgende bekentmaekinge aengekondigt. De centraele
administratie van het departement der Leije. Aen de bewoonders van het departement.
Burgers, de vereening is eijndelijk bevestigt! Het publick gerugt heeft U reets
verwittigt dat gij volkomentlijk Uwe staetsrechten gaet genieten. Geluckig volk!
Zonder moeijten, zonder revolutionaire prangingen, zonder eenige andere ongelucken
als van eenigen tijdt voor Uwe duer gesien te hebben het tonneel des oorloogs, hebt
gij eijndelijk de zoo lang gewenschte vrijheijd bekomen. Gij makt deel van eene der
grootste mogentheden van Europa, gij hebt eene constitutie, een verbeeldend
gouvernement en in weijnige daegen gaet gij zelve Uwe representanten, Uwe
regeerders en Uwe rechters kiesen. Ongetwijffelt zult gij de weerdigste, de
deugsaemste en de bekwaemste verkiesen. Uwe welvaeren is aen den voorspoed van
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de republick gehegt. Met den Rhijn voor haere grensscheijding te nemen, versekert
ze U eene deursaeme vrede. Maer men moet haere instellingen
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beminnen, om ze te doen zegenen; verre zij van ons het gedagt dat gij mannen zoud
konnen benoemen die dezelve in den grond des herten haeten. Burgers, de
benaemingen moeten het werk van alle zijn, gaet dan op den civieken register teekenen
om het recht te bekomen van te kiesen en om Uw gedeelte in de souvereijniteijt te
versekeren. Wij herhaelen het U, dat gij om te kiesen in de vergaederingen van het
5 jaer en zelfs van het sesde moet ingeschreven zijn voor den 1 germinal (21 maart
1797) aenstaende en dat den civieken register onwederroepelijk zal gesloten worden
op den 30 ventose (20 maart 1797) 's middags in de hoofdplatsen der kantons. Het
tegenwoordig besluijt zal in de twee taelen gedrukt, aengeplakt en afgekondigt worden
overal waer het zal noodig zijn. Heijl en broederlijkheijd. De administrateurs
uijtmaekende de centraele administratie van het departement der Leije. Tegenwoordig
de borgers Honoré Vallé, president; Marchand, Guinard, Tarte, Van Praet,
administrateurs; Karei Joret, commissaris van het uijtwerkende bestier en Henissart
oppersecretaris. Voor overeenkomstige copije, Guinard, vice-president; Henissart,
oppersecretaris(45).

(18 maerte 1797)
Op den 18 maerte wiert op den Burg voor het stadthuijs op een schavot tentoongestelt
door den scherpregter van 10 tot 4 uren een oudt vrouwspersoon van 58 jaeren oudt,
geboortig van Poperinge, wettig overtuijgt zijnde van aldaer verscheijde zoo kleergoet
als andere effecten te hebben gestolen, zijnde t'eijnden dese executie volgens den
inhout van 't placaet dat boven haer hooft hing, verwesen voor agt jaeren tot een
correctiehuijs, waernaer zij voor 't overig van haer leven zal in de versaemelplaets
van alledusdaenige dieven opgesloten worden.

(19 maerte 1797)
Op den 19 maerte zijnde sondag, saeg men wederom het schavot opgeregt en van
10 tot (...) uren is door den scherpregter aen de staek een placaet gehegt van eenen
dief, genaemt Philippe Janssens, geboortig van Brugge, oudt 24 jaeren, die gevlugt
is en die met nog drij andere complicen hebben bestaen te doen eene diefte in
d'herberge Roosendaele(46), buijten de Dampoorte, waerom zij gelijk desen gevlugten
voor 16 jaeren in de ijzers zijn gecondemneert geworden.

(20 maerte 1797)
Op den 20 maerte zijnde decadi of den 30 ventose (windtmaendt), is als naer gewoonte
op de decadidaegen geduerende drij uren op 't carilion gespeelt geworden, zoo nogtans
dat het uijtsteken der drijcaleurige vaendels nu teenemael begint agterblijven.
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Desen naermiddag is den civiequen register van de teekening der borgers gesloten,
zoodat men zal gaen sien wat daeraf zal gaen geworden. CCCXIV gaset van 20
maerte, etc.

(21 maerte 1797)
- fol. 16 - Op den 21 maerte zijnde den eersten germinal, gefixeert tot het openen der
primaire vergaederingen, wiert zulks van's morgens ten 7 tot 8 uren aengekondigt,
door het spelen van 't carilion en het opsteken van het drijcaleurig vaendel op den
thoren en uijthangen van de groote drijcaleurige vlagge voor het stadthuijs. In den
morgen wiert ook bij affixie en trommelinge rond de stadt aen het volk aengekondigt
dat om
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10 uren de primaire vergaederingen zouden worden geopent te weten de eerste in de
gewesen kercke der recoletten, te weten voor de sextien A. en B., de tweede voor de
sextie C. en F. in de gewesen kercke der capucinen en de derde voor de sextie D. in
de gewesen kercke der discalsen en de vierde voor de sextie E in de gewesen kerke
der augustinen. Van 9 tot 10 uren wierden alle de klokken der stadt geluijt en daernaer
een ure op 't carilion gespeelt. In den morgen wiert ook bedektelijk eene lijste
verspreijt van persoonen die (alles wel geconsidereert) dienen gekosen te worden in
de primaire vergaederinge der stadt Brugge voor het vijfde jaer, welke versaemeling
sub N. kan gesien en uijt welke veele zal gevolgt worden. Om 10 uren dan saeg men
de voorseijde kercken geopent en die tevooren zoo geheijligde tempels als swijnstaelen
gebruijken, taefels, lessenaeren, banken en stoelen in 't midden der zelve gestelt
zijnde. Aen den hoogen autaer en in eenige aen de predikstoelen was er in 't Fransch
en Vlaems in groote letteren gehangen een schrift inhoudende dese woorden: ‘het
Fransch volk zal altijdt indagtig wesen dat van de wijsheijd van den keus in de eerste
en verkiesings-vergaederingen voornaemtlijk afhangen de deursaemheijd, de
behoudenis en den voorspoed der republijke’, wanneer nu eene groote menigte van
borgers in dese kerken elk volgens zijne sextie ofte letterwijk vergaedert waeren,
wiert den oudtsten voor president verkosen en drij andere ouderlingen tot assesseurs
en den jongsten der borgers voor schrijver en uijtroeper verkosen, waermede de
vergaedering tot naermiddag ten 3 uren gesloten wiert. Van 2 tot 3 uren wierden alle
de klokken der stadt geluijt en dan een ure op 't carilion gespeelt en de primaire
vergaederingen andermael geopent. Naerdat de lijste der verkiesingsborgers afgelesen
was, wiert elk bij zijnen naem uijtgeropen om zijnen voijs te geven tot opregting van
den generaelen bureau, die zal bestaen in eenen president en vier assesseurs, elk gaf
een toegerolt briefke inhoudende de naemen van vijf persoonen die hij begeerde te
verkiesen en een ander met zijnen naem, alle welke van d'eerste tot de laeste in twee
papieredosen geleijt wiert en uijt welke t'eijnde de meest stemhebbende den bureau
geformeert wiert, nemende dese de plaetse van de tevooren verkosen ouderlingen
aen, zullende in gelijk order alle de verdere verkiesingen gedaen worden. Van 6 tot
7 uren van desen avond wierden wederom alle de klokken der stadt geluijt en daernaer
een ure op 't carilion gespeelt waermede de pligtigheijd van heden gesloten wiert.

(22 en maerte 1797)
Op den 22 en 23 maerte wierden van 's morgens ten 9 tot 10 uren en 's avons van 6
tot 7 uren alle de klokken der stadt geluijt en daer geduerende een ure op 't carilion
gespeelt, gelijk ook van 2 tot 3 uren op 't carilion gespeelt wiert tot aenkonding aen
't volk dat de primaire vergaederingen gingen vervolgt worden en welke men zegt
nog verscheijde volgende daegen aldus te zullen continueeren, terwijl dat er veele
verkiesingen moeten gedaen worden, zoo van de electeurs, municipaliteijt,
vrederegters en assesseurs als andere benoemingen die alle volgens de Fransche wet
door de meerderheijd van stemmen door
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de borgers zullen moeten gekosen worden die zoo in d'een als d'andere kerke
daegelijks in menigte vergaedert zijn en door welke alles zal moeten beslist worden.
CCCXV gaset van 23 maerte, etc.

(24 maerte 1797)
- fol. 17 - Op den 24 maerte zijn 's morgens van 9 tot 10 uren en 's avons van 6 tot 7
uren de primaire vergaederingen aengekondigt en gescheijden met het luijden van
eene klokke zoo in de cathedraele als in de parochiale kercken desers stadt, welk
geluijt van alle de klokken voorseker om de groote kosten te vermijden naergelaeten
wordt, terwijl men voorsiet dat zulks de heele maendt germinal (21 maart 1797 t.e.m.
19 april 1797) zal voortdueren. Van 10 tot 11 uren en van 2 tot 3 uren wordt daegelijks
op 't carilion geduerende eene ure gespeelt, wanneer in de vier voormelde kercken
de primaire vergaederingen beginnen. Tot meerder licht der zelve voor de borgers
die daerin hunne stemme geven, is in 't licht gegeven eene instructie voor dezelve
vergaederingen met de noten waerin men klaer siet wat er moet gedaen en gelaeten
worden en welke beginnende met dese woorden: ‘republique Franceuse, uijttrek uijt
de registers der besluijten van de centraele administratie van het departement der
Leije’, welke versaemeling sub N. kan gesien worden.
Desen morgen is door de heele stadt bekent gemakt geworden dat het appel van
de vijf moordenaers, hiervooren fol. 6 aengewesen, ten eijnde geloopen is en dat de
sententien van Parijs afgekomen is dat dezelve binnen de 24 uren moeten ter doodt
gebragt geworden, welke eene groote ontsteltenis veroorsakt, terwijl zulks morgen
zal uijtgevoert worden.

(25 maerte 1797)
Op den 25 maerte pligtigen feestdag van Maria Bootschap, saeg men heden in plaets
van de pligtige processie die jaerelijks omgedregen wiert vanuijt de parochiale kercke
van St.-Salvators die nu teenemael behalvens rond de kercke omgedregen zijnde,
onderbleven is, eene andere truerprocessie plaetse hebben die mogelijks in meer dan
eene eeuw in Brugge geen plaetse heeft gehadt, dat men vijf moorders tegelijk heeft
zien ter doodt brengen.
Geduerende den gepasseerden nagt was de guillotinne in 't midden van de Mart
agter den vrijheijdtsboom geplaest en quart voor een uren wierden de vijf moorders
op twee voermanswaegens met stroij beleijt, elk met een rood hemde aen en ider bij
hun eenen heer geestelijcken persoon in weereltlijcke kleederen, op de Mart tusschen
eene gewaepende magt van Fransch peerde- en voetvolk gebragt en seffens wiert de
executie volbragt met eene zoodaenige habiliteijt dat eer het een uren begonde te
wekkeren, de vijf ongeluckige reets de weerelt gepasseert en hunne hoofden van
hunne lichaemen afgesneden waeren, als hiervooren fol. 6 breeder vermeit, men
rekent dat de geheele executie 10 minuten geduert heeft en waer 't dat men met den
tweeden die het scherpsnijdende moorttuijg moest passeeren, geene groote moeijte
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hadde moeten doen om hem aen de plank te binden, zoude voorseker de heele executie
geen 7 minuten geduert hebben. Korte maer vreeselijcke en
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afgrijselijcke doodt, dusdaenig dat in menigte persoonen deser stadt, die zulks d'eerste
mael gesien hebben, nu thuijs gebleven zijn om zulks niet meer te zien en zonder de
menigte vremdelingen die gekomen waeren om die nieuwe executie van de
guilitotinne te zien, zou er maer weijnig volk op de Mart geweest hebben. Dat het
gerechte zoo vreet als de voorgaende reijse niet dede scheijnen was dat zij met hun
hemde aen en niet in 't nakte lichaem, het noodtlot des doodts ondergaen hebben,
naerdat hun het rood opperhemde afgedaen was. Dese korte maer aldervreetste
executie volbragt zijnde, zijn de vijf doode lichaemen - fol. 18 - die in een diep
gemakten put ofte gragt onder de gulitonne laegen elk met een hooft geleijt in eene
kiste en door de scherpregters geleijt op de twee waegens vanwaer zij met een geleijde
militaire peerdevolk zijn vertransporteert naer het generael kerkhof, gesticht in 't jaer
1787, buijten de St.-Catarinepoorte, alwaer zij seffens zijn begraeven geworden.

(27 maerte 1797)
Op den 27 maerte om 9 uren 's morgens is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders
van de centraele administratie afgekondigt eene wet behelsende dat den president en
secretarissen der primaire vergaederingen die eenige acten of besluijten laeten
teekenen ofte in stemmen leggen, buijten hetgone de verkiesingen of policie van
hunne sittingen aengaet, daervoor responsabel zijn en gestraft worden met eene boete
van 500 livers ider. Maer zoo die acten of besluijten tot revolte of ongehoorsaemheijd
aen de wet opwekken, zullen zij als misdaedige tegen de veijligheijd der republick
gestraft worden(47). Zijnde die wet in alle de primaire vergaederingen van heden in
zijn geheel afgelesen geworden. Waer in dezelve vergaederingen is voorts
geprocedeert tot de verkiesinge der electeurs, die uijt 12 persoonen moeten bestaen,
zijnde in gewesen recoletten 4, in de capucinen en discalsen elk drij en in d'augustinen
twee bij meerderheijd van stemmen verkosen, zijnde in de discalsen voor mijne wijk
D. voor electeurs verkosen de borgers Joseph Van Nieuwenheuse, soon; B.B. Pol,
advocaet en A1. Van der Fossen, advocaet, zullende door de 12 electeurs de
administratie tribinaelen gedeputeerde voor Parijs moeten gekosen worden(48).
CCCXVI gaset 27 maerte, etc.

(29 maerte 1797)
Op den 29 maerte wiert bij hallegebode van 't stadthuijs afgelesen eene besluijt van
de administratie van het departement der Dijle, behelsende dat er in Brussel primaire
en centraele scholen zullen opgeregt worden, dat het examen van degone die begeerig
zijn om in die schoolen te gaen lessen geven van den 20 germinal (9 april 1797) tot
den 10 floreal (29 april 1797) zal deuren. Dat allen borger van heden zig daertoe
mag laeten inschrijven bij de gemelde administratie. Dat men aldaer zal leeren alles
wat aen eenen burger kan noodig of voordeelig zijn, dat de leeringen 25 livres 's jaers
zullen moeten betaelen en dat de behoeftige aldaer gratis zullen geleert worden, etc.
Daernaer wiert nog een besluijt van de centraele administratie van dit departement
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der Leije afgelesen, behelsende eenige maetregelen voor de verkiesing der
vrederegters en assessuers die in de primaire vergaederingen zullen verkosen
worden(49).
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(30 maerte 1797)
Op den 30 maerte zijnde decadi of den 10 germinal (keestmaendt), is van 's morgens
ten 10 tot 11 uren en van 's middags van 2 tot 3 uren geduerende eene ure op 't carilion
gespeelt, zijnde heden het geluijt der klokken voor de primaire vergaederingen
onderbleven. Ten drij uren van desen naermiddag wierden in de vier voormelde
kercken de primaire vergaederingen geopent met d'aenkonding van de drij vrederegters
of juges de paix, tot welke door de meerderheijd van stemmen voor de stadt Brugge
verkosen zijn de borgers B.B. Pol, advocaet; Madrid Caime, advocaet en
Vanderdonckt(50) in den Berg van Bermhertigheijd welken keus in 't algemeen door
alle welpeijsende is toegejeugt geworden, daernaer is er in de vier kercken tot het
kiesen van 18 assesseurs voor de vreederegters voorts geprocedeert geworden.
CCCXVII gaset van 30 maerte, etc.

Eindnoten:
(38) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 84 en/of 85.
(39) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 101.
(40) In 1517 stichtte Frans I in het Marais de Grâce, de stad Françoise-de-Grâce, later genoemd Le
Havre-de-Grâce en thans Le Havre. Le Havre, Franse stad in het dep. Seine-Maritime, aan de
trechtermond van de Seine. Le Havre is de tweede haven van Frankrijk en de voornaamste
haven voor de transatlantische verkeer. (De Grote Oosthoek Encyclopedie en Woordenboek,
deel 9, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV/Utrecht).
(41) Op 19 februari stemde paus Pius VI er mee in een vredesverdrag met Frankrijk te sluiten.
Bonaparte, die namens Frankrijk onderhandelde, eiste niet dat de paus zijn breven over de
toestand van de geestelijkheid in Frankrijk introk. (J. GODECHOT, La Révolution française,
p. 210).
(42) De zwartzusters (‘castangboomnonnen’) profiteerden van een uitzondering op de wet van 15
fructidor jaar IV (art. 20) voor vrouwelijke religieuzen die actief waren in onderwijs of
ziekenzorg. In Brugge zouden ook de augustijnen en de alexianen (‘cellebroeders’) een beroep
doen op dit wetsartikel. (K. PRIEM, o.c., p. 66-68 en 130).
(43) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 123.
(44) In de stedelijke collecties is geen exemplaar van deze publicatie aangetroffen.
(45) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 124. In dit plakkaat staat vermeld: ‘Voor
over-een-komstige copye, Honoré Vallé, president; Bouffe Desmarais, Opper-Sec.’ i.p.v.
Guinard, vice-president; Henissart, oppersecretaris.
(46) Deze herberg kan geïdentificeerd worden met de hofstede, later kasteel, ‘Rozendael’ of
‘Roozendale’ die in de 19de eeuw (tot 1899) tot het grondgebied van de gemeente Koolkerke
behoorde. Het gebouw verdween rond 1920 bij de aanleg van de Brugse Sint-Jozefsparochie,
zie K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, (...), XIII, Brugge,
1932, kol. 824 en W. WINTEIN, Kaart van de oude gemeente Koolkerke, in: Rond de
Poldertorens, VII (1965), p. 6, nr. 5, voor de legende, ex. van de kaart in: SAB., Gemeentearchief
Koolkerke, nr. 812.
(47) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 121 en/of 144.
(48) De handelaar Jozef van Nieuwenhuyse (1754-1816) lijkt een eerder onopvallende figuur te zijn
geweest in het Brugse sociale leven. Hij was wel lid van de Jacobijnse club. Hij overleed op
72-jarige leeftijd in het krankzinnigengesticht Sint-Juliaans te Brugge (W. BOUSSY, De gegoede
stand te Brugge op het einde van de XVIIIe eeuw (1793-1804), lic. verh. Gent, 1962-63, bijlagen,
p. 284; J. CALONNE, o.c., p. 79 en SAB., Hedendaags Archief: Burgerlijke Stand,
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Overlijdensregister 1816, akte nr. 491). Benoit Balthasar Pol, licentiaat in de rechten en advocaat,
was in 1754 geboren in Torhout. Vòòr 1795 was hij raadspensionaris en griffier van Brugge
geweest. Ook hij was lid van de Jacobijnse club. Van 1797 tot 1800 was hij vrederechter in
Brugge. In 1800 was hij rechter in de Brugse rechtbank, een functie die hij bleef bekleden tot
aan zijn dood op 15 thermidor van het jaar XI, d.i. 3 augustus 1803 (W. BOUSSY, o.c., p. 321;
J. CALONNE, o.c., p. 79; Ph. VAN HILLE, Het Hof van Beroep te Brussel en de rechtbanken
van Oost- en West-Vlaanderen onder het Frans Bewind, 1800-18014, Handzame, 1970, p.
159-163; SAB., Hedendaags Archief: Burgerlijke Stand, Overlijdensregister jaar XI, 15
thermidor). Burggraaf Alexander van der Fosse (1749-1840), hier uitsluitend als ‘borger’ en
‘advocaet’ vermeld, behoorde tot de traditionele ambtsadel. Na een schitterende loopbaan in
de magistratuur werd hij onder koning Willem I nog gouverneur van Noord-Brabant en
Antwerpen (W. BOUSSY, o.c., p. 154; Ph. VAN HILLE, Het Hof van Beroep te Brussel en de
Rechtbanken van Eerste Aanleg in Oost- en West-Vlaanderen onder het Nederlands Bewind en
sinds de Omwenteling van 1830 tot 4 oktober 1832, Tielt, 1981, passim, zie vooral p. 204-205).
(49) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 1 en/of 2.
(50) Voor B.B. Pol zie noot 48. Met advocaat Madrid Caime is bedoeld Jean Charles Alexandre de
Madrid (1760-1838), een Brugse edelman die getrouwd was met Thérèse Caroline Gratienne
Caïmo. Tot 1817 doorliep hij een carrière in de magistratuur. Hij nam ontslag als rechter in
1817 omdat hij als katholiek de eed aan de grondwet van Willem I niet wilde afleggen (Ph.
VAN HILLE, Het Hof... 1800-1814, passim en ID., Het Hof... tot 4 oktober 1832, p. 223-224,
met vermelding van de verkeerde geboortedatum). Ange-Joseph Vanderdonck (1752-1821),
advocaat, was tot aan zijn overlijden vrederechter van het vierde kanton (‘arrondissement’) van
Brugge. Zijn vader was raadsheer en griffier van stad en land van Aalst geweest (W. BOUSSY,
o.c., p. 136; SAB., Hedendaags Archief: Bevolkingsregisters 1809-1830, reg. EF6, p. 141; ibid.:
Burgerlijke Stand, Overlijdensregister 1821, akte nr. 462).

[April]
(2 april 1797)
- fol. 19 - Op den 2 april wiert binnen dese stadt Brugge in den morgen een gerugt
verbreijt dat er geduerende den gepasseerden nagt in d'herberg, genaemt Petit Parijs(51),
Buijten de Smedepoorte, twee menschen vermoort waeren en dat den daeder gevlugt
was, maer men vernam welhaest zulks geene moetwillige moort, maer vegtenderhandt
gebuert te zijn, welke in dezelve herberg wegens eenige verschillen van de
tijdtsomstandigheden voorgevallen was, dusdaenig dat eenen van de drij vegters een
mes gebruijkt heeft en twee zoodaenig gesteken heeft dat hun de darmen uijt den
buijk hingen en in groot gevaer van sterven zijn. Den derden zegt men, heeft eene
steke in de bille bekomen en is op St.-Andries gevlugt, zeggende sommige dat hij
hem zelfs die steke zoude gegeven nebben om te zeggen dat hij ook gekwest was.
Wat er van zijn mag, wordt op verscheijde wijse vertelt en het is altijdt zeker dat er
door de justitie zeer nauwkuerige schouwingen en ondervraegingen desen morgen
aen degone in perijkel van sterven zijnde, zijn gedaen geworden.

(3 april 1797)
Op den 3 april zijn de primaire vergaederingen die nog alle daegen voortdueren en
met het spelen van 't carilion van 10 tot 11 uren 's morgens en van 2 tot 3 uren 's
middags aengekondigt worden, geopent met de bekentmaekinge van de naemen van
18 persoonen, welke bij meerderheijdt van stemmen door het volk tot assesseurs van
de drij vrederegters of juges de paix zijn verkosen geworden. Nu moet door het
generaele volk maer een verkiesinge meer gedaen worden, te weten van de 7 members
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der municipaliteijt, welke dese weke zal plaetse hebben, alle de overige verkiesingen
dan, door alle de electeurs van heele departement moetende ter uijtvoer gebragt
worden. CCCXVIII gaset van 3 april, etc.

(5 april 1797)
Op den 5 april is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centraele
administratie afgekondigt eene wet behelsende dat er voor dit jaer in ons departement
eenen representant voor den raedt der
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ouderlingen en drij voor den raed der vijfhondert moeten benoemt worden. Eene
tweede wet behelst dat aen de jurés die uijt hunne domecilie moeten gaen om hunne
benoeminge te vervollen eene vergoedinge toegestaen wordt van drij livres daegs en
15 stuijvers voor elcke mijle weegs die door hun zoo in het gaen als in het keeren
moet gedaen worden(52).

(6 april 1797)
Op den 6 april is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centrale
administratie afgekondigt en geaffixeert dat de electorale vergaederingen zullen
geopent worden den 20 germinal (9 april 1797) ingevolgen de constitutie dat des
zelfs generaele sittingen zullen moeten gehouden in gewesen kercke der paters
recoletten, tot welke alle de verkosene electeurs van alle de cantons van het
departement der Leije zullen geropen worden.
Hedennaermiddag is er in de vier kercken, hiervooren vermeit, voorstsgeprocedeert
tot den keus van de 7 members van de municipaliteijt, welke als de voorgaende
verkiesingen gebuert met briefkens die door alle stemhebbende burgers in dose ofte
busse geleijt worden. Dan worden alle de voijsen opgenomen in ider kercke en
daernaer saementgebragt in eene der vier kercken waer de meest stemhebbende van
de heele stadt de members van de municipaliteijt zullen uijtmaeken. Naerdat de
bekentmaekinge in de primaire vergaederingen der zelve zal gedaen zijn, zullen de
primaire vergaederingen eijndigen, waernaer als boven geseijt, de electorale
verkiesingen geduerende thien daegen zullen voortgeset worden. CCCXIX gaset van
6 april, etc.

(7 april 1797)
- fol. 20 - Op den 7 april zijnde den feestdag van O.L.V. van de Seven Ween, wanneer
jaerlijks 's morgens ten 8 uren pligtiglijk het beelt van O.L.V. van de 7 Ween vanuijt
de kercke der paters capucinen, die nu gesupprimeert is, processiewijs gedraegen
wiert naer de parochiale kercke van St.-Salvators, is zulks nu teenemael en misschien
voor altijdt onderbleven. Nogtans is dit wondere mirakeleus beelt geconserveert en
van de woede der Fransche ontrokken, terwijl men hetzelve met allen luijster als
naer gewoonte op heden en de twee volgende daegen in St.-Salvatorskercke heeft
geexponeert gesien(53).
Desen naermiddag zijn de primaire vergaederingen de laeste verkiesingen gedaen
van de seven members die de municipaliteijt zullen uijtmaeken en de meeste stemmen
zijn gevalen op de borgers Frans Maroux; Volkaert, vader; Veranneman Pardo;
Vandemaele De Nijs; De peelaert Hoogstraete; Laurins Coepieters; Serdouble,
rafineur(54). Wenschelijk waere het dat zonder tegenkantingen zoo dese als d'andere
verkosene burgers in de bediengen mogten gestelt worden(55).
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(9 april 1797)
Op den 9 april zijnde Palmzondag, is de gewone processie die nu jaerlijks vanuijt
St.-Salvatorskercke sedert des zelfs suppressie omgedregen wiert, nu ook teenemael
onderbleven, even alsof er noijt geene processie omgedraegen hadde geweest.
Integendeel heeft men
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heden zijnde den 20 germinal met het spelen van 't carilion van 10 tot 11 uren en van
2 tot 3 uren 's middags de electoraele vergaederingen op de collegiekamer van
stadthuijs zien vergaederen. In plaets van in de recolettekercke die door de centraele
administratie daervoor eerst bestemt was. Het getal der electeurs uijt alle de cantons
van het departement der Leije, hier in d'hooftplaets aengekomen, bestaet in ontrent
250 persoonen door welke de vier gedeputeerde voor de raeden van Parijs, de leden
der centraele administratie, de leden der tribunaelen, etc. met meerderheijd van
stemmen, in welke het volk zijn vertrouwen gestelt heeft, zullen gekosen worden.

(10 april 1797)
Op den 10 april is bij orders van de centraele administratie van het departement der
Leije bij hallegebode van 't stadthuijs afgekondigt het volgende: uijttrek uijt de
registers der besluijten van de centraele administratie van het departement der Leije
gesien het rapport van haeren derden bureau, 2de sectie. De administratie overwegende
dat de vermindering der garnisoenen ook eene vermindering tewegebrengt in den
krijgsdienst, besluijt naer gehoort te hebben den commissaris van het uijtwerkende
bestier: Art. I. te rekenen van den 1 floréal aenstaende (20 april 1797) zullen de
militaire parken van Brugge, IJper, Oostende en Kortrijk bestaen, te weten: hetgone
van Brugge uijt 5 waegens, hetgone van Oostende uijt 7, hetgone van Iper uijt 8 en
hetgone van Kortrijk uijt 4, in plaets van 15, 21, 24 en 12. II. de municipale
administratien van de voormelde cantons in den voorgaenden artikel zullen op de
arrondissementen aen hun respectivelijk aengewesen door het besluijt van 22 brumaire
(12 november 1796), de proportioneele verdeeling doen van het getal waegens,
geriquireerd door het tegenwoordig hunne verdeeling zal kragt hebben, ten waer
dezelve uijtdrukkelijk herropen wiert door de centraele administratie. III. alle de
dispositien der besluijten van den 22 brumaire (12 november 1796) en 18 nivose (7
januari 1797), degone niet wederropen zijn, behouden hunne kragt. IV. het
tegenwoordig zal gedrukt worden in de twee taelen, afgekondigt en aengeplakt overal
daer het zal noodig wesen. Gedaen in de sittinge van den 19 germinal 5 jaer (8 april
1797) van de republicke door de administrateurs van het departement der Leije.
Tegenwoordig de burgers Honoré Vallé, president; Marchand, Guinard,
administrateurs; Van Praet, doende de fonctie van commissaris van het uijtwerkende
bestier en Henissart, oppersecretaris. Voor overeenkomstige copije, Honoré Vallé,
president; Bouffé Desmarais, sec.-adj.(56) CCCXX gaset 10 april, etc.

(11 april 1797)
- fol. 21 - Op den 11 april wiert bij hallegebode van 't stadthuijs een besluijt van de
centraele administratie afgekondigt behelsende dat er op den 5 floreal aenstaende
(24 april 1797) om 5 uren 's avons in de sael van haere sittingen een examen zal
gehouden worden, waerin alle burgers die begeerig zijn om aengenomen te worden
als publicken notarissen, in de openstaende residentieplaetse zig zullen mogen
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presenteeren. Zij zullen moeten vertoonen de stuks vereijscht door den derden art.
van het
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besluijt van den tweeden complementairen dag. Door den commissaris van het
derectorie moet tegen den bestemden dag den raed der examinateurs bijeengeropen
worden(57).

(13 april 1797)
Op den 13 april zijnde Witten Donderdag, en is als naer jaerelijksche gewoonte
vanuijt de kercke van Jerusalem geene processie omgedregen geworden, even alsof
zulks noijt hadde gepleegt geweest. In plaets van in de menigte kercken, waer jaerlijks
zoo pligtig het H. graf Christi door het volk besogt wiert, zijn er nu slegts in de heele
stadt agt kercken open, daeronder de H. Bloetcapelle gerekent, waer het H. Graf nog
door het volk kan besogt worden, alle de andere tot elks hertszeer gesloten blijvende.
CCCXXI gaset van 13 april, etc.

(14 april 1797)
Op den 14 april zijnde Goeden Vrijdag, hoorde men als naer gewoonte wegens de
electorale vergaedering, die nog alle daege voortduert, het carilion van 10 tot 11 uren
's morgens en van 2 tot 3 uren 's middags spelen, hetzelve gespel ook op d'uren, dat
altijdt gepleegt is niet onderblijvende.
De Fransche wetten geene Heijligdaegen onderscheijdende, saeg men ook heden
op den Burg voor 't stadthuijs het schavot geplant, waer van 9 uren 's morgens tot 's
middags ten 3 uren drij manspersoonen en een vrouwspersoone opgebragt wierden
en door den scherpregter elk met een placaet boven hun hooft geduerende ses uren
voor 't volk tentoongestelt wierden. Zijnde dezelve verders gecondemneert voor het
begaen van eene diefte met braeke op de parochie van Ledeghem, te weten de drij
manspersoonen tot eene straffe van 16 jaeren in de ijzers en het vrouwspersoon tot
eene opsluijting van 16 jaeren in een correctiehuijs. Aen de drij manspersoonen
t'eijnden de executie de ijzers die op het schavot voor hun gelegen hadden, aen hunne
beenen en handen geslaegen wordende.

(16 en 17 april 1797)
Op den 16 en 17 april zijnde de twee pligtige daegen van Paesschen, wiert zulks niet
ontzien van de electorale vergaederinge te vervolgen, even alsof het geenen feestdag
hadde geweest, geduerende dees twee daegen als naer gewoonte ook op 't carilion
gespeelt wordende. Nu weet men voorseker dat naer veele discussien door de
electorale vergaederinge verkosen is voor den raedt der ouderlingen tot Parijs den
borger Marennes van Vuerne(58); de borgers Beijts van Brugge(59), primus van Loven
1782; Ricourt van Cokelaere(60) en Devroi van Iper(61) voor den raedt van de 500,
welken keus in 't algemeen toegejuegt wordt. Ondertusschen is alles in nog open
zijnde kercken zeer truerig, de autaeren voorheen op die daegen zoo luijsterlijk
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verciert, staen nu alleen met kopere kandelaers en d'in d'hooftkerk wort niet dan
koper gebruijkt, de goddelijcke diensten ook alleenelijk door het luijden van eene
klokke (die om bueselingen zoo dikwils luijden) aengekondigt wordende. CCCXXII
gaset van 17 april, etc.

(18 april 1797)
Op den 18 april heeft men 's morgens vernomen dat zekere Tresia Dubisson van
Oostende aengehouden voor het vervalschen van acten en
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het lichten van eene merkelijke somme gelt, haere vangenis heeft weten te ontvlugten
door eenen middel die bijnaer onmogelijk schijnt. Tusschen d'ijzere baeren van de
verijzerden venster van haer kot doorgedrongen zijnde, die men weet nauw genoeg
te zijn om geen mensch te konnen passeeren, heeft zij haer laeken door dezelve laeten
hangen en zig langs dezelve laeten vallen van eene groote hoogte tot op den grond
en is alzoo gevlugt, op welke bijnae onmogelijkheijd in 't algemeen veele speculatien
gemakt worden.

(19 april 1797)
- fol. 22 - Op den 19 april zijnde decadi den 30 germinal, is het spelen op 't carilion,
dat nu geduerende dertig daegen twee uren daegs plaetse gehadt heeft, desen
naermiddag geeijndigt en de groote vlagge voor het stadthuijs en het drijcaleurig
vaendel op den thoren, welke ook dertig daegen geexponeert hebben geweest, zijn
desen naermiddag afgedaen, terwijl nu de kiesingen van de electorale vergaedering
deser stadt voor het departement der Leije nu teenemael afgedaen zijn en de benoemde
borgers zijn de volgende. Gedeputeerden voor den raedt der ouderlingen: Mararmes,
tot Vuerne. Gedeputeerde voor den raedt der vijfhondert: Francois Beijts, tot Brugge;
L.J. Ricour, tot Cokelaere; Charles De Vroe, tot Iper. Opperjuré: Jean Jaques De
Langhe(62), tot Iper. Centraele administratie van het departement der Leije(63): Michiel
Hennessij, tot Waesten; De Croeser, den oudtsten, tot Brugge; Eggremont, tot Kortrijk;
De Burck, tot Brugge; B. Dedeurwaerder, tot Brugge; De Clercq, regtsgeleerden, tot
Reninge; Jacob Moentak, negotiant, tot Brugge; Jouve, negotiant, tot Brugge; La
Francq, regtsgeleerden, tot Brugge; d'Haverskercke, regtsgeleerden, tot Brugge.
Crimineel geregtshof: president, Jacques Devaux, tot Brugge(64). Openbaeren
beschuldiger, Barret, tot Brugge. Greffier, Dekersmaeker, tot Brugge. Civiel
geregtshof: Robijn, tot Kortrijk; Busschop, tot Brugge; Marant, tot Brugge;
Vanlerberghe, tot Oostende; C. Debrouckere, tot Brugge; Jan Slock, tot Brugge;
Delaeter, tot Vuerne; Vanderbeke, tot Oostcamp; Demeij, tot Vuerne; Kesteloot, tot
Brugge; Willaert tot Nieuport; Van Elslande Vandegrisperre, tot Oostende; Gotiant,
tot Wervicq; Dekoninck, tot Iper. Plaetsvervangers: Degeest, tot Rousselaere; Beke,
tot Iper; Neudt, tot Vuerne; J.G. Holvoet, tot Meenen; Charles Holvoet, tot Brugge;
L. Vandenbogaerde, tot Brugge(65).

(20 april 1797)
Op den 20 april heeft men 's morgens vernomen, niettegenstaende het vermoeden
dat men hadde opgevat, dat men Therese Dubisson van Oostende, hiervooren vermeit,
hadde laeten loopen, dat dezelve gister in den avond op de volgende wijse
aengehouden is. Dese zig naer haere ontvlugting verborgen hebbende in een huijs
in 't Palmstraetje en zig daer mogelijks niet veijlig genoeg bevindende, is gegaen
naer eene herberg in 't Boterhuijs waer zij eene pinte bier gevraegt heeft, dog langs
den weg gekeert zijnde, zijn de schaedebeletters seffens toegekomen en hebben haer
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andermael geapparendeert en om het geloop van de menigte volks te vermijden die
er seffens toegekomen was, is dezelve gestelt in eene carosse, bewaert door de
schaedebeletters, seffens naer de
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vangenisse gevoert, waer zij voorzeker om haere loose parten en niet meer te konnen
vlugten zeer nauw zal bewaert ende bewaekt worden. CCCXXIII gaset van 20 april,
etc.

(24 april 1797)
Op den 24 april is uijt dese stadt Brugge naer Vrankrijk vertransporteert geworden
een groot getal klokken, welken men sedert eenige daegen uijt alle de toorens zoo
van de mans als vrouwe gesupprimeerde cloosters zijn afgelaeten geworden en die
alle door eene compagnie in Vranrijk voor eene overgroote somme, gelijk ook alle
degone van geheel het Nederland, zijn gekogt geworden. Zulks gelijk ook de
openbaere verkoopingen van de geestelijcke, zoo meubele als immuebele goederen,
die wekelijks gedaen worden, doen genoegsaem voorsien dat de Fransche nergers
anders om bedagt zijn dan om alle de rijkdommen van het geheele ongeluckig
Nederland te weeren, temeer omdat eene mare, die men zegt zeker te zijn, aen elk
nog meer onruste en droefheijd baert, dat niet alleen de capittels zullen worden
gesupprimeert, maer dat ook alle de klokken, behalvens in elk eene uijt alle de
parochiale en cathetraele kercken zullen weggenomen worden. CCCXXIV gaset van
24 april, etc.

(25 april 1797)
- fol. 23 - Op den 25 april zijnde den feestdag van den H. Marcus(66), wanneer het
jaerlijks de gewoonte was dat vanuijt de cathedraele kercke deser stadt naer degone
van de H. Bloetcapelle eene processie omgedregen wiert, is zulks op heden ook
teenemael onderbleeven en de solemnele misse die men gewoon was te doen in
dezelve Capelle is nu ook in den choor van de cathedraele kercke afgesongen
geworden. Voor de ongeluckige veranderingen wiert heden vooraleer de heelen choor
van 't Donaes zig naer de H. Bloetcapelle begaf, wierden eerst op den Burg eenige
gebeden afgesongen voor het mirakeleus beelt van Maria dat in eene verheven casse
op den hoek van het stadthuijs geplaest was(67), welk beelt nu, als t' zijnen tijde
verhaelt, niet alleen door het Fransch Jacobine gespuijs is afgeslaegen, maer ook
teenemael tot groot hertszeer van alle christene is in stukken geslaegen en verbrijselt
geworden.

(27 april 1797)
Op den 27 april is bij orders van de centraele administratie bij hallegebode van 't
stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige proclamatie van 28 artikelen, nopende
de verwoestende plaege onder het hoornvee, welke hoe langer hoe meerder in de
geheele uijtgestrektheijd van het tevooren Vlaenderen en Brabant tot ons aller meerder
ongeluk toeneemt, dusdaenig dat geheele stallen tegelijk daervan weggerukt worden.
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Behelsende dese artikelen alle de strengste maetregelen die konnen gediscreet worden
om den voortgang van dese zoo verwoestende plaege in 't mogelijks te stutten en
niet verder verbreijt te worden(68). Ondertusschen, tusschen eenen overvloet van
rampen en ellenden die wij beleven en die geheel Europa gevoelt, wordt heden als
een seker gerugt verbreijt dat den vrede tusschen Z.M. den Keijser, Franciscus den
II en de Fransche gesloten is en dat de Nederlanden, dat voor elk als een donderslag
is, door de Fransche zullen geregeert en behouden worden(69). CCCXXV gaset van
25 april.
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Tot den 9 uren van desen avond was alles gerust, wanneer op 't onverwagst eene
vruegt hoorde aenkondigen die het meestendeel onser inwoonders tot in de ziel
ontstelt heeft, alle de klokken der stadt wierden geluijt geduerende twee uren en op
't carilion wiert onophoudelijk tot naer den een uren gespeelt en verscheijde stukken
canon, geplaest op de stadtsvesten, wierden verscheijde afgelost op de aengekomen
tijding van het teekenen van de prelimentairen van vrede tusschen Z.M. den Keijser
ende Koning en de Fransche republijke, die men in 't algemeen vreest tot groot naedeel
van onse Nederlanden te zullen uijtgevallen zijn. Gaset dito.

(28 april 1797)
Op den 28 april wiert 's morgens het groot vaendel op den thooren opgesteken en de
drijcaleurige vlagge voor het stadthuijs gehangen en de canons op de vesten
verscheijde mael afgelost, welke losbrandingen 's middags en 's avons herhaelt
wierden. Van 12 tot 1 uren en van 6 tot 7 uren wierden alle de klokken der stadt
geluijt en telkens daernae geduerende een ure op 't carilion gespeelt. Tot nog toe
nogtans is men in de onsekerheijd wegens den uijtslag der geteekende prelimentairen,
dog alles voorspelt dat wij ongeluckige Fransche staen verklaert te worden.
Des anderdaegs den 29 april wiert buijten alle verwagting het luijden der klokken
en 't spelen op 't carilion op 't onvoorsiens gestaekt, waeruijt veele gissingen gemakt
worden, dat den vrede nog niet ten eijnden is.

Eindnoten:
(51) De nu verdwenen herberg Petit Paris, net buiten de Smedenpoort wordt reeds vermeld in de
17de eeuw en bestond nog in de 20ste eeuw, zie S. VAN OUTRYVE D'YDEWALLE,
Beschrijving der gemeente St. Andries, Brugge, 1930, p. 43, voor de exacte ligging zie R.
PODEVIJN, Cercle Brugge 1899-1989, Brugge, 1989, p. 17-18.
(52) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 145.
(53) Het beeld is nog steeds bewaard in de Sint-Salvatorskathedraal en dateert uit de 17de eeuw, zie
L. DEVLIEGHER, De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge -Inventaris, Tielt/Amsterdam, 1979,
p. 93-94, afb. 155.
(54) Deze verkozenen behoorden meestal tot de nogal gematigde anti-Jacobijnse groep. Sommige
waren evenwel in de periode 1792-1793 papieren leden van de Brugse Jacobijnse club geweest.
Maar de tijden waren veranderd! De adellijke rentenier François Marouckx, geboren in 1765,
was na een korte militaire carrière in Oostenrijkse dienst, schepen van het Brugse Vrije geweest.
Hij woonde op de Sint-Annarei (J. GAILLIARD, Bruges et le Franc, IV, Brugge, 1860, p. 147;
F. VAN DYCKE, o.c., p. 412; W. BOUSSY, De gegoede stand te Brugge op het einde van de
XVIIIe eeuw (1793-1804), lic. verh. Gent, 1963, II, p. 265). Jozef Volckaert (Valckaert), koopman
en in 1787 thesaurier van de Kamer van Koophandel, behoorde toen tot de partij van de patriotten.
Hij woonde op de Markt, waar hij ook een herberg hield. Hij speelde een onopvallende rol in
de Jacobijnse club. Voor een uitgebreide biografische notitie zie MV. 1790, p. 185-186, n. 235.
De adellijke rentenier Jean-Charles Veranneman (1759-1811), sinds 1796 weduwnaar van
Emérence Pardo, had al verscheide bestuursfuncties uitgeoefend tijdens het Ancien Régime.
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(55)

(56)
(57)
(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

Hij verwierf de meeste stemmen (BOUSSY, o.c., p. 402; P. VERHAEGEN, Journal, passim).
De rentenier Jean-Denis van de Maele was nog in 1812 raadslid van de stad (BOUSSY, o.c.,
p. 256-257). Anselme de Peellaert (1764-1817), sinds 1788 getrouwd met Isabelle d'Affaytadi
de Ghistel, was een edelman met Jacobijnse sympathieën. Hij bekleedde verscheidene
bestuursfuncties gedurende de Franse tijd. Hij woonde in de Hoogstraat (W. BOUSSY, o.c., p.
31; Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en traditionalisten, I, p. 262, 310 en 334, II, p. 58-59).
Jacques-Ange Lauwereyns (1770-1830), sinds 1791 getrouwd met Antoinette Coppieters, was
al vòòr de komst van de Fransen actief in het bestuur van Brugge en het Vrije. Na zijn verkiezing
in 1797 was hij zeer kortstondig (tot 14 november) bij het stadsbestuur betrokken. Hij gold als
zeer gematigd tot anti-revolutionair (A. VAN DEN ABEELE, In Brugge onder de Acacia,
Brugge, 1987, p. 185-191). De succesrijke koopman Pieter Serdobbel (1745-1803), al
verscheidene jaren een - zij het niet erg opvallend - aanhanger van de Franse revolutionairen,
had toen al eerder bestuursfuncties bekleed (MV. 1795, p. 74, 82-83; Y. VANDEN BERGHE,
Jacobijnen en Traditionalisten, passim; W. BOUSSY, o.c., p. 366-367).
Opvallend is dat ook in Brugge vooral gematigde burgers tot stadsbestuurders werden gekozen.
Deze tendens was in geheel Frankrijk merkbaar en uiteraard ook in de Zuidelijke Nederlanden.
(P. LENDERS, De aanhechting bij Frankrijk en de overgang naar het moderne regime, in:
België onder het Frans bewind, Brussel, 1993, p. 96).
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 42, nr. 111. In dit plakkaat staat er 17 germinal i.p.v.
19 germinal vermeld. Voor de verklaring van de term ‘Park’, zie noot 14.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 5.
Norbert Félicien Marannes (1740-1807) behoorde tot de vooraanstaande burgerij van Veurne.
Als jong licentiaat in de rechten werd hij eerste raadspensionaris van Veurne. Tijdens de
opeenvolgende bestuurswisselingen bleef hij een belangrijke rol spelen in de Veurnse
administratie. Herhaaldelijk kwam hij bij de hogere overheid tussenbeide in het belang van de
lokale bevolking. Tijdens het Consulaat van Napoleon Bonaparte werd hij in 1800 benoemd
tot ondervoorzitter van het Hof van Beroep te Brussel (W. PAUWELS, Veurne in de Franse
tijd, Veurne, 1990, passim, vooral p. 45, 46, 50, 53, 67, 112; Ph. VAN HILLE, Het Hof van
Beroep..., p. 15-16).
De Bruggeling Frans Beyts (1763-1832) was als gewezen primus van Leuven een bekend figuur
in Brugge. Vanaf 1788 werd hij als substituut van de procureur-generaal van de Raad van
Vlaanderen een van de pionnen van de Oostenrijkse administratie in Vlaanderen. Na de annexatie
van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk koos hij voor een loopbaan in dienst van de
republick. Zijn verkiezing tot lid van de raad van Vijfhonderd was het begin van een afwisselende
carrière als prefect te Blois, procureur-generaal te Brussel, inspecteur-generaal van de
rechtsscholen, procureur-generaal te Den Haag en tenslotte voorzitter van een
uitzonderingsrechtbank in Hamburg. Tijdens de periode van de vereniging met Nederland bleef
Beyts uitgesloten van enig ambt. Hij zetelde wel in het Belgisch Nationaal Congres van 1830
en bracht het in 1831 uiteindelijk nog tot senator en ondervoorzitter van de senaat. (L.
FRANCOIS, Beyts Frans, magistraat en politicus, in: Nationaal Biografisch Woordenboek,
VI, 1974, p. 29-33).
Joseph Ricour, was als landbouwer gedomicilieerd in Koekelare, maar hij dreef ook een
handelszaak in Oostende. In tegenstelling tot de andere verkozenen beschikte hij slechts over
een gering fortuin (J. CALONNE, o.c., p. 154).
Charles Devroe (1758-1815), advocaat uit leper, had al bestuursfuncties bekleed tijdens het
Ancien Régime. Hij werd rijk door het opkopen van nationale goederen in zijn geboortestreek.
Vanaf 1800 koos hij voor een loopbaan in de magistratuur (J. CALONNE, o.c., p. 91, 118 en
154; Ph. VAN HILLE, Het Hof... (1800-1814), p. 16).
Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid Jacques Ignace Jean de Langhe, geboren te Menen
op 7 september 1750 en overleden te leper op 16 september 1813. Tijdens het Ancien Régime
was hij al eerste schepen van leper geweest. Op het einde van zijn leven staat hij geregistreerd
als eigenaar en lid van de raad van het Leiedepartement (A. MERGHELYNCK, Recueil de
généalogies inédites de Flandre, II, Brugge, 1877, p. 552; STADSARCHIEF IEPER,
Overlijdensregister 1813, f. 126v., met dank aan dr. R. Opsommer, stadsarchivaris).
De Centrale Administratie van het Departement van de Leie was opgericht door de Wet van 9
vendémiaire IV (1 oktober 1795) en werd oorspronkelijk geleid door Jacques Devaux, een
republikein van het eerste uur (zie MV 1795, p. 94, n. 267). Op 19 april werd hij dus opgevolgd
door Michiel Hennessy uit Roeselare, die het departement zou leiden tot aan de aankomst van
de eerste prefect op 6 prairial VIII (26 mei 1800). Hennessy, afkomstig uit een familie van uit
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(65)

(66)
(67)
(68)
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Ierland gevluchte katholieken, was voor de Revolutie advocaat en griffier van Waasten geweest.
Hij was heel wat gematigder dan zijn voorganger en stond niet zeer positief tegenover het
Directoire, dat toen in Parijs aan de macht was. Na 1800 bouwde hij een loopbaan op in de
magistratuur in Brugge en in leper. (P. VERHAEGEN, La Belgique sous la domination française,
1792-1814, dl. III, Brussel-Parijs, 1926, p. 361; Ph. VAN HILLE, Het Hof... (1800-1814), p.
159, 161, 175, 176; L. VAN ACKER, De familie Hennessy van Roeselare, in: Biekorf 64 (1963),
p. 305-307).
De voormalige ‘commissaire du Directoire’ van het Departement werd dus voorzitter van de
Criminele Rechtbank van het Departement. Bij de verkiezingen van germinal jaar VII (maart-april
1799) werd hij lid van de Raad van Vijfhonderd. Bij zijn overlijden op 13 mei 1807 was deze
overtuigde Jacobijn lid van het Napoleontisch Corps Législatif (zie Ph. VAN HILLE, o.c., p.
155 en 156 en MV 1795, p. 95, n. 267 en J. CALONNE, o.c., p. 23).
Deze rechtbank die voor het hele departement bevoegd was, bleef slechts enkele jaren bestaan:
in het jaar VIII (1800) werd de rechtbank van het departement vervangen door verscheidene
arrondissementsrechtbanken, zie Ph. VAN HILLE, Het Hof... (1800-1814), p. 155-201. Dit
werk bevat ook biografische gegevens over de magistraten die deze rechtbanken moesten
bemannen.
Hier moet worden opgemerkt dat het de eerste keer is dat Van Walleghem aandacht heeft voor
de liturgische viering met processie voor het feest van de H. Marcus.
Zie MV. 1796, f. 74 en n. 55.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 24.
Op 1 oktober 1795 had de Franse Conventie eenzijdig de inlijving van de Oostenrijkse
Nederlanden bij Frankrijk beslist. Ondertussen rukte in april 1797 Bonaparte vanuit Italië naar
Wenen op. Op 18 april kwam hij met de Oostenrijkers in Leoben overeen dat de Zuidelijke
Nederlanden definitief aan Frankrijk werden afgestaan. Het uiteindelijke vredesverdrag van
Campo Formio (17 oktober 1797) bevestigde deze overeenkomst. (P. LENDERS, o.c., p. 80).

[Mei]
(1 meij 1797)
Op den 1 meij was 's morgens het groot vaendel voor 't stadthuijs en 't gone van den
hallethooren weggenomen en alles was zoo stil alsof er noijt van vrede gehandelt
hadde geweest, zelfs wegens den 1 meijdag als naer voorgaende gewoonte niet op 't
carilion gespeelt wordende.
Heden is bij hallegebode bij orders van de centraele administratie van 't stadthuijs
afgekondigt: de administratie central van het departement der Leije verwittigt haere
geadministreerde dat ingevolgen den inhout van de wet van 19 vendemiaire 4de jaer
(11 oktober 1795) de instelling van haere nieuwe leden publijkelijk zal gedaen worden
door de afgaende leden op den 15 floreal (4 mei 1797) om 4 uren naermiddag in de
gewonelijcke saele van haere sittingen, gedaen tot Brugge in de sitting van den 11
floreal 5 jaer (30 april 1797) van de republicke. - fol. 24 - Tegenwoordig de burgers
Honoré Vallé, president; Guinard, Tarte, administrateurs; Van Praet, doende de
fonctie van commissaris van het uijtwerkende bestier en Bouffé Demarais, secret.-adj.
Voor overeenkomstige copije Honorée Vallé, president; Bouffé Desmarais, secret.-adj.
CCCXXVI gaset van den 1 meij, etc.

(3 meij 1797)
Op den 3 meij wiert 's morgens het groot vaendel op den thoren opgesteken en de
groote vlagge voor het stadthuijs uijtgehangen, van 12 tot 1 ure 's middags en van 6
tot 7 uren 's avons wierden alle de klokken
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der stadt geluijt, de canons van de stadtswallen wierden verscheijde mael gelostbrant
en het carilion speelde bijnae onophoudelijk geduerende den heelen dag tot laet in
den nagt wegens de zekere aengebragte tijding die desen naermiddag door het blaesen
van de trompette door de gardarmerije verselt met een groot vaendel en den etat-major
onser besetting in alle Straeten afgekondigt wiert dat de prelimentairen van vrede
tusschen Z.M. den Keijser en de Fransche republijke gesloten zijn, behelsende de
afkonding die ook van 't stadthuijs desen morgen gepubliceert is. Dat den adjudant
generael Sobes uijt de armee van Italien tot Parijs aengekomen is en aen het Directorie
de geteekende prelimentairen aengebragt heeft, die dweers door Duijtsland gekomen
is en overal de vijantlijkheden heeft doen staeken. De artikels zijn: 1. den Keijser
staet de Nederlanden en de vereenigde departementen aen Vranrijk af; 2. hij erkent
onse grensen, voorgeschreven door de conditien; 3. de instelling en onafhanglijkheijd
der republijken van Lombaerdijen. Dusdaenig zijn de zoo maetige als loffelijcke
conditien die ons een deursaemen vrede versekeren. Nu zien men dus in eenmael
alle hope verloren van onder de gehoorsaemheijd van het Huijs van Oostenrijk
wederom te keeren en aen wat ongelucken staen onse ongeluckige nu onder de zekere
Fransche regeering niet al bloot gestelt te worden(70).
Een ander besluijt heden van 't stadthuijs bij orders van de municipaliteijt
afgekondigt behelst dat alle borgers desen avond van 9 tot 11 uren, hunne woonsten
met licht moeten vercieren op de boete van 18 livres tournois voor elk in 't besonder
door wie zulks zoude naegelaeten worden. Ingevolgen dese publicatie zijn desen
avond de publijke gebouwen en alle huijsen der stadt met licht geillumineert
geworden.
Een andere publicatie heden van 't stadthuijs bij orders van de municipaliteijt
afgekondigt behelst uijttrek uijt de registers van de besluijten der municipale
administratie van het kanton van Brugge. De municipale administratie van het kanton
van Brugge verwittigt haere geadministreerde dat zij den 15 der loopende maendt
floreal (4 meij) ten negen uren voormiddag in de sael van haere sittingen in het huijs
der gemeente en publickelijk zal procedeeren volgens de wijse voorgeschreven door
de wet van 19 vendemiaire 4de jaer (11 oktober 1795) tot de instellinge van de nieuwe
municipaliteijt, bestaende uijt de burgers Joseph Volckaert, Veranneman Pardo,
Anselmus De Peelaert, Van de Maele Denijs, Van der Plancke Muelenaere, Francois
Maroux-Simon, J.B. Lauwereijns De Diepenhede(71). Gedaen in de sitting van den
13 floreal 5de jaer (2 mei 1797), tegenwoordig de burgers Charles De Tillij, president;
Jaques Herdeboudt, Pieter Goddijn, Louis Utterwulghe en Jean Deschrijvere,
officieren municipael; Coppée, doende de functie van commissaris van het Derectorie
en Schourion, secretaris-adjoint. Voor overeenkomstige copije, Charles De Tillij,
president; Schourion, secretaris-adj. Ingevolgen de voorgaende ordonantie was desen
avond zeer ongerustig door de menigte van canons en luchtfijseijken die er alom
afgeschoten wierden en door het onophoudelijk luijden van alle de
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klokken en 't spelen van't carilion welke begonst ten 9 uren van desen avond en maer
ten twalf uren een eijnde nam en wat de illuminatie van de huijsen aengaet: dese
zoude zekerlijk luijsterlijker geweest hebben zoo er voor de wederkomst van den
Keijser hadde triumphe geweest.

(4 meij 1797)
- fol. 25 - Op den 4 meij 's morgens van 6 tot 7 uren, 's middags van 12 tot 1 uren en
's avons van 6 tot 7 uren zijn alle de klokken der stadt geluijt geworden welke door
't spelen van 't carilion geduerende eene ure gevolgt wiert wegens de berichten van
vrede die gisteren bekent gemakt zijn. Van 9 tot 10 uren is ook op 't carilion gespeelt
geworden tot aenkondigt van d'instellatie van de nieuwe municipaliteijt zooals gisteren
bekent gemakt is, volgens de Fransche wetten de oude municipale door de nieuwe
vervangen wordende. Zulks heeft heden gevolgentlijk ook plaetse gehadt nopende
d'instellatie van de juges de paix en assesseurs van de tribunaelen en eijndelinge om
vijf uren van desen naermiddag van de vijf members van de centraele administratie
gekosen in de primaire en electorale vergaederingen van germinal, zijnde vervolgens
alle de oude bediende buijten bediening gestelt geworden. Nu zal den tijdt gaen leeren
op hoedaenige forme als dese nieuwe bediende door het volk verkosen zullen gaen
regeeren, welke men voorsiet en vreest, zoo haetelijk te zullen worden als de
voorgaende, omdat zij de haetelijcke Fransche wetten zullen moeten voltrekken,
welke besonder ten laste van den geestelijcken staet staen uijtgevoert te worden.
CCCXXVII gaset van 4 meij, etc.

(5 meij 1797)
Op den 5 meij is bekent gemakt geworden den korten inhout van de redenvoeringe
die den burger De Burck, president van de afgaende regteren van den tribunael civil,
gedaen bij des zelfs nieuwe instellatie. Hij gaf aen het publick dat in de saele in alle
stilswijgentheijd in menigte vergaedert was, rekening van de werkingen, van den
regtsbank geduerende zijne zitting verricht, hij overliep de menigte van moglijkheden,
die den regtsbank heeft moeten overwinnen, aleer hij zijne zitting heeft konnen
openen en hoedat eene valsche en ongerijmde vreese, veele bekwaeme mannen
hadden doen weijgeren de openbaere bedieningen te aenveerden. ‘Nauwelijks’, zijde
hij, ‘konden wij twee derden van het getal der rechters die er noodig waeren
bijeenbrengen om aen de justitie haeren loop te geven, maer hetgone ons ontbrak in
het getal der rechters, wiert vergoet en vervolt door den iver en de werksaemheijd
en het alzoo dat eene sectie alleen, op den tijdt van veerthien maenden,
negenthienhondertennegenenveertig sententien heeft uijtgesproken, waeronder
duijsententagentig devenitive bevonden worden.’ ‘Wij zijn menschen’, riep hij uijt,
‘en sekerlijk en hebben wij de laetdunkchtheijd niet van ons te laeten voorenstaen,
dat wij geene misslaegen begaen hebben, maer eventwel is. dat zeker dat al hetgene
den iver, de werksaemheijd, de suijverheijd van de wille, de regtveerdigheijd van
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het hert hebben konnen bijeenbrengen, gestaedig onse sententien heeft vergeselschapt.
Wij hebben onse vergelding gevonden in de meerderheijd der toejeugingen onser
medeburgers, maer
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hetgene ons het meest genoegen heeft aengedaen, is het gevoelen van onse gewisse,
wanneer wij door onse tusschenkomst de pleijtende partijen konden vereenigen: de
gelegentheden van te dienen voor bevredigers, kwaemen ons daegelijks voor, de
betaelingen gedaen in assignaten waeren danaf dickwils het voorwerp, het is geweest
met te spreken aen de - fol. 26 - menschlieventheijd van de heerschers en aen het
gewisse van de schuldenaers dat wij meer dan tweehonderd mael twee partijen bijeen
gebragt hebben, wanof den eenen of den anderen zijnen vollen ondergang zoude
gevonden hebben in de sententie volgens de strenge grondregels van het recht.’ Desen
redenvoeringe, waervan maer een kort begrijp bekent gemakt is geworden, is
grootelijks toegejeugt geweest en het is als een verlies voor het publick dat den burger
De Burk dezelve in zijn geheel niet en heeft laeten overgaen tot den druk. Naer het
eijndigen van de aenspraek en het voorlesen van de processen verbael van benoeminge
der regteren, door de electeurs gedonomeert, als fol. vermeit, hebben de nieuwe
bedienaers onder herhaelde toejeugingen hunne plaetsen genomen en zijn vervolgens
in hunne bedieningen geinstalleert geworden.

(6 meij 1797)
Op den 6 meij is vanwegens den openbaere beschuldiger J.F. Baret het volgende
geaffixeert en bekent gemakt geworden. Brugge den 15 floreal 5de jaer (4 mei 1797).
Algemeijne veijligheijd. J.E Baret, openbaeren beschuldiger bij het crimineel
geregtshof van het departement der Leije, verwittigt tot onderrichting zijne
medeburgers. Frans Viaene, ontrent dertig jaeren oudt, groot vijf voet en twee duijm,
zwarte winkbrauwen en hair, blauwe oogen, bruijn aensicht, gekleet met een frak
van blauwe friche, bleekblauwe veste en broek, gestripte coussens van hetzelve
caleur, wonende te Geijle bij Sluijs(72), departement der Schelde, beschuldigt met
eene peerdediefte, is den 12 deser maendt floreal (1 mei 1797) ontsprongen uijt de
handen van de garden die hem naer den vrederegter van het kanton van Damme
bragten. De burgerlijcken of militaire magten die hem zouden vinden, worden aensogt
om hem op staende voet voor den rechter van het kanton van Damme te doen brengen
en mij daeraf te verwittigen. Den openbaeren beschuldiger J.F. Baret.

(7 meij 1797)
Op den 7 meij zijnde den eersten sondag van meij op welken sedert de algemeene
veranderingen den pligtigen feestdag van het H. Bloet geviert wordt, zaeg men heden
alles behalvens dat met weijnige pligtigheden de gewone diensten in de cathedraele
kercke en H. Bloetcapelle gedaen wierden, alles afloopen alsof het eenen zimpelen
werkdag zoude nebben geweest. Het daegelijks gaen van den ommegang door de
generaliteijt der kercken deser stadt, die nu meest alle gesupprimeert zijn, is teenemael
onderbleven, gelijk ook de zoo pligtige processie die jaerlijks met zooveel luijster
rond den ommegang omgedraegen wiert. Dus ziet men de heele godtvrugtigheijd
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onser voorvaederen verdwijnen en weijnig menschen ziet men nog den ommegang
gaen. Wat ziet men meer? De foire als op eenen werkdag openen, alom koopen en
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verkoopen en meer baldaedighedigheden pleegen, alsof den godtvrugt onser
voorvaderen teenemal verdwenen en gansch tenietgebragt waeren.

(8 meij 1797)
Op den 8 meij heeft men zien voortdueren de openbaere verkoopingen die sedert
eenige daegen verkogt zijn in de verscheijde gesupprimeerde cloosters deser stadt.
Niet alleen worden daer alle de te bevinden muebelen verkogt, maer ook alle het
kerkgewaet tot de H. vaeten en kelken, de predikstoelen, zitzels, schilderien,
bichtstoelen en boeseringen(73) en alles dat er in de kercken gevonden wordt.
CCCXXVIII gaset van 8 meij, etc.

(9 meij 1797)
- fol. 27 - Op den 9 meij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de nieuwe
municipaliteijt de eerste proclamatie gedaen behelsende van woort tot woort het
volgende. Vertoonschrift. De administrateurs, uijtmaekende de municipale
administratie van het kanton van Brugge. Aen haere geadministreerde burgers. Onse
eerste plicht op den tijdt van onse instellatie in de belangende functien tot welke
Uwen keus ons heeft geropen, is van U voor oogen te stellen de grondstellingen die
onveranderlijk den basis zullen zijn van ons administratif gedrag. In het aennemen
van onse benoemingen hebben wij wel gevoelt, burgers, de swaerte van den last die
gij ons oplegt. Gewoon, gelijk gij sedert langen tijdt, van aen het vaderland alderleije
sacrificien te doen, wij hebben niet gedagt te konnen weijgeren te doen hetgone van
onse werkingen en sorge. Onsen eenigen loon, gij weet het, zal zijn in de getuijgenisse
van ons gemoed en in de goedkueringe der goede burgers. Maer wat aengenaemer
loon zouden wij konnen wenschen? Wij gaen ons dan zonder ophouden begeven tot
het versekeren van Uw geluk en Uwe ruste. De omstandigheden, het is waer, en
laeten ons nog niet toe ons te vleijen van tot dit oogwit te geraeken zonder tegenstant.
Maer niet zal ons den moedt doen Verliesen en indien wij de glorie niet en behaelden
van U geluckig te maeken, wij zullen ten minsten de verdiensten hebben van daertoe
den wille gehadt te hebben. Nogtans burgers, wij zullen het U niet verbergen, het
werk van U geluk en hangt van ons alleen niet af, het is noodig dat gij daertoe ook
medewerkt. Geen geluk zonder eendragt en overeenkomst. Tragt dan van maer een
en dezelve familie te maeken, onder het gesag der magistraten, die gij met Uwen
keus vereert hebt. Vergeet voor eeuwig dese oneenigheden en den haet van
partijdigheijd die altijdt de voornaemste instrumenten zijn van het ongeluk des volks
en die zonder twijffel alle onse poogingen vrugteloos zouden maeken. Gehoorsaemt
aen de wetten en aen de overheden die er de stemme van zijn. Eerbiedigt niet alleen
de persoonen en eijgendommen, maer zelfs de particuliere opinien, zoo politijke als
godtsdienstige, welkers openbaering de gemeene ruste niet en stoort. De dwaeling
van sommige menschen geeft ons wel het regt van hun te beklaegen en te tragten
van hun met broederlijkheijd uijt hunne doolingen te trekken, maer noijt hetgone
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van hun te stooren en te haeten. Zulks burgers, zijn de grondstellingen die den
geduerigen maetregel gaen worden, van ons gedrag ten Uwen opsichte. Zulks zijn
de nuttige
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raetgevingen die den wensch van Uw geluk aen ons alle voorenhoud en waeraf wij
ons eene plicht zullen maeken, U het eerste voorbeelt te geven. Ingevolgen den III
artikel van den eersten tijtel der wet van den 20 september 1792, wij verwittigen U
dat wij met absolute meerderheijd van stemmen, provisionelijk benoemt hebben den
burger De Diepenhede, onsen medeamptenaer, tot den plaetse van publicken officier
in dit kanton. Gedaen in de sittinge tot Brugge van den 16 floreal 5 jaer (5 mei 1797)
der republijke. Tegenwoordig de borgers Joseph Volckaert, president;
Veranneman-Pardo, Van De Maele-De Nijs, Van der Planke-Muelenaere, Fr.
Marouckx-Simon en Lauwereijns-De Diepenheede, administrateurs; Anselmus De
Peelaert-Ghistelles, administrateur, doende provisionelijk de functie van commissaris
van het uijtwerkende Directorie en Scourion, secretaris-adjoint. Voor copije conforme,
Joseph Volckaert, president; Scourion, secret.-adj.(74)

(decadi 1797)
Op heden zijnde decadi den 20 floreal (bloemmaendt), is de foire welcke over jaer
op die sotte Fransche daegen heeft moeten gesloten blijven, geopent en daerop verkogt
als op andere daegen. Als naer gewoonte wordt drijmael daegs op dese daegen op 't
carilion gespeelt en het uijtsteken der drijcaluerige vaendels uijt de huijsen onderblijft
teenemael alsof zulks noijt gedaen waere.

(11 meij 1797)
Op den 11 meij is er binnen dese stadt Brugge een ander tijding, welke tot veelen
hun genoegen, als zeker opgegeven wordt, verbreijt, dat den vrede gesloten is en dat
de Nederlanden aen het huijs van Oostenrijk zullen wederkeeren, met voegt erbij dat
den artshertog Carel met de naergelaeten princesse van Vrankrijk zal trouwen en
gouverneur-generael deser landen zijn(75). Ach! Mogt die geluckige tijding haest
uijtgewerkt worden. CCCXXIX gaset van 11 meij, etc.

(12 meij 1797)
- fol. 28 - Op den 12 meij is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de
municipaliteijt het volgende besluijt afgekondigt, behelsende dat alle grafsteenen,
sarken ofte batavien exteerende(76) in de kercken der afgeschafte cloosters zullen
wedergegeven worden aen de familien die dezelve zullen reclameeren. De reclamatien
moeten ingegegeven worden in den bureau van den etat-civil, zonder welke geene
reclamatien zullen geaccepteert worden(77). Daernaer wiert eene waerschouwinge
gepubliceert dat er in dese stadt geheele en halve keijserlijcke kroonen circuleeren,
de heele van het slag van 1766 en de halve van het slag van 1789 die zeer wel
naergemakt zijn. Dezelve zijn kennelijk aen het caleur, van eene compositie van tin
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gefabriqueert zijnde en van een blauagtegen caleur, ook zijn de cordons(78) slecht
naergemakt en genoegsaem kennelijk tegens de goede kroonen. Eenider zooveel
mogelijk zijnde aensogt wordende om te helpen medewercken opdat de daeders
zouden mogen ontdekt worden(79).

(14 meij 1797)
Op den 14 meij is den heer Frans Beijts met zijne vrouw in den morgen met een
kostelijcke voiture, bespannen met vier peerden, naer Parijs vertrokken om volgens
de verkiesinge door de electeurs gedaen, sitting te
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gaen nemen met de andere verkosene van alle de departementen in den raedt der
500. Men verhoopt in 't algemeen dat onse landen, nu hunne representanten hebbende,
voor 't welvaert van ons alle zal gesorgt worden. Heden zijnde sondag is wederom
de foire geopent, nu geen het minste verschil tusschen de sondaegen en de werkdaegen
tot schande van 't christendom meer gemakt wordende.

(15 meij 1797)
Op den 15 meij verneemt men dat er tot Thielt verregaende beroerten hebbe plaetse
gehadt tusschen Tillij, directeur tot het afhaelen van de klokken uijt de gesupprimeerde
cloosters en zijne werklieden, die van het volk aldaer eenige mishandelt en geslaegen
zijn, zooverre dat zij de klokken hebben moeten laeten hangen, maer aen de troupen
die seffens daer naetoe getrokken zijn, zullen de klokken seffens moeten gelevert
worden. CCCXXX gaset van 15 meij, etc.

(17 meij 1797)
Op den 17 meij is vanwegens J.F. Baret, openbaeren beschuldiger van het tribunal
crimineel, het volgende bekent gemakt en geaffixeert geworden. Den al te bekenden
Swartte Pier, geseijt Pieter Rotties, die langs alle zijden door de wet vervolgt wiert,
heeft eijndelinge in Holant den welverdienden loon van zijne schelmstukken
geworden. Hij is er benevens drij van zijne makkers met de galg gestraft geworden.
Zijne naervolgers moeten weten dat de regeering der wet, dag bij dag vaster gestelt
wordt en dat niet eenen misdaediger haere strenge geregtigheijd ontsnappen zal.
Hieruijt ziet men klaer dat guillotinne in Holand, dat ook Fransch is, niet gebruijkt
wordt, etc.

(18 meij 1797)
Op den 18 meij is in 't licht verschenen en publick verkogt: waerschouwinge aen het
volk door J.G. Huleu, ardtsprister der Metropolitaene kercke van den H. Romoldus
tot Mechelen, over zijn gevoelen ten opsichte van de declaratie die door de republick
van de geestelijcke wordt geeijscht, waeruijt het schijnt dat die declaratie door de
leden van den geestelijcken staet vermag gedaen te worden(80). Zulks niettegenstaende
nogtans, verneemt men met hertszeer dat hieruijt groote onlusten en disorders staen
te spruijten omdat in Brabant waer die declaratie reets is afgeeijscht, den eenen
geestelijcken die doet en den anderen niet, waeruijt volgt dat de kercken zoo in de
steden als ten platten lande gesloten worden, waer de geestelijcken weijgeren te
volkomen aen hetgone hun door de wet opgeleijt wordt. CCCXXXI gaset van 18
meij, etc.
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(21 meij 1797)
Op den 21 meij zijnde sondag en den eersten dag dat de foire geeijndigt was, saeg
men aen dezelve eene wagt schaedebeletters staen om te beletten dat niemant die op
dezelve geene affairens hadde om zijn kraem op te pakken, op dezelve mogte gaen,
waerdoor seffens de verkoopinge opgeschort wiert, welk geschiede bij orders van
de municipaliteijt, zoodat er niettegenstaende de protestatien die sommige van de
foire deden om nog te verkoopen, temeer omdat er veele buijtelieden in stadt waeren,
alle verkoopinge opgeschort is geworden.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

43

(22 meij 1797)
Op den 22 meij is de vijfthiendaegsche devotie van het H. Bloet geeijndigt zonder
dat men in dien tijdt eenige de minste pligtigheijd, dan het gaen van den ommegang,
buijten de kerk heeft zien verrichten. Nu zijnde den eersten dag van de cruijsdaegen(81),
zijn ook de gewone processien, die van d'eene kerke naer d'ander omgedregen
wierden, geduerende dees drij daegen teenemael onderbleven en de diensten zijn
alleen in de kerken verrigt geworden. CCCXXXII gaset 22 meij, etc.

(23 meij 1797)
- fol. 29 - Op den 23 meij zijn bij hallegebode bij orders van de municipaliteijt [bij
hallegebode] van 't stadthuijs twee besluijten afgekondigt, behelsende verscheijde
maetregelen tot het herstellen van de aerdewegen in de plaetsen waer ze, zoo door
den oorloog als andersints, slecht of ongebruijkbaer zijn, welke tegens den 15 messidor
(3 juli 1797) zullen herstelt worden(82).

(24 meij 1797)
Op den 24 meij zijnde den derden cruijsdag, is alleenelijk gelijk op den eersten en
tweeden cruijsdag, in alle de parochiale kercken deser stadt naer d'hoogmissen eene
solemnele misse betrekkelijk tot de feest afgesongen, zoodat men nu niets buijten
het beluijk der kercken ziet verrichten en teenemael onderblijven de zoo pligtige
processien met de cruijsen, die jaerlijks van d'eene kercke naer de andere omgedregen
wierden in welke ten bijwesen van alle de geestelijkheijd van alle de parochiale
kercken in ider kercke eene solemnele misse afgesongen wiert. Heden is voor d'eerste
mael sedert de veranderinge der tribunaelen, door d'electeurs gekosen, den tribunal
crimineel geopent onder het presidentschap van d'heer Devaux, naerdat den
openbaeren beschuldiger J.F. Baret eene zielroerende redenvoering vooraf gedaen
hadt, begonst men met het onderhooren der getuijgen ten laste van sekeren Brabander
van Gistel, beschuldigt van diversche requisitien en geltafperssingen op zijnen chef
gedaen te hebben. Nu heeft den tribunal eene heele andere forme, den troon onder
welke den president was geseten is er weggenomen en een groot drijcaleurig vaendel
is boven zijn hooft blijven hangen. Nu hebben de rechters geene hoeden met
drijkantige pluijmen meer, maer alleen ordinaire hoeden, ook zijn er de plaetsen waer
de jurés zitten op eene andere en gemakkelijker forme verandert en herplaest
geworden.

(25 meij 1797)
Op den 25 meij zijnde den feestdag Ons-Heere-Hemelvaert, is als van oudts geplogen
in alle de parochiale kercken deser stadt door de godtvreesende jonkheijd met de
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grootste pligtigheijd en geluijt der klokken gedaen de eerste H. communie, welke nu
sedert eenige jaeren op bevel van den overleden bisschop gedaen was op den sondag
voor Ons-Heeren-Hemelvaert, zoodat nu die gewoonte op den ouden voet is gebragt
geworden. CCCXXXIII gaset van 25 meij, etc.

(26 meij 1797)
Op den 26 meij is vanwegens J.F. Baret, openbaeren beschuldiger van het tribunal
crimineel, het volgende bekent gemakt geworden. Den tribunael crimineel van het
departement der Leije heeft eergisteren zijne eerste publicke sitting gehouden, sedert
de verkiesingen. Den borger
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Devaux heeft in dezelve de plaets van president bekleet, met die weerdigheijd, welke
tot zoo een uijtmuntende plaets behoort en die men reets in hem bespuert had, wanneer
hij bij het civiel gerechtshof gelijcke plaets bekleede, men heeft er de saek verhandelt
van den burger De Brabander (gewesen agent municipael der commune van Leke,
en insaemelaer der gedwongen leening van het kanton van Ghistel), beschuldigt met
de misdaed van onbehoorlijcke schatting. Den besonderen jurij van vonnis, bestaende
uijt agtbaere persoonen, heeft aen dien borger het recht gedaen 't welk hem behoorde.
De toehoorders hebben niet konnen laeten van toe te juegen wanneer den president
zeijde dat hij in vrijheijd gestelt wiert en zig zelven verheugde en de juréen geluk
wenschte omdat zij in den eersten aenvang van zijne zoo gewichtige bediening het
vermaek had van eenen egtgenoot aen zijne vrouw, eenen vaeder aen zijne kinderen
en eenen onschuldigen aen de vrijheijd weder te geven. Desen naermiddag is ook in
het tribunal correctioneel op vrije voeten gestelt geworden Theresia Dubisson,
beschuldigt als hiervooren fol. 21 en 22 verhandelt en welke naer haere ontvlugtinge
zeer nouw hadde bewaert geweest omdat men in 't algemeen hadde verwagt dat dese
in den tribunael crimineel zoude hebben moeten verschijnen en overtuijgt zoude
geworden hebben van de faiten waermede zij betegen was.
Desen naermiddag is ook in d'abdije van St.-Andries, buijten dese stadt, staende
op de plaetse van de parochie van den zelven naem, publikelijk aen de meest biedende
in contant gelt verkogt, niet alleen menige kassen en boeseringen, vloeren en anders,
maer ook alles hetgone in de kercke te bevinden was, de autaeren, orgel, doxal,
predikstoel, bichtstoelen, de boeseringen en kassen tot zelfs den vloer der kercke en
alles dat er te bevinden was om door de koopers afgebroken te worden, bemerkingen,
etc. hoe alles verdestrueert wordt.

(28 meij 1797)
- fol. 30 - Op den 28 meij van 8 tot 10 uren 's avons is bij orders van de municipaliteijt
op 't carilion gespeelt geworden en eenige losbrandingen van drij groote stukken
canon die op de stadtsvesten laegen, kondigden tusschen 9 en 10 uren aen de feest
van de victorien en dankbaerheijd die op morgen door de Fransche zal geviert worden.

(29 meij 1797)
Op den 29 meij zijnde decadi of den 10 prairial of grasmaendt, wiert 's morgens om
5 uren de feest der dankbaerheijd en victorien aengekondigt aen het volk door
verscheijde losbrandingen der zelve stukken canon van gisteravond en van 6 tot 7
uren wiert op 't carilion gespeelt. Het groot drijcaleurig vaendel was op den thoren
opgesteken en boven hetzelve eenen bondel lauwertakken tot teeken der aenstaende
vrede, ook was de groote vlagge voor het stadthuijs uijtgehangen geworden. Alles
bleef gerust tot 's middags om 3 uren wanneer tot 6 uren op 't carilion gespeelt wiert.
Om 4 uren wierden verscheijde losbrandingen der stukken canon op de stadtswallen
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herhaelt, wanneer alle de members der geconstutioneerde magten elk met hun
drijcaleurig vaendel hun naer de Mart begaeven, vooropgaende een detachement
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peerdevolk en gevolgt wordende door schoon kruijgsmusik, den optogt door een
detachement voetvolk in de waepens gesloten wordende. Op de Mart rond den
vrijheijdsboom in order geplaest zijnde, wierden den zelven boom omhangen met
drij kroonen van roosen in teeken der aenstaende vrede. Dan rangeerden de militairen
zig in slagorder en een welgereguleerde exercitie in 't vuur in welke op verscheijde
wijsen uijt de musquetten verscheijde laegen afgelost wierden zonder ongelucken te
veroorsaeken. Ook wiert er door J.F. Baret, openbaeren beschuldiger van den tribunael
crimineel, voor de vrijheijdsboom eene schoone aenspraek tot het volk gedaen,
betrekkelijk tot het feest, waermede de feest gesloten wiert. Zonder zulke groote
onkosten te veroorsaeken als in de voorgaende feesten, welke nog meest alle in
menigte moeten betaelt worden en zonder de klokken verscheijde daegen te doen
luijden en meer andere sottigheden te plegen zooals in 't vervolg deser beschrijvinge
maer al te veel kan gesien worden. CCCXXXIV gaset 29 meij, etc.

Eindnoten:
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

(81)
(82)

Betreffende de zg. Preliminairen van Leoben, zie voorgaande noot.
Voor identificatie van deze personen zie noot 59.
Bedoeld is Heijle, nu gemeente Sluis-Aardenburg.
Met ‘boeseringen’ bedoelt Van Walleghem ‘boiseries’, houtbekleding, al dan niet versierd.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 30.
Dit bericht was uiteraard vals. In dat sprookje wou Van Walleghem graag geloven!
Batavia is een zijden weefsel, met grège ketting en chappe inslag. Waarschijnlijk bedoelt Van
Walleghem hier allerlei liturgische gewaden, kleden of gordijnen in kapellen en op altaren.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 32.
‘Cordon’: hoogstwaarschijnlijk de rand van een munststuk.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 36.
Van Walleghem heeft het over de verklaring van erkenning van de volkssouvereiniteit en de
belofte van onderwerping aan de wetten van de Republiek, verplicht door de wet van 7
vendémiaire V (29 september 1795), die toen in het Leiedepartement, in tegenstelling tot elders,
nog niet was afgekondigd (zie K. PRIEM, o.c., p. 76, 131, n. 87 en 135, n. 10; zie echter f. 46
van deze uitgave). De vraag of dergelijke belofte en, enkele maanden later, de eed van haat aan
het koningschap, mocht worden afgelegd door de geestelijkheid, gaf aanleiding tot de publicatie
van een grote hoeveelheid brochures (P. VERHAEGHEN, La Belgique..., dl. III, p. 212).
Kruisdagen: drie door de kerk voorgeschreven boetedagen voor het feest van O.-L.-H.
Hemelvaart.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 34 en/of 35.

[Juni]
(1 junij 1797)
Op den 1 junij saeg men op d'aensichten van alle welpeijsende inwoonders deser
stadt eene blijdtschap die maer van zeer korten deur was. Desen morgen waeren aen
alle de parochiale kercken deser stadt placaeten geaffixeert, behelsende de pligtigheijd
van het gebed van 40 uren dat geduerende de drij Sixendaegen gewonelijk jaerelijks
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in de parochiale kercke van St.-Salvators gepleegt wordt. Behelsende dit placaet
verders dat op den derden sinxendag de processie langs den gewonen toer rond de
stadt zoude omgedraegen worden. Hieruijt liep seffens het gerugt dat alle de
processien op den ouden voet stonden herstelt te worden, maer de vruegt eijndigde
seffens, wanneer om 10 uren op bevel van de municipaliteijt de geplakte placaeten
door de schaedebeletters afgeschuert wierden. Daernaer heeft men ook vernomen
dat zulks alleen bij misslag gebuert is en dat men zonder oplettentheijd de placaeten
hadde geplakt die voor de feest voormelt, van over lange jaeren gedrukt zijn, zonder
te roijeeren gelijk sedert eenigen geplogen, dat de processie publikelijk zoude
omgedraegen worden, zoodat den misslag alleen aen degone der kerk moet
toegeschreven worden. CCCXXXV gaset 1 junij, etc.

(2 junij 1797)
Op den 2 junij is de volgende waerschouwinge geaffixeert geworden. De vraegen
nae bons van retraite(83) worden daegelijks zoo menigvuldig en groeijen zoodaenig
aen dat se genoegsaem zouden zijn om in den bureau der nationale domeijnen, die
met des zelfs aflevering gelast is, de expeditie van alle andere affairens op te schorten.
De exreliguesen of alle andere gemagtigde worden verwittigt dat in het toekomende
den directeur dezelve maer tweemael ter decade meer zal afleveren, te weten telkens
den sevensten en negensten dag van thien uren tot 's middags en opdat idereen de
formaliteijten zoude kennen, welke hij te vervollen
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heeft, verwittigt hij dat alle gemagtigde moeten voorsien zijn van: 1o van een
procuratie, gepasseert van notaris dewelke gelegaliseert moet zijn door den president
van den tribunael civil; 2o van een certificaet van residentie, verleent in forme
voorgeschreven door de wet, hetwelk ook attesteert dat den versoeker lid was van
zulk of zulk een convent; 3o van een certificaet van leven, alles geenregistreed, hij
verwittigt ook dat dese acten niet meer als eenen persoon - fol. 31 - mogen behelsen;
4o de exreligeusen die zouden willen zelve hunne bons komen ontfangen, moeten
vergeselschapt zijn door eenen officier municipael. Het huijs van den directeur is in
de Witte-Leertouwersstraet B.4.N.65. Hieruijt blijkt genoegsaem dat de
gesupprimeerde religeusen van beijde geslagten, welke in hunne suppressie geene
bons en hebben willen aenveerden, uijt vreese van hunne consientie te kwetsen,
dezelve nu alle aenveerden, tot het koopen en sommeeren der gelijcke goederen op
welke zelfs een decreet van Zijne Heijligheijd Pius den VI gegeven is en zulks aen
de gesupprimeerde cloosterlingen onder sekere bespreeken toegelaeten wordt. Het
hadde te wenschen geweest dat de religeusen hunne bons van retraite bij hunne
suppressie hadden aenveert, voorseker hadden zij met dezelve konnen koopen de
menige reets verkogte geestelijcke goederen, die nu reets in vremde handen zijn.
Dog zulks is nog niet te verre gekomen en men zegt dat meest alle de cloosters door
hun zullen gekogt worden om den goddelijcken dienst in de kercken te konnen plegen.
Gelijk er reets is blijkende dat de religeusen van de gewesen abdije van 's
Hemelsdaele, gesupprimeert als fol., hun clooster gekogt hebbende met hunne bons.
Op den 4 junij den eersten Sinxendag in hunne kercke den eersten goddelijcken dienst
hebben laeten celebreren met opene kerkdueren ten gerieve en overgroot genoegen
van het volk, door desen middel hoopt men nog veele kerken te zullen zien geopent
worden(84).

(5 junij 1797)
Op den 5 junij waeren alle welpeijsende ingesetene deser stadt ten hoogsten verheugt
op 't vernemen dat gisteren in den avond ten thien uren de zekere aengenaeme tijdinge
uijt Parijs is aengekomen dat het doen van de declaratie ofte den eedt van trouwe
aen de Fransche republike in opschortinge en als niet te moeten gedaen worden
gehouden wordt; men is hierover zooveel te meer verheugt, omdat men voorsaeg
wat al troubelen zulks ten opsichte van de religie zoude veroorsakt hebben(85).
CCCXXXVI gaset van 5 junij, etc.

(6 junij 1797)
Op den 6 junij is binnen de stadt Brugge van Blankenberge ingebragt en in egte van
vangenis beweegt geworden een vrouwspersoon, getrouwt sedert ontrent twee jaeren
met eenen visscher en hebbende een eenig kint, welk kint best een jaer oudt door de
moeder tot drij doodelijcke steken zijn toegebragt, dusdaenig dat dese moeder
meijnende dat haer kint doodt was door het overvloedig bloeden voor haere woning
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is uijtgeloopen en heeft geropen dat haer kint doodt was, de gebueren in huijs gekomen
zijnde nebben het kint seffens door alle middelen tragten te salveeren, dog men vreest
dat hetzelve aen zijne bekomen wonden zal
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sterven. Men zegt in 't algemeen dat dese vrouwe haere sinnen verlooren heeft en
niet heeft geweten wat zij in haere rasernij dede, want het anders bijnaer onmogelijk
zoude zijn dat een eenig kint dus door haere moeder zoud konnen omgebragt worden.
Heden zijnde den derden Sinxendag en is vanuijt de parochiale kercke van
St.-Salvators, wegens het gebed van 40 uren, geene processie dan alleen rond de kerk
omgedregen om welkers bekentmaekinge men hierover als fol. 30 gemelt in 't
algemeen zoo verheugt geweest hadde.

(7 junij 1797)
Op den 7 junij was er in 't midden van den Burg geplant eene staeke en aen dezelve
wiert om 9 uren 's morgens tot 3 uren 's middags door den scherpregter gehegt een
placaet inhoudende den naem van Marij Garmijn, huijsvrouw van Dominicus
Vandenabeele, oudt circa 40 jaeren, t'eijnden dese executie van 12 jaeren tot een
correctiehuijs verwesen zijnde om het begaen van eene diefte met braeke tot Kortrijk,
vanwaer zij de handen der justitie ontvlugt is, gisteren met het openen van het tribunal
crimineel veroordeelt zijnde.
Den tribunal crimineel voortgaende in haere werking heeft op den 8 junij naer een
proces van twee daegen vrijgesproken en op vrije voeten gestelt eenen persoon van
het conton van Kortrijk, welken betegen was van zijne vrouw in 't water, waerin zij
gestorven is, geworpen te hebben, dog geene genoegsaeme prueven zulks klaer
konnende bewijsen, is hij in volle vrijheijd ontslaegen geworden. CCCXXXVII gaset
van 8 junij, etc.

(7 junij 1797)
- fol. 32 - Op den 11 junij zijnde den pligtigen feestdag van de H. Drijvuldigheijd,
die voorheen zoo pligtig plagt geviert te worden met het stellen van verscheijde
autaeren, het schoon vercieren van huijsen en straeten en omdraegen van eene pligtige
processie vanuijt de parochiale kercke van St.-Gillis, is heden wegens de ongeluckige
Fransche wetten alles onderbleven en alleen is de processie rond de kerk omgedregen
geworden.

(12 junij 1797)
Op den 12 junij is van 't stadthuijs bij hallegebode een besluijt van de municipaliteijt
afgelesen behelsende de vernieuwing van de ordonantie van den 13 april 1791 en
behelsende dat niemant binnen dese stadt en paelen van diere mag bedelen of aen
de bedelaers aelmoessen geven, tenzij in de gesloten bussen voor de generaelen
armen op peene van ses guldens voor den gever en gevangenis voor den bedelaer.
Dat alle bedelaers niet geboren of getrouwt binnen dese stadt, met de publicatie deser,
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daeruijt moeten vertrekken. Dat niemant vremde bedelaers mag huijsvesten zonder
daervan inken te doen, op boete van ses guldens. Dat niemant huijsen, kamers, kelders
of solders aen vremdelingen mag verhueren, zonder vooraf inken te doen aen den
bureau van policie, op pene van 25 guldens en van de kinderen ten hunnen koste te
onderhouden, welke diergelijcke vremdelingen zouden konnen agterlaeten, indien
zij een last van den disch zouden worden. Dat niemant mag mest raepen binnen de
stadt, tenzij met eene schriftelijcke permissie van den dischmeester zijner parochie,
die dese aen geene jongelieden zal
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geven tenzij om besonder redens. Zij moeten dese permissie altijdt bij zig hebben(86).
Daernaer las men eene wet betrekkelijk op de organisatie der centrale school(87).
Eijndelinge las men een besluijt behelsende dat de borgers gehouden zijn aen de
aengestelde lijnwaetmeters den zelven loon te betaelen gelijk voor desen in gebruijk
geweest heeft(88). CCCXXXVIII gaset van 12 junij, etc.

(13 junij 1797)
Op den 13 junij heeft men in een nieuwsblad, genaemt Den Eclair(89), den volgenden
artikel vernomen (welke ik hierbij voege om voor 't toekomende te konnen zien in
wat onkosten de Fransche de Nederlanden gedompelt hebben), zijnde van den
volgenden inhout. Ziet hier eene optelling van hetgene de Nederlanders betaelt hebben
voor prijs van hunne vrijheijd sedert de uijttogt der keijserlijcke uijt het land.
millionen
militaire contributien

45

requisitien van peerden, van
40
levensmiddelen en koopwaeren van alle
slag betaelt in assignaten au pair
juweelen, zilverwerk en kostelijcke
panden uijt de Bergen van
Bermhertigheijd en bewaerplaetsen
gehaelt

60

geforceerde leeningen

80

patente regt

25

nationale domeijnen, geestelijcke
goederen, roerende en ontroerende
effecten van de emigranten

600

tesaemen

850
millionen

Daerbij mag men voegen meer als veerthienhondertduijsent van de alderschoonste
boomen in de bosschen gevelt voor rekening van de republick en eijndelinge de
insaemeling van de oude en nieuwe contributien, etc. Indien de Nederlanders veel
agting hebben voor iets dat veel kost, zij moeten hunne vereening met Vrankrijk zeer
hoog agten. Desen artikel is getrokken uijt eene memorie door de Nederlanders aen
het Directorie gepresenteert.
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Heden zijnde den feestdag van den H. Antonius van Padua, welke voorheen zoo
pligtig in de kercke van de gewesen paters recoletten geviert wiert is dezelve in de
H. Sacramentcappelle van O.L.V. met alle solemniteijt geviert met expositie van het
Alderheijligste en beelt van den H. Antonius in den autaer, zijnde de diensten en
octave geviert zooals in de recolettekerke plagt gedaen te worden.

(15 junij 1797)
Op den 15 junij zijnde den pligtigen feestdag van H. sacramentdag, voorheen zoo
luijsterlijk geviert zoo door het omdraegen der processie, stellen der autaeren,
versieringen, etc., is alles heden onderbleven en de processien zijn alleen in de
parochiale kerken rond dezelve omgedraegen geworden, etc. CCCXXXIX gaset van
15 junij, etc.

(18 junij 1797)
- fol. 33 - Op den 18 junij zijnde den feestdag of zondag geviert wordende onder de
octave van het H. Sacrament, die voorheen met zooveel luijster en pragt ter eeren
van het H. Sacrament plagt geviert te worden, zoo door het opregten van eene menigte
autaeren, het vercieren van de huijsen en Straeten en het omdraegen van processien
door alle de wijken der stadt, zoo van d'eene als d'andere parochiale kercke, nu siet
men alles teenemael onderblijven, even alsof er noijt geene processien hadden
omgedraegen geweest en alles is zoo stil alsof het eenen gemeenen sondag zoude
zijn, zoodat behalvens dat de diensten in de overblijvende gedaen en de procesien
omgedregen worden, alles is alsof het geene cleene Brugsche kermis(90) waere, die
nogtans voorheen met zooveel luijster plagt geviert te worden.

(19 junij 1797)
Op den 19 junij zijn in verscheijde parochiale kercken deser stadt, met expositie van
't Alderheijligste, verscheijde solemnele missen afgesongen die bekostigt worden
door de confraters der autaeren die hunne confrerije en autaer nog in wesen houden,
tegens dat de tijden eens zouden mogen gunstiger worden en den godtsdienst als
voorheen gepleegt worden. Alle de confraters zijn in dese solemnele missen
tegenwoordig en gebruijken d'intentie voor het Alderheijligste, welkers segening zij
van tevooren voor hunne dueren ontfingen. Ondertusschen hoopt men haest alles te
zullen herstelt zien, terwijl de gerugten van eenen generaelen vrede, alle daege hoe
langer hoe meerder verbreijt worden. CCCXXXX gaset van 19 junij, etc.

(22 junij 1797)
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Op den 22 junij laesten dag van de H. Sacramentfeest, geene processien omgedraegen,
etc. CCCXXXXI gaset 22 junij, etc.

(23 junij 1797)
Op den 23 junij heeft men 's morgens vernomen dat er geduerende den gepasseerden
nagt eene merkweerdige diefte begaen was in d'herberge Het Haenje, t'eijnde het
straetjen van den zelven naem, de dieven aldaer de ijzers van den kelder uijtgebroken
hebbende, hebben in den zelven kelder gestolen de effecten die zij aldaer hebben
gevonden, benevens meer als drij sesters(91) wijn in botillien, waeruijt men kan afmeten
dat zij met verscheijde persoonen moeten geweest hebben. Bijnae geene nagten
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passeeren der zonder dat er dieften van muebelen, besonder van koper en lijnwaet,
op de hoven ten uijtkant der stadt liggende, gedaen worden. Heden is bij hallegebode
van 't stadhuijs bij orders van de centraele administratie van het departement der
Leije een besluijt afgelesen hooftsaekelijk behelsende dat alle schuldenaers voor het
toekomende, betrekkelijk zijn voor den regter van vrede, die over d'omstandigheijd
van de kwestie van betrek, het jugement tot de te doene betaeling strijken zal. Den
[tijd] van het jugement verloopen zijnde en den schuldenaer daeraen niet volkomende,
zal den zelven door den heescher vermogen zoo in zijn persoon als mubilaire goederen
vermogen aengeslaegen en verbuert te worden, zonder andere formaliteijten als
degone die de wet dicteert te moeten observeren. Dese wet stelt veele persoonen zeer
gerust tot het doen betaelen van de kwadwillige schuldenaers, welke tevooren nog
in lijf of goederen aensprekelijk waeren en die nu in alle deelen in gereguleerde
justitie zullen konnen vervolgt worden.

(25 en 26 junij 1797)
Op den 25 en 26 junij zijnde sondag en maendag, is publikelijk aen de meest biedende
de meeste in contant gelt verkogt geworden in het gewesen beluijk van het clooster
geseijt de conceptionisten ofte H. Geesthuijs, eene groote partije oude braeke, steen,
tegels, pannen, balken en rebben voortskomende van hetzelve clooster dat men besig
is te gronde af te breken(92). Hetzelve wordt ook reets gedaen in het beluijk van de
gewesen abdije van den Eechoute en in het beluijk van het gewesen convent van de
paters Carmelitten. Dus ziet men tot elks hertszeer alle hope verdwijnen van de
cloosters nog eens te zullen herstelt zien en een begin maeken van ruinen waer zoo
menige godtvrugtigheden gepleegt wierden. CCCXXXXII gaset van 26 junij, etc.

(27 junij 1797)
- fol. 34 - Op den 27 junij zijn van 't stadthuijs bij hallegebode drij proclamatien
afgekondigt behelsende: 1o een besluijt van de departementale administratie
gebiedende dat alle municipaliteijten in hun bestrek te sorgen hebben, dat de vaerden,
bruggen, publicke wercken van konst, etc. niet meer geschonden worden(93); 2o eene
wijtloopige wet van den 18 pluviose (6 februari 1797) raekende ervenissen; 3o de
vernieuwing van den 74 en 75 artikel van eene ordonantie van het jaer 1539, luijdende
dat in alle executien waerin commandement of bevel is van betaelinge, het niet noodig
zal wesen voor de validiteijt van het exploit van kerkgeboden of ander saisie en
handoplegging van persoonen of goederen, perquesitie te doen van de muebelaire
goederen, maer dat het gemelt bevel, behoorlijk gedaen aen den persoon of 't zijnder
domicilie genoegsaem zal wesen, etc.(94)

(29 junij 1797)
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Op den 29 junij zijnde den pligtigen feestdag van den H. Petrus en Paulus, welke
voor de aenkomst der Fransche zoo pligtig geviert wiert, besonder in de gewesen
kercke van de paters recoletten, uijt welke gewonelijk naer middag eene pligtige
processie rond de stadt omgedregen wiert en eenige autaeren langs den weg gestelt
wierden. De
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processie die men ook jaerelijks vanuijt de parochiaele kercke van O.L.V. plagt om
te draegen is nu ook teenemael onderbleven en alleen rond de kercke omgedraegen
geworden(95). Naemaete dat men de godtvrugtigheijd onser voorvaderen ziet
verminderen, ziet men meer ende meer de baldaedigheden aengroeijen en
vermeerderen. De vruegdevieren die desen avond op alle gewesten ontsteken zijn,
zijn zeer overvloedig geweest en niettegenstaende de sterke patrouillien die er
gehouden zijn, zijn er verscheijde dronkaers en baldadige bij den kop gevat, tot laet
in den nagt loopende, welke in egte van vangenis zijn beweegt geworden(96).
CCCXXXXIV gaset van 29 junij, etc.

Eindnoten:
(83) Kloosterlingen uit de afgeschafte kloosters kregen sinds eind 1796 dergelijke ‘bons’ aangeboden
als vergoeding op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze hun klooster verlaten hadden. Vele
kloosterlingen weigerden dit aanbod. Na verloop van tijd wijzigden sommigen hun houding.
Door de wet van 11 ventôse VIII (21 maart 1800) zouden deze bons vervangen worden door
individuele pensioenen (P. VERHAEGHEN, La Belgique..., III, p. 304-313).
(84) De abdij Hemelsdale bleef op die manier in het bezit van de kloostergebouwen. De gemeenschap
bleef ter plaatse tot in 1827, toen er nog slechts drie religieuzen overgebleven waren (R. DE
GANCK en N. HUYGHEBAERT, Abbaye de Hemelsdale à Bruges, in: Monasticon belge, III,
vol. 2, Luik, 1966, p. 572 en A. HOSTE e.a., De Glans van Cîteaux in de Nederlanden, Brugge,
1997, p. 170-171).
(85) Ook dit nieuws is alleen maar een gerucht dat steunt op de wensen van de ‘welpeijsende
ingesetene’.
(86) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 46.
(87) Betr. de oprichting van de Ecole Centrale te Brugge voor middelbaar onderwijs en bestemd
voor het hele Leiedepartement, zie E. TRIPS, Het middelbaar onderwijs te Brugge in de Franse
tijd, 1794-1814, in: Biekorf, LXXXIX (1989), p. 118-136 en 219-234 en F. SLABINCK, de
Ecole Centrale van het Leiedepartement te Brugge, lic. verh. Leuven, 1968.
(88) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 51.
(89) Dit blad, vermoedelijk een eendagsvlieg, konden we niet terugvinden.
(90) De zondag onder het Octaaf van het feest van het H. Sacrament werd ieder jaar gevierd met
processies: vergelijk o.m. MV. 1791, f. 89 en n. 114. Dat dit doorging voor ‘de kleine Brugse
kermis’ werd ook al vermeld in MV. 1790, f. 317-318 en in MV. 1789, f. 327. De grote Brugse
kermis was uiteraard de meifoor: H. STALPAERT, Volkskunde van Brugge, Brugge, 1974, p.
130-131.
(91) Inhoudsmaat voor wijn bestaande uit 16 stopen, waarbij 1 stoop gelijk is aan 4 pinten en 1 pint
aan 0,56 liter: P. VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen,
Brabant en Limburg, Oostende, 1984, p. 50; E. GAILLIARD, Glossaire flamand, Brugge,
1879-1882, p. 800.
(92) De afbraak van het conceptionistenklooster, toen in de Jakobijnessenstraat, gebeurde voor
rekening van de toenmalige eigenaar Anselme de Peellaert (B. JANSSENS DE BISTHOVEN,
De conceptionisten te Brugge, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis ‘Société
d'Emulation’ te Brugge, CXXVII (1990), p. 17-40, zie vooral p. 34-35).
(93) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 55.
(94) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 54.
(95) Het is de eerste maal in tien jaar dat Van Walleghem, blijkbaar gedreven door nostalgie, zich
deze devotie herinnert en de moeite waard vindt om ze te vermelden.
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(96) Tien jaar eerder vermeldde Van Walleghem ook de vreugdevuren op het feest van Sint-Pieter
en Sint-Paulus, samen met ‘duijsenden vruegdebedrijven (...) die door de wandeling van
ontelbaere menschen verselt wierden’. Ging het er toen echt vreedzamer aan toe, of was Van
Walleghem toen toleranter t.o.v. het straatrumoer naar aanleiding van dit uitbundig volksfeest?
(Vgl. MV. 1787, p. 81-82, f. 174.)

[Juli]
(2 julij 1797)
Op den 2 julij 's morgens om 11 uren heeft den clercq van de gewesen neeringe van
de schippers, genaemt Joannes François, wonende in de schipperscapelle, met zijne
vrouw zijnen vollen jubilé geviert van vijftig jaeren te zijn getrouwt in
St.-Amanduscapelle onder het afsingen van eene solemnele misse gevolgt door den
Te Deum Laudamus. Behalvens de familie waeren alle de klercken van de gewesen
ambagten en neeringen deser stadt in desen jubilé tegenwoordig en begaeven zig van
daer naer schilderscapelle waer een treffelijk noen- en avondmael opgeregt was,
waermede dees pligtigheijd eijndigde, zonder dat er wegens de altijdt ongeluckige
tijdtsomstandigheden in het gebuerte gepareert ofte geviert wiert(97).
Heden zijnde den feestdag van O.L.V. Visitatie die voorheen zoo pligtig onder
het vieren van eene octave in de gesupprimeerde abdije van Spermalie plagt geviert
te worden, is zulks heden teenemael onderbleven alsof die octave noijt zoude geviert
geweest hebben geweest, ook is de processie die heden vanuijt het Begijnhof plagt
omgedraegen te worden, ook teenemael onderbleven en dezelve alleen rond de kercke
omgedraegen geworden.

(3 julij 1797)
Op den 3 julij zijn uijt dese stadt Brugge naer degone van Kortrijk vervoert 14
persoonen, betegen met moorderijen en stroperijen, om aldaer voor den vrederegter
gehoort te worden. Met hun is ook vervoert, onder een goet geleijde dragonders, den
complotuer van alle de begaene moorden, genaemt Samambier(98), vanuijt de
cellebroeders, geseten in een chaise, alle swaer geboeijt zijnde, men zegt dat er reets
60 à 70 persoonen van dese complicen vastgenomen en in egte van vangenis, zoo in
dese stadt als elders beweegt zijn geworden. CCCXXXXV gaset 3 julij, etc.

(4 julij 1797)
Op den 4 julij was 's morgens het schavot in 't midden van den Burg geplaest en om
9 uren tot 2 uren wiert tusschen eene verdobbelde wagt voet- en peerdevolk, omdat
men voor troubels vreesde, daerop gebragt Eugenius Puchbroek, coopman in wijn,
oudt 44 jaeren, geboortig van Brugge, van welken fol. gehandelt is(99), en die van
sententie geappelleert hadde, door den scherpregter aen de staek gebonden zijnde,
bewees het
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placaet boven zijn hooft gehangen zijn begaene misdaet, 4 jaerige condemnatie in
de ijzers, toonstellinge, etc. nader te handelen, etc.

(5 julij 1797)
- fol. 35 - Op den 5 julij 's morgens ten negen uren heeft met alle pligtigheijd zijnen
vollen jubilé geviert van vijftig jaeren met zijne vrouwe te zijn getrouwt, Laforce,
meester-schoemaeker, wonende in de straete agter de gewesen kercke van de
discalsen, in de parochiale kercke van St.-Gillis, onder het afsingen van eene pligtige
misse gevolgt door den Te Deum Laudamus. De jubilanten, benevens de vrienden,
waeren geseten in seven carossen en voorop reed een rijtuijg waerin verscheijde
soorten van speellieden met alle soorten van musicale instrumenten geplaest waeren,
die langs den weg schoon speelden. De straete en omliggende straetjens waer de
jubilanten waeren woonende, waeren geduerende den dag met consent van de
municipaliteijt schoon verciert en de huijsen met alle soorten van vercieringen
behangen, des avondts dezelve ook met pektonnen, vruegdevieren en illuminatien
verlicht wordende(100).

(6 julij 1797)
Op den 6 julij zijnde den feestdag van de H. maegt en martelaeresse Godelieva, die
naer veele vervolgingen geleden te hebben in 't jaer 1070 ontrent Gistel, heijliglijk
in den heere overleden is en welkers feestdag jaerelijcks met allen luijster in 't
gesupprimeerde nonneclooster van St.-Godelieve, t'eijnde de Bouverijstraet gelegen,
geviert wiert. Nu dit clooster niet meer exteerende, ziet men van heden af dezelve
goddelijcke diensten plegen in de parochiale kercke van St.-Salvators, met expositie
in den choor van de kostbaere reliquekas en reliquien van dezelve Heijlige.
Geduerende agt daegen zullen de solemnele missen, sermoenen en loven gedaen
worden op dezelven voet gelijk men in 't gemelt gesupprimeert clooster gewoon was
te plegen en daernae de reliquien tot godtvrugtigheijd van 't volk tot den 30 deser
maend in de Schoemaekerscapelle geexponeert worden.
Hedennaermiddag heeft men opnieuws begonst met de verkoopinge in contant
gelt van alle de resteerende muebelen en overblijfselen der kercken van alle de
gesupprimeerde cloosters en abdijen, welke alle zoodaenig gestelt worden dat er niet
anders als de enkele gebouwen overblijven en alle welcke met er tijdt ook teenemael
zullen afgebroken worden, waerdoor ons alle hope ontnomen word van nog in onsen
tijdt eenige cloosters te zullen zien herstelt worden. De verkoopinge is begonst in 't
gewesen clooster van de conceptionissen ofte H. Geesthuijs, staende in de straete
agter de Madaleene, dat men reets heel besig met tot den grond af te breken. Volgens
de gefixeerde annonce gedaen door de centraele administratie zal dese verkoopinge
voortdueren tot den 13 October toekomende, wanneer in 't een gesupprimeert clooster
voor en het ander naer alle de muebelair en kercke effecten die er gevonden worden
zullen verkogt worden. CCCXXXXVI gaset 6 julij, etc.
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(9 julij 1797)
Op den 9 julij is bij voorgaende advertentie op alle de prediktstoelen deser stadt van
de kercken die er nog resteeren en heden in alle dezelve
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bij orders van d'heeren van het vaceerende bischdom, eenen algemeenen biddag
ingestelt geworden om van den hemel af te smeeken de behoudenis van het hoornvee
van welkers plaege ende verwoestinge, hoe langer hoe meerder, zoo in dese stadt als
te lande, toeneemt, verscheijde staelen van vijftig en meer hoornbeesten reets tenemael
uijtgestorven zijnde en zoo ongeluckig schijnt te worden als dezelve in 't jaer 1770
geweest heeft, de beletting van den verderen voortgang van den hemel af te smeeken,
zijn heden in alle de kercken processien rond de kercken omgedraegen en het
Alderheijligste in alle diensten geexponeert, gelijk ook zoo in de loven als andere
goddelijcke diensten de gebeden voor den voortgang van die woedende plaeg
afgesongen worden(101).

(10 julij 1797)
Op den 10 julij is in den morgen van Parijs afgekomen de sententie van een
geappalleert crimineel proces en seffens is het schavot op den Burg geplaest geworden.
Van 12 tot 6 uren 's middags wierden op hetzelve gebragt en door den scherpregter
aen de staeken gebonden, de persoonen genaemt Eugene Jadem, blauwer van stijle,
oudt 38 jaeren; Charles Dubois, voerman van stijle, oudt 35 jaeren en Adriaen
Danneels, oudt 30 jaeren, werkman, geboortig alle drij van Brugge. Volgens het
placaet dat ider boven zijn hooft gehegt was, waeren dees drij persoonen voor het
begaen van eene diefte met braeke in d'herberge Roosendale, buijten de Dampoorte,
elk verwesen tot 16 jaeren in d'ijzers welke nevens hun laegen en t'eijnden de executie
aengeslegen wierden. CCCXXXXVII gaset van 10 julij, etc.

(11 julij 1797)
- fol. 36 - Op den 11 julij om drij 's middags wiert het groot vaendel op den
hallentooren opgesteken en onophoudelijk tot laet in den nagt op 't carilion gespeelt.
Wanneer de op de academie der schilder- ende bouwkunde in de tegenwoordigheijd
van de leden der centraele administratie van ons departement en van de municipaliteijt
deser gemeente menigvuldige konstlievende burgers en meesters der academie ten
bijwesen van den bevelhebber en de opperofficieren onser besettinge en van onder
den toeloop van eene ontelbaere menigte volks, onder het geklank van veele musicaele
instrumenten en de toejeugingen der omstaenders, hebben heden de burgers president,
assesseurs en gedeputeerde van de academie der schilder-, beeldhouw-, bouw- en
teekenkonsten binnen dese stadt, met de gewonelijcke pligtigheijd de prijsen
uijtgedeelt aen de jongelieden die door hunne aengroeijende begaeftheden en
onvermoeijlijcken iver de eerste eerplaetsen en prijsen in de gemelde konsten hebben
weten te behaelen. De academie en vergaederplaets was op het konstigste verciert,
onder de stuks welke daer te pronken hingen, hebben besonderlijk de landtschapkens
door den president den burger Winckelman geschildert, meest de verwondering der
konstenaers op zig getrokken, men heeft er ook met vruegde en aendagt de oogen
geslaegen op eenige ander kleijne stukskens, portraiten en andere die voor de eerste
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hetgone van d'heer Beijts, onsen representant der raedt van 500 te Parijs en tevooren
primus van Loven, zoo naturelijk afgeschest alsof men nog het geluk hadde van zijne
presentie die men wenscht geluckiger te mogen zijn, etc. De jongelingen die de
eereprijsen gewonnen hebben en met goude en zilvere madalien omhangen wierden
zijn in de classe nae 't model ofte leven, den eersten Joseph Odevaere, den tweeden
Josephius Demuelemeester, beijde van Brugge. In de classe nae het plaester den
eersten Franciscus Van Nieuwenhuijse, den tweeden Franciscus Buijlaere, beijde
van Brugge. In de eerste classe der figure Nicolaes Corsijn, van Brugge. In de tweede
classe der figure Albertus Dewilde, van Brugge. In de derde classe der figure Joseph
Minne, van Brugge. In de classe der architecturie of bouwkonst den eersten van de
plans Angelus Lingelet, den tweeden Antonius Loijs, beijde van Brugge. In de
elevatie(102) den eersten den zelven Angelus Lingelet, den tweeden Petrus De Rijckere
van Brugge. In de tweede classe den eerten Joannes Maesman van Brugge, den
tweeden Carolus Lesij van Lichtervelde. In de derde classe den eersten Carolus
Calogne van Brugge(103). Naer het uijtdeelen der gemelde prijsen zijn de prijswinnaers
door den president der academie en den president der municipale bestiering met des
zelfs leden, benevens de assesseurs en de voornaemste konstminnende burgers met
eenen pligtigen treijn van rijtuijgen voorgereden door eene bende militaire ruijterije
(want de ordinaire cavelcade in uniforme der jongelingen verboden was) op het
schoonste uijtgedost, onder het geschel van musicaele instrumenten met alle respect
naer hunne woonplaetsen gebragt. - fol. 37 - In alle de gebuerten waer de prijswinnaers
waeren wonende, waeren de huijsen en Straeten op heden met wimpels en vlaggen
behangen en menige huijsen schoon verciert en des avons gelijckkelijk zoo cierelijk
verlicht dat men nog sedert d'aenkomst der Fransche geene zoo luijsterlijcke
algemeene vieringe gesien heeft, zoodat de toejeugingen der borgers van allen rang
zoowel hunne hoogachting voor de konsten als hunne vruegt en hunne liefde voor
de konstenaers meer als voor desen geplogen bewesen hebben.

(13 julij 1797)
Op den 13 julij zijn bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centraele
administratie afgelesen eenige artikels uijt verscheijde wetten, waerin aen de
ontfangers van de districten geboden wordt de pagten, huijshueren, agterstellen der
renten en alle andere openstaende schulden welkdaenig die zijn ten spoedigsten te
doen inkomen, etc. Ook wordt daerin geseijt dat de active en passive schulden der
afgeschafte geestelijcke corporatien en huijsen als nationaele schulden gehouden
worden, etc. Daernaer las men eene wet behelsende dat de dieverijen zullen gestraft
worden met de doodt indien zij gepaert zijn met eenige van de volgende
omstandigheden: 1o zoo de pligtige door gewelt van wapenen in het huijs gekomen
zijn; 2o zoo zij binnen het huijs gebruijk gemakt hebben van hunne wapens tegen
degene die er in waeren; 3o zoo de geweldigheden geoeffent tegen degone die zig in
het huijs bevonden eenige merkteekens agtergelaeten nebben, zoodaenig als wonden,
verbrantheden of knuesingen. De doodtstraffe zal plaets hebben tegen

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

55
alle de pligtige alwaer 't dat se niet allegaeder met waepens bevonden geweest
waeren(104). CCCXXXXVIII gaset van 15 julij, etc.

(16 julij 1797)
Op den 16 julij zijnde den pligtigen feestdag van O.L.V. van 't Schapulier die jaerelijks
zoo solemnelijk in de kercke van de gewesen paters Carmeliten, geseijt
O.L.V.-broeders, plagt geviert te worden (en welkers beluijk en kercke nu men reets
besig is met af te breken) door het verrichten van d'alderschoonste en
aldergodtvrugtigste goddelijcke diensten en het omdraegen van eene pligtige processie,
rond een groot gedeelte der stadt langs de wegen, de huijsen en Straeten verciert en
gewonelijk verscheijde autaeren opgeregt zijnde. Nu onderblijft alles, alsof dit noijt
hadde gepleegt geweest en alleenelijk zijn in de parochiaele kercke van St.-Gillis de
goddelijcke diensten, dog met weijnig luijster ten desen opsicht gepleegt geworden.

(17julij 1797)
Op den 17 julij is bij hallegebode van 't stadthuijs een besluijt van de municipaliteijt
afgekondigt behelsende dat de oude polijtike ordonantien aengaende koolmeeters en
kooldraegers en generaelijk alle meters, draegers, wegers, pegelaers en geswooren
verificators van wat benaeming het zij, provisioneel behouden blijven voor zooveel
als naer rechte. De overtreders zullen aen de straffen uijtgesproken door de geseijde
ordonantien onderworpen zijn en gestraft worden(105). CCCXXXXIX gaset van 17
julij, etc.

(20 julij 1797)
Op den 20 julij is bij orders van de centraele administratie bij hallegebode van 't
stadthuijs de volgende wet afgekondigt. De nationaele conventie gehoort hebbende
't rapport van haer committé van wetgevinge, uijtleggende den 2 artikel 1ste sectie
4den tijtel van de wet van den 20 september lest, verklaert dat de meerderjaerigheijd
door desen artikel op 21 jaer gestelt voor alle borgerlijcke rechten volkomen is en
dat de meerderjaerige van 21 jaeren moeten ten opsichte van hunne besondere saeken
aensien worden even gelijk de meerderjaerige van 25 jaeren aensien waeren door
geheel Vranrijk voor 't uijtkomen van de wet. Verklaert nog verder dat dien zelven
artikel niet verandert aen de wetten die den ouderdom tot besitten eenige politijke
bedieningen - fol. 38 - ofte rechten verzoekt en dat die wetten provisionelijk volgens
hunnen inhout in alle deelen moeten onderhouden worden(106). Eene andere proclamatie
heden bij hallegebode en trommelinge rondt de stadt bij orders van de municipaliteijt
afgekondigt behelst dat het voortaen aen eenider, 't zij groot ofte kleijn verboden is,
zoo in de waters deser stadt als stadtsvesten verboden is in het nakte lichaem te
swemmen, zoo nogtans dat zulks gekleet zijnde of betaemelijk gedekt zijnde zal

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

mogen gedaen worden. Degone hieraen contrarie zullen doen, zullen aengehouden
en met eene boete van 40 livres gestraft worden, degene hieraen niet zullen volkomen,
zullen in egte van vangenis worden beweegt totdat de boete zal voldaen zijn, zullende
de ouders voor hunne kinders hieraen contrarie doende, gestraft worden. Voorts is
er verboden op de boete van 6 livres in alle welkdaenige plaetsen het zal mogen
wesen, met eenige
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hoegenaemde poederinstrumenten te schieten, 't zij luchtfijseijen, kruijperkens ofte
met andere kanon of schietgeweer, hoedaenig het wesen mag(107). Dese ordonantie
was hoogst noodig geworden, terwijl men langs alle kanten der stadt zelfs om de
minste beuselingen de gewoonte opgenomen had dat niet alleen veele luchtfijseijen,
maer zelfs canons en ander schietgetuijg afgelost wierden. CCCL gaset van den 21
julij, etc.

(23 en 24 julij1797)
Op den 23 en 24 julij heeft men door eene compagnie jongelingen deser stadt zeer
aengenaeme exercitien zien verrichten, welke sedert d'aenkomst der Fransche niet
verricht waeren en onder eenen overvloedigen toeloop des volks ter uijtvoer gebragt
wierden. Om twee uren 's middags vertrok dese compagnie in eenen geformeerden
treijn langs verscheijde Straeten deser stadt naer de Gendsche vaert, ontrent den
Palingpot, vooropgaende eene reek met schoone musicale intrumenten, alle de
swemmers waeren gekleet in 't wit, verciert met linten, eene reek maegdekens en
Neptunusgod der zee en andere verbeeldingen vercierden den optogt, waer gekomen
zijnde, den paling die over het water gehangen was, door de swemmers getrokken
wiert, onder de toejuegingen van eene bijnae ontelbaere menigte volks, die ook de
vercieringen die op het water in vaerende schuijten gemakt waeren en weg en weer
dreeven, bewonderden. Des anderdaegs in gelijcken treijn naer d'herberge Den
Palingpot vertrokken zijnde, in den prijsvogel afgehaelt geworden, maer terwijl men
hiermede besig was, veranderde alle de vruegt in een truerig schouwspel, dat
schrikkelijcke gevolgen konde teweeg brengen, eenen twist ontstaen zijnde tusschen
de militaire en borgers, reets dezelve zooverre dat men van weerkanten aen het vegten
viel, zoo van d'een als d'andere zijde, verscheijde grootelijcks gewont wordende.
Hiervan aen den commandant deser stadt rapport gemakt zijnde, vertrok een
detachement peerde- en voetvolk daer naertoe, de vegters wierden gescheijden en
meer dan 30, zoo van d'eene als d'andere zijde, wierden naer dese stadt gebragt en
in egte van vangenis beweegt, waermede alle de vreugt geeijndigt was. CCCLI gaset
24 julij, etc.

(26 julij 1797)
Op den 26 julij naerdat den Burg en het stadthuijs nu geduerig zoo vol volk gestaen
hadde, dat de militaire hadde moeten gebruijkt worden om de menigte te verdeelen,
waeruijt men slegte gevolgen vreesde, dog desen morgen meest alle de gevangene
voor den vrederegter gehoort zijnde, zijn meest alle de gevangene op vrije voeten
gestelt geworden, waerdoor geluckig de gevreesde troubelen geeijndigt.
Heden feest van de H. moeder Anna gelijk gisteren feest van den H. Jacobus en
is uijt dezelve parochiale kercken geene processien dan alleen rond de kercken
omgedregen, niettegenstaende men zeker weet dat de pastors deser kercken ten desen
eijnde requesten gepresenteert hebben.
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(27 julij 1797)
- fol. 39 - Op den 27 julij ontrent den 11 uren 's morgens wiert op den thoren het
groot drijcaleurig vaendel opgesteken en boven hetzelve was er eenen meijtak geplant,
men saeg seffens de vruegt op alle aensichten
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en meest alle persoonen geloofden dat den vrede ging afgekondigt worden, waernaer
men vernam zulks te zijn voor het vieren van eene Fransche feest, voor tijtel hebbende
het omverstooten van de triumviraele tijranije en van de vrijheijd, die heden en
morgen zal geviert worden, waerom heden van 11 tot 12 uren en van 3 tot 4 uren op
't carilion gespeelt wiert en zonder het verrichten van andere openbaere
vruegdeteekens, de groote vlag voor het stadthuijs gehangen wiert(108). CCCLII gaset
van 27 julij, etc.

(28 julij 1797)
Op den 28 julij zijnde decadi den 10 thermidor (gloeijmaendt), wiert de feeste
hiervooren gemelt met de minste pragt of luijster en zelfs zonder het luijden der
klokken ter uijtvoer gebragt om alle noodeloose onkosten te vermijden, terwijl men
rekent dat het menig luijden der klokken aen de parochiale kercken sedert d'aenkomst
der Fransche in dese stadt meer als vierduijsent guldens gekost heeft. Alleen wiert
van 7 tot 8 uren 's morgens van 11 tot 12 uren 's middags en van 3 tot 5 uren 's
naermiddags op 't carilion gespeelt zonder dat er iets anders verricht wiert. Dese feest
over jaer nogtans met zooveel beslag en pragt op de Vrijdagmart ter uijtvoer gebragt
zijnde, door het omwerpen en branden van den troon, zooals in 't vervolg deser
beschrijvinge op den 27 en 28 julij 1796 kan gesien worden. Alle hetwelke nog
geduerig de hope schijnt te vermeerderen dat den generaelen vrede die zoo de
Fransche [als] wij hoogst noodig hebben, eerstdaegs zal afgekondigt worden.
Heden is van 't stadthuijs bij hallegebode bij orders van de centrale administratie
het volgende besluijt afgekondigt. De centraele school van dit departement zal wesen
in de gewesen abdije van den Duijnen. Den jurij van onderrichting die de leermeesters
moet examineeren, bestaet uijt de burgers Vanden Hende, doctoor; Devaux, president
van het tribunael crimineel; De Koning, regtsgeleerden; Vanderdonck, schilder;
Vanlede, beeltsnijder; Beijts, doctor; Paulus De Cock, professor in de academie;
Bareel, huijdevetter; Winkelman, Van der Steene, notaris; Van Praet, drukker en P.
Goddijn, schilder. Om de persoonen te examineeren, die zig zullen aenbieden, om
als professor te dienen, zal er den 15 thermidor (2 augusti) een concours geopent
worden, 't welk zal dueren tot den 10 fructidor (27 augustus 1797). In ider conton
zal eene of meer primaire schoolen zijn, de meesters ofte meestressen die begeeren
daerin te fungeeren, zullen geexamineert worden door de jurijs bestaende als volgt:
tot Brugge Jorijs, kanonik; De Colnel en Van Boterdael, meester van eene kostschoole,
voor de cantons van Brugge, Damme, West-Capelle, Houthave, Oostcamp, Pitthem,
Thielt en Ruijselede(109). Tot Oostende Andries Van Iseghem, gewesen burgmeester;
J.B. Hoijs, gewesen voorschepen en Rosseels, doctoor voor de contons van Oostende,
Ghistel, Thourhout, Nieuport, Provisie(110), Vuerne, Dixmude en Loo. Tot Iper
Mergeling, gewesen tresorier; Arnout, kanonik en Benedictus Reijphens, rentier voor
de cantons van Iper, Hooglede, Haringe, Elverdinge, Langemark, Zonnebeke,
Poperinge, Dikkebus, Nieuwkercke, Waesten en Wervik. Tot Kortrijk De Brou,
kanonik; E. Taffin en Joseph Robijn, regtsgeleerden voor de cantons van Kortrijk,
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Belleghem, Avelghem, Haerlebeke, Ingelmunster, Moorseele, Rousselaere, Rumbeke,
Iseghem, Wakken, Ardoije, Meulebeke en Meenen(111). - fol. 40 - Door een ander
besluijt moeten alle gewesene bailliuws en ander publicke dienaers wiens dienst
geeijndigt is, alle tijtels en papieren betrekkelijk tot dien dienst, binnen de twee
decaden overleveren in het secretariat der municipaliteijt van het canton in hetwelke
dezelve gelegen zijn(112).

(31 julij 1797)
Op den 31 julij was 's morgens de geheele clergé en de pastors der parochiale kercken
saemen van vergaedert op de circulaire brieven, welke hun door de centraele
administratie toegesonden waeren en welke behelsden de herstellinge van het generael
kerkhof buijten de Catalinepoorte, welke nog geheel in wesen staet en door wijlent
Joseph den II opgeregt wiert en weder in de Nederlandsche revolutie als op niet
gebragt wiert. Uijt dese bijeenroepinge voorsiet men dat wederom alle de lijken
buijten de stadt zullen moeten begraeven worden, zoo zulks niet kan om sekere
redenen verschoven worden, mits er ook gelast is van de onkosten voor de
begraevenissen te bepaelen, tot het vinden van de swaere lasten waermede dit kerkhof
beswaert is die jaerelijks moeten gekweten worden(113). CCCLIII gaset van den 31
julij, etc.

Eindnoten:
(97) Hier is bij de beroepsgroep van de vroegere klerken van de gewezen ambachten en neringen
duidelijk sprake van geëtaleerde nostalgie naar de vroegere situatie: de gevierde woont in de
Schipperskapel aan de Potterierei, de plechtige mis wordt opgedragen in de Sint-Amanduskap
el in de Sint-Amandsstraat, de kapel van de kruideniers, het hele gezelschap komt voor het feest
samen in de Schilderskapel in de Zilverstraat (M. RYCKAERT, Historische stedenatlas van
België: Brugge, Brussel, 1991, p. 218). Het is opmerkelijk dat de gevierden de voorkeur geven
aan een viering binnen hun vroegere beroepsgroep boven de gewone viering in de buurt. De
verwijzing naar de ‘ongeluckige tijdtsomstandigheden’ is in elk geval bevreemdend aangezien
twee dagen later (zie f. 35) bij een ander gouden huwelijksjubileum, wel door de hele buurt
werd gefeest. Met enig voorbehoud menen wij de jubilarissen te kunnen identificeren met
Johannes François en Maria Donche, op 28 mei 1748 getrouwd in de Sint-Gilliskerk. Johannes
François overleed op 5 februari 1808 te Brugge, op 88-jarige leeftijd. Hij was toen al weduwnaar
(SAB., Doop-, trouwen begraafboeken, nr. 25 en Hedendaags Archief, Burgerlijke Stand,
overlijdensregister 1808, akte nr. 1307).
(98) Betr. de bende van Salembier, zie MV. 1796, p. 145 (f.105) en n. 80.
(99) Zie MV 1795 en 1796, p. 147, f. 107.
(100) Vgl. het huwelijksjubileum van Johannes François en diens vrouw, enkele dagen eerder, dat
uitsluitend binnen de eigen beroepsgroep gevierd werd. Met enig voorbehoud identificeren wij
de hier vermelde Laforce met de meester schoenmaker Pieter Laforce die 1748 in de Ezelstraat
woonde (G. DUMON (ed.), Volkstelling Brugge 1748 (Stadsarchief Brugge), Brugge, 1993,
nr. 4548). Zie ook noot 97.
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(101) Van Walleghem vergist zich hier. De veepest waar hij naar refereert, gebeurde in 1771 en niet
in 1770. Zie: Y. VANDEN BERGHE, De sociale en politieke reacties van de Brugse volksmassa
op het einde van het ancien régime (1770-1794), in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste
Geschiedenis, III, 1972, p. 141-167 en in: IDEM, Brugge in de Revolutietijd, 1770-1794, Brugge,
1978, p. 113-137.
(102) Elevatie: opstand (in tegenstelling tot plattegrond, hier ‘plans’).
(103) De prijsuitreikingen van de Academie waren hoogtepunten in het Brugse culturele leven. Deze
jaarlijks terugkerende gebeurtenis is uitvoerig beschreven door D. DENDOOVEN, De Brugse
academie in de achttiende eeuw, lic. verh., Brussel, 1994, p. 314-336. Blijkbaar was het de
eerste maal sinds de komst van de Fransen dat de prijsuitreiking opnieuw met de gewone luister
werd georganiseerd. Een aantal prijstekeningen voor dat jaar zijn bewaard in het
PRENTENKABINET VAN DE STEDELIJKE MUSEA BRUGGE, Portefeuilles prijstekeningen
Academie. Het gaat om de tekeningen van J. Odevaere (zie omslagillustratie), J. de Meulemeester,
Nicolaas Corrijn, Albert Dewilde, Franciscus van Nieuwenhuyse en Frans Bulaert. Betr. de
betekenis van deze prijstekeningen, zie D. DENDOOVEN, o.c., p. 205-218 en de lijst op p.
429-436. N.a.v. deze prijsuitreiking werd ook wat gelegenheidsdrukwerk gepubliceerd, zie
SAB., reeksnr. 409, Academie, nrs. 89 en 91bis.
(104) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 53.
(105) Het betreffende besluit dd. 18 messidor jaar V is bewaard in de vorm van een gedrukte
ordonnantie: SAB., Oud Archief, reeksnr. 122: Plakkaten, 2e reeks, reg. 44, nr. 69. Dit besluit
werd genomen n.a.v. een petitie van de koolmeters en kooldragers, met het oog op het vrijwaren
van de koophandel. De koolmeters hadden tot taak de hoeveelheid aangevoerde en verkochte
kolen te meten; de kooldragers om ze te lossen en te vervoeren; beide ambten hoorden samen:
vanaf de 16de eeuw is sprake van ‘de koolmeters en -dragers’. Cfr. A. VANDEWALLE, De
arbeidersofficiën van Brugge ca. 1440 - ca. 1670, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, K.U.
Leuven, 1983, p. 214 vlg. Er bestonden verschillende soorten meters, dragers en wegers: deze
bezaten in het Ancien Régime te Brugge het statuut van ‘arbeidersofficie’ en waren gegroepeerd
in ‘gezelschappen’ per beroep. Deze laatste groeperingen vielen onder het zgn. coalitieverbod
(wet Le Chapelier, 1791). De functies op zich bleven echter bestaan, naar blijkt uit de
aangehaalde ordonnantie. Ze bleven ook verenigingen vormen: zie R. VAN EENOO, Een
bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (1864-1914), Leuven-Parijs,
1959, p. 41-44; en heel wat onbestudeerd archief dienaangaande op het Stadsarchief van Brugge,
Hedendaags Archief, afdeling Handel en Nijverheid. De pegelaars waren beambten die de
inhoud van de brouwketels maten en het gehalte van het gebrouwen bier vaststelden: met deze
gegevens kon de stad dan de te betalen accijns bepalen. Zie A. VANDEWALLE, De Brugse
biervoerders en de aksijnskontrole (eind 15de - 17de eeuw), in: Handelingen van het
Genootschap voor Geschiedenis, 122 (1985), p. 77-78. Welke ‘verificateurs’ bedoeld zijn is
niet bekend: in de hierboven aangehaalde ordonnantie zijn ze omschreven als zijnde ‘van alle
slag’.
(106) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 60.
(107) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 74. De boete voor het ‘swemmen’ bedroeg 6
livres en voor het ‘afschieten’ 40 livres, dus omgekeerd.
(108) Het feest van de vrijheid (9 en 10 thermidor) refereert naar de gebeurtenissen van 27 en 28 juli
1794 in Parijs. Toen werd een einde gemaakt aan de terreur. Robespierre en een honderdtal
aanhangers werden geguillotineerd. (J. GODECHOT, La Révolution française, p. 165-166 en
B. BERNARD, Het revolutionaire feest: van spontane bijeenkomst tot officiële betoging, in:
België onder het Frans Bewind, Brussel, 1993, p. 488).
(109) Op 7 pluviôse V (26 januari 1797) was in de voormalige Zuidelijke Nederlanden de wet van 3
brumaire IV (25 oktober 1795) van kracht geworden, waardoor in elk kanton een ‘école primaire’
(basisschool) en in de hoofdplaats van elk departement een ‘Ecole Centrale’ (school voor
voortgezet onderwijs) moest worden opgericht. Het bestuur van het Leiedepartement maakte
geen haast met de uitvoering van deze wet. De twaalfkoppige Onderwijscommissie die Van
Walleghem hier vermeldt, bestond al sinds 23 messidor (11 juli). Deze commissie moest de
leraars selecteren, maar werd al na twee maanden opgedoekt. In plaats kwam een comité dat
slechts uit drie personen bestond: Devaux, Beyts en De Coninck. Rechtbankvoorzitter J. Devaux
(zie noot 63) bleef slechts in het comité tot in het jaar VII (1798-99), arts Pierre Beyts
(1761-1811) de broer van Frans Beyts (zie noot 59), bleef lid van het comité tot vendémiaire
jaar X (oktober 1801), toen hij leraar aan de Gentse Ecole Centrale werd. Op 8 frimaire jaar XI
(29 november 1802) werd De Coninck prefect van het Departement van de Aisne. De organisatie
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(110)
(111)
(112)
(113)

van een volledig net van basisonderwijs is op een fiasco uitgelopen. (F. SLABINCK, De Ecole
Centrale van het Leiedepartement te Brugge. Bijdrage tot een historisch-comparatieve studie,
lic. verh. Leuven 1968, zie vooral p. 27-34 en 35; E. TRIPS, Het Middelbaar Onderwijs te
Brugge in de Franse Tijd (1794-1814), in: Biekorf, LXXXIX (1989), p. 118-136; M.
DEVROEDE, Het Onderwijs, in: De Erfenis van de Franse Recolutie, Brussel, 1989, p. 120-139.)
Hier is uiteraard Pervijze bedoeld.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 73.
Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 64.
Het ‘generaal kerkhof’, thans de centrale begraafplaats van Brugge op Assebroek-Steenbrugge,
was in onbruik van 1789 tot 1805: zie MV. 1795, n. 219. De hier vermelde vergadering van de
Brugse geestelijken n.a.v. de vermelde circulaire heeft blijkbaar weinig resultaat gehad.

[Augustus]
(2 augusti 1797)
Op den 2 augusti was er 's morgens op den Burg voor het stadthuijs een schavot
geplant op hetwelke om thien tot vijf uren van desen morgen gebragt en door den
scherpregter aen de staek gebonden wierden drij persoonen genaemt Philippe
Biesbrouck, oudt 56 jaeren, Gebriel Goosen, oudt 45 jaeren en Pierre Cardoen, oudt
32 jaeren, alle drij werklieden van stijle en geboortig van het kanton van Loo, voor
het begaen van verscheijde dieften met braeken, voor den tijdt van sesthien jaeren
tot de ijzers verwesen zijnde, volgens het placaet dat boven hun hooft geaffixeert
was, welke nevens hun laegen en t'eijnde d'executie hun aengeslegen wierden.
Heden zijnde den feestdag van O.L.V. Portiuncula, welken pligtigen aflaet jaerelijks
met zooveel luijster in de kercke van de paters recoletten plagt geviert te worden,
onder het aenkomen van menige vremdelingen, besonder van Blankenberge en het
vieren van eene pligtige feest in en voor die gewesen kercken, die als eene volkomen
kerremis was, door het stellen van menigte van alle soorten van kraemen en besonder
van alle soorten van kleen gebakken aerdewerk, tot speeltuijg voor de kinderen, die
men hieruijt potjensfeest naemde en vermaekelijk voor de kinderen en als eene
kerremis was en het omdraegen des middags van eene pligtige processie rond een
groot gedeelte van de stadt welke door het beelt van Maria verselt was(114). Nu is zoo
den solemnelen aflaet als alle het andere teenemael onderbleven, even alsof er noijt
dusdaenigen feestdag hadde geviert geweest, behalvens alleen dat er desen morgen
in Bakkerscapelle(115) eene solemnele misse ter deser intentie is afgesongen
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geworden. In plaets van de menige godtvrugtigheden die men nog over jaer heeft
zien plegen, ziet men nu integendeel geduerig voortsgaen met de verkoopinge van
alles wat in de cloosters te bevinden is, heden de openbaere verkoopinge in contant
gelt gedaen wordende in de kercke van d'abdije van den Eechoutte, zoo in dese als
alle andere, niet alleen alle het kerckegewaed en ornamenten, maer ook de autaeren,
beelden, schilderijen, predik- en bichtstoelen, zitsels, doxaels, orgels,
communiebanken, gronden(116) en alles wat er bevonden wordt, verkogt wordende.
Dus hebben onse voorouders in vroegere tijden schrikkelijcke voorbeelden van de
beeltstormerijen gesien, maer nu zien wij nog schrikkelijcker omdat men niet direct
maer indirect alles siet pionderen en rooven, terwijl niet alleen alles wat in de kercken
is maer de kercken zelfs tot den grond vernietigt en verbrijzelt worden. Dito eerste
gasette getijtelt ‘Den Vrient Van 't Vaderland’(117), bij Van Eeck tot Brugge gedrukt
wordende.

(3 augusti 1797)
Op den 3 augusti is bij hallegebode en trommelinge rond de stadt bij orders van de
municipaliteijt het volgende besluijt afgekondigt. Art. I. drij daegen naer de publicatie
deser, de borgers die in veragteringe zijn van te betaelen het recht van patente, aen
hetwelke zij onderworpen zijn, zullen agtervolgt worden volgens de strengheijd der
wet. II. nogtans degone die binnen den tijdt van eene decade en vooraleer eenige
vervolgingen - fol. 41 - tegen hun gedaen zijn, zouden bewijsen aen dese municipaele
administratie dat zij tot nu toe hun niet en hebben konnen ontlasten uijt kragte van
wettelijk beletsel, zullen nog aenveert worden tot de betaelinge van het enkel recht.
III. de certificaeten van wettelijk beletsel zullen nul en van geender weerde zijn naer
het verloop der geseijde decade en zullen geensints wederhouden de vervolgingen
tegen degone die van dezelve voorsien zijnde, zig niet en zouden ontlast hebben voor
desen tijdtstip, zijnde den lesten uijtstel. IV. degone tegen wie de agtervolgingen
alreets zouden begonst zijn, niemant als zigzelven te verwijten hebbende van dezelve
niet voorkomen te hebben, en zullen in geen geval meer aennemelijk zijn om bewijs
te doen van wettelijk beletsel(118). Daernaer wiert eene andere wet afgelesen behelsende
dat geene communen meer vermogen eenige aen hun toebehoorende goederen te
verkopen(119). CCCLIV gaset van 3 augusti, etc.
Tusschen 7 en 8 uren van desen naermiddag is alhier binnen Brugge van Oostende
aengekomen met een gevolg van agt rijtuijgen alle bespannen met 4 en 6 peerden,
den gazant van de Ottomanissche porte(120), die sedert eenige jaeren bij het Engelsch
hof gepresideert heeft en nu te lande naer Constatinopelen wederkeert en die sedert
eergistermorgen uijt de Teems afgevaeren was. Onder den toeloop van eene bijnaer
ontelbaere menigte nieuwsgierige om desen toestant die zeer eenvoudig was van
ontrent 20 persoonen op zijn Turcks gekleet te zien, is den heelen stoet in de posterije
Den Arend(121) in de Steenstraete aengekomen, waer de rijtuijgen van verssche peerden
voorsien wierden. Intusschen hebben de militaire en borgerlijcke overheden zijn
excellentie gaen begroeten en verwellekomen, eenider op eene aengenaeme wijse
verbaest zijnde over de dieftigheijd en de goedaerdigheijd die in het gelaet van den
Tusschen
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ambassadeur, die eenen man van ontrent 60 jaeren was, bespuert wiert, gelijk men
ook over de sedigheijd van zijnen stoet verwondert was. Naer den negen de militaire
en borgerlijcke overheijd afscheijt van zijn excellentie genomen hebbende, is den
heelen stoet tusschen eene reek van beijde zijden Fransche militaire in de wapens
langs de Cruijspoorte vertrokken naer Eecloo, vanwaer de reijse verders door
Duijsland naer Constantinopelen zal voorgeset worden. Dito gasette.

(7 augusti 1797)
Op den 7 augusti was er op de besondere plaetsen deser stadt geaffixeert het portrait
en afbeelding van zekeren persoon genaemt Adriaen Braemt, verdagt van over eenige
daegen ter stede van Damme de volgende moordaedigheijd te hebben begaen. Desen
aldaer in eene herberg zijnde komen logeeren met vrouwspersoon die hij zeijde zijne
vrouw te zijn en een kint van 17 maenden oudt, was geduerende den nagt gaen
slaepen, wanneer hij geduerende den nagt hetzelve kint doodtgeslaegen en doodt
door den venster van hetzelve huijs gesmeten heeft en uijt de herberg gevlugt is. Met
het aenbreken van den dag wiert het doode kint gevonden terwijl het vrouwspersoon
nog lag en sliep, welkke doet vermoeden dat zij in die onmenschelijkheijd geene
plicht heeft, niettegenstaende van welke zij binnen dese stadt in egte van vangenis
is beweegt geworden, opdat van haer het heele gedrag van den moorder zoude ontdekt
worden. CCCLV gaset van 7 augusti.

(10 augusti 1797)
Op den 10 augusti wierden door de members van de municipaliteijt verscheijde
officien vergeven en veel oude bediende van alle slag, aengestelt bij de inkomst der
Fransche in dese stadt, wierden afgestelt, onder welke zig ook 15 nieuwe
schaedebeletters bevinden. Men merkt als iets Sonderlings aen, dat nu alle de
bediende, welke ten tijde van de geluckkige keijserlijcke regeering in wesen waeren,
nu alle wederom herstelt worden in hunne plaetsen welke zij alsdan bedienden(122).
Ach! Mogt dit vooruijtsigt den vrede verhaesten, die nu verwagt wordt en naer welke
nu bijnae van eenider zeer verlangt wordt. CCCLVI gasette van 10 augusti, etc.

(11 augusti 1797)
- fol. 42 - Op den 11 augusti wierden van 't stadthuijs bij hallegebode verscheijde
wetten afgekondigt behelsende: 1o. de wet behelsende de verdeeling en het ontfangen
der grondcontributie van het vijfde jaer die voor de 98 departementen die in Europa
voor de Fransche republick gelegen zijn, beloopt tot tweehondertveertig millionen.
Het aendeel van het departement der Leije is drij millionen en
negenhondert-envierensestigduijsent livers(123). 2o. eene wet gebiedende dat er met
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het publiceeren der zelve een derde vijfde van de grondelijcke en personeele
contributien van het vierde jaer op afrekeninge van de directe contributien van het
vijfde jaer zal ingesaemelt worden(124). 3o. eene wet, wederroepende degene van den
3 brumaire 4 jaer, waerdoor alle bloetvrienden van emigranten uijt de publicke
bedieningen gesloten waeren.
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(14 augusti 1797)
Op den 14 augusti saeg men voor d'eerste mael sedert d'aenkomst der Fransche in
dese stadt sedert het supprimeeren der processien, publickelijk langs de straeten door
de kinderen der schoolen eenige menigte wassekeersen, verciert als ordinaire, naer
de capelle van O.L.V. van Blendekensgasthuijs draegen en dezelve wegens den
aenstaenden feestdag aen dezelve capelle ofofferen. Nu worden ook reets met de
gewone pligtigheden de lijken die begraeven worden tot op het eijnde der kerkhoven
met de priesters, vaenen en waschlicht ingehaelt, hoewel tot nog toe geen meer
pligtigheijd buijten de kercke gedaen wordt en de lijken nog zonder eenige ceremonie
uijt de huijsen gedraegen worden. CCCLVII gaset 14 augusti, etc.

(16 augusti 1797)
Op den 16 augusti was er 's morgens op den Burg voor het stadthuijs een schavot
geplant op hetwelk van 10 tot 4 uren 's middags gebragt en door den schepregter aen
eene staek gebonden wiert den persoon van Pieter Lanssens, oudt 42 jaeren, geboortig
van Brugge, hebbende een placaet boven zijn hooft, volgens welke hij t'eijnden de
executie voor 16 jaeren tot de ijzers verwesen was. Desen was maer over eenige
daegen op eene buijtenplaets, niet verre van dese stadt afgelegen, aengehouden als
den vierden medepligtigen van de diefte die in d'herberge Roosendaele, gelegen
buijten de Dampoorte, met verscheijde braeken begaen is, zijnde reets de drij andere
medepligtige als hiervooren fol. 35 vermelt is, met d'expositie van ses uren tot dezelve
straffe verwesen geworden, om dies wil dat het fait door hun vier tesaemen in de
gemelde herberge begaen was.

(17 augusti 1797)
Op den 17 augusti zijn 's morgens eenige Fransche commissarissen verselt door een
detachement Fransch peerdevolk vertrokken naer de stadt Dixmude en hebben, aldaer
aengekomen zijnde, op hoog bevel gesupprimeert het clooster van de paters recoletten
die tot nog toe in wesen gebleven waeren en hunne woonste en clooster niet en hadden
willen verlaeten, tenzij dat zij met de gewaepende magt daeruijt zijn gedreven
geworden. Dit is het laeste clooster van degone nebben moeten gesupprimeert worden
dat in geheel Vlaenderen tot nog toe overgebleven was, zoodat men nu zoo te lande
als in de steden alle die schoone kercken gesloten siet waer de goddelijcke diensten
met zooveel luijster verricht wierden, tenzij eenige die hunne kerk en clooster met
hunne bons hebben wedergekogt, door welcke nu de diensten in de kercken door de
religeusen gekleet in borgerskleederen als voor desen zonder dat zij daer woonen
verricht worden. CCCLVIII gaset van den 17 augusti, etc.

(21 augusti 1797)
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- fol. 43 - Op den 21 augusti wiert vanuijt de gewesen kercke van d'abdije van den
Eechoutte met consente van de municipaliteijt verplaest een groot miraculeus houtten
cruijs met het beelt van Christus dat aldaer nevens een zijdtsautaer hadde gehangen
en sedert d'opregtinge deser abdije was geviert geweest met grooten toeloop des
volks naer de capelle van St.-Nicolaes, nog in wesen zijnde in de straete van den
zelven
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naem(125). Hetzelve cruijs is aldaer met consente van d'heeren voogden van hetzelve
godtshuijs geplaest nevens den autaer, boven de duere van het sacristie, om aldaer
door het volk te worden geeert, gelijk er in de kercke van d'abdije van den Eechoutte
geplogen geweest heeft, ook zullen in die capelle, ten koste van de confraters deser
confrerije, de goddelijcke diensten worden gedaen als naer gewoonte. Dese
verplaetsing is aen het volk zeer aengenaem, omdat men grootelijks vreesde dat de
Fransche dit cruijs niet en zouden hebben laeten volgen, maer met d'andere
kerkegoederen, die nu alle verkogt zijn, mede zouden hebben verkogt. Dus ziet men
nu met groote voldoeninge, zoo in de parochiale kercken deser stadt als in verscheijde
capellen de goddelijcke diensten van het vieren van meest alle de H. reliquien der
Heijligen plegen op den zelven voet gelijk er tevooren in de abdijen en cloosters in
gebruijk was, alle de verscheijde confrerijen, d'eene in d'eene en d'ander in d'ander
kercke verplaest zijnde. Nu weet men ook dat de gewesen paters augustinen andermael
eene requeste door meer als 200 geteekende borgers aen de Fransche hebben
gepresenteert om hunne kercke weder te bekomen, opdat in dezelve in
borgerskleederen zoude konnen den goddelijcken dienst verricht worden. CCCLVIIII
gaset 21 augusti, etc.

(22 augusti 1797)
Op den 22 augusti met het aenbreken van den dag vernam men dat gisteren tegens
den avond de alderongeluckigste gebuertenis in d'Oostensche vaert heeft plaets
gehadt. Naerdat tot Oostende gisteren en eergisteren eene groote schietfeest gehouden
was, waer er boven de tweehondert prijsvogelen afgeschoten waeren en van welke
de gilde van Brugge, benevens eenige andere prijsvogelen, den oppervogel op welcke
25 ducaten voor prijs gestelt was bekomen heeft, gebuerde het volgende overgroot
ongeluk. Gisterennaermiddag tot Oostende venditie van gesouten visch gehouden
zijnde, kwaemen seven zoogenaemde wilde vischverkopers(126) deser stadt van
Oostende af om naer Brugge weder te keeren. In plaets van hun te begeven op de
bargie die gereet lag, vaerden zij met eene schuijte af in welke hun de seven
vischverkopers en een stierman bevonden. Het was windig weder, waerom zij op
dezelve schuijte twee zeijlen lieten waeijen, maer tot hun overgroot ongeluk tot
ontrent twee uren van Brugge voortgevaeren zijnde, sloeg den windt in de zeijlen en
de schuijte keerde om. Den stierman en nog eenen anderen geraekten los en kwaemen
al swemmen bij groot geluk aen den kant, maer de ses andere malkander vasthoudende
bleeven op den grond en verdronken ongeluckig zonder nog boven water te komen.
't Is lichtelijk om bevatten wat alteratie zulks binnen dese stadt veroorsakt heeft en
besonder voor de ses ongeluckige weduwen die alle eenen last van kinderen hebben.
Op heden zijn de ses ongeluckige moetswillig omgekomen uijt het water gevischt
en zijn naer de parochie van Jabbeke vervoert om aldaer begraeven te worden.
Blijkende op den 24 augusti dat dese ses ongeluckige wel langs Jabbeke vervoert,
maer daer niet begraeven zijn, want desen morgen de ses lijken in den choor van 't
hospitael van St.-Jan geplaest stonden nevens elkanderen en onder eenen grooten
toeloop van menschen en gejammer van de weduwen en
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vrienden, twee en twee uijt den choor gebragt en alle ses in eenen put nevens elkander
begraeven wierden. CCCLX gaset van 24 augusti, etc.

(25 augusti 1797)
- fol. 44 - Op den 25 augusti vernam men 's morgens dat gisteren tegens den avond
een ongeluk was voorgevallen niet minder beklaegelijk als de voorgaende en dat ook
hadde konnen vermijt worden. De vrouw van zekeren Dosselaere in de
Gendpoortstraete wonende, zijnde schoonmoeder(127) over eenige kinderen, was
gewoon dese zeer hard te behandelen. Een meijsjen(128) van 12 jaeren, desen
naermiddag op straete of voor haere duere met menige slaegen behandelt hebbende,
heeft hetzelve daernae in eene groote colere zijnde boven op den solder gesteken,
onder bedreijging zoo het zoude hebben afgekomen dat zij het den hals zoude
gebroken hebben. Desen jongen aldaer sittende met wanhoop overlaeden, heeft of
met zijnen cousebant of eene andere coorde die hij bij zig hadde zigzelven verhangen
aen de kepers van den solder, reets eenigen tijdt dood zijnde wanneer hij in die
gesteltheijd gevonden wiert. Men kan ligtelijk bevatten wat indruk dese ongeluckige
doodt op het hert van dese vreede schoonmoeder gedaen heeft die daervan de eenige
schult mag gerekent worden en wenschelijk waere het dat dusdaenige schoonmoeders
door de justitie aengerant en uijt het menschdom uijtgeroeijt wierden.

(27 augusti 1797)
Op den 27 augusti was 's morgens het groot drijcaleurig vaendel op den hallentooren
gesteken en de groote drijcaleurige vlagge was voor het stadthuijs gehangen, van 7
tot 8 uren 's morgens, van 11 tot 12 uren 's middags en van 3 tot 5 uren in den
naermiddag is er op 't carilion gespeelt geworden ter oorsaeke van het Fransche feest
ter eeren van den ouderdom(129) die op heden geviert wordt, zijnde decadi den 10
fructidor van 't vijfde jaer der Fransche republicke. Om 3 uren naermiddag zijn de
administrateurs van het departement, die van de municipaliteijt, de leden van de drij
geregtshoven en alle de geconstitueerde overheden tesaemen vergaedert in de zael
van de municipaliteijt (tevooren de collegiekamer). De nationaele krijgsmagt zoo
voet- als peerdevolk was op den Burg onder de waepens. Een paer getrouwde dat
vijftig jaeren in den egt versaemelt was, wonende bij de castagnieboomnonnen, zijnde
den man genaemt Joannes Walij en de vrouw Marij Bonnure en op heden zijnen
vollen jubile geviert heeft in de colligiale kercke van O.L.V. waerom de gemelde
straete en de andere omliggende op heden bij consente van den commandant in den
dag schoon verciert en des avons luijsterlijk verlicht waeren, is door de members
van de municipaliteijt gekroont geworden en door de hoogst geconstitueerde magten
alle eere en agting aengedaen geweest. Den heelen stoet versaemelt met de vaendels
verscheijde mael rond den Burg omgaende, t'eijnden welke de jubilanten in eene
carosse vergeselschapt door de municipale voor en agter rijdende Fransch peerdevolk
met alle eere naer hun huijs vergeleijt wierden. Een deel der feest is doorgebragt
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geworden met redenvoeringen, zoo door den openbaeren beschuldiger als commandant
der stadt, waerin de eerbied voor de grijse hairen, de genugten der ruste
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van den ouderdom wanneer men de voorigen tijdt wel besteet heeft en de liefde voor
het vaderland en voor de republick, die door den ouderdom te eeren, des zelfs
ongemakken wilt versagten en de jongenlieden een gevoelen inboesemen 't welk de
natuur zelfs gebied, maer menigmael veronagtsaemt en in de herten gesmoort is
geworden, met de uijterste welsprekentheijd aengepredikt wierden.

(28 augusti 1797)
- fol. 45 - Op den 28 augusti saeg men als de vruegt op alle aensichten uijtschijnen
op het verbreijden van een gedrukt bericht waerin opentlijk geseijt word dat den lang
gewenschten vrede tusschen den koning van Engelant en de Fransche gesloten is.
D'artikelen van den vrede worden daer in 't besonder nog niet opgehaelt, maer alleen
dat Engeland aen de Fransche afstaet alle de eijlanden op hun geduerende den oorloog
verovert, behalvens de kaap de Bonne Esperance, en dat d'haeve van Oostende voor
alle de mogentheden van Europa den vrijen koophandel zal genieten. Indien dese
tijdingen egt zijn, twijffelt men niet of de Nederlanden zullen ook door de Fransche
wedergegeven worden, in vergoedinge van d'overgroote besittingen welke door
Engelant afgestaen worden(130). CCCLXI gaset van 28 augusti, etc.

(29 augusti 1797)
Op den 29 augusti ten thien en half uren 's morgens wiert in het hospitael van St.-Jan
gedaen eenen vollen lijkdienst die twee uren duerde tot laevenis der zielen van de
ses ongeluckige verdronkene in den Oostenschen vaert, van welke hiervooren fol.
43 gemelt is. Den toeloop van volk tot het bijwonen van desen lijkdienst was zoo
groot dat de kercke te kleen was, dusdaenig dat d'offerande, dat men noijt ziet
gebueren, geduerde totdat de misse al lang gedaen was. Diergelijcken lijkdienst ter
zelven intentie is gepasseerden sondag ten agt uren ten koste van d'heer Goetals,
fuctuer van de gesouten visch visscherije(131), gedaen in de capelle van O.L.V. van
Blindekensgasthuijs, waer den toeloop van volk aldaer ook zoo overvloedig als op
heden in 't hospitael geweest heeft.

(30 en 31 augusti 1797)
Op den 30 en 31 augusti heeft men met het grooste ongenoegen en hertsseer in de
gewesen kercke van de paters recoletten voor eenen geringen prijs in contant gelt
zien verkopen, niet alleen alles wat aen die schoone kercke toebehoort, geene
ornamenten uijtgesondert nogte gereverseert, zijn er verkogt geworden, maer ook
alle de verciersels der autaeren, pilaeren en de beelden zelve, alle de kostbaere
schilderijen, alle de schoone autaeren, orgel, doxal, schoon onlangs nieuwgemakt
portael, predik- en bichtstoelen, boeseringen, zitsels, communiebanken en alles wat
die schoone kercke zoo luijsterlijk makte en vercierde, alle welke niet dan met
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betraende oogen door alle waere christenen aensien wordt en om de menige
godtvrugtigheden die men besonder in dese kercke nog geen thien maenden geleden
zoo overvloedig heeft zien plegen, want men met waerheijd zeggen mag dat er geen
klooster was van alle de gesupprimeerde waer dat de goddelijcke diensten met meerder
gestigheijd en godtvrugtigheijd gepleegt wierden en men nu eene
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beeltstormerije siet, die aen geene tijden kan vergeleken worden. 't Goon ons alle
hope beneemt van nog oijt de cloosters, ten minsten in onsen tijdt, te zien
wederkeeren, is omdat men reets de verkogte met alle force tot den grond ziet afbreken
en planeeren en omdat de nog niet verkogte te koop gehangen worden, zullende ook
het heele beluijk van de recoletten met de aenpaelende hovingen en mueren, dat
volgens plakbrief seven gemeten groot is, eerstdaegs verkogt worden(132). CCCLXII
gaset van 31 augusti, etc.

Eindnoten:
(114) Betr. het feest van O.-L.-V. van Portiuncula, zie MV. 1790, p. 199, n. 340.
(115) De kapel van de bakkers bevond zich bij de zg. Bakkersrente, de godshuizen van de bakkers,
op de hoek van de Zwarteleertouwersstraat en de Kruitenbergstraat, maar is rond 1800 afgebroken
en vervangen door drie woonhuizen, zie J. PENNINCK, Het bakkersambacht te Brugge, in:
Brugs Ommeland, 16 (1976), p. 4-9, zie vooral p. 28-31, met afb.
(116) Met gronden bedoelt Van Walleghem waarschijnlijk de grond waarop het kerk-of kloostergebouw
zich bevindt.
(117) ‘Den Vrient van 't Vaderland’ is vermoedelijk een eendagsvlieg gebleven. Nergens is er een
spoor van terug te vinden. Op dat ogenblik verscheen er in Brugge enkel de ‘Gazette van Brugge
en van 't Departement der Leye’. (R. VAN EENOO, De Pers te Brugge 1792-1914, Leuven,
1961, passim).
(118) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 76. Het patentrecht werd voor de eerste maal
geheven in het jaar V (1797). Deze belasting moest worden betaald door iedereen die als
ondernemer een of andere vorm van handel of industrie uitoefende, zie S. VERVAECK, Enkele
bronnen uit de Franse Tijd. Hun belang voor de Sociale geschiedenis (Bijdragen van het
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, nr. 22), Leuven-Parijs, 1962, p.
55-67.
(119) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 63.
(120) Met ‘Ottomanissche porte’ bedoelde Van Walleghem het Turkse rijk.
(121) Thans het huis Steenstraat nr. 15. Het huis ‘De Arend’ of ‘De Gouden Arend’ was reeds herberg
in de 16de eeuw. Achteraan strekte zich een groot erf uit met stallingen en een uitweg in de
Sint-Niklaasstraat. Een uitbater uit het begin van de 18de eeuw verzorgde ook de postdienst
tussen Brugge en Oostende met ‘postpaarden’. B. WINDELS-ARICKX, Huizen in de Steenstraat
te Brugge, in: Het Brugs Ommeland, 16 (1976), p. 157-163; zie ook MV. 1792, f. 118 en MV.
1793, f. 77.
(122) Het nieuwe gemeentebestuur was duidelijk anti-Jacobijns. Het was daarom logisch dat een
aantal Jacobijnse benoemingen ongedaan werden gemaakt en dat vroegere werknemers van de
stad, die door het voorgaande pro-Jacobijnse stadsbestuur waren ontslagen, opnieuw in dienst
werden genomen. SAB., Resolutieboeken van de municipaliteit, reg. 9 thermidor V - 13 nivôse
VI, f. 14 t/m 19: in de zittingen van 21, 22 en 24 thermidor (d.i. 8,9 en 11 augustus) werden 6
politiecommissarissen, een niet vermeld aantal bedienden en een evenmin vermeld aantal
sergeanten van politie benoemd en legden de eed af. De commissarissen zijn met name vermeld:
Jean de Clercq, Sebastien Canneel, Jacques Drubbele (fils), Coene (fils) en Charles Roels. Van
de andere politiemannen en de bedienden zijn geen namen vernoemd. De bewering van Van
Walleghem dat alle oudgedienden van het Oostenrijks bewind in ere zouden zijn hersteld, valt
dus moeilijk te controleren.
(123) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 61.
(124) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 66.
(125) Het 13de-eeuwse kruisbeeld van de Eekhoutabdij bevindt zich thans, sinds 1801, in de
Sint-Salvatorskathedraal. Dit kruisbeeld werd vereerd door een in 1768 opgerichte confrerie,
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(126)

(127)
(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

die ook verantwoordelijk was voor de opeenvolgende verhuizingen van het beeld. De bewaring
in de Sint-Niklaaskapel in de Sint-Niklaasstraat (vanaf 1797 tot 1801?) was tot nu toe niet
bekend in de literatuur, zie N. HUYGHEBAERT, In de oude Eeckhoutabdij te Brugge.
Hagiologische en archeologische rondgang, in: Biekorf, 69 (1968), p. 355-358 en ibid., 70
(1969), p. 41 en 46 en L. DEVLIEGHER, De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Inventaris
(Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 8), Tielt-Amsterdam, 1979, p. 88 en afb. 20,
133, 476.
Wellicht gaat het hier om visverkopers die geen lid waren van het ambacht, naar analogie met
de ‘wilde korendragers’, een officie dat deze naam gekregen had omdat het ontstaan was buiten
de oude corporatie van korendragers om. Het officie van de wilde korendragers bestond nog in
1891, en zou toen zowat 50 jaar eerder ontstaan zijn: E. VANDERVELDE, Enquête sur les
associations professionelles d'artisans et ouvriers de Belgique, Brussel, 1891, p. 9; R. VAN
EENOO, Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (1864-1914),
Leuven-Parijs, 1959, p. 41-42. Hier moet evenwel opgemerkt worden dat in 1797 van een
officieel ambacht van de vis(ver)kopers geen sprake meer kon zijn, sinds de afschaffing van
de ambachtsgilden. Toch is het denkbaar dat de oude leden van het visambacht zich nog verder
gedroegen als de rechtmatige viskopers, zodat anderen dan als ‘wilde’ werden betiteld.
De term schoonmoeder is hier gebruikt in de betekenis van kinderoppas.
Aangezien het in de tekst van Van Walleghem niet duidelijk is of het overleden kind een meisje
of een jongen was, is het overlijdensregister voor die periode geconsulteerd. Daarin is geen
spoor teruggevonden van het hier vermelde sterfgeval. Gaat het om een vals gerucht of is het
overlijden nooit aangegeven of geregistreerd? O.i. is hier naar alle waarschijnlijkheid sprake
van een vals gerucht, temeer daar het bericht ook niet is opgenomen in de Daegelijcksche
Gevallen, die Van Walleghem in 1797 heeft genoteerd en die voor het overgrote deel bestaan
uit ongewone sterfgevallen.
Het ‘feest ter eeren van den ouderdom’ was een van de zeven nationale feesten die door de
Conventie op 25 oktober 1795 werden ingesteld. De feesten waren opgedragen aan de jeugd,
de echtgenoten, de bejaarden, de erkentelijkheid, de landbouw en de vrijheid. Napoleon zou
tijdens het Consulaat deze republikeinse feesten afschaffen. (B. BERNARD, o.c., p. 487-490).
Er was nog steeds geen vrede tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Wel waren er sinds 7 juli
in Rijsel onderhandelingen bezig. Groot-Brittannië, verzwakt door oorlog tegen de Ieren en
door muiterijen van de vloot, wou wel degelijk met Frankrijk tot een vergelijk komen. Omwille
van de neo-Jacobijnse staatsgreep in Frankrijk van 4 september 1797 werden de onderhandelingen
op 19 september afgebroken. (J. GODECHOT, LesRévolutions 1770-1799, Parijs, 1963, p.
205-206).
Julianus Goethals was een zoutzieder die samen met visverkoper Bartholomeus Canneel een
rederij had opgericht. In 1793 bezaten ze negen visserssloepen die voor een bedrag van 34000
gulden verzekerd waren. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties
van de Bruggelingen in de Revolutietijd (1780-1794), Brussel, 1972, (2 dln.), I, p. 55-56).
De ontmanteling en de verkoop van het recolletten- of minderbroedersklooster ligt aan de basis
van het ontstaan van het huidige Koningin Astridpark, zie W. ADRIANSENS e.a., Groen
Brugge, Brugge, 1987, p. 42-43 en 53-54.

[September]
(1 september 1797)
Op den 1 september wierden in het beluijk van het voorheen zoo luijsterlijk bischdom
publickelijk aen de meest biedende de naeste in Fransche livers met het branden van
keirssen verkogt, welke ook met bons mogen betaelt worden, verscheijde hofsteden
en cloostersgebouwen van de menigte die gesupprimeert zijn, onder andere wiert
verkogt den heelen treijn en kercke van de gewesen paters recoletten voor eene
somme van 73100 livers, welke door de gewesen paters is ingekogt geworden en in
welke zoo men zegt door hun zal dienst gedaen en weder in besit genomen worden.
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(3 september 1797)
- fol. 46 - Op den 3 september wierden in den naermiddag gekoort en gebonden op
eenen waegen ingebragt vijf valschemuntenaers, die te lande op het fait zijn
aengehouden geworden, besig zijnde met dezelve valsche munte te fabriqueeren.
Niet alleen het geslaegen valsch gelt, maer ook alle de vormen en gereetschappen
tot het fabriqueeren der zelve zijn bij hun gevonden geworden, alle hetwelk ook met
den zelven waegen waerop zij waeren sittende, naer dese stadt is vertransporteert
geworden. Het waere te wenschen dat er naer de fabriqueers van valsch gelt de
grootste recercen gedaen wierden, terwijl er van verscheijde soorten van specien
daegelijks in den coophandel circuleeren, ten meerderen deele Fransche en
koninglijcke geheele en halve croonstukken en quarten van croonen, welke zoo
gefraudeert zijn, dat se bijnaer niets weert zijn en waermede menigvuldige persoonen
bedrogen worden.

(4 september 1797)
Op den 4 september is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centraele
administratie afgekondigt eene wijtloopige tabelle behelsende de tijdtstippen van de
vermindering der assignaten in het departement der Leije, te weten sedert den 23
messidor tweede jaer, wanneer d'assignaten bij in d'inkomst der Fransche aen 63
livres in gelde den gouden Louis waeren, tot den 24 floreal vierde jaer, wanneer
d'assignaten op cours gestelt wierden en tot 8000 den gouden Louis gedaelt waeren,
dese afkonding noodig geworden zijnde tot het vereffenen van de transactien die
tusschen particuliere gesloten zijn geweest binnen den voormelden tijdt en vervolgens
onderling tusschen de wederzijdssche partijen of door de civiele tribunaelen zullen
moeten gejugeert worden(133). Hiermede vervalt teenemael het gerugt dat de gedaene
betaelingen in assignaten zoo van renten, obligatien als oude
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schulden teenemael stonden ten laste van den betaelder van geender weerde verklaert
worden. CCCLXIII gaset van 4 september, etc.

(6 en 7 september 1797)
Op den 6 en 7 september is in de gewesene kercke van de paters augustinen op den
zelven voet gelijk hiervooren vermeit in de kercke van de gewesen paters recoletten
gedaen, verkogt alle en generaelijk de effecten, zoo aen de kercke als aen het clooster
competeerende, niets in de kercke overblijvende dat niet verkogt is geworden.
Hiermede vervalt teenemael de hoop die men hadde opgevat, wegens het presenteeren
van eene requeste door de gewesen paters gepresenteert, van die schoone kercke te
zien herstelt worden en zulks doet maer al te klaer zien dat er geene cloosters ofte
kercken van de menigte die gesupprimeert zijn nog in langen tijdt zullen herstelt
worden. CCCLXIV gaset van 7 september, etc.

(9 september 1797)
Op den 9 september is bij orders van de centraele administratie bij hallegebode van
't stadthuijs afgekondigt eene wet waerbij de priesters geboden worden eene declaratie
te doen waerin zij herkennen dat de algemeijnheijd der Fransche burgers, den
souvereijn is en onderwerping en gehoorsaemheijd aen de wetten der Fransche
republick(134). Dese verbaesende declaratie zal door elcken priester binnen eene decade
moeten schriftelijk gedaen worden, faute van welke zij zullen vervallen in eene boete
van 500 livres en een jaer in vangenis zullen opgesloten worden.

(11 september 1797)
- fol. 47 - Op den 11 september wiert bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van
de centraele administratie afgekondigt eene wet over de verdeeling der contributie
op de persoonen, mubilaire goederen en de pragt. Het beloop der gansche contributie
is 60 millionen en het aendeel van ons departement is een millioen
hondertensevenentagentigduijsent sevenhondert livres, welke zoo spoedig mogelijk
op het geheele departement zal moeten verdeelt worden(135). Nu weet men eijndelinge
voor seker dat de omwentelinge van het koningdom tot Parijs eenen zeer ongunstigen
keer genomen heeft en dat alle de koningsgesinde aldaer zelfs zonder bloetstorting
in arrest genomen en uijt de geheele Fransche republicke gebannen zijn. Dese was
d'eenigste hoop die men nog hadde opgevat, waer 't dat de conspiratie hadde ter
uijtvoer gebragt geweest, zoude men het koningdom van Vranrijk herstelt gesien
hebben en de rust zoude in heel Europa hebben herleeft, maer nu siet men klaer dat
de straffe van den vergramden hemel, besonder ten onsen opsicht, nog niet is
voltrokken en dat wij nog menige droeve daegen besonder ten opsicht van onse
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Heijlige religie zullen moeten onderstaen, alle welke wijtloopig in de CCCLXV van
heden in alle deelen kan gesien en bemerkt worden(136).

(14 september 1797)
Op den 14 september is in druk uijtgegeven de geheele wet nopende de nieuwe
belastinge, hiervoor gepubliceert, beginnende met de woorden: ‘republique Francaise,
uijttrek uijt de registers voor de processen verbael der vergaederingen gehouden door
de centrale administratie van het
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departement der Leije tot Brugge, vergaederinge van den 1 fructidor 5 jaer, etc.’ en
welke in zijn geheel versaemelinge sub N. kan gesien worden. Hieruijt siet men dat
dese nieuwe contributie van alle de departementen van heel Vranrijk bestaet in 60
millionen livers en uijt de aengevoegde verdeelinge ziet men dat het departement
der Leije, volgens d'aengenomen staet van de bevolkinge van 475118 zielen,
gecotiseert is in eene somme van L. 1187700 livres. Welke belastinge door alle
persoonen, onder d'arme niet gerekent wordende, zal moeten voldaen worden, te
weten: 1o. die op de persoonen; 2o. op de muebels en 3o. op de pragt(137). Zoo alles
voorder in de wijtloopige proclamatie kan gesien worden. Dit alles zijn als voorboden
van de schrikkelijcke tijden die wij te beleven hebben en van de groote sommen die
wij nog tegens onsen wille, als onder eene openbaere slavernij levende, zullen moeten
betaelen. Godt gaeve dat 't zij door vrede waernaer elk verlangt heeft of door oorloog
een eijnde van alle onse aenstaende ellende mogte gemakt worden. CCCLXVI gaset
van den 14 september, etc.

(15 september 1797)
- fol. 48 - Op den 15 september saeg men een begin maeken van het schrikkelijk en
afschuwelijk schouwspel aen welcke men zig sedert lang verwagt heeft. Gisteren
om drij was op de Vrijdagmart alle de militairen in de waepens zijnde, militairelijk
afgekondigt dat binnen 24 uren de weergekeerde emigranten, naer den bepaelden
tijdt gefixeert door de wet, de stadt en binnen de veerthien daegen geheel het Fransch
grondgebied moeten verlaeten. Vervolgens saeg men desen naermiddag een groot
getal persoonen deser stadt dezelve veriaeten en met betraende oogen saeg men den
egtgenoot afscheijd nemen van zijne liefste vrouw, van zijne kinderen en familie.
Den soon saeg men vader en moeder veriaeten en de vrienden hunne vrienden en
bekende. Onbeschrijvelijk is den oogblick geweest van droefheijd op welke eenider
misschien voor altijdt het smertig afscheijd van alle zijne vrienden en bekende
genomen heeft.

(17 september 1797)
Op den 17 september zijnde sondag en den eersten complimentaire of vervoldag van
het Fransch jaer, toegewijt aen de deugt, wiert 's morgens het groot vaendel op den
hallentooren opgesteken en de groote vlagge voor het stadthuijs gehangen, van 7 tot
8, van 11 tot 12 en van 3 tot 4 uren op 't carilion gespeelt wordende. Tusschen die
uijtwendige vruegdeteekens saeg men in alle de parochiale kercken een truerig
vooruijtsicht en een solemnelen Paeschdag vieren door een overgroote menigte
persoonen van allen rang die de Heijlige sacramenten van de bichte en de H.
communie frequenteerden, een truerig gelaet ziet men op alle de wesens van de
welpeijsende classe van het menschdom, dat nu tot in den hoogsten graed staet gestraft
te worden, omdat men voorseker weet dat het morgen den laesten dag is dat er door
de waere geestelijcke eenigen hoegenaemden godtsdienst in eenige kercken deser

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

stadt meer zal vermogen gedaen te worden, tenzij alleen door die welke den
gevraegden eedt, door Fransche binnen de thien daegen bevolen, zullen gedaen
hebben(138).
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(18 september 1797)
Op den 18 september zijnde den tweeden complimentaire of vervoldag, toegewijt
aen het verstant, is gelijk gisteren op het carilion gespeelt geworden, maer heden
saeg men in de kercken, behalvens ontrent zooveele godtvrugtigheden als gisteren
geplogen een ander schouwspel. Meer dan 70 paeren houwelijcken, van allen rang
en conditien, zijn er in alle kerken getrouwt die gisteren als den laesten moment
zijnde hunne drij geboden of afroepingen hadden laeten afkondigen, omdat men
voorsiet dat mogelijks door de waere kercke niet meer zal konnen getrouwt worden.
De goddelijcke diensten verrigt zijnde, wiert het gewijt water aen het volk met kuijpen
uijtgedeelt en men saeg daernaer van alle zijden alle soorten van kerkegoederen te
kerken uijtdraegen, welke alle gemoederen in de grootste verslaegentheijd dompelt
en als het eijnde der religie tegemoed gesien wordende. CCCLXVII gaset 18
september, etc.

(19, 20 en 21 september 1797)
- fol. 49 - Op den 19, 20 en 21 september zijnde de drij laeste daegen van het vijfde
jaer van de Fransche republicke, toegewijt aen den arbeijd, goeddoening en vergelding,
zijn gelijk als op de twee voorgaende daegen de Fransche vruegden verricht en op
het carilion gespeelt geworden. Het eijnde van dit ongeluckig jaer schijnt teenemael
het alderongeluckigste eijnde van d'oeffeninge van de H. religie onser voorvaederen
voor te spellen en eene teenemael contrarie en schismaticque wet schijnt teenemael
ingevoert te zullen worden, want geduerende dees drij daegen heeft men in alle de
kercken deser stadt den goddelijcken dienst teenemael zien opschorten, de kercken
staen open, maer geen den minsten dienst, nog het celebreren van misse, word in
dezelve meer verricht. De lijken worden zonder geestelijcke bediende in d'aerde
gesteken, de cruijsen op de kerkhoven en ontrent de kercken worden afgebroken,
gelijk ook de beelden van O.L.V. en andere aen d'huijsen langs de Straeten staende.
Geene priesters ziet men meer verschijnen dan in borgerlijcke kleederen en dese en
mogen tenzij bedektelijk genoeg, geene priesterlijcke oeffeningen meer exerceeren,
zelfs niet aen de zieken in den uijtersten nood liggende en dit alles op swaere straffen,
welke d'eene voor en d'andere naer, bij orders van 't Directorie van Parijs bij
hallegebode van 't stadthuijs zijn afgekondigt geworden(139). CCCLXVIII gaset van
den 21 september, etc.

(22 september 1797)
Op den 22 september zijnde den eersten dag van het ongeluckigste Fransch jaer, dat
men maer al te veel voorsiet voor oogen te hebben, genaemt den eersten vendemiaire
of wijnmaendt, saeg men heden alle soorten van vruegdeteekens plegen, bijnae
onophoudelijk wiert op het carilion gespeelt, den vrijheijdtsboom op de Mart wiert
met fustons en croonen van groene takken verciert. Wanneer om 4 uren van desen
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naermiddag alle de bediende van de geconstutioneerde magten zig op de kamer van
de municipaliteijdt begaeven, welke kamer ook schoon verciert en opnieuws patrioticq
geschildert was, alle de voorige teekens van 't koningdom weggenomen zijnde, hun
van daer elk met zijne vaendels begevende naer de Mart, voorop- en agtergaende
Fransch peerdevolk met
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schoon gespel, waer gekomen zijnde de processen verbael nopende het feest en
instellatie der republick voor den vrijheijdtsboom afgekondigt wierden, welke feest
door eene exercitie in 't vuur op de Mart door de militaire gedaen en welke ontrent
eene ure duerde, geeijndigt wiert. Tusschen alle die gewaende vruegden, ziet men
niet als een truergelaet op d'aensigten van alle welpeijsende uijtschijnen, terwijl er
heden in alle kercken een volkomen tweeden Goeden Vrijdag verheelt word, behalvens
alleen dat er geene diensten in de kercken worden gedaen en dat het H. Bloet niet
meer - fol. 50 - aen de godtvrugtigheijd van het volk geexponeert wordt.
Niettegenstaende welke men meer godtvrugtigheijd als oijt ziet plegen, bijnae
onseggelijk zijnde hoeveele persoonen op heden den ommegang van het H. Bloet
rondgegaen hebben en wat al godvrugtigheden in de kercken, die open zijn en geenen
dienst gedaen wordt, gepleegt worden. In de cathedraele kercke van St.-Donaes is
op eene der laeste autaeren in de kercke geplaest het afbeelsel van den nood godts,
die in den ommegang gestaen heeft en daer is 't gelijk in andere kercken dat men met
betraende oogen het volk in menigte siet alle soorten van godtsdienstigheden plegen
in hoop dat den hemel de goddeloose straffe die over ons hooft hangt van de geheele
omkeeringe van de H. religie van ons zal afweeren, want zonder den goddelijcken
bijstant is de geheele waere religie van het heele Nederland teniet. D'opofferingen
van waschlicht zijn er zoo groot dat men zulks noijt heeft zien plegen en gelijk ook
in alle andere kercken openbaere blijkteekens van aengekleeftheijd aen de H. religie
door het volk betoont wordende.

(24 september 1797)
Op den 24 september zijnde sondag en den eersten dag dat in onse zoo christene
stadt door het volk geene H. misse meer konde gehoort worden, is het onbeschrijvelijk
wat verbaestheijd zulks heeft veroorsakt, ziende eene menigte menschen naer de
kercken als verdwaelde schaepen gaen, die daer van allen goddelijcken dienst berooft
waeren. Wat saeg men meer? Eene bijnae ontelbaere menigte menschen naer de
eenige buijteparochien gaen, waer nog dienst gedaen om de misse en andere
goddelijcke diensten bij te woonen. Den toeloop van volk aldaer zoo groot zijnde
dat de kerkhoven zelfs te kleen waeren om het volk te bergen. Binnen dese stadt
Brugge heeft men ook de eerste constitutionele misse zien plegen in de kercke van
St.-Salvators 's morgens ten agt uren, door den heer Vandepoele, welken zeer arm
zijnde en zijnen eed als constitutionelen priester gedaen heeft, alleen heeft mogen
misse lesen volgens de Fransche wetten, welcke acte van het doen van zijnen eed
aen de twee eerste pilaeren der kerk, door hem en de municipaliteijt onderteekent,
geaffixeert was. Eene ontelbaere menigte menschen was in de kercke tegenwoordig,
meer om dese nieuwigheijd te zien als om den dienst der misse te hooren, het
meestendeel met het begin der misse de kercke uijttrekkende. Onder de misse wiert
voor desen priester, die zeer arm is en zijn broot moet bedelen, ommegaen met de
schaele en veel gelt wiert er opgehaelt(140). 's Naermiddags ten tijde dat het lof
geschiede saeg men ook in dees kercke eene nieuwigheijd. De keersen wierden op
den hoogen autaer ontsteken en door het volk wiert luijdtskeels de letanie
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van O.L.V. en andere gebeden gesongen, immers alles schijnt eenen droom te zijn.
Op St.-Cruijsparochie heeft eenen pater recolet, genaemt Maes, desen morgen bestaen
in 't openbaer misse te lesen, welken t'eijnden dezelve is vastgenomen en voor 't
tribunael crimineel gebragt zijnde, is hij veroordeelt tot 500 livres boete en is voor
drij maenden in 't correctiehuijs opgesloten geworden.

(25 september 1797)
Op den 25 september was den toeloop om misse te hooren op de buijtenparochien
wederom zeer groot en verscheijde paeren deser stadt hebben hun op dezelve laeten
trouwen mits zulks alhier onmogelijk niet meer kan gedaen worden, immers den tijdt
zal gaen leeren wat er van alle dese ongelucken zal gaen geworden. CCCLXIX gaset
van 25 september, etc.

(26 september 1797)
- fol. 51 - Op den 26 september is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de
municipaliteijt een besluijt afgekondigt behelsende eene voorgeschreven police in
de schouwburg- of commediespelen. A1 wie door geroep ofte geraes het order stooren
zal, zal aenstonts op de aensoeking van den tegenwoordigen officier municipael door
de buijtenwagt aengevat en in egte van vangenis beweegt worden(141). Dese proclamatie
was hoogst noodig geworden om de gevolgen te voorkomen die nu en dan tusschen
de verscheijde gesintheden in de commediespelen plaetse hebben gehadt en waeruijt
wel licht verbaesende gevolgen zouden konnen voortsgekomen hebben.

(28 september 1797)
Op den 28 september was den toestant der kercken, zonder het verrichten van eenigen
den minsten godtsdienst, nog altijdt den zelven gelijk in de voorgaende daegen,
hoewel het bijnaer onbeschrijvelijk is hoe groot den toeloop van het volk, met
betraende oogen, geweest heeft om is 't mogelijk van den hemel de heele vernieting
van onsen Geheijligden godtsdienst te voorkomen. Desen naermiddag is ook in de
parochiale kercke van St.-Salvators bij orders van de municipaliteijt gestaekt het
lesen van den roosencrans en het singen van de letanie van O.L.V. die het volk aldaer
sedert eenige daegen 's morgens en 's avons met het ontsteken der keirssen op den
hoogen autaer hadde gedaen. Zelfs zegt men dat alle kerken mits er geene geestelijcke
willen den eedt doen, zullen gesloten worden. CCCLXX gaset van den 28 september,
etc.

(30 september 1797)
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Op den 30 september was men 's morgens als van eenen blixemslag getroffen op het
gesicht dat generaelijk alle de kercken deser stadt waeren toegesloten en dat
geduerende den gepasseerden nagt alle de sluetels van dezelve bij orders van de
municipaliteijt waeren afgehaelt. Wat saeg men beweenelijcke en aendoenelijcke
vertooningen. Men saeg het volk in menigte op de kerkhoven en voor de dueren der
kerken knielen en bidden, nu van allen goddelijcken troost berooft zijnde. In den
morgen zijnde martdag, saeg men groote troupelingen van volk en men scheen
oproerige bewegingen te bemerken. Men versekerde dat door militairen ofte andere
persoonen de cruijsen van den hals waeren afgetrokken,
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welke de vrouwspersoonen gewonelijk zijn draegende en dat dezelve in stukken
onder de voeten getrapt waeren. Zommige seggen zulks waer te zijn en andere van
neen en dat zulks alleen door kwaedwillige uijtgedagt is om troubels te veroorsaeken,
waerdoor - dat God behoede - mogelijks den heelen ondergang van onse stadt zoud
konnen veroorsakt worden.

Eindnoten:
(133) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 85 en 86.
(134) Van Walleghem vermeldt hier de eedformule van de wet van 7 vendémiaire jaar IV (29
September 1795): ‘je reconnais que l'universalité des citoyen français est le Souverain, et je
promets soumission et obéissance aux lois de la République’. Volgens K. PRIEM, o.c., p. 76
(zie echter ook p. 84) is deze wet nooit in het Leiedepartement afgekondigd. Uit deze passage
blijkt het tegendeel. Dit wordt bevestigd door de bewaarde plakkaten (SAB., reeksnr. 122,
Plakkaten, reg. 45, nrs. 102-110). Wel is het zo dat men daarmee in het Leiedepartement officieel
gewacht heeft tot 28 fructidor jaar V (14 september 1797), na een nieuw besluit van het Directoire
betr. deze wet van 14 fructidor jaar V (31 augustus 1797). De door Van Walleghem geciteerde
formule komt voor in art. 6 van deze wet. Eveneens op 28 fructidor jaar V (14 september 1797)
werd al de nieuwe wet van 19 fructidor jaar V (5 september 1797) afgekondigd. Deze wet bevat
de nieuwe eedformule over haat aan het koningschap en de anarchie en van genegenheid en
trouw aan de republick en de grondwet van het jaar III (art. 25). Het is merkwaardig dat de
gedrukte officiële teksten steeds gedateerd zijn op 28 fructidor (14 september) terwijl zowel
Van Walleghem als Coppieters 9 september vermelden (vgl. R. COPPIETERS, Journal..., 387,
zie ook K. PRIEM, o.c., p. 84 en 141, n. 23).
(135) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 77-78.
(136) Vanaf 2 september 1797 beraamden een aantal royalisten waaronder de generaals Pichegru en
Willot een staatsgreep tegen het Directoire. Ze hadden het vooral tegen de Jacobijnse kern
(Barras, Reubell en La Révellière-Lépeaux) gemunt. Deze waren verwittigd en sloegen als
eersten toe met behulp van door Bonaparte gezonden soldaten. Op 4 september 1797 (18
fructidor) werden de royalisten aangehouden. De Jacobijnse kern van het Directoire (Le second
Directoire) voerde nu een radicaler bewind. Vooral de katholieke kerk werd hard aangepakt.
Ook tegen de teruggekeerde emigrés werden strenge maatregelen genomen. (J. GODECHOT,
Les Révolutions, p. 179-188.)
(137) Zie ook hiervoor SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 77-78.
(138) Van Walleghem vergelijkt deze zondag met Pasen vanwege de algemene communie- en
biechtgelegenheid in het vooruitzicht van de sluiting der kerken, omdat dergelijk massale
toediening van beide sacramenten in normale omstandigheden alleen met Pasen gebeurde.
(139) Vanaf 19 september werden er nergens in Brugge nog missen opgedragen. De hier geciteerde
gebeurtenissen zijn vermeld door K. PRIEM, o.c., p. 76, 84-85 en 135, n. 13, 140-141.
(140) Joannes Baptista van de Poele, geboren te Brugge in 1733 en er overleden op 20 juli 1799, had
de eed afgelegd op 16 september 1797. Op 6 maart 1799, enkele maanden voor zijn dood, trok
hij zijn eed in. Als priester was hij uitsluitend habituant (mislezer) in Sint-Salvators. Hij beschikte
dus slechts over een zeer karig en onregelmatig inkomen (K. PRIEM, o.c., p. 84, 141, n. 144,
156).
(141) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 117.

[Oktober]
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(1 oktober 1797)
Op den 1 oktober was men 's morgens met het opkomen van den dag wat vertroost
op het zien dat de parochiale kercken deser stadt waeren geopent en dat men daer
als sedert het begin dat er door de geestelijcke geenen dienst meer gedaen wordt,
wederom op den zelven voet vermogt in te gaen bidden. Op de gewone uren dat de
priesters den dienst plagten te doen, ziet men dezelve gekleet in weerlijcke kleederen
op hunne gewone plaetsen in den choor devotelijk bidden en hunne getijden lesen,
welk gesicht alleen het versteenste gemoed zoud moeten bewegen.
Heden zijn ook drij missen gelesen door constutionele priesters die den eed gedaen
hebben, te weten twee in St.-Salvators door den heer Vandepoele en Vancuijl en
eene tot O.L.V. door den abbé Alexander Porrié, hunne declaratie en eed gedaen
hebben, dog hunne misse is maer van zeer weijnige aenhoort geworden(142).

(2 oktober 1797)
- fol. 52 - Op den 2 oktober is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van den
burger Joret, commissaris van de uijtwerkende magt, afgekondigt eenen wijtloopenden
brief welke in alle deelen wederspreekt een ongerijmt gerugt welke sedert twee
daegen liep dat de militairen de cruijsen van den hals der vrouwelieden afgetrokken
hadden(143). Zijnde desen brief vol beloften voor degone de daeders met sekerheijd
zouden konnen aen den dag brengen en vol dreijgementen voor diegene die zouden
bestaen om troubels te veroorsaeken, dusdaenige valsche gerugten uijt te stroijen
zonder zulks te konnen approbeeren ofte goedmaeken. Eene tweede waerschouwinge
behelst dat er valsche Louis d'Or in circulatie zijn die grouver en dikker zijn als de
goede. Zij zijn geteekent met de letter AA en het jaer van het slag is 1786, eenider
tot het ontdekken van die valsche munt zooveel mogelijk zijnde aensogt wordende(144).
Heden zijnde den pligtigen feestdag van de H. Engelsbewaerders, die voorheen
zoo pligtig met vieren van eene solemnele octave in O.L.V.-kercke plagt geviert te
worden, is heden integendeel alles onderbleven en tot nog toe worden in de kerken
tenzij door de drij beeedigde geene diensten gepleegt, hetwelk het volk als wanhopig
makt, dusdaenig dat er veele van sangrein naer d'eeuwigheijd gesleept worden.
CCCLXXI gaset van den 2 oktober, etc.

(5 oktober 1797)
Op den 5 oktober is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de municipaliteijt
afgekondigt eene proclamatie gebiedende dat alle
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aubergisten, herbergiers, logeerders, etc. gehouden zijn binnen de twee daegen naer
de publicatie deser, op de boete van 20 livers, in het committé van police te komen
hunne professie en woonplaets aengeven en een uijthangbert of teeken voor hunne
huijsen te plaetsen. Aengaende het logeeren zijn de oude reglementen vernieuwt
geworden(145). Daernaer wiert bij orders van de centrale administratie eene wet van
den 7 vendemiaire 4 jaer afgelesen over het oeffenen van de uijtwendige policie van
den godtsdienst, zijnde dit de eerste wet die daerover gemakt is, waerin de priesters
aen eene declaratie onderworpen worden en waerop naederhand, degone gevolgt is,
waerbij van hun eenen eed geeijscht wordt(146). Welke wet in zijn geheel in 't vervolg
van de gasette, genaemt ‘Den Vriend Van 't Vaderland’, kan gesien worden. Eene
derde proclamatie behelst eene aenkonding van den minister der binnenlandsche
saeken dat de politechuique schoolen met den eersten nivose zullen geopent worden
te Duijnkercke, Amiens, Mézières, Caen, Roaunen, Rhiems, Parijs, Metz, Stratsburg,
Brest, Rennes, etc(147). Eijndelinge behelst eene andere proclamatie van het Directorie
dat de Fransche arméen tegen den 15 vendemiaire moeten compleet en om op te
trekken veerdig gemakt worden(148). CCCLXXII gaset van 5 oktober, etc.

(7 oktober 1797)
- fol. 53 - Op den 7 oktober heeft men uijt Antwerpen langs Brussel door eenen
geloofbaeren brief de volgende tijding venomen welke hier reets sedert eenige daegen
in 't algemeen, dog zeer schillig(149) verbreijt was. Te weten dat den officier municipael
Roché, gelast eenen artikel der wet over de police van den godtsdienst ter uijtvoer
te brengen, in de bisschoppelijcke kercke aldaer met eenen hamerslag vermoort is
geworden.
Uijt de stadt Brussel zijn troupen naer Antwerpen vertrokken van welke stadt eene
schatting van drij millionen geeijscht wordt en alwaer bovendien een overgroot
garnisoen militairen bij de borgers is geleijt geworden.

(8 oktober 1797)
Op den 8 oktober zijnde sondag, was onsen ongeluckigen toestant nopens de kercken
nog altijdt dezelve, zonder dat er eenigen dienst kan gehoort worden. Behalvens de
drij beeegdigde priesters, hiervooren vermeit, is er heden nog een vierde misse in de
parochiale kercke van St.-Jacobs door den beeegdigden priester Dezutter, gewesen
St.-Andriesheer(150), gedaen geworden. Zoo desen priester op Godts autaer kwaem,
zijn meest alle de persoonen of op eene andere plaetse of uijt de kercke vertrokken,
waeruijt blijkt hoedaenig den dienst van dese beeegdigde priesters van 't volk
geextimeert wordt.

(9 oktober 1797)
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Op den 9 oktober zijn in 't gewesen clooster van de discalsen in d'Ezelstraete in
contant gelt verkogt alle de effecten die er zoo in 't convent als kercke te bevinden
waeren, zijnde dit nu het laeste clooster der stadt waer alles is uijtverkogt geworden.
CCCLXXIII gaset van 9 oktober, etc.
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(11 oktober 1797)
Op den 11 oktober is bij sententie van den crimineelen regtsbank op een schavot
gestelt op den Burg voor het stadthuijs, van 10 uren 's morgens tot den 4 uren 's
middags, voor het volk tentoongestelt en door den scherpregter aen de staek gebonden
den persoon van Martinus Vanhenne, soon van Pieter, oudt 29 jaeren, werkman,
geboortig van Bottelaere en lest gewoont hebbende tot Iper, t'eijnden de executie tot
8 jaeren izers, die nevens hem laegen, gecondemneert zijnde voor het stelen van een
paer lijnnelaekens uijt eene herberge waer hij hadde gelogeert en op het fait betrapt
zijnde. Desen ongeluckigen dief (daer er nu zoo ontelbaere meerdere zijn) was den
eersten die het hooft geschooren op 't schavot kwam, teenemael in root boeij gekleet
zijnde tot zelfs zijne cousen en mutse die hij op 't hooft had, alle root en van dezelve
stoffe zijnde, hebbende aen zijne voeten een paer holle blokken, hetwelk in 't gesichte
van 't volk zoo een aendoenelijk spectakel uijtmakte en zoo afschrikkelijk was als
degone die gekleet in 't root naer de gulitotine geleijt worden.

(12 oktober 1797)
Op den 12 oktober is op gelijcken voet en op dezelve formen als den voorgaenden
op 't schavot gebragt den persoon van Carolus Vandewalle, soon van Adriaen, oudt
27 jaeren, geboortig van Beernem en lest gewoont hebbendt tot Olem(151), - fol. 54 werkman van stijle, zijnde t'eijnden de executie van ses uren tot veerthien jaeren
ijzers, die nevens hem laegen, verwesen omdieswille dat hij door den crimineelen
regtsbank wettelijk is overtuijgt geworden van langs de publicke wegen persoonen
faitelijk te hebben aengerant en van dezelve goude, zilvere effecten en geltsommen
te hebben ontweert, aldus verscheijde persoonen den grootsten schrik aengejaegt
hebbende.
Heden zijn van 't stadthuijs bij orders van de municipaliteijt de volgende besluijten
afgekondigt bij hallegebode. Een besluijt strekkende om den ontfangst der veragterde
betaelingen van het huijsegelt te doen inkomen, ten eijnde de schulden waermede
de stadt zig belast vint te konnen voldoen(152). Daernaer wiert een besluijt bij orders
van de centraele administratie afgelesen, genomen door den minister der finantien,
strekkende om de veragteringen der directe belastingen van de jaeren 1793, 94, 95
en 96 en vijf vijfde deelen van het V jaer van de republick te doen inkomen(153).
CCCLXXIV gaset 12 oktober.

(13 oktober 1797)
Op den 13 oktober is om thien uren 's morgens door den scherpregter op 't schavot
gebragt tot 2 uren 's middags den persoon van Pieter Decuijpere, soon van Hubertus,
oudt ontrent 40 jaeren, baertscheerder van stijle, geboortig van Zweveghem en lest
aldaer gewoont hebbende, door den crimineelen regtsbank overtuijgt van op de
parochie van Zweveghem eenen manslag met vervolginge te hebben begaen op den
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persoon van Pieter Bijgodt, t'eijnden de executie tot eene besondere of afgesonderde
opsluijting van thien jaeren gecondemneert zijnde, in 't Fransch genaemt de geneé,
welke eene aldervreetste is, waer de pligtige worden opgesloten in een vierkante kot
van vier voeten in zijnen omloop en geboeijt aen handen en voeten zonder te konnen
regt staen, mits de ijzers aen de ijzere tralien vastgemakt zijn die den grond formeert
en uijt
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welke met ijzere haeken hunnen drek en vuijligheijd getrokken wordt zonder dat zij
in alle dien tijdt daer oijt mogen uijtkomen of hope hebben tenzij door eene
waerschijnelijcke doodt van verlost te konnen worden. Heden zijnde vrijdag, waeren
op de Mart alle de kraemen als naer gewoonte geplaest en alles scheen een volkomen
martdag te verbeelden omdat op morgen als naer oude gewoonte den pligtigen feestdag
der stadt van den H. Donatianus, voorheen met zooveel en bijnaer ongelovelijcken
luijster door alle waere christene geviert, moest onderhouden worden, alles scheen
de Mart te verbeelden en geene buijtenlieden tenzij zeer weijnig waeren naer de Mart
gekomen, waerom alle winkels en kraemers heden een vrugteloose moeijte deden,
d'oorsaeke van welke alleen was om de Fransche de H. feestdaegen geensints
aentrekkende, zulks als naer oude gewoonte geplogen, door geene annoncen, gelijk
tevooren door kerk geboden, hadden laeten bekent maeken, welk groote verwerring
veroorsakte en alle de kraemen 's avons van de Mart weggestelt wierden.

(14 oktober 1797)
- fol. 55 - Op den 14 oktober zijnde den feestdag van den H. Donatianus, voorheen
met zooveele luijster in de kercke van St.-Donaes geviert, saeg men heden het
uijtwerksel der feestdaegen waeraen men zig hadde verwagt, in plaets van het vieren
van desen feestdag, saeg men de buijtelieden met alle soorten van waeren als naer
gewoonte naer de marten komen, nergens van verwittigt zijnde, welke tevooren de
gewoonte was van door kerkgeboden te laeten weten, 't is bijnaer onseggelijk
hoedaenig dese eenvoudige lieden verbaest stonden, ziende in geene winkels toog
van goederen doen, nog geene kraemen op de marten geplaest, niettegenstaende
dewelke de gewone uren der marten, als op dese daegen geplogen, door het luijden
van 't kloksken aen d'halle geannonceert wierden.
Om thien uren van desen morgen tot 4 uren 's middags is gekleet in 't root als de
voorgaende door den scherpregter op 't schavot gebragt en tentoongestelt met een
placaet boven zijn hooft, Josephus Huwette, soon van Franciscus, oudt ontrent 43
jaeren, werkman van stijle, geboortig en lest gewoont hebbende tot West-Duijnkercke,
overtuijgt door den crimineelen regtsbank van met braeke te hebben gestolen eene
veese(154) uijt den koeijstal van Theresia Ramon, weduwe van Pieter Wijcke op dezelve
commune, t'eijnden de executie van ses uren tot 14 jaeren ijzers, die nevens hem
hadden gelegen, verwesen zijnde.

(15 oktober 1797)
Op den 15 oktober zijnde sondag, heeft eenen pater van 't order der predikheeren,
genaemt Ferdinand Marijssal(155) en die voor de algemeene suppressie reets zijn
clooster veriaeten en sedert een onduegsaem leven geleeft heeft, 's morgens met
groote misagting van 't volk misse gelesen in de kercke van O.L.V., den versogten
eedt aen de Fransche gedaen hebbende, welke onderteekent met zijnen naem aen de
voorste pilaire der kerke geannexeert was. Dus zijn er nu vijf priesters die alleen
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misse lesen in drij kerken zonder dat er anderen dienst gedaen, onder dese vijf rekent
men drij tevooren bekent door hun ondeugsaem leven en twee die
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men mag zeggen onnoosel te zijn. Aldus is tot nog toe onsen allerongeluckigsten
toestant der kercken en geene waere cristene ziet men die missen frequenteeren, maer
alleen in d'eene of d'andere kercke in menigte godtvrugtig aen het H. tabernakel
lesen, even alsof er door waere geestelijcke de kerkediensten zouden gedaen worden.
Heden is van 10 tot 4 uren 's middags op een schavot door den scherpregter op een
schavot gekleet in 't root als de voorgaende op den Burg, Baltazar Degraeve, zoon
van Joannes Batiste, oudt 20 jaeren, jongman en wever van stijle, geboortig en laest
gewoont hebbende tot Aolst, overtuijgt door den crimineelen regtsbank van langs
de schouwe bij middel van eenen swaeren stok en coorde, die in 't tribunael vertoont
is, in eene herberg bewoont door den herbergier, genaemt Uijtenspoor, op de parochie
van Leke, zig geduerende den nagt te hebben laeten sinken en die aldaer in den zelven
huijse reets besig zijnde met braeke te doen, in den zelven huijse op het fait is
vastgenomen - fol. 56 -geworden, t'eijnden de executie tot 12 jaeren ijzers door den
crimineelen regtsbank veroordeelt zijnde.

(16 oktober 1797)
Op den 16 oktober zijnde den vijfden dag agtereenvolgende dat er justitie gedaen is
geworden, zijn door scherpregter van 10 uren 's morgens tot den 4 uren naermiddag
op het schavot gebragt, gekleet als de voorgaende in 't root, elk met een placaet boven
hun hooft, drij persoonen, den eenen oudt 65, den tweeden 53 en den derden 32
jaeren, geboortig in 't conton van Dixmude, hebbende eenen vierden die ook
gecondemneert was, van sententie geappaleert; door den crimineelen regtsbank ider
van hun tot eene straffe van vierentwintig jaeren ijzers en ses uren tentoonstelling
gecondemneert zijnde voor het begaen van diefte met braeken gewaepender hand en
geweldigheden gedaen te hebben, zoo door het binden in hun bedde als andersints
op de persoonen ten huijse van Franciscus Jaques, landtsman op de parochie van
Eessen, alwaer zij volgens den inhout van hun crimineel proces, schrikkelijcke en
ongehoorde vreetheden gepleegt hebben die niet dan met afschrik van het volk hebben
konnen aenhoort worden. CCCLXXV gaset van 16 oktober, etc.

(17 oktober 1797)
Op den 17 oktober is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centrale
administratie eene wet afgelesen van den 22 fructidor vijfde jaer behelsende eene
proclamatie aen de departementen en aen de legers waerin den gang en de
heijmelijckke aenleggingen der saemensweeringen van den 18 fructidor geopenbaert
worden en alle goede Fransche aengewakkert worden om zig rond de constitutie te
schaeren als het middelpunt der veijligheijd en het geluk van de republick(156).

(18 oktober 1797)
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Op den 18 oktober is in den morgen in eenen gragt langs d'Oostensche vaert gelegen,
zeer deerlijk overdekt met blaederen, ongelukkig vermoort doodt gevonden eene
jonge dogter, oudt circa 22 à 23 jaeren, genaemt Colleta....., welke tot 6 à 7
moortsteken of met een mes of sabel ontfangen heeft, welke men dunkt vermoort te
zijn of om haer te
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onteeren of te berooven, welke het eerste het meeste verdagt wordt, omdat zij nog
alle haere kleederen aen hadde. Dese dochter was sedert eenige daegen vermist,
omdat zij met consent van haeren meester uijt een huijs deser stadt waer zij was
dienende als dienstmeijt naer eene buijten naer haere ouders of vrienden ter kerremis
gegaen was en van dezelve mogelijks alleen te voet weergekeert zijnde, op eene
barbaersche wijse, als hiervooren verhandelt, moordaediglijk is om hals gebragt
geworden.

(19 oktober 1797)
Op den 19 oktober was men als door eenen blixemslag getroffen op het vernemen
van de zekere tijding dat bij orders van het Directorie van Parijs vier der members
van de centraele administratie van het departement der Leije zijn afgestelt en dat vier
andere van de voorige bediende in hunne plaets zijn ingelijft geworden, welke nogtans
zoo pligtiglijk in de Fransche maendt germinal door het generaele volk gekosen zijn
en welke eene blijkbaere prueve is dat de Fransche constitutie geensints geeerbiedigt
wordt(157).
Heden is in 't licht verschenen een bericht uijt Gend, getitelt: ‘liberté, égalité
republique Francaise, departement de l'Escaut, école centrale’, versaemeling sub N.
te zien, etc. en welke eene blijkende prueve is wat goddeloose schoolen er staen
opgeregt te worden. CCCLXXVI gaset 19 oktober, etc.

(20 oktober 1797)
- fol. 57 - Op den 20 oktober wiert 's morgens een begin gemakt onder de verscheijde
andere kercken en cloosters die men besig is met tot den grond af te breken, met het
afbreken van de kercke en de kercke van het heele beluijk van de abdije van den
Eeckhoutte in de straete van den zelven naem staende. In den naermiddag was het
groot kruijs en den haen van eene der schoonste torren van Brugge afgedaen. En wat
saeg men? Men saeg dit kruijs en haen als een teeken van triumphe rond verscheijde
Straeten der stadt draegen, gelijk ook op de Mart verscheijde mael, met die eereteekens
van ons voorheen zoo bloeijende religie gegaen wiert, laetende den leser oordeelen
hoe schrickkelijk zoo aen alle welpeijsende inwoonders voorkomt, ziende met spot
hoe alle d'overblijfsels van onse Geheijligde kercken onteert worden.
Van 7 tot 8 uren van desen avond zijn op onse stadtswallen de kanons verscheijde
mael gelosbrant wegens het feest over het afsterven van den generael Hoche, dat op
morgen zal geviert worden(158).

(21 oktober 1797)
Op den 21 oktober zijnde saterdag en decadi den 30 vendemiaire ofte wijnmaendt,
wierden 's morgens met het opkomen van den dag gelijk ook 's avons de canons op
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de vesten verscheijde mael gelosbrant, het groot vaendel wiert op den hallentooren
opgesteken en de groote drijcaleurige vlagge voor het stadthuijs gehangen en den
lijkdienst ter eeren en gedagtenis van den vroomen generael Hoche is op de volgende
manier ter uijtvoer gebragt geworden. Van 3 tot 5 uren van desen naermiddag hoorde
men de groote klokke van St.-Donaes luijden en op den hallentooren op 't carilion
een weenende geluijt, zooals men in onse
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voorheen zoo luijsterlijcke kercken op de volle diensten plagt te doen en in 't algemeen
was men verwondert, op dit geluijt en gespel omdat men sedert d'openbaere distructie
in onse kercken nog geene klokken gehoort heeft. Tusschen dit truergeluijt en gespel,
versaemeiden alle de geconstutioneerde magten in 't huijs der gemeijnte tevooren
het stadthuijs en stelden zig in order, voorgegaen en gevolgt door de gewaepende
magt, de trommels waeren in den rouw, de geweeren gekeert en de vaendels slepende,
langs den gewonen weg op de Vrijdagmart gekomen zijnde, wiert door den
commandant der stadt eene aenspraek tot zijne troupen gehouden, aen de
geconstitueerde waeren eijken takken uijtgedeelt. In het midden van de plaets was
eene drijhoekige grafnaeld opgeregt waerop geschreven stont: ‘het dankbaer vaderland
beschreijt de doodt van den klokmoedigen generael Hoche’. De geconstitueerde
kaemen hunne takken bij de grafnaeld nederleggen, en de krijgsmannen hunne
geweeren op dezelve lossen. Den stoet weder in het huijs der gemeijnte gekomen
zijnde, spraek den burger Baret (tevooren openbaeren beschuldiger en nu voor
commissaris der uijtwerkende magt bij het departement door het Directorie benoemt)
eene - fol. 58 - schoone redenvoering uijt, waerin hij vertoonde hoeveele eerbied
men moet hebben voor eenen held, die niet alleen bij Landau, bij Wessenburg, bij
Germersheim, bij Hondschote, etc. de vijanden der vrijheijd door zijnen heldenmoed
heeft weten te doen buijgen, maer ook in den alderschromelijksten oorloog die er
oijt geweest heeft, in den religie- en burgeroorloog der Vendée, door zijne dapperheijd
en zijn beleijt, door zijne voorsigtigheijd, door alles wat eenen vrient van 't
menschdom kan agtbaer maeken, de vrede en de rust herstelt heeft, die voor eeuwig
uijt die landstreken scheenen gebannen te wesen, etc. De musik heeft eijndelijk het
teeken van de scheijding der vergaedering gegeven die tot den avond bijeengebleven
was. Des zelfs leden zijn uijt elkanderen gegaen vol hoogagting voor den held, wiens
dood men in dit feest beweent had. Aldus siet men hoe de diensten voor d'overledene
door de Fransche worden geviert en hoe allen goddelijcken dienst teenemael
agterblijft, dit alles siet men met betraende oogen aen en nog moet men stille swijgen,
gelijk desen naermiddag gebleken is dat eenen burger deser stadt genaemt Breijdel
in de Beenhouwersstraete wonende, in egte van vangenis beweegt is geworden omdat
hij alleen op de Vrijdagmart zijnde ten tijde van de pligtigheijd geseijt heeft dat dien
lijkdienst die de Fransche deden nog maer van de minste soort was. Zijnde nogtans
korts daernaer losgelaeten en zonder straffe op vrije voeten gestelt geworden.

(22 oktober 1797)
Op den 22 oktober saeg men 's morgens dat geduerende den gepasseerden nagt eene
reeke ruijten in de glaesenvensters van het huijs van d'heer Franciscus waeren
ingeslaegen, die heden gestopt zijn zonder dat men de daeders heeft konnen
agterhaelen. Men weet ook niet of zulks uijt affrond of uijt baldaedigheijd gedaen
is, aen welcke laeste men het meeste geloof geeft, omdat men nu weet dat desen heer
zig als nu met geene staetssaeken bemoeijt, hoewel hij in de revolutie der
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Nederlanden tegens den keijser, die nu van elk gewenscht wordt, en dan verwenscht
en vervloekt wiert door menige geestelijcken, edele en fanaticque, die er nu maer al
te veel de fixtime(159) van zijn en wel zouden wenschen van noijt geen patriot gespeelt
te hebben, maer het kwaed is gedaen en het is ongeluckig onherstelbaer geworden.
Heden zijnde sondag, was den toestant onser kercken nog altijdt den zelven,
behalvens alleen dat er heden maer vier constitutioneele missen in de drij hiervooren
gemelde kercken gedaen zijn, terwijl den apostaet Ferdinand Marijssal, die het clooster
van de predikheeren voor de suppressie veriaeten heeft, nu zoo men zegt naer
Oostende vertrokken is om aldaer in de parochiale kercke misse te lesen en pastor
te worden. Het naegeslagt zal men met reden verwondert zijn schrikken en beven
over d'ongeluckige daegen die wij nu beleven en die in d'herten van alle waere cristene
en geestelijcken zooveele schrik baeren dat het gespeijs alleen, genoegsaem is om
van hertszeer en misnoegen te sterven, temeer als men overdenkt dat er zulks maer
het begin van is.

(23 oktober 1797)
Op den 23 oktober is mij ter hant gekomen eenen brief van Thomas Paine over de
godtsdiensten en het luijden der klokken, versaemeling sub N. te zien en waerin het
voormelde hoe langer hoe meer bevestigt wordt. CCCLXXVII gaset van 23 oktober,
etc.

(25 oktober 1797)
- fol. 59 - Op den 25 oktober heeft men eene alderschrikkelijckste en verbaesende
tijding vernomen die nu voorseker voorspelt den heelen ondergang van onse Heijlige
religie, te weten dat den aertsbisschop van Mechelen, Joannes Henricus Frankenberg
(die nog den eenigsten bisschop is die in de Nederlanden is overgebleven, mits niet
dood ofte gevlugt zijnde), van Mechelen is overgevoert naer Brussel en van daer op
den 23 oktober 's morgens heel vroeg op het bevel van het Derectorie van Parijs over
den Rhijn is gebragt geworden(160). Welk besluijt van het Directorie over dese gewigtige
saek in de volgende woorden bestaet, te weten: ‘het Directorie heeft den 18
vendemiaire een besluijt genomen behelsende dat den burger Joannes Henricus
Frankenberg, gewesen aertsbisschop van Mechelen, die in zijnen naem en in dien
van zijne geestelijkheijd geweijgert heeft den eedt te doen die van de ministers van
den godtsdienst geeijscht is, zonder uijtstel in egtenis zal genomen worden en in
ballinschap zal gesonden worden; zijne papieren zullen gesegelt worden; degene die
eenige aendagt verdienen zullen aen den vrederegter van het arrondissement worden
overgelevert; desen zal se aen den minister der generaele policie oversenden’. Is dit
geen klaer bewijsteeken van d'alderongeluckigste rampen die wij nopens het point
van onse Heijlige religie te verwagten hebben? Kondigt zulks niet aen dat den heelen
ondergang van de religie onser voorvaederen op handen is en dat alle waere priesters
die den eed niet zullen doen, zullen gedeporteert worden?
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(26 oktober 1797)
Op den 26 oktober is in 't licht verschenen het leven, de misdaeden en de straffen
van Robespierre en van zijne voornaemste medepligtige als Conthon, Saint-Just,
Dumas, Paijan, Henriot, Fleuriot-Lescot en
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Coffinhal, welke versaemelinge sub N. kan gesien worden en welke grouweldaeden,
moorderijen en afschrikkelijkheden door het naegeslagt nauwelijks zullen konnen
worden gelooft, ziende welke schrikdieren de Fransche republicke hebben gestigt
en door hunne vreetheijd en onmenschelijkheijd zooverre gekomen, dat die republick
ontsagelijk voor de mogentheden van Europa geworden is, tot ongeluk der landen
die door de Fransche in besit genomen zijn, gelijk ook door 't gevolg van tijdt hoe
langer hoe meerder zal geleert worden. CCCLXXVIII gaset 26 oktober, etc.

(27 oktober 1797)
Op den 27 oktober wiert bij orders van de municipaliteijt bij hallegebode van 't
stadthuijs afgekondigt dat zig voortaen niemant en zal vervoorderen van ten 10 uren
's avons tot den 6 uren 's morgens langs de Straeten te verschijnen met [dan] behoorlijk
licht, op pene van door de police aengehouden te worden. Zal niet aensien worden
als licht de smoorpijpen, lonten of andere diergelijcke niet vlammende materien,
maer zullen als met geen licht voorsien zijnde, aengehouden worden(161). Dese
ordonantie is zooveel te nootsaekelijcker geworden omdat er geen gelt is voor
d'onkosten der lanteiren en olie die dese jaere niet zullen ontsteken worden.
Van 7 tot 8 uren van desen avond is er op 't carilion gespeelt, wegens den telegraphe
die den vrede vertoont heeft(162).

(28 oktober 1797)
- fol. 60 - Op den 28 oktober saeg men 's morgens aen alle hoeken van de Straeten
aengeplakt het volgende. Brugge den 6 brumaire 6 jaer der Fransche republick, om
9 uren 's avons. De administratie van het uijtwerkende bestier bij de centraele
administratie van het departement der Leije. Aen alle de medeburgers van dit
departement. Leve de republiek. Geluk aen de inwoonders der ingelijfde landen.
Medeburgers, het is mij eene onuijtsprekelijcke vruegt, in de eerste gemeensaemheijd
die ik met Ulieden nebbe, U deel te mogen geven van de aengenaeme tijding welke
ik op desen oogenblik ontfangen. Zij is het onderpand des welvaeren van dit land en
onder U is zeker niet een hert die zig over der zelver aenkomst niet met de uijterste
vruegt aengedaen voelt. Neemt deel in mijne vruegde en schrijft benevens mij de
verdiende eer toe aen de dapperheijd der legers die ons tot dat lang gewenschte geluk
besorgt hebben, aen den moed van alle Franschen die hetzelve verdient en gewonnen
hebben, door de talrijcke offeranden, welcke zij voor het geluk van de gansche weerelt
ten besten gegeven hebben. Eer aen dat edelmoedig, aen dat groothertig volk, aen
wie de naekomelingen niet ten onregt den eernaem van hunnen weldoender zullen
geven. J.F. Baret. Rijssel den 6 brumaire VI jaer der Fransche republiek, ten 6 uren
's avons. Den commissaris van het uijtwerkende bestier bij de municipale administratie
van Rijssel, departement van het Noorden. Aen dengene bij de centrale administratie
van het departement der Leije tot Brugge. Burger, ik spoeije mij om U den bulletin
van den telegraphe (teeken dat de maeren van d'eene stadt tot d'andere aenwijst) over
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te senden. Welken ik zoo even ontfange. De tijding, die daerin gemelt wordt versekert
voor
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altijdt de zegenprael der republick. Heijl en broederlijkheijd. Louis Leclercq. Voor
overeenkomstige copije. J.R Baret. Rijssel den 5 brumaire VI jaer der Fransche
republick. Chappe, bestierder der telegraphicke briefwiselinge. Aen de municipale
administratie van Rijssel. Burger, ik bevlijtige mij om U aen te kondigen dat de vrede
getroffen is tusschen de Fransche republick en den keijser. Den bestierder der
telegraphe X.S. Mantua is aen de Fransche republick afgestaen, onderteekent Chappe.
Voor overeenkomstige copije den commissaris van het uijtwerkende bestier bij de
municipale administratie Louis Declercq. Voor overeenkomstige copije J.F. Baret(163).
- fol. 61 - Nauwelijks was dese tijding geaffixeert of men hoorde een bijnae
onophoudelijk gespel van 't carilion en verscheijde mael wierden tot laet in den nagt
de canons op de stadtswallen gelosbrant. Van twee tot 3 uren en van 7 tot 8 uren 's
avons wierden alle de klokken geluijt, die nu in geene kercken om eenige
hoegenaemde pligtigheden van de kercke mogen geluijt worden. Bij voorgaende
ordonantie en trommelinge rond de stadt is ook desen avond eene algemeijne
verlichtinge der huijsen en gebouwen geweest, welke op de boete van 20 livres, aen
elk van 8 tot 10 uren te vieren met behoorlijcke verligting geordoneert was.

(29 oktober 1797)
Op den 29 oktober zijnde sondag, was den toestant onser kercken nog gelijk over
agt daegen en tot 10 uren bleef het groot vaendel, dat gister opgesteken was op den
tooren en de groote vlagge nog voor het stadthuijs hangen, welke zoo d'eene als
d'andere seffens afgedaen wierden. Nu twijffelde men in 't algemeen wederom of de
tijding van de vrede geen valsch gerugt was en tusschen vier en vijf wiert zulks
wederom gelooft omdat zoo de vlagge als vaendel wederom opgesteken, welke alzoo
bleef tot den volgenden morgen den 30 oktober, wanneer er eenen egten brief in 't
licht gegeven wiert van d'heer Beijts van den raedt van 500 te Parijs, luijdende als
volgt. Parijs, den 5 brumaire. Beijts, lid van den raedt der vijfhondert. Aen de centraele
administratie van het departement der Leije. Burgers, administrateurs, in den
oogenblik dat ik U schrijve, ontfangt den raedt van vijfhondert de officieele en voor
altijdt gedenkweerdige tijdinge van het sluijten van den definitieve vrede, tusschen
de Fransche republicke en Zijne Keijserlijcke Majesteijt. Het tractaet is van den 26
vendemiaire lestleden. Ik heb het nog niet hooren lesen. De post vertrekt en ik vinde
nauwelijks den tijdt om U van dit geluckig voorval te verwittigen. Heijl en
broederlijkheijd. Beijts, lid van den raedt der vijfhondert. Voor overeenkomstige
copije, J.F. Baret. Dus wordt er nu aen de vrede met den Keijser niet meer getwijffelt,
maer de CCCLXXIX Gendsche gasette van heden doet een voorafgaenden schets
zien tot hoe verre wij door het huijs van Oostenrijk gebragt en maer al te klaerblijkelijk
sedert het wegtrekken zijner troupen uijt de Nederlanden misschien voor lange jaeren
zijn verleijt geworden.

(31 oktober 1797)
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Op den 31 oktober was het groot vaendel op den thoren en de groote vlagge voor het
stadthuijs blijven opsteken, wanneer ten 7 uren 's avons tot 8 uren alle de klokken
der stadt geluijt wierden en waernaer
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geduerende eene ure op 't carilion gespeelt wiert. Hieruijt besluijt men dat de artikelen
van vrede tusschen Zijne Majesteijt den Keijser en de Fransche republijke officieelijk
toegekomen zijn aen het departement en dat men morgen den inhout der zelve zal
weten, waernaer men in 't grootste verlangen is om te weten op welken voet het lot
der Nederlanden is beslist geworden.

Eindnoten:
(142) Betr. J.B. van de Poele zie noot 140. Augustinus van Cuyl, geboren te Brugge in 1714 en er
overleden op 3 mei 1802 was sinds 1755 kanunnik van Sint-Salvators. Op 30 september 1797
werd hij beëdigd. Op 16 januari 1801 trok hij zijn eed in. Zijn familie telde enkele republikeinse
functionarissen (K. PRIEM, o.c., p. 72, 138, n. 62, 156). De Franse priester (‘abbé’) Alexander
Pourrie was geboren in Belle (Baieul) in 1744. Hij legde de eed af op 30 september 1797 en
was daarna actief als priester in de O.-L.-V.-kerk en vervolgens in Dudzele. Voordien had hij
in Brugge een privé-school geleid. In 1802 was hij niet meer als priester actief. Hij leidde als
leek een niet onbesproken levenswandel (K. PRIEM, o.c., p. 79, 82, 156 en 158, n.6).
(143) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 121.
(144) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 120.
(145) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 113.
(146) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 102, 103, 104, 105 en 106, zie ook reg. 44, nr.
116.
(147) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 128.
(148) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 114.
(149) Schillig: hier blijkbaar in de betekenis van tegenstrijdig.
(150) Simon de Zutter was monnik van de Sint-Andriesabdij geweest, maar als beëdigd priester
bediende hij officieel de Sint-Jakobskerk. Hij was geboren te Sluis in 1747 en overleed in
oktober 1799. Hij legde de eed af op 26 september 1797. Na hem zouden nog acht monniken
van Sint-Andries de eed afleggen (K. PRIEM, o.c., p. 79, 82, 138, n. 64-69, 156, 158, n. 4).
(151) Uiteraard is hier Oedelem bedoeld.
(152) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 100.
(153) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 130. In dit besluit staat vermeld: vier vijfde
delen.
(154) Met ‘West-Duijnkercke’ is de Franse stad Duinkerke bedoeld. ‘Veese’: vaars.
(155) Ferdinand Maryssael, gewezen dominicaan met als kloosternaam Dominicus, was geboren in
Leffinge in 1748. Op 13 oktober 1797 (22 vendémiaire jaar VI) legde hij de eed af. Hij trok
zijn eed in op 5 februari 1802. Nog in 1797 vertrok hij naar Oostende (K. PRIEM, o.c., p. 78,
130, n. 78 en p. 156 en 158, n. 7).
(156) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 115 of nr. 97 en 98. Zie noot 136.
(157) Inderdaad eerbiedigde het nieuwe Directoire de Constitutie niet. Honderden verkozen bestuurders
en rechters die te weinig republikeins werden geacht, werden afgezet en vervangen door
neo-Jacobijnen. (J. GODECHOT, Les Revolutions, p. 182-183).
(158) Generaal Louis Hoche was een van de meest bekende jonge Franse revolutionaire generaals.
Hij was commandant van het leger van Samber en Maas en stierf op 19 september 1797 in zijn
hoofdkwartier te Wetzlar van tuberculosis. Het gerucht liep dat hij vergiftigd werd. (J.
GODECHOT, La Révolution française, o.c., p. 323-324).
(159) Uiteraard een verbastering voor victime, slachtoffer.
(160) Kardinaal Joannes Henricus de Franckenberg (1726-1804), sinds 1759 aartsbisschop van
Mechelen, was in 1797 de enige bisschop van de voormalige Nederlanden die nadat hij in
januari 1796 was teruggekeerd in zijn diocees verbleef. Op 19 september 1797 weigerde hij na
onderhandelingen de eed van haat aan het koningschap af te leggen. Daarom besloot het
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Directoire te Parijs op 9 oktober om hem te verbannen. Op 20 oktober werd hij aangehouden
en enkele dagen later over de Rijngrens gezet. Hij kwam op 31 oktober aan in Emmerich
(koninkrijk Pruisen), waar hij tot 1801 verbleef. Op 21 mei 1801 vestigde hij zich in Borken
(bisdom Munster). Na het concordaat van paus Pius VII met Napoleon Bonaparte (15 juli 1801)
diende hij zijn ontslag in als aartsbisschop en vestigde zich in Breda, waar hij op 11 juli 1804
overleed (C. DE CLERCQ, art. Franckenberg, Joannes Henricus, graaf von (of de), in: Nationaal
Biografisch Woordenboek, VII, 1977, kol. 283-289, zie ook MV. 1789, p. 159, n. 295, betr. zijn
rol in de Oostenrijkse periode).
(161) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 44, nr. 135.
(162) Dit is de eerste maal dat de telegraaf vermeld wordt in een Brugse bron. De uitbouw van het
telegraafnet is één van de initiatieven van het Franse revolutionaire bewind. De optische telegraaf
is ontwikkeld door de Franse priester Claude Chappe, kort na het uitbreken van de revolutie.
In 1792 maakte hij zijn uitvinding bekend aan de overheid, die in augustus 1793 besliste een
telegraaflijn van Parijs naar Rijsel aan te leggen, die pas in 1803 naar Brussel werd uitgebreid.
Het systeem werd uitsluitend gebruikt door de overheid voor politieke en militaire doeleinden
(B. VAN DER HERTEN, De verre voorlopers van Belgacom. Van optische naar elektrische
telegrafie in België, 1803-1850, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVI
(1996), p. 5-28, zie vooral p. 6-8).
(163) Dit plakkaat werd niet teruggevonden, maar er is wel een aanspraak aan de burgers betreffende
de vrede bewaard (Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 9). Op 17 oktober hadden
Frankrijk en Oostenrijk in Campo Formio vrede gesloten. ‘België’ werd nu definitief aan
Frankrijk afgestaan. Op 26 oktober had het Directoire het verdrag geratificeerd. Het is dit bericht
dat Brugge via de telegraaf bereikte. (J. GODECHOT, La Révolution Française, o.c., p. 225).

[November]
(1 november 1797)
- fol. 62 - Op den 1 november zijnde den pligtigen feestdag van alle Heijligen en
eenen der vier hoogdaegen van het jaer, welke voor alle de veranderinge zoo pligtig
in alle onse kercken plagt geviert te worden, te weten in die tijden wanneer in de
cathedraele kercke van St.-Donaes, naer de pontificale hoogmisse den apostelijcken
segen door den regeerenden bisschop plagt gegeven te worden met kwijtschelt van
alle sonden en dat dat alle de andere goddelijcke diensten op desen en andere
feestdaegen der kercke met zooveele godtvrugt, plagt en luijster plagten geviert te
worden, is integendeel alles op heden onderbleven en in alle onse kercken is niet
anders als de vier missen door de beeegdige priesters, hiervooren gemelt, gedaen
geworden. Eene saek die heden nog meer het heele ongeluckig Nederlandt moet
ontstellen, doen schrikken en beven, indien er voor den geestelijcken staet geene
versagtingen ingebragt worden, is het afdruksel van het vredetraectaet, dat men heden
ziet in 't licht verschijnen, tusschen Zijne Majesteijt den Keijser der Romeijnen,
Koning van Hongarien en Bohemen en de Fransche Republijke gesloten bestaende
uijt XXV artikelen en welcke versaemeling sub N. kan gesien worden en waeruijt
blijkt dat de ongeluckige en voorheen zoo bloeijende Nederlanden voor altijdt aen
de Fransche republijke afgestaen en gegarendeert zijn. Hierom zijn heden van heden
van 8 tot 9 uren 's morgens, van 12 tot 1 uren 's middags en van 7 tot 8 uren 's avons
alle de klokken der stadt geluijt geworden, welk geluijt telkens door het spelen van
een ure op 't carlion gevolgt wiert, waerom er aen de egtheijd deser maeren niet meer
schijn getwijffelt te worden en door welke tijding allen welpeijsenden als door eenen
blixemslag getroffen wordt, omdat men voorsiet wat wij nog te verwagten hebben.
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(2 november 1797)
Op den 2 november is gelijk als gisteren het geluijt der klokken en 't gespel op 't
carlion gecontinueert en heden zijnde den feestdag van Allerzielendag, die voorheen
met zooveele godtvrugt, luijster en pragt in alle de kercken van 't Nederland
onderhouden wiert voor de geloovige lijdende zielen in 't vagevier, zoo door het
celebreren van alle godtvrugtige diensten in de kercken, het doen van goede werken,
hooren en doen celebreren der missen, H. communien, geven der aelmoessen als
menige andere goede werken, het onderhouden van luijsterlijcke en godvrugtige
octaven, is alles op heden onderbleven, alsof het noijt hadde gepleegt geweest,
alleenelijk in de kercke van St.-Salvators door den beeedigden priester en koninik
Van Cuijl 's morgens om agt uren eene

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

82
misse en om vier een lof zonder gesang en met uijtstelling van 't Alderheijligste, dat
van weijnige gefrequenteert wordt gedaen wordende, want men niet meer weet
waeraen men zig zoude gedraegen(164). CCCLXXX gaset van den 2 november, etc.

(3 november 1797)
Op den 3 november is gelijk gisteren het geluijt der klokken en het speelen van 't
carilion gecontinueert geworden. Ook weet heden voorseker dat er negen priesters
deser stadt den gevraegden eedt door de Fransche republijke gedaen met de vrede
hebben afgeleijt, welke nogtans niet genoemt worden en welke een gevolg zoude
konnen zijn dat den eedt door nog meer andere zal gedaen worden(165).

(4 november 1797)
- fol. 63 - Op den 4 november zijnde martdag, was er een groot disorder, zoo in de
winkels als op de marten, ter oorsaeke van een verspreijt gerugt dat de Luijksche
schellingen merkelijk in prijs vermindert waeren, tot zooverre dat op veele plaetsen
en kraemen, men die niet en wilde ontfangen. Om het disorder te voorkomen wierden
seffens bij order van de municipaliteijt alom schaedebeletters rond gesonden, die
bekent makten en dezelve schellingen ordoneerden te ontfangen die nu in menigte
in swang zijn, dat bij ook aenseggende dat het maer alleen de oude Spaensche
Luijksche schellingen zijn die merkelijk in prijs verleegt zijn.

(5 november 1797)
Op den 5 november was den alderongeluckigsten toestant onser kercken nog altijdt
op den zelven voet als sondag lestleden, zonder dat men nog meer missen heeft zien
doen, alhoewel men zeker weet dat negen priesters reets den eedt, door de Fransche
versogt, hebben afgeleijt, waeruijt men heden verwagt hadde dat er meer missen
zouden hebben gedaen geweest, waerom men nog twijffelt of er meer waere den
verdoemelijcken [eed], die van alle waere christene gehaet wordt, gedaen hebben.

(6 november 1797)
Op den 6 november heeft men zien een begin maeken met de heele omwerping onser
H. en catholijcke kercken, terwijl met alle gewelt en grooten onkost alle de cruijsen,
staende op de thoorens, weggenomen worden, openbaer voorteeken van den heelen
ondergang van de religie die wij van onse voorvaderen hebben geleert en dat er eene
teenemael kettersche en schismaticque religie staet ingevoert te worden; waervan
een afdruksel dat ik hebbe gecopieerd hiervan de preuve is en 't welk in 't vervolg
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deser beschrijvinge moet worden gevoegt om te zien hoe ketters den eedt is die door
de Fransche gevraegt wordt. CCCLXXXI gaset van 6 november, etc.

(8 november 1797)
Op den 8 november is 's morgens van 9 tot 3 uren 's middags, gekleet in het root als
de voorgaende, op den Burg voor het stadthuijs op een schavot door den scherpregter
tentoongestelt Judocus Pattijn, soon van Pieter, getrouwt man, oudt 42 jaeren,
geboortig van Brugge ende lest gewoont hebbende tot Oostende, voor het helpen
begaen ende
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medewerken in eene diefte met braeke in een bewoont huijs tot Oostende, t'eijnden
dese executie voor 16 jaeren in de ijzers gecondemneert zijnde. Desen was van over
verscheijde maenden door den crimineelen regtsbank tot die straffe verwesen, maer
hadde tot Parijs geappaleert van sententie, die heden maer toegekomen zijnde, zeffes
ter executie is gebragt geworden.

(9 november 1797)
Op den 9 november heeft eene besondere aengestelde commissie, aengestelt tot de
administratie van de civiele hospitaelen en godtshuijsen van het canton van Brugge,
possessie en sitplaetse genomen in het godtshuijs van St.-Nicolaes, dat tevooren door
de voogden van hetzelve godtshuijs en door de nu gesupprimeerde neeringe van de
mersseniers bestiert wiert. Hieruijt voorsiet men dat alle godtshuijsen en geestelijcke
stigtingen, zelfs tot het hospitael, zullen gesupprimeert worden en dat er gelijk men
zegt een godtshuijs en een hospitael generael zal opgeregt worden(166). CCCLXXXII
gaset van 9 november, etc.

(10 november 1797)
- fol. 64 - Op den 10 november in den naermiddag zijn de heeren Jaques de Net,
Watervlied en Triest(167) in hunne huijsen in arrest genomen geworden en van daer
elk met twee gandarms beweegt naer den commissaris van de centrale administratie.
Aldaer onderhoort zijnde, zijn zij nog desen naermiddag met een vouture
vertransporteert naer Rijssel, zonder dat iemant agterhaelen kan welke hiervan
d'oorsaeke wesen mag. Zommige zeggen zulks te zijn om eene anderhandelinge die
zij met eenen Franschen emigre gehouden hebben en andere zeggen omdat zij in de
ontdekte conspiratie van den 18 fructidor hebben medegewerkt, dog wat hiervan zijn
mag, zal den tijdt leeren en 't is altijdt seker dat niemant zonder groote redens aldus
weggevoert en uijt zijne woonste getrokken wordt.

(12 november 1797)
Op den 12 november heeft men in alle de parochiale en cathedraele kercken deser
stadt door verscheijde beeedigde priesters zien misse lesen, die nogtans weijnig door
het volk gefrequenteert worden, ook in de kercke van Blendekenscapelle en in eenige
andere, welke men zegt te zijn omdat alle de kercken waer geenen dienst gedaen
wordt, bij orders van het Directorie van Parijs zullen geconfisquert worden.

(13 november 1797)
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Op den 13 november is zulks maer al te klaer gebleken door een hallegebodt dat
heden van 't stadthuijs afgekondigt is. Den korten inhout van welke behelst dat den
sequester geboden wordt te leggen op alle priesterlijcke huijsen, goederen en kercken
die niet gebruijkt of bedient door beeedigde priesters worden(168). CCCLXXXIII gaset
van 13 november, etc.

(14 november 1797)
Op den 14 november saeg men maer al te klaer wat vermogen het gemoed van de
catholijcke religie die ons van onse voorouders geleert heeft, op het gemoed van
d'inwoonders deser stadt heeft. Eenen beeedigden priester die men zegt jansenist(169)
te zijn, gepasseerden
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sondag in de nog niet gesupprimeerde kercke van de Apostolinnen in d'Ezelstraete,
die nog d'eenigste kercke was van de religeusen die gedoogt wiert, den goddelijcken
dienst en misse gedaen hebbende, hebben meest alle ouders hunne kinderen, die
aldaer in 't Fransch geleert en in de geheele en halve taefel(170) waeren, daeruijt
getrokken, de spoedigheijd van welke als eene distructie was om elk om 't eerst zijn
kint te konnen thuijs brengen, geensints willende dat hunne kinderen onder de religie
van eenen zoo schismatiquen priester zouden opgebragt en geleert worden.

(16 november 1797)
Op den 16 november was men tusschen alle onse ongelucken, die zoo wegens kerk
als staet menige menschen van sagrin doen sterven, als van eenen blixemslag getroffen
op 't vernemen dat de members van de municipaliteijt, alle eerlijcke lieden en zoo
pligtig in de kercken door het volk in germinal gekosen, bij orders van het Directorie
van Parijs zijn afgestelt en dat meest alle de voorgaende haeters van het menschdom
in hunne plaetsen zijn vervangen geworden(171). Dat ons nog meer bedroeft om de
gevolgen die wij te verwagten hebben is te vernemen dat tot Brussel door den
commissaris der uijtwerkende magt en municipale bediende de kerke van St.-Gudela,
zijnde d'hooftkerk is toegesegelt geworden. CCCLXXXIV gaset 16 november, etc.

(18 november 1797)
- fol. 65 - Op den 18 november in den naermiddag ten hoogsten verwondert op het
vernemen dat de declaratie van den eedt aen de Fransche gedaen, was aengeplakt in
de cathedraele kercke van St.-Donaes aen de twee eerste pilaeren der voorkerk,
onderteekent met den naem den heer canonik De Gryse, archidiaken van den overleden
bischcop en oppersten van het nog resideerende vicariat of vacante bischdom,
vervolgens het hooft der kercken. In 't algemeen is men verwondert dat desen heer
den versogten eedt als het hooft van de catholijcke kercke van het bischdom van
Brugge gedaen heeft. Men weet niet of hij zulks gedaen heeft opdat de kerke van
St.-Donaes zoude mogen behouden blijven ofte omdat hij door andere zoude gevolgt
worden(172).

(19 november 1797)
Op den 19 november zijnde sondag en heeft d'heer De Gryse niettegenstaende den
gedaene eedt nog geenen dienst of misse gelesen, maer men zegt dat hij naer het
doen van den eedt seffens uijt de stadt naer zijnen broeder vertrokken is om te zien
of hij door meer zal gevolgt worden. Alleen is in die kerk door den beeegdigden
pater Debrouken als op sondag gepasseert ten elf uren eene lesende misse gelesen,
zoodat den toestant onser kercken nog altijdt dezelve is. Om onse overmaet van
rampen nog meer te vervollen, zijn om 12 uren van desen morgen aengekomen
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ontrent 2000 mannen Fransche die twee en twee bij de borgers zijn beleijt geworden,
welke troupen 's anderdaegs vroeg op den 20 november uijt dese stadt naer den kant
van Duijnkercke zijn vertrokken, waer ontrent, zoo men zegt, een camp tegens de
Engelsche zeemagt zal betrokken worden. Is zulks waer? Onse rampen zullen wegens
het logeeren van menige soldaeten die hier zullen doorpasseeren
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nog worden vermeerdert, want men met reden vreest dat den doortogt der troupen
binnen dese stadt dan groot zal zijn.
Heden zijn eenige persoonen deser stadt verdagt van medegewerkt te hebben aen
valsche munten, waeronder genaemt worden Allardin, bij de Munte, diamantsetter
en Claeijs en zijne vrouw, herbergier in de Wollestraete in de Bollebaene en eenige
andere, faitelijk uijt hunne huijsen gelicht en in vangenis beweegt zonder dat de
waere oorsaek hiervan kan ontdekt worden, hunne huijsen met schaedebeletters
bewaert wordende.
Heden is bij orders van de centrale administratie bij hallegebode van 't stadthuijs
afgekondigt eene wet aengaende de formaliteijten die men te volgen heeft voor de
circulatie der koop- en eetwaeren welke binnen de twee mijlen der grensen naer
vremde landen vervoert worden. CCCLXXXV gaset van 20 november, etc.

(23 november 1797)
Op den 23 november gelijk de twee voorgaende daegen, zijn binnen de stadt Brugge
langs verscheijde poorten der stadt een overgroot getal Fransche troupen aengekomen
om de batalions saemen te vereenigen en tesaemen te vertrekken, zoodat men nu
langs de Straeten meer troupen als borgers siet, welke nu in 't midden van den winter
tot onse meerdere overmaet van rampen, ongelucken en ellenden alle bij de borgers
gelogeert worden.
Nu is in het licht verschenen de vertaelinge van eenen brief van den burger J.F.
De Gryse, archidiaken van de diocese van Brugge, aen de municipaliteijt van hetzelve
gemeente, welke versaemeling sub N. kan gesien worden en waeruijt men ziet de
beweegredens die desen minister als opperhoft van den godtsdienst tot den eed
beweegt hebben(173). CCCLXXXVI gaset 23 november, etc.

(25 november 1797)
- fol. 66 - Op den 25 november zijn 's morgens om 7 uren de menigte Fransche
soldaeten welke sedert eenige daegen waeren aengekomen en die alle bij de borgers
hebben gelogeert geweest, nu in 't midden van de winterdaegen tot het grootste
overlast dienende, vertrokken de Mart naer Gend langs de Cruijspoorte om verders
naer Brabant op te marcheeren, vanwaer dat d'andere menigte waeren gekomen, die
zoo hier als in andere plaetsen van 't departement ingekwartiert zijn. Zulks stelt ons
nog eenigsints gerust dat er geen camp ontrent Duijnekercke zal betrokken worden
en dat die beweegingen maer alleen voor het veranderen van garnisoenen verplaest
zijn. Sedert gisteren de sitting van het tribunael crimineel geopent zijnde, is heden
het proces geeijndigt van agt persoonen, overtuijgt van dieften met braeken en
geweldigheden aen de persoonen in d'huijsen gepleegt te hebben, die alle agt tot 6
uren tentoonstelling en 24 jaeren in d'ijzers veroordeelt zijn.
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(26 november 1797)
Op den 26 november 's morgens ten 7 uren heeft den heer De Gryse, hiervooren
verhandelt, eene lesende misse gedaen in de kercke van St.-Donaes, zulks terwijl er
geene diensten meer aengekondigt of geene klokken meer luijden op 't onverwagts
voorkomende, is zijne misse
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bijnaer van niemant aenhoort geworden terwijl de godvrugtige die nog in de kercke
veriaeten van het priesterdom waeren uijt dezelve saeg vertrekken, die misse niet
willende hooren. Nu mag men met waerheijd en met volle sekerheijd seggen dat het
alderongeluckigste doolhof ten regarde van onse Heijlige religie die men tevoor ook
met zooveel luijster en godtvrugt heeft sien bloeijen, algemeen geworden is. En
waerom? Den archidiaken De Gryse, die nu als president resideert in ons vacerende
bischdom, heeft dat men zekers weet, eerst alle priesters ontraeden en op hunne
verdommenis verboden van dien eedt aen de Fransche republijke te mogen en nu
heel op 't onverwagst doet hij zelfs dien eedt zonder iemant te consulteeren en geeft
op zijnen eijgen naem den brief uijt van welke hiervooren mentie gemakt is. Zulks
doet bijnae geestelijk en weerlijk dooien, zoodaenig dat men niet meer weet waeraen
men moet geloven en de voorafgaende teekens bewijsen klaer dat ons geheel H.
roomsch catholijk geloof van ons ontnomen is en naer andere landen als volgens het
woort van Godt zal overgedraegen worden. Ongeluckige inwoonders der landen van
eenen keijser Jacobin(174), die van den beginne zoo schismaticq als de Fransche geweest
heeft en dese barbaersche natie tot een werktuijg gebruijkt heeft om ons zonder religie
te stellen en voor onsen heelen levensloop ongeluckig te maeken, gelijk nu de
gevolgen zullen gaen leeren wat al rampen aen kerk en staet zullen ingevoert worden.

(27 november 1797)
Op den 27 november is in 't tribunael crimineel eenen man veroordeelt tot 6 uren
tentoonstelling en 16 jaeren in d'ijzers voor het begaen van verscheijde dieften met
braeke zoodat er verscheijde staen op het schavot gebragt te worden. CCCLXXXVII
gaset van 27 november.

(29 november 1797)
- fol. 67 - Op den 29 november zijn 's morgens van ten 10 uren tot den 4 uren 's
middags op een schavot door den scherpregter op den Burg voor het stadthuijs
tentoongestelt de agt gecondemneerde door den crimineelen regtsbank, als hiervooren
fol. 66, veroordeelt, t'eijnden de executie alle agt tot de straffe van 24 jaeren in d'ijzers
die hun aengeslaegen wierden gecondemneert zijnde. Dese agt schelmen waeren het
hair afgeschoren en met eene roode mutse en cousen, holleblokken aen de voeten,
van onder tot boven gekleet in het root, 't welk eene aendoenelijcke vertooning
uijtmakte terwijl het schavot dobbel geplaest stont en zij rekewijs vier en vier op
hetzelve aen de staeken gebonden waeren. Het meeste schelmstuk hebben zij begaen
op de parochie van Reeninge, waer zij man en vrouw in eene herberg en alle de
persoonen die in het huijs waeren, in hunne bedden hebben gebonden, gelaeden
pistoolen in d'handen hebbende, onder verdreegingen en doodelijcke stooten van te
dooden alle die eenig gerugt zoude gemakt hebben, aldus geduerende meer als eene
ure stelende en ontroovende alles wat in hetzelve huijs was. Dusdaenig dat, waer 't
dat zij het fait niet hadden voor het uijtgeven van het decreet die voor zulke schelmen
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de doodstraffe uijtgesproken heeft, zij alle agt voorzeker zouden gegulitonneert
geweest hebben.
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(30 november 1797)
Op den 30 november is bij hallegebode van 't stadthuijs en bij trommelinge rond de
stadt bij orders van het Directorie van Parijs het volgende besluijt afgekondigt dat
de commissarissen van de uijtwerkende magt bij de municipaele administratie drij
tabellen moeten opmaeken, waervan de eerste zal behelsen den naem, ouderdom,
woonplaets en gewesen hoedaenigheijd van alle de priesters die binnen hun kanton
den eedt van haet tegen de koninglijcke magt geswooren hebben; de tweede zal
begrijpen den naem, ouderdom, woonplaets en gewesen hoedaenigheijd van alle de
priesters binnen hun kanton resideerende die den eedt niet gedaen hebben en de derde
zal op gelijcke wijse de naemen, etc. behelsen van de priesters die sedert de afkonding
der wet van den 19 fructidor hunne gewonelijcke woonsten veriaeten hebben. Dese
tabellen moeten door de municipaliteijten geteekent worden en tegen den 15 der
loopende maendt frimaire bij het departement ingelevert zijn om van daer ten
spoedigsten naer het Directorie gesonden te worden. In het besluijt van het Directorie
wordt geseijt dat de centraele administratien in het oversenden van die tabellen
besonderlijk die priesters moeten aenwijsen die om reden van hun gewesen oppergesag
of om andere middelen eenigen invloed zouden konnen gehadt hebben om de andere
priesters van den vereijschten eedt af te houden(175). Daernaer las men eene
waerschouwinge waerin de municipaele administratie der commune en canton van
Brugge haere geadministreerde verwigtigt dat zij benaemt heeft tot de plaetse van
officier publick van dit kanton den burger Petrus Goddijn, haeren medeamptgenoot(176).
Nu is den nomber van de 388 gasette van Gend op een heel ander formaet en
besegelt(177), die een orje par stuk meer kost, dog nog den voorigen tijtel als de
voorgaende draegt, zooals in dezelve kan gesien worden, etc.

Eindnoten:
(164) Zie noot 142.
(165) Op 12 brumaire jaar VI (2 november 1797) hebben inderdaad negen priesters de eed afgelegd.
Het ging om vijf monniken van de Sint-Andriesabdij, één van de Eekhoutabdij, één van de
Duinenabdij, één dominicaan en één ongeschoeide karmeliet, m.a.w. geen enkele seculiere
geestelijke. In de volgende twee maanden volgden nog zeker veertien anderen, meestal regulieren
(zie de lijst van K. PRIEM, o.c., p. 156-157).
(166) De commissie der Burgerlijke Godshuizen, opgericht bij wet van 16 vendémiaire V (7 oktober
1796) was voor een eerste maal in officiële vergadering bijeengekomen in het Sint-Janshospitaal
op 23 juli 1797. Vier maanden later verhuisde ze naar het Sint-Niklaasgodshuis: cfr. de
processen-verbaal van de commissie, in het archief van het O.C.M.W. te Brugge. Dit werd
reeds bekendgemaakt door M. DE DUYTSCHE, Enkele facetten van het Sint-Janshospitaal te
Brugge in de negentiende eeuw, in: Het Brugs Ommeland, jg. 27 (1987), p. 20-21 en ID., Het
archief van de Potterie, in: Van Blindekens naar de Potterie. Een eeuwenoude Brugse belofte,
Brugge, 1980, p. 213 (met dank aan Hilde De Bruyne, archivaris). Over het St.-Niklaasgodshuis
zie DG. 1795, n. 11 en 25. De voornemens tot het centraliseren van de godshuizen en hospitalen
leiden pas jaren later tot concrete plannen: P. VAN ZEIR, De armenzorg te Brugge, in: Biekorf,
jg. 61 (1960), p. 378 vermeldt een ontwerp van 1806.
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(167) Jacobus de Net was een voornaam koopman, makelaar en ondernemer. Hij behoorde tot het
progressieve milieu en speelde een rol als democraat tijdens de Brabantse Omwenteling en als
een leider van de Jacobijnse club tijdens de eerste Franse overheersing (1792-1793). Hij vluchtte
trouwens in maart 1793 met de Fransen mee. In 1795 fungeerde hij als een overtuigd lid van
het nieuwe pro-Franse gemeentebestuur. Het is dan ook niet duidelijk waarom hij werd opgepakt.
(Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en Traditionalisten, passim; P. VERHAEGEN, o.c., p.
343). Philippe Veranneman de Watervliet was een ambitieus advocaat uit het Oostenrijksgezinde
ambtsadellijke milieu die in 1790 een filosofisch traktaat ‘Traité de la souveraineté’ publiceerde.
Hij viel zowel bij de revolutionairen als bij de Oostenrijkers in ongenade. Vermoedelijk was
hij een tegenstander van het Franse regime. In februari 1795 was hij reeds een tijdje door de
Fransen aangehouden geworden. (Y. VANDEN BERGHE en F. SIMON, Philippe Veranneman
de Watervliet. Een politiek publicist in de Revolutietijd. Brugge 1790-1815, in: Biekorf, 1967,
p. 134-141; IDEM, Brugge in de Revolutietijd, 1770-1794, o.c., p. 35-43 en P. VERHAEGEN,
o.c., p. 329). Baron Charles Triest was een gekende tegenstander van het Franse regime. Reeds
in de periode 1792-1793 verzette hij zich en werd hij aangehouden. Nadien volgden nog meerdere
aanhoudingen en ondervragingen in 1794 en 1795. (Y. VANDEN BERGHE, Jacobijnen en
Traditionalisten, o.c., passim; P. VERHAEGEN, o.c., p. 321, 325, 326, 330, 331, 332).
(168) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 7.
(169) Volgens K. PRIEM, o.c., p. 140, n. 105, ging het om Martinus Delva, seculier priester, beëdigd
op 4 november 1797 (ibid., p. 157). Hij was afkomstig uit het bisdom Doornik. Sinds 1793 was
hij bij de Brugse apostolinnen gehuisvest. Toen al waren zijn opvattingen verdacht (ibid., p. 58
en 124, n. 93). Hij had echter een grote invloed op de zusters, vooral op de overste. Zijn
opvattingen zouden hebben aangeleund bij het quiëtisme. Begin 1796 hadden de vicarissen
tevergeefs gepoogd zijn invloed op de zusters tegen te gaan door hem te dwingen de gemeenschap
te verlaten, met verbod nog mis te lezen (A. VANHULLE, De Zusters Apostolinnen te Brugge,
in: 't Schrijverke, 20e jaargang, nr. 7 (april 1991), p. 5-12, zie vooral p. 7-8).
(170) In het klooster van de Apostolinnen in de Hugo Losschaertstraat konden meisjes zowel in
internaatsverband (geheele taefel) als gewone scholier (‘half-intern’, halve taefel) de lessen
volgen. In de literatuur was tot nu toe alleen bekend dat de Apostolinnen aan arme meisjes
rudimentair beroepsonderwijs verstrekten, vooral kantklossen. Uit deze passage blijkt dat de
zusters toen ook een Frans pensionaat hadden georganiseerd (vgl. MV 1793-1794, p. 173, n.
168, MV. 1791-1792, p. 183, n. 131 en A. VANHULLE, o.c., p. 5-12).
(171) Na het bestuur van het departement werd dus nu ook het gemeentebestuur gezuiverd van al te
gematigde elementen en tegenstanders van het Franse regime.
(172) De eedaflegging van kanunnik Jacobus Franciscus de Gryse, aartsdiaken en vicaris van het
bisdom, één van de bestuurders van het vacante bisdom Brugge, maakte vanzelfsprekend een
grote indruk, temeer daar hij tot dan toe gold als één van de voornaamste tegenstanders van de
eed. Het gebeuren zorgde voor een tweespalt in het vicariaat van het bisdom. De Gryse werd,
niettegenstaande zijn eedaflegging steeds gewantrouwd door de autoriteiten, vooral nadat
duidelijk was dat hij contacten onderhield met Rome (K. PRIEM, o.c., p. 76-78).
(173) ‘Minister’ is hier gebruikt in de betekenis van ‘bedienaar van de eredienst’. De brief van De
Gryse verscheen in afleveringen in de Brugsche Gazette van 22, 24 en 27 november 1797, zie
K. PRIEM, o.c., p. 76 en 135, n. 18.
(174) Het is niet duidelijk welke keizer hier wordt bedoeld. Ofwel de ‘schismaticq’ Jozef II of Frans
II die de Oostenrijkse Nederlanden aan Frankrijk afstond.
(175) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 17.
(176) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 23. Betr. Petrus Goddyn (1752-1811), zie MV.
1796, p. 151, n. 43.
(177) De wet van 19 fructidor V plaatste alle kranten en drukpersen onder rechtstreekse politiecontrole
en eind september 1797 werd de zegelbelasting op de pers ingevoerd. Daardoor moesten een
aantal bladen hun activiteiten staken. (H. VAN DE VOORDE E.A., Bastille, Boerenkrijg en
Tricolore. De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven, 1989, p. 119).

[December]
(1 december 1797)
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- fol. 68 - Op den 1 december van 10 tot 4 uren 's middags is door den scherpregter
op een schavot op den Burg aen het volk tentoongestelt met een placaet boven zijn
hooft en teenemael in het roodt gekleet den persoon genaemt Franciscus Vuijlsteke,
geboortig van Poperinge en lest gewoont hebbende tot Brussel, oudt 54 jaeren,
timmerman van stijle, als medepligtig geweest hebbende van eene diefte met braeke
begaen in den nagt in een bewoont huijs, t'eijnden d'executie wierden hem de ijzers,
die nevens hem hadden gelegen en tot welke hij door den crimineelen regtsbank voor
16 jaeren is veroordeelt, door den scherpregter aengeslaegen, vanwaer hij tot de
verplaetsing in egte van vangenis als d'andere beweegt wiert.

(3 december 1797)
Op den 3 december was onsen alderongeluckigsten toestant der kercken sedert
d'opschorting van alle goddelijcke diensten nog altijdt dezelve, behalvens dese
volgende veranderingen: in de kercke van St.-Salvators zijn heden, in plaets van
twee, drij lesende missen gedaen, omdat aldaer
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nog eenen priester genaemt Van Hese(178), aldaer aen de pilaeren aengeplakt staet en
den eedt aen de Fransche wetten gedaen heeft. In den naermiddag ten vier uren is in
die kercke ook een solemneel lof in 't musick gedaen waer zeer veele menschen,
meest uijt curieusheijd, tegenwoordig waeren. In de kercke van Onse-Lieve-Vrouwe
is ook door den ingedrongen priester Pourrie voor de tweede mael 's middags van 1
tot 2 uren Capelle voor de kinderen gedaen, welke maer alleen door geadmitteerde
pastors of capelaenen van eenen wettigen bisschop vermogt gedaen te worden. Desen
priester die nauwelijks Latijn kan en van over eenige maenden voor de scheuringe
der kercke door het vicariat verboden was van misse te lesen, doet nog meer, het
doopt, begraeft met geweit de lijken die in de kercke zonder het doen van eenigen
dienst gebragt worden, welke tot nog toe alleen ten bijwesen van den roedraeger der
kercke die de miserere en provondis gelesen hadde en de lijken daernaer begraeven
wierden, zoodat desen priester die nu zonder magt en sendinge de pastorele functien
verrichtende, niet alleen schismaticq maer eenen intra of ingedrongen pastor
geworden, 't welk van alle tijden door de H. waere catholijcke kercke is verboden
geworden. Dit alles is oorsaek dat desen priester in schijn in het doen van zijne
leeringe aen de jonkheijd in 't openbaer in de kercke door twee jongelingen deser
stadt beknibbelt en in zijne redenvoeringen bespot en beschimt wiert. Dog dese zijn
des nagts opgelicht en 's anderdaegs op den 4 december openbaerlijk overgeleet
geworden om gehoort en mogelijks daernae gestraft te worden. Ook zijn er heden
verscheijde persoonen deser stadt en boeren in egte van vangenis beweegt om
verregaende troubelen welke gisterenmiddag en den gepasseerden tusschen hun en
de Fransche soldaeten voorgevallen zijn, alle de besonderheden nog niet konnende
ontdekt worden. 389 gaset van 4 december, etc.

(5 december 1797)
- fol. 69 - Op den 5 december zijn in het hospitael deser stadt overleden twee
persoonen en eenige andere liggen er swaer gekwest van het gevegt tusschen de
borgers en militairen dat sondag tegens den avond heeft voorgevallen in de herberge
genaemt Den Leeuw buijten de Cruijspoorte. Eene compagnie borgers aldaer saemen
hun vergeestende met de viole, is er tusschen hun en eenige militairen een groot
gevegt ontstaen, dusdaenig dat er uijt de stadt eene dobbele wagt naer toegesonden
wiert, 't welk de saek nog verergerde. Den oversten militaire in huijs gelaeten zijnde,
kreeg zoowel slaegen als d'andere terwijl men ondereen worstelde, waervan het geval
was dat, de voor duere staende wagt, niet ingelaeten wordende door de vensters
begonden te schieten, waermede alles naerdat er veele zoo millitairen als borgers
swaer gewond waeren eijndigde en alle de borgers die niet konden vlugten door de
militaire medegenomen wierden. Desen voorval en verscheijde andere die zoo binnen
dese stadt als te lande, besonder op de parochie van Jabbeke, voorgevallen zijn, is
oorsaek dat er veele millitairen, waervan ook eenige vermist worden, gevangen sitten
en daegelijks veele borgers die gevangen zijn, overgeleet worden.
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(7 december 1797)
Op den 7 december is er bij orders van de centraele administratie bij hallegebode
van 't stadthuijs afgekondigt eene zeer wijtloopige en strenge proclamatie nopende
de patenten die andermael voor het 6 jaer der Fransche republicke moeten betaelt
worden. Den tijdt is bepaelt tot het eijnde van frimaire, tegenwoordige wintermaendt,
waernaer de vervolgingen zullen t'elks laste gedaen worden(179). 390 gaset van 7
december, etc.

(8 december 1797)
Op den 8 december verneemt men dat aen de academie der teeken- en bouwkonst
deser stadt Brugge de tijdinge uijt Parijs aengekomen is dat den burger Joseph Ducq(180)
van Brugge, onsen opkweekeling, den 1 deser maendt den eersten prijs behaelt heeft
in een concours tot het schilderen van eene fijgure naturelijcke groote. Den prijs
bestaet in 50 Fransche kroonstukken en is gefondeert door mijnheer Latour, gewesen
schilder des konings, voor alle degone die op het model in de academie reets den
eersten prijs behaelt hebben. Het doet onsen mederburger zooveel te grooter eer
omdat hij eenen medestrever gehadt heeft die nog desen jaere den prijs van het groot
concours behaelt hadde, etc. Welke aldus door de directeurs onser academie is bekent
gemakt geworden.
Ontrent den 12 uren van desen morgen saeg men op 't onvoorsiens de heele stadt
als in wanorder op het uijtbersten van eenen schrikkelijcken brant in een ledig huijs
in d'Oude St.-Walburgstraete, alsdan bewoont geweest hebbende door d'heer doctor
Vermuelen en aen hem toebehoorende, hetzelve huijs te koop hangende. Nog klokke,
nog schelle vermogende te klippen, was het reets een uren vooraleer men aen den
feilen brant eenige hulpe met brantspeijten konde toebrengen en den brant was zoo
hevig uijtgebreijt dat eer het drij uren 's middags was het dak en het geheele
binnenwerk van het huijs door de woedende vlammen vernielt was, waerdoor ook
de twee nevensstaende huijsen veel schaede geleden hebben, hoewel den brant door
het doorbranden van eene balck, liggende van het nevensstaende huijs in het ledig
huijs bij negligentie veroorsakt was.

(11 december 1797)
Op den 11 december wiert bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de centrale
administratie afgekondigt eene wijtloopige strenge proclamatie nopende de pasporten
die aen de emigrés deser landen alle hoop beneemt en bijnae op den zelven voet
zooals dese proclamatie in de voorigen Gensche gasette N. 390 kan gesien worden(181).
391 gasette van den 11 december, etc.

(13 december 1797)
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- fol. 70 - Op den 13 december is bij hallegebode van 't stadthuijs bij orders van de
centrale administratie afgekondigt eene wet van den 7 brumaire lestleden behelsende
eenige veranderingen voor de wetten van den 6 fructidor 4 jaer, 9 frimaire en 9
pluviose 5 jaer, raekende het recht van patenten. Uijt den 22 artikel blijkt dat de
patenten voor het 6 jaer zullen moeten betaelt zijn binnen de drij eerste maenden van
het jaer naer wekken tijdt de vervolgingen zullen beginnen. Welk tijdtstip zal eijndigen
met den 30 deser loopende maendt frimaire, wanneer de patenten door elk moeten
voldaen worden(182).

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

90

(14 december 1797)
Op den 14 december 's morgens om 9 uren begonde het carilion op den thoren te
spelen hetwelk bijnae den heelen dag tot 's avons laet continueerde, het groot vaendel
wiert op den hallentooren opgesteken en de groote drijcaleurige vlagge voor het
stadthuijs gehangen wegens de zekere aengekomen tijding van d'uijtwisseling van
de ratificatie van vrede tusschen Zijne Majesteijt den Keijser, Koning van Hongarien
en Bohemen (en lafhertigen afstaender der Oostenrijksche Nederlanden, waerdoor
wij in eene zee van rampen en wanorders gebragt zijn) en tusschen de Fransche
republicke waerbij pligtiglijk de Nederlanden aen de Fransche afgestaen zijn en ons
alle hoop beneemt van in ons leven nog geluckig te konnen zijn. In den naermiddag
wiert die tijding langs alle zijden der stadt rugbaer gemakt door het afkondigen en
blaesen der trompetten, waerbij den etat-major, de municipale bediende, een
detachement ruijterije alle geseten te peerde en verselt met een groot vaendel
tegenwoordig waeren. 392 gasette van 14 december, etc.

(15 december 1797)
Op den 15 december zijnde vrijdag, was elk in 't grootste misnoegen gedompelt op
het gesicht dat de Capelle van het H. Bloet ons heeren Jesu Christi, staende op den
Burg nevens het stadthuijs, niet alleen gesloten, maer zelfs door de Fransche
toegesegelt was. Wie zoude met het grootste hertszeer niet bevangen zijn op het zien
toesmijten van eene Capelle waer den grootsten schat van 't heele ongeluckig
Nederlandt bewaert en door het volk geeert en aenbeden wiert en waer sedert
verscheijde eeuwen zooveele godtvrugtigheden gepleegt wierden? Dat ons nog
meerder bedroeft is te vernemen dat er ook verscheijde andere Capellen en kercken
zijn gesloten geworden en dat dese gelijk misschien alle de parochiale kercken
publickelijk door de Fransche zullen verkogt worden, zoodat men klaer voorsiet dat
alles wat de H. religie raekt, staet vernietigt en omverregeworpen te worden.

(16 december 1797)
Op den 16 december zijn door den scherpregter op een schavot op den Burg met een
placaet boven hun hooft van 's morgens van 10 tot 4 uren 's middags tentoongestelt
geworden twee persoonen welke door den crimineelen regtsbank tot 16 jaer in d'ijzers
verwesen zijn, overtuijgt zijnde van een grooten nomber valsche kluijten of Fransche
kopere stukken van twee stuijvers geslaegen te hebben.

(18 december 1797)
Op den 18 december zijn in 't licht verschenen, versaemeling sub N. te zien, twee
saemenspraeken tusschen eenen boer en eenen advocaet, aengaende den eedt den
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welcken aen de geestelijcke door de republijke gevraegt wordt en waerbij het schijnt
dat den eedt vermag gedaen te worden en welke het doolhof teenemael compleet
makt. Als iets Sonderlings merkt men aen dat den heer paster Bulke van Damme die
den eedt gedaen heeft van zijnen hondt gebeten zijnde, verwond gestorven is en
doodt is bloet gelaeten geworden. 393 gasette van 18 december, etc.

(19 december 1797)
- fol. 71 - Op den 19 december zijnde den 30 frimaire (wintermaendt) en vervolgens
den laesten dag op welken volgens twee voorgaende
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proclamatien de patenten moesten worden betaelt, waerdoor gisteren en heden den
toeloop van menschen op het tevooren koningscomptoir bij de Nieuwjaerbrugge(183)
zoo groot was dat er om het gedroom en ongelukken te voorkomen militaire wagt
moest gestelt worden, bij honderden niet konnende bedient worden, waerdoor
nootsaekelijk die wet zal moeten verlangt worden. Nu moet men niet alleen de patente
die aen elk zeer lastig valt betaelen, maer om die te bekomen moet men eenen
gesegelden boek door de municipaliteijt geteekent hebben, waerdoor den ontfangst
van segels overgroot is. Nu moeten ook alle degone die eene patente van 20 livres
en daerboven hebben den thienden penning van hunne woonste betaelen, hetwelk
den bijnae onnoemelijcken ontfang nog veele grooter makt. Nu ziet men klaer dat
het als eenen schrik is die de Fransche elk weten in te boesemen, want op de minste
proclamatie elk om het eerst loopt en droomt om zijn gelt kwijt te worden, daerin de
geluckige tijden aen den Keijser de belastingen zoo traegsaem en met zooveel moeijte
door elk betaelt wierden.

(21 december 1797)
Op den 21 december verneemt men dat er geduerende den gepasseerden avond eene
groote moetwilligheijd begaen is op den persoon van eenen boer genaemt Ketels van
Klemskerke, desen in den donkeren avond (terwijl er den onkost van 't ontsteken der
lantairens niet afmag) tusschen 8 en 9 uren door vijf à ses persoonen aengerant en
door hun naer eenen ommeweg in zeker huijs beweegt zijn, is niet alleen daer zeer
mishandelt, maer ook eene merkelijcke somme gelt, horlogie en andere effecten
ontweert geworden. 394 gasette van 21 december, etc.

(22 december 1797)
Op den 22 december saeg men in 't openbaer in eene saele van het Vrije nevens het
tribunael crimineel geplaest door het tribunael correctioneel een seltsaem proces
wijsen ten bijwesen van een groot getal persoonen, de drij persoonen genaemt
Despersijn, Vandewater en den sauvegarde van Leffinge, waeren voor hetzelve
gebragt van welke hiervooren fol. mentie gemakt is, voor het afligten te lande met
verdreijgingen van het gelt der patenten, die zij bij verscheijde persoonen hadden
doen geven. Naerdat er verscheijde getuijgen gehoort waeren en het proces van 3
uren 's middags tot 8 uren 's avons geduert hadde, zijn zij alle drij tot elk eene boete
van 300 livres en tot d'opsluijtinge van een jaer in een correctiehuijs door den zelven
regtsbank veroordeelt geworden.

(24 december 1797)
Op den 24 december is bij orders van de centraele administratie van 't stadthuijs
afgekondigt bij hallegebode eene verbaesende wijtloopige proclamatie behelsende
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hooftsaekelijk dat de republijke van Vrankerijk met het gesloten vredetractaet met
den Keijser alle de schulden van den oorloog op de Vereenigde Landen
gehijpothequeert, zal kwijten en afleggen voor twee derde deelen in bons aen den
draeger en het derde deel als nationaele schult op den grootboek van Parijs zal verkent
worden en met welke bons nationaele goederen zullen mogen gekogt worden(184).
Zulks is eenen slag waerdoor aen de begoede rentiers van het ongeluckigste Nederland
een totale ruine zal toegebragt worden.
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(25 december 1797)
Op den 25 december zijnde den eersten Kerstdag, was onsen ongeluckigen toestant
der kerken nog altijdt dezelve, alleen worden er missen en loven door de voormelde
beeegdigde priesters gedaen, dog heden luijsterlijker als naer gewoonte die tot nog
toe nogtans maer van zeer weijnige, tenzij Franschgesinde, gefrequenteert worden.
395 gaset van 25 december.

(28 december 1797)
Op den 28 december volgenden gasette dito 396 met swarten segel gedrukt.

(29 december 1797)
- fol. 72 - Op den 29 december wiert ten huijse van den boekdrukker Fransois Van
Eeck en ten huijse van sr. Druck, cleermaeker nevens den huijse van den boekdrukker
in de Hoogstraet wonende, door de municipale bediende eene nauwkuerig ondersoek
gedaen wegens verscheijde boekskens die men zeijde door den zelven drukker verkogt
en uijtgegeven te zijn en zelfs langs de Straeten gevonden zijn(185). Welke afdruksels
ten meerderen deele waeren vertransporteert ten huijse van den zelven Druk en aldaer
versteken laegen en aldaer gevonden zijnde, is den zelven met zijne suster die bij
hem woont in egte van vangenis beweegt geworden en zijne vrouw die swanger is,
wordt in haer huijs bewaert door de schaedebeletters, den boekdrukker Van Eeck is
vlugtig, wiens goederen zoo hij binnen een bepaelden tijdt niet weerkeert, alle zullen
geconfisqueert worden. Men weet dat ook onder dese afdruksels bevonden wordt
menige exemplairen nopende de nieuwe Fransche kercke en wat dezelve is, welk
afdruksel zooals hiervooren gemelt, in geschrift naegemakt hebbe, etc.

(30 en 31 december 1797)
Op den 30 en 31 december zijnde den 10 en 11 nivose (sneeuwmaendt), moest
ingevolgen eene proclamatie die van de municipaliteijt van over meer dan een halve
maendt afgekondigt is op dees twee daegen een generale feest en vieringe voor den
vrede plaets gehadt hebben(186), dog dezelve is heden door een naeder hallegebodt om
de kortheijd des tijdts verschoven tot op den 30 deser maendt nivose, wanneer voor
vast met alle bedenkelijcke pligtigheijd van alle de kantons het feest voor den vrede
tusschen den Keijser en de Fransche zal geviert worden(187).
Eijnde van 't jaer ons heeren 1797.
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Eindnoten:
(178) Jan van Hese (1757-1802) was een eigenzinnig priester die het veelal tegen het gezag opnam.
Als onderpastoor van Pittem kwam hij in 1789 in aanvaring met bisschop F. Brenart die hem
tijdelijk suspendeerde. Van Hese behoorde tot de aanhangers van Jozef II en was een duidelijk
tegenstander van de revolutionairen van de Brabantse Omwenteling, maar ook van de Fransen.
Vermeldenswaard is nog dat hij ook in zijn privé-leven nogal non-conformistisch was. Misschien
legde hij de eed af omdat hij van 1789 tot 1797 als ambteloos priester in Brugge verbleef en
uiteindelijk om den brode weer zijn ambt wou uitoefenen. Ook de ontgoocheling in de
Oostenrijkse keizer die de Nederlanden aan Frankrijk afstond, kan een rol hebben gespeeld.
Van Hese is de auteur van de ‘Journal historique’ en de ‘Legenda Aurea’. (Y. VANDEN
BERGHE, De Brugse publicist Jan Van Hese (1757-1802). Zoeklichten op zijn leven en werk,
in: Biekorf, 1965, p. 73-78 en in: IDEM, Brugge in de Revolutietijd, o.c., p. 21-27; A. VAN
DEN ABEELE, Jan van Hese. Nieuwe elementen voor een biografie, in: Biekorf, XCVII (1997),
p. 163-179).
(179) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 25.
(180) Joseph Ducq ‘van Brugge’, geboren te Ledegem op 10 september 1762, werd in 1780 leerling
van de Brugse academie. In 1786 ging hij in Parijs in de leer bij Bruggeling J.B. Suvée. In 1792
kwam hij terug naar Brugge. Hij vestigde zich opnieuw in Parijs van 1795 tot 1807. Na een
zesjarig verblijf in Rome keerde hij in 1813 naar Parijs terug. In 1815 werd hij directeur van
de Brugse academie. Hij overleed in deze functie te Brugge op 9 april 1829. Als historieschilder
in de stijl van David en Suvée schilderde hij portretten, historische, bijbelse en mythologische
taferelen (G. GYSELEN in: Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, II, 1993, p. 84).
(181) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 11.
(182) Zie SAB., reeksnr: 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 18, 19, 20 en 21.
(183) Bedoeld is het Tolhuis op het Jan van Eyckplein, waar een douanekantoor gevestigd was: zie
MV. 1796, n. 29 en MV. 1794, f. 59-60, n. 54.
(184) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 29.
(185) De drukker Frans van Eeck vestigde zich als drukker rond 1787. In de revolutietijd koos hij
duidelijk partij tegen de Jacobijnen. Hij publiceerde heel wat drukwerk bestemd voor émigrés.
Zijn laatste bekend drukwerk dateert echter van 1795. Gaat het hier om elders gedrukte
publicaties? (Vgl. A. VAN DEN ABEELE, Brugse drukkers in de 18de eeuw, in: Vlaanderen,
XLHI (1994), p. 147.)
(186) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 28.
(187) Zie SAB., reeksnr. 122, Plakkaten, reg. 45, nr. 30, dit hallegebod werd door Van Walleghem
volledig overgenomen in MV 1798 (5 januari 1798).
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Noten bij merckenweerdigste voorvallen 1797
Gebruikte afkortingen:
MV.: Merckenweerdigste Voorvallen (uitg. vanaf 1787).
RAB.: Rijksarchief, Brugge.
SAB.: Stadsarchief, Brugge, Oud Archief.
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Daegelijcksche gevallen 1797
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Begin van het jaer ons heeren Jesu Christi 1797.
Jaerschrift
aLs nU begInnen WIJ De geVoLgen kLaer Van 't eenDUIJst
seVenhonDert enseVenentnegentIChste Iaer.
[Januari]
(9 januarij 1797)
- fol. 385 - Op den 9 januarij wiert 's middags in het water beneden de Beggijnebrugge
eene dochter, oudt ontrent vijfentwintig jaeren, uijt hetzelve gevischt, naerdat dezelve
sedert eenige daegen vermist was en men naer dezelve gesogt hadde. Op het
vermoeden dat er opgevat was dat dese dochter in het water is geworpen geworden,
is dezelve bij haere ontdekkinge door de doctoors geopent geworden en eenen
jongman, met welken zij veel verkeert heeft, is op suspicie in egte van vangenis
beweegt geworden.

(14 januarij 1797)
- fol. 386 - Op den 14 januarij was het vriesende weder vermengelt met het vallen
van veel sneeuw dat men nu wederom sedert ontrent thien daegen ontmoet heeft,
dusdaenig dat de waters voor de derde mael hebben bevrosen en onbevaerbaer
geweest, op heden andermael verandert in doeijweder, welke men nu verhoopt te
zullen continueeren. Naer desen doeij nogtans is het tot ontrent het eijnde van dese
maendt zeer kout gebleven, bij daege en nachte zeer sterk smoorende en zeer ongesont
zijnde. Door desen harden winter en d'ongeluckige tijden die wij beleeven is de
armoede alom zeer groot en men siet zoo in de steden als te lande de publijke
bedellarije als in vroegere tijden herleven, waerdoor dat het gebuert is dat op den 25
januarij een oude vrouwe, wonende ontrent de Coupure, op St.-Cruijsparochie langs
den weg doodt gevonden is, gegaen zijnde om haer broot te vraegen en mogelijks
van flauwte gestorven zijnde.

[Februari]
(6 februarij 1797)
- fol. 387 - Op den 6 februarij is eene vrouwe van eenen meester-schoenmaeker,
wonende bij de Torre, zeer moetwillig en ongeluckig gestorven. Dese eene soort van
sottigheijd hebbende en daerbij den drank hanteerende, heeft zig in haer huijs boven
op eenen solder, waer men met eene leeder moest opgaen gesloten en is in eenigen
tijdt zonder
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te eten of te drincken, moetwillig gestorven, zoodat haer doode lichaem met coorden
van den solder moest afgelaeten worden.

(19 februarij 1797)
Op den 19 februarij is eijndelinge het smoordompig weder dat men nu sedert ontrent
drij weken dag en nagt met de grootste hevigheijd ontmoet heeft, verandert in eene
gewenschte droogte en kleenen vorst, welke tot ontrent het eijnde deser maendt tot
elks genoegen aengehouden heeft, welk droog weder hoogst noodig was geworden
om de menigte van siektens en vallingen die er uijt den smoor ontstaen zijn, waervan
veele menschen sterven, besonder door eene siekte welke voor spreekwoort de grip
genaemt wordt.

(24 februarij 1797)
- fol. 388 - Op den 24 februarij wiert in den morgen een aldergrootste ongeluk ontdekt
in het godtshuijs genaemt De Swaenjens, staende op Steenhouwersdijck(1). Een oude
vrouwe aldaer, van boven de seventig jaeren, alleen woonende, hadde zoo men
vermoeden kan tot 's avons laet met haeren vierpot geseten en is mogelijks in slaep
zijnde, niet alleen haere kleederen maer haer geheel lichaem tot op de beenen toe
verbrant, zoodaenig dat zij geene gedaente van eenen mensch meer was gelijckende.
Als men 's morgens op haer niet te voorschijn komen, de kamerdeure opende, vond
men haer ongeluckigen verbranden romp teenemael onkennelijk gekropen liggen tot
voor de duere, waerijt men afmeten wat schrik zulks gebaert heeft en hoe ellendig
dese ongeluckige tot er doodt toe is verbrant geworden.

Eindnoten:
(1) Wellicht is hier het godshuis ‘De Pelikaan’ aan de Groenerei bedoeld: A. MAERTENS, Gids
der Brugsche Godshuizen, Brugge, 1940; H. DE BRUYNE, De Godshuizen in Brugge, s.l.,
1994, p. 68-73.

[Maart]
(10 en 11 maerte 1797)
Op den 10 en 11 maerte was het bij uijtnementheijd kout weder door het waeijen
van eenen zoo feilen noordenwindt dat hadde het wat vroeger op het jaer geweest,
wederom alle de waeters door den vorst zouden toegevrosen hebben, sedert is dit
weder, dog met mindere - fol. 389 -hevigheijd, geduerig blijven voortdueren met
eene groote dorrigheijd en droogte, die veel schaede aen de landtsvrugten zal
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toebrengen en eenen grooten noodt van water in alle huijsen veroorsakt, omdat men
nu zedert meer dan twee maenden weijnig of geenen regen heeft zien vallen.

(25 maerte 1797)
Op den 25 maerte wiert in den morgen in het water beneden de Carmesbrugge in de
Langereije ontdekt het doode lichaem van eenen manspersoon welke verrot en van
den grond naer bovengekomen was. Seffens wiert dit lichaem uijt het water getrokken
en om het geloop van 't volk te vermijden, beweegt in het gewesen clooster van de
paters carmeliten. Terwijl het cadaver in de volgende gesteltenis zeer seltsaem
bevonden wiert: het hooft was van lichaem afgesneden en vervolgens onkennelijk,
de handen waeren op de rugge gebonden en zoo men bespueren konde was het
lichaem lang op den grond blijven liggen door een swaer gewicht dat met eene koorde
daeraen hadde vastgemakt geweest en nu verrot zijnde, het lichaem - fol. 390 - boven
water gevlot
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was, bovendien zijn bij de schouwingen in hetzelve lichaem tot vier doodelijcke
steken bevonden geworden. Wanneer dit lichaem uijt het water getrokken was, liep
het gerugt in 't algemeen dat het C. De Bier was, welken tot nog toe vermist wordt
zonder dat er van hem gehoort wordt en van welken hiervooren fol. 378 en op andere
plaetsen gehandelt is. Het geval dat geenen twijffel overlaet ofdat den ontdekten in
het water moetwillig vermoort is, die men nu voor vast zegt eenen Franschen militaire
te zijn, veroorsakte de grootste naespueringen en de vrouw en familie van C. Debier
zijn daerbij geropen geworden, dog hebben geene teekens ontdekt waerdoor het
verrotte lichaem voor den zelven konde herkent worden.

(30 maerte 1797)
Op den 30 maerte is eijndelinge het kout, dorre en droog windig weder verandert in
eenen aengenaemen regen, welcke zoo tot behoudenis der landtsvrugten als voor den
grooten waternoodt in meest alle huijsen nu in 't algemeen van elk gewenscht en daer
nae zeer verlangen wordt.

[April]
(2 april 1797)
- fol. 391 - Op den 2 april is alhier binnen Brugge de volgende bekentmaekinge
geaffixeert vanwegens J.F. Baret, openbaeren beschuldiger van het tribunal crimineel
van het departement der Leije: ‘Burgers, gisteren om 6 uren en half naermiddag
vernam ik dat een kint tusschen thien en elf jaeren oudt in de reije gevallen was, dat
men het twee uren daernaer uijtgetrokken en op de kaeij laeten liggen hadt, opdat de
justitie het zoude komen hebben beschouwen. Ik loop er zonder uijtstel naertoe. Het
kint was zooheven in zijn ouders huijs gedraegen, maer het lag er op eene taefel met
dezelve kleederen aen en een natten neusdoek op zijn aensicht. Het was een meijsje.
Ik gebiede dat men haer zal ontdekken en voor het vier leggen. Ik sende heelmeesters
haelen. Haer lichaem was nog sagt. Men saeg de schromelijcke - fol. 392 -merkteekens
des doodts op haer aensicht niet. Men vont er die stijving van het vleesch niet die
gemeijnelijk naer het verlies van alle levenskragten volgt. Ik hoopte nog dat het leven
haer zoude wedergegeven worden... De poogingen der agtbaere heelmeesters die
haer besogt hebben zijn vrugteloos geweest, maer zoo men haer ter hulp gekomen
hadt, wanneer zij even uijt het water gehaelt was, dan zoude zij, houd ik voorseker,
gered geweest zijn. Ik raede dan aen het volk in eene stadt waer de menigte waters
daegelijcks zulcke ongelucken doen vreesen, van voortaen nergers naer te wagten
om de gewone hulpmiddelen te geven. Ik raede hun van zig niet te laeten weerhouden
door zulk een doodelijk vooroordeel 't welke de gesonde reden, de menschlieventheijd
en onse wetten zelve doemen. In diergelijk geval is allen mensch eenen officier van
justitie. Den ongeluckigen bijstant geven is de grootste van alle wetten. Heijl en
broederlijkheijd’. Onderteekent J.F. Baret.
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(17 april 1797)
- fol. 393 - Op den 17 april was er op de plaetse genaemt Het Pandreijken opgeregt
eenen theater. Op desen avond onder eenen grooten toeloop van volk de eerste
exercitien van klugten, koordedansen, springen en vuerwercken verricht wierden tot
het verkoopen van de balsems en andere medicamenten, van welcke het volgende
bericht aen het publick is uijtgegeven geworden: ‘Met permissie van de overheijd.
Den borger Franciscus De Jaeghere, oculist en operateur, geboortig van Audenaerde
en woonachtig regt over de kercke binnen den dorpe van Rotselaere ontrent Loven,
is binnen dese stadt aengekomen, gepreviligeert in differente hooftsteden van 't
Nederland, daer hij zig in het wederkeeren in zijn vaderland eenigen tijdt heeft
opgehouden ten eijnde van zijne konst meer en meer te volmaeken en veele
proefnemingen ten nutte van het vaderland te doen, verwittigt het geagt - fol. 394 publick, dat hij in dese stadt aengekomen is om alhier te verblijven met oogmerk
van zijne operatien te doen en de langduerige kwellingen te genesen die aen andere
ongeneesbaer schijnen, hem alzoo versekert vindende, stuenende op zijne
menigvuldige expeditien, recomandeert hij hem hiermede aen alle rijcke en arme
persoonen’. Tot prueve van zijne wetenschap heeft desen borger hierop doen drucken
de naemen van eenige persoonen die hij volkomentlijk genesen heeft van hunne
langduerige kwellingen, naer veriaeten te zijn geweest van veele geneesmeesters,
zoo in de stadt Antwerpen, Lier, Herentals, etc. alwaer hij laest gepasseert heeft, zoo
blijkt uijt de certificaten aen hem door de magistraeten verleent. Ten eersten,
geopereert tot Hasselt in het land van Luijk, Theresia Goevaert, van eenen kanker
aen de borst op den tijdt van 14 daegen genesen, oudt 46 jaeren; ten tweeden, tot fol. 395 - Tongeren in het land van Luijk, geopereert Jan Vlaminck, van eenen kanker
die hij gedraegen heeft 6 jaeren in de bille; ten derden, tot Mechelen, den 11 februarij
1795, geopereert Anna Chatarina Poelmans, van eenen kanker aen de borst die zij
vier jaeren gedraegen had, op den tijdt van 14 daegen genesen; ten vierden, in de
parochie van St.-Maria Oudenhove, het kint van Bartholomeus Anchou in den
ouderdom van een jaer en half genesen; ten vijfden, Josephus Vandebosch, genesen
oud 22 jaeren; ten sesden, Agnes Vergouwen, genesen oudt 55 jaeren, woonende tot
Calloo, van een pijn in den rugge die 11 maenden geduert hadt, ook van een pijn in
de beenen die ganschelijk stijf waeren, zoodaenig dat dezelve Agnes Vergauwen
maenden lang op krukken hadt gesprongen, daerenboven heeft hij haer genesen van
eene bevangentheijd op de borst en haer eenen kloeken adem besorgt, naer van veele
meesters veriaeten te zijn, alles ingevolgen haere schriftelijcke attestatie; ten - fol.
396 - sevensten, genesen Jan Engels, oudt 65 jaeren, ook wonende tot Caloo, van
eene lammigheijd en stijvigheijd in zijne beenen, hebbende in geen jaer naer de
kercke konnen gaen; ten agtsten, genesen het kint van Ludovicus Declerc, oudt 11
maenden, in de parochie van St.-Goorix, van een wolvenmond op den tijdt van 4
daegen, den 11 meij 1791; ten negensten, genesen het kint van Joannes Bosmans tot
Nijlen, oudt 6 jaeren, van eenen haezenmond, op den tijdt van drij daegen; ten
thienden, tot Diest, Stevens Timmerman, genesen van eene stijvigheijd in zijne
aermen, dat
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zijne handen geheel opgetrokken waeren, daer hij vier jaeren medegeloopen heeft,
is op den tijdt van drij weken genesen geweest; ten elfsten, geopereert te Senderloo
den 7 februarij 1792, Hendrick Thielens, van eenen aenwas aen het voorhooft, genesen
op drij daegen, waer hij veriaeten geweest is van drij chirurgins; ten twalfsten, tot
Bilsen in het land van Luijk, den 16 augustus 1795 geopereert Jan Claus, oudt 60
jaeren en genesen van eenen kanker waer hij veriaeten geweest heeft van de chirurgins
en is op 4 daegen genesen. - fol. 397 - Voorders genesen persoonen van andere
kwaelen en manquementen, te lang om hier te noemen, daerbij zijn er persoonen die
hunnen naem niet willen bekent gemakt hebben, hetwelk hij zonder consent niet
doet. Hij spreekt hier maer van uijtwendige manquementen zonder te spreken van
inwendige kwaelen. Tot Elsen den 28 maerte 1796 gesneden het kint van J.J.
Vanmalder van eenen wolvenmond, op vier daegen genesen. Item den 9 april gesneden
het kint van Franciscus Machiels, oudt 17 jaeren van eenen haezenmond, op vier
daegen genesen. Item op den 11 april 1796, gesneden het kint van Franciscus
Debecker, oudt 7 jaeren van eenen wolvenmond en op vier daegen volkomentlijk
genesen. Hij kan Ulieden versekeren zedert dat hij wedergekomen is in zijn vaderland,
naer veriaeten te zijn geweest van eenen anderen geneesmeester, zoo van
manquementen den oogen, gebreken der ooren, langduerige kortsen, teiringachtige
persoonen, korfborstigheijd, moederkwaelen, venusziekten, etc. volgens dat blijkt
uijt de certificaten - fol. 398 - aen hem door de magistraeten verleent, gedaen te
hebben. Desen borger en onderneemt niets buijten zijne kennisse en mits veele
kwaelen niet meer te helpen en zijn, hij zal zeggen op zijne conscientie of er eenige
genesinge is ofte niet. Hiertoe voor inwendige kwaelen moet men de urine brengen
's morgens nugteren gelost. Desen borger heeft ook alle soorten van bruekbanden,
waermede, hoe slim de brueke is, in het lichaem gehouden wordt. Den borger
Franciscus De Jaeghere is ook dantist en offereert zijnen dienst, hij makt ook de
tanden schoon en gelijk, hij vijlt ze en set er konstig in, hij trekt de bedorvene of
dewelcke pijne veroorsaeken, gelijk ook de wortelen of stukken en dewelcke binnen
of buijtewaert groeijen, met eene behendigheijd en gauwigheijd zonder gelijcke, hij
verloot de tanden welcke hol zijn, hij distribueert een oplaet hetwelcke het tantvleesch
vast makt en wegneemt allen vuijlen guer en stinkenden adem en door het gebruijk
mag men zig versekeren dat het in den beginne wegneemt het scheurbuijk. De
persoonen dewelke zijnen dienst van noode hebben, konnen komen in zijn logement
ten huijse van Hendrik Bouin, - fol. 399 - in den Spaigniart op d'Eijermart en de
persoonen die van zijnen dienst noodig hebben, de konnen hem ontbieden over al
zig begevende waer hij gevraegt wordt. Hij consulteert ook de urine, welke kost
seven stuijvers. Daer zal divertissement op eenen theater gegeven worden van klugten,
koordedansen, springen en vuerwercken op de daegen dat zulks zal bekent gemakt
worden 's morgens ten 10 uren en 's middags ten vier uren op het Pandreijken ofte
Vogelmart, waer ook den onweerdeerbaeren balsem zal verkogt worden.
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(30 april 1797)
Op den 30 april is zeer subitelijk overleden den meester van het hospitael van de
Magdaleene, genaemt Judocus Lamme, op de volgende maniere. Desen gesont
uijtgegaen zijnde in een huijs in d'Eechoutstraete en caffe gedronken hebbende, viel
op 't onvoorsiens in eene beswintheijd en forme van apoplexie en men bragt hem in
alle haest de H. Olie toe, waernaer hij naer het godtshuijs gedregen wiert, daer wende
men alle moeijte aen om hem tot kennis te brengen, dog alles was vrugteloos, eenige
uren daernaer stervende, zonder in 't minst tot zigzelven gebragt te worden.

[Mei]
(4 meij 1797)
- fol. 400 - Op den 4 meij met het openen der foire, welke dese jaere wederom door
de menigte Fransche kooplieden zeer kooprijk en schoon was, was er op de Mart
voor d'hooftwagt, met consent van den commandant deser stadt, geplaest een houte
cabaene afgeslaegen met planken meer dan hondert voeten lang en breet naer
advenante in welke geduerende dese foire voor een geringen prijs van twee stuijvers
vertoont wiert eene alderschoonste en raere menagerie van meer dan hondert vremde
gediertens en gevogelten, met groote kost ende moeijte uijt de drij weereltsdeelen
bijeenvergaedert en welke zonder tegenseg wel aen eene koninglijcke menagerie
mag vergeleken worden. Behalvens dit, waeren ook geduerende dese foire eenige
andere cleijnigheden van rariteijten vertoont en op de Vrijdagmart was er ook geplaest
eenen theater op welke 's avons op de koorde gedanst en klugten vertoont wierden,
volgens het volgende bericht dat diesaengaende is uijtgegeven geworden:
‘Bekentmaekinge aen de gunstige lesers, het is thans een algemeen gebruijk als
iemant iets boven andere besit van konst of wetenschap, - fol. 401 - dat men zulks
in de courant komt te melden, dog doordien eenider de courant niet komt te lesen of
door de veelheijd der advertissementen zulks komt over te slaen, waerdoor veele van
hunne gesontheijd berooft blijven, zoo is 't dat ik door raeden van mijne goede
vrienden en ook om mij zelven bekent te maeken aen het publick, dese kleijne bilietten
in druk uijtgeve. Dat in dese stadt gearriveert is den zeer beroemden oculist en
operateur Thilman, naerdat hij in veele hospitaelen zijne konst heeft geexcerceert en
naer verscheijde rijken en landen doorreijst te hebben om zijne konst te vergrooten,
heeft hij veele arcanum of geheijmen medegebragt en daerdoor ontelbaere lijders
genesen, die veele jaeren aen hunne kwaelen gelaboreerd hebben en van veele voor
ongeneesbaer gehouden zijn. Daerom lijders geeft den moed niet verlooren, schoon
Ulieden eenige jaeren mogt gelaboreerd hebben, hij zal hopen door des heeren segen
en zijne konst Ulieden te herstellen en zoo het mijne konst te boven gaet, voor - fol.
402 - onnoodige onkosten waerschouwen en nu eenige jaeren zijne hervaerentheijd
geoeffent heeft in de provincie van Zeeland, waer hij veele kueren en operatien
gedaen heeft met goed succes, om dese alle te noemen, dan zoude hij wel eenen boek
mogen laeten drukken, waervan er veele hunnen naem niet willen
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gemelt hebben, dog die mij genoeg met hunne recomandante vereeren aen hunne
vrienden en bekende. Derhalven recomandeere ik mij aen eenider en kome onder
godts segen te genesen, veele gebreken der oogen als blintheijd, vliesen en vlekken
der oogen, al waeren zij van de kinderpokjes ontstaen, die de oogen verduijsteren en
het gesicht benemen, roode, donkere, loopende en traenende oogen kome ik te helpen.
Wat die persoonen aengaet die sterreblint zijn, al waeren zij 5, 10 of 15 jaeren blint
geweest, zoo opereert dien zelven oculist op eene behendige manier dat zulke
persoonen in den tijdt van twee minuten tot haer gesicht komen, gelijk er veele door
hem dit konnen getuijgen die door hem geholpen en genesen zijn, want hij neemt er
de - fol. 403 - ster of humores christalinus uijt, niet op de oude manier met
naeldesteken, waerdoor dickwils den anderen op den zelven dag als de vogtigheijd
wederom opkomt, grooter toevallen ontstaen, welcke manier genoegsaem beroemt
is om de oude voorgetrokken te worden, gelijk als ik betoont hebbe aen verscheijde
persoonen binnen de stadt Middelburg, Vlissinge en Brugge waer de courant genoeg
van gemelt heeft en tot Dixmude alwaer ik verscheijde operatien gedaen hebbe aen
blinde persoonen met goet succes, onder andere een dochter wonende tot Keijem,
oudt zijnde 29 jaeren, blint geboren en een dochter van Moere, oudt 27 jaeren en ook
blint geboren, hebben door alle zijne behendige operatien en hulpmiddels geheel hun
gesicht bekomen. De reputatie van alle menschen, die J.A. Thilman genesen heeft
in de stadt Middelburg, Vlissingen, Brugge en rondliggende plaetsen, zooveele blinde,
doove, zieke, kruepele en veel andere dewelcke hij heeft geholpen, zoo hoopt - fol.
404 - hij dat de lieden van dese waere blijkteekenen tot vergenoeging zullen
aennemen, alles geschiedende door subtile handgrepen en hulpmiddelen die sagt en
niet gevaerelijk zijn. Hij offereert en presenteert alle zijne operatien te doen ter
presentie van alle heeren doctoren en chirurgijns alsook aen alle die welke hem de
eere willen doen, van hunne presentie te verleenen. Hij neemt ook aen te genesen
haze- en wolfsmonden, wennen of aenwassen, dooven, vallingen, lopende ooren en
kankers. Hij geneest ook alle soorten van venussiekten, hoe erg die ook mogen zijn,
hij makt banden voor sommige brueken te genesen, hij besit ook verscheijde
wetenschappen tegen de beroerte, ook van alle soorten van senuwesiektens, 't
zwakheijd of trecking der zelve. Hij geneest het seiatica, verkoutheijd of jigt, hij
geneest ook swakheijd der maeg, colick en moederkwaelen, de agterblijvende of al
te sterke maendestonden, de colick en moederkwaelen, de witte vloed, zand, graveel,
lendepijn, mattigheijd der leden, water en geelsugt alsmede de kortborstigheijd,
langduerigen hoest, korten adem, kramp in de long, - fol. 405 - alle soorten van
koortsen, pijne der ledemaeten, schuerbuijk, puijsten en zinkingen, swaere hooftpijn,
persoonen die met nauwe keelen geincomodeert zijn zoodat zij niets konnen
doorswelgen als vogt in eenige minuten daervan te helpen en meer andere gebreken
die hier niet konnen genoemt worden. Iemant die een inwendig gebrek heeft, moet
zijn water senden of personelijk spreken en is het uijtwendig dan moet men zelfs
komen. Voorder zal hij eenider die zig van zijne konst
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deelachtig maeken, de goddelijcke protexie toewenschen en bevelen in de zegening
der medecijnen. Hij is actueel gelogeert tot Brugge in den Hooren bij het Vleeschhuijs
en staet met zijnen theater op de Vrijdagmart, alwaer diversche klugten zullen gespeelt
worden en op de coorde en koperdraet gedanst worden door eene joffrouw en
verscheijde andere dansers, men zal 's avons ten seven uren beginnen. Blijve aen
ider dienstwilligen dienaer, J.A. Thilman’.

(20 meij 1797)
Op den 20 meij is zeer subitelijk overleden sr. Stapman, mercenier, wonende in
d'Ezelstraete, wiens vrouw en dochters desen morgen naer hunne kramen op de Mart
en foire gegaen - fol. 406 - zijnde, lieten sij desen, die sedert eenigen tijdt ziekelijk
was, te bedde liggen, maer hoe verwondert waeren dezelve wanneer de dochter in
den morgen thuijs komende, haeren vader vonden doodt liggen op het bedde waer
zij hem gelaeten hadden. Aldus desen ongeluckig gestorven zijnde, zonder eenige
de minste geestelijcke of tijdelijcke hulpe te konnen toegebragt worden.

(28 meij 1797)
Op den 28 meij gebuerde een groot ongeluck, drij boerenknegten tesaemen naer dese
stadt Brugge gekomen zijnde, vertrokken in den naermiddag tesaemen uijt dese stadt
om naer hun huijs te gaen, zij gingen tesaemen langs de vaert al kouten, tot over
Steenbrugge, wanneer een deser drij met zijnen stok in 't water sloeg, welcke uijt
zijnen hand viel en rekkende om den zelven uijt het water te haelen, viel hij agter
den stok in 't water en schoot tusschen het lijs in den grond, ongeluckig verdrinkende
zonder van d'andere twee die bij hem waeren en niet swemmen konden te konnen
geholpen worden; zijnde desen ongeluckigen genaemt Roels, wonende tot Olem,
naer welke parochie zij op wege waeren.

[Juni]
(11 junij 1797)
- fol. 407 - Op den 11 junij is des avondts ontrent den elf uren op het zoogenaemde
Pandreijken op den theater aldaer ten konste van den borger Franciscus De Jaegere
geplaest sedert ontrent twee maenden, zooals hiervooren fol. 393 vermeit is, voor de
laeste mael afgeschoten een schoon vuerwerk, naerdat alle soorten van klugten en
coordedansen gedaen waeren. Bijnaer ongeloovelijk zijnde hoe menige persoonen
van alle conditien zig aldaer alle avonden zoo lang dese excitien verricht zijn, lieten
vinden, dusdaenig dat er nauwelijks hoe groot de plaetse ook was, plaetse om zulks
te zien te bekomen was. Behalvens de menigvuldige medicamenten die den
bovengemelden Franciscus De Jaegere aldaer in menigte heeft verkogt, heeft hij ook
zoo op den theater als in zijne auberge veele wonderlijcke kueren en operatien aen
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(29 junij 1797)
- fol. 408 - Op den 29 junij zijnde den feestdag van den H. Petrus en Paulus(2), patroon
van het gehugte genaemt Moerbrugge op de parochie van Oostcamp, is aldaer in de
herberge bewoont door Pieter Sabbe, gelijk sedert eenige sondaegen reets gedaen is,
en des sondaegs tot den 1 augusti zal vervolgt worden, op tonneel te vertoonen door
de jongheijd van hetzelve gehugte, met permissie van degone die het behoort te weten
Philippus Van Artevelt, jegens Lodewijk Van Maele, graeve van Vlaenderen, gedempt
in eenen slag bij Roosebeke, door den koning van Vrankrijk, blijendig truerspel in
vier bedrijven, alsook met den bijstant van het mirakleus beelt van Maria en ontrent
IJper door den zelven bijstant van de Alderheijligste maget Maria tot meerder gemak
der Bruggelingen om dit tonneel te konnen bijwoonen, vertrekt er alle sondaege ten
een uren eene schuijte van de Catalinepoorte om de liefhebbers tot Moerbrugge te
brengen, waer den toeloop heden wegens den feestdag groot geweest heeft.

Eindnoten:
(2) De huidige patroonheilige van Moerbrugge is de H. Godelieve. De parochie Moerbrugge bestond
echter niet als zodanig in 1797. Het gehucht Moerbrugge behoorde toen tot de parochie
Oostkamp, met Sint-Petrus als patroonheilige (Sint-Pietersbanden, gevierd op 1 augustus). Een
lokale devotie voor Sint-Petrus en Paulus (gevierd op 29 juni) is niet bekend. Ook de hier
vermelde toneelopvoeringen zijn niet opgenomen in het tweedelige repertorium van E. VAN
DER STRAETEN, Le théâtre villageois en Flandre, 2 d1n., Brussel, 1881 en ook niet in het
overzichtsartikel van J. HUYGHEBAERT, Toneelspelende jeugd in Vlaanderen op het einde
van het Ancien Régime, in: Biekorf, XCVI (1996), p. 13-30, 235-250, 315-333. Het thema houdt
verband met de lokale geschiedenis: het graven van de Zuidleie door Brugge, gesteund door
Lodewijk van Male, en het verzet van Gent onder leiding van Filips van Artevelde. Moerbrugge
heeft zijn bestaan te danken aan de brug over de Zuidleie. Het is merkwaardig dat dit thema
ook gebruikt werd voor een openluchtvoorstelling bij de officiële ingebruikname van de nieuwe
brug in Moerbrugge in juli 1991 (met dank aan de heer Ward Demuyt, gewezen burgemeester
van Oostkamp).

[Juli]
(5 julij 1797)
- fol. 409 - Op den 5 julij gebuerde een groot moetwillig ongeluk. Eenige
bleekersknegten tesaemen eene wedding aengegaen hebbende dat eenen van hun die
zig zeer op het lang en verre swemmen beroemde, zooverre niet en zoude zonder
rusten geswommen hebben, als eene lange distantie van plaets die hem in de veste
ontrent het Speijken te beginnen, aengewesen wiert. Den swemmer ondernam de
wedding en swom zonder rusten tot op de bestemde plaets, aldus de wedding
winnende, maer hoe verwondert was men als men hem uijt het water hadde zien
komen en dat men hem zonder adem te konnen haelen op den grond saeg liggen in
alle haest liep men om geestelijcke en tijdelijcke hulpe, maer alles was vrugteloos,

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

was nauwelijks de H. Olie ontfangen hebbende, is de doodt de vrugt van desen
swemmer geworden.

(10 julij 1797)
Op den 10 julij gebuerde een ongeluk, nog ongeluckiger als het voorgaende, want
mijnheer - fol. 410 - Gilliodts, koopman, wonende op de Woensdagmart binnen dese
stadt Brugge, ontrent den middag van desen morgen op een werck gegaen zijnde van
een groot huijs, dat hij in den Ouden Sak laet bouwen en boven op hetzelve op eene
planck staende, is dezelve ongeluckig omgeslegen, waerdoor desen heer van het
opperste van 't huijs tusschen de balken en rebben tot beneden op den grond gevallen
is, dusdaenig gewont zijnde dat meer als eenen stoop bloedt de plaetse bestroomde
waer hij gevallen was(3). In minder dan eene halve ure ellendig stervende, naerdat
hem in alle haest tusschen doodt en levendig de H. Olie gegeven was. In 't algemeen
is men verwondert dat het overgroot ongeluk dat aen desen heer is overgekomen van
weijnig of geen persoonen deser stadt beklaegt wordt, temeer omdat men in de
begraevinge van 't lichaem scheltwoorden op het kerkhof heeft hooren uijtspreken
hetwelcke toegeschreven wordt aen de groote aflossingen in Fransche assignaten die
desen heer in zijn leven in overvloet gedaen heeft.
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(19 julij 1797)
- fol. 411 - Op den 19 julij naerdat men sedert eenige daegen een overgroot warm
weder ontmoet heeft waerdoor het swemmen in de waters deser stadt en vesten zeer
gemeen geworden is en het op heden gebuert is dat eenen man genaemt Verleije,
ketelaersknegt, wonende op het Boogsken, hebbende vrouw en vier kinderen,
ongeluckig verdronken is. Desen ontrent de Catalinepoorte in de veste in het water
swemmende, kreeg ongeluckig terwijl hij in 't water was de krampe in zijne beenen,
waerdoor hij naer den kant zig niet begeven konnende, naer den grond nedersonk en
magteloos zijn leven eijndigde, niettegenstaende het devoir van andere swemmers
die hem naer veele vrugteloose poogingen eijndelinge doodt uijt het [water] hebben
gehaelt. Tot het eijnde deser maendt julij heeft het warm weder met eene zondaenige
hevigheijd aengehouden dat niemant geheugt in lange jaeren eene zoodaenige warmte
geweten te hebben.

Eindnoten:
(3) In de overlijdensakte van Jean-Baptiste Gilliodts (SAB., Burgerlijke Stand, overlijdensakte jaar
V nr. 633, dd. 25 messidor) is een proces-verbaal opgenomen van dit ongeval in de Oude Zak.
De betrokkene staat er vermeld als koopman, 73 jaar oud, gehuwd met Catherine van Neste,
zoon van Pieter Gilliodts en Catherine Gheeraerts. Het bouwwerk waarvan sprake betrof het
bouwen van een schoorsteen aan een huis, waarbij men de indruk krijgt dat het gaat om een
verbouwing en niet om een nieuwbouw zoals Van Walleghem meent. Jean-Baptiste Gilliodts
was de broer van de meer bekende Pieter Gilliodts, landmeter (1721-1798), en de oom van de
grootvader van Louis Gilliodts-van Severen, stadsarchivaris: A. VANDEWALLE e.a., 100 jaar
Gilliodts. Academische zitting en tentoonstelling ter herdenking van de voormalige
stadsarchivaris Louis Gilliodts-van Severen (1827-1915), Brugge, 1980, p. 8-11.

[Augustus]
(4 augusti 1797)
- fol. 412 - Op den 4 augusti is in den naermiddag zeer subitelijk overleden den
eerweerden heer Van Overloope, proost van de Capelle van Blendekensgasthuijs,
wonende in een heerster in eene straete bezijden de Smedestraete. Desen heer aldaer
alleen met eenen knegt woonende, zeijde tegens den zelven zig niet wel te bevinden,
desen bragt zijnen meester op d'open plaets en plaetste hem in eenen stoel, maer hem
met verwondering plotselings op den grond ziende vallen, liep hij seffens om
geestelijcke en tijdelijcke hulpe, welcke eenen korten tijdt daernaer tevergeefs
aenkwaem omdat desen heer reets overleden was, zonder dat hem zelfs de H. Olie
konde toegedient worden. Eene bloetspouwinge zoo uijt de neuse als mondt hadde
desen heer seffens zoodaenig overvallen dat hem alle kragten ontnomen waeren,
dusdaenig dat men hem versmagt in eene menigte bloet heeft gevonden, van eenider
met medelijden aenschouwt wordende.
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(18 augusti 1797)
- fol. 413 - Op den 18 augusti is zeer subitelijk overleden sr. Neerincks, wonende
ontrent het Sweert, hebbende eene vrouw en seven levende kinderen. Desen naer de
herberg genaemt Vlissinge, staende agter de kercke van de gewesen paters carmelitten,
gegaen zijnde en aldaer als naer gewoonte besig zijnde met een glas bier te drincken,
is op het onvoorsiens in eene beswimtheijd gevallen, dusdaenig dat men seffens
geene teekens van leven aen hem bespuerde en om geestelijcke en tijdelijcke hulpe
in alle haest gelopen zijnde, heeft hij nog eenigsints levende de H. Olie ontfangen
waernaer hij ongeluckig gestorven is.

(23 augusti 1797)
Op den 23 augusti is zoo subitelijk als den voormelden overleden eene domesticq
van d'heer Steenmaere, wonende in de Moerstraete, welcke gesont thuijs gekomen
zijnde, ook subitelijk overvallen is, zoodaenig ook dat haer maer alleen de H. Olie
konde toegereijkt worden.
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(September)
(4 september 1797)
- fol. 414 - Op den 4 september is op de volgende maniere zeer subitelijk overleden
sr. Roose, meester-paruquier, wonende in de Geltmuntstraete. Desen tot het verrichten
van eenige affairens tot in de Wollestraete recht over het huijs genaemt Den Mortier
gekomen zijnde, wiert aldaer met eene groote bloedtspouwinge overvallen en viel
op den grond neder, men wende alle mogelijcke devoiren aen om hem tot zig zelven
te helpen, maer alles was vrugteloos en is korten tijdt daer ongeluckig overleden
zonder eenige geestelijcke of tijdelijcke hulpe te konnen ontfangen. Desen man sedert
langen tijdt gekwollen geweest hebbende met het fleresijn dat hem verscheijde mael
lang te bedde gehouden heeft, dunken veele persoonen dat dese plaege hem het hert
geraekt hebbende, hij dus zoo spoedig op eene zoo ongeluckige maniere gestorven
is.
- fol. 415 - Geduerende het verloop van de maendt september zijn op bevel van de
Fransche republicke alle de goddelijcke diensten in alle de kercken van het geheele
tevooren zoo bloeijend Nederland opgeschort geworden, omdat aen de priesters
opgeleijt wordt eenen eed te doen die door hun volgens conscientie onaennemelijk
is. Vervolgens zal men nu in 't vervolg zoo zulks zijnen voortgang neemt, niet meer
konnen weten wie dat er subitelijk sterft, omdat niemant meer met eenige Heijlige
sacramenten vermag geadministreert te worden, welke dese beschrijving veel zal
verminderen, omdat zulks in 't toekomende niet meer zal konnen geweten worden.

[Oktober]
(25 oktober 1797)
Op den 25 oktober was men geduerende den nagt en 's morgens in 't grootste
agterduncken dat zig eenen man genaemt Berten, minnewercker(4), woonende in fol. 416 - de Catalinestraete, zig zelven hadde versmoort, omdat men laet in den
avond zijnen hoedt en capote op het water in de Gensche vaert hadde zien swemmen
en uijtgevischt hadde, waerom men aen zijne doodt niet meer twijffelde en hem 's
morgens meijnde uijt het water te visschen, maer hoe verwondert was men, als men
hem den volgenden morgen vond bidden op het generaele kerkhof buijten de
Catalinepoorte, teenemael sedert eenige daegen, wegens d'alderongeluckigste
tijdtomstandigheden van zijne zinnen berooft zijnde, vanwaer hij naer huijs geleijt
en den zelven dag nog in het sothuijs beweegt wiert.

Eindnoten:
(4) Hier is waarschijnlijk grondwerker bedoeld, vgl. het West-Vlaamse mijnen of minen: zavelgrond
uitgraven en wegvoeren (L. DE BO, Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1873, p. 695).
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[November]
(4 november 1797)
Op den 4 november saeg men in de nog opengebleven kercken deser stadt, waer
geenen dienst meer, dan weijnige missen door de beeedigde Fransche priesters,
gedaen wordt, aengeplakt eene annonce van eenen

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

123
persoon genaemt - fol. 417 - Dominicus Vercautre, geboortig van Meenen, die in
eene beroerte en door schrick bevangen zeer subitelijk het tijdelijk met het eeuwig
verwisselt heeft. Alzoo er nu geene sermoenen meer gedaen worden, ziet men nu in
de kercken een begin van d'aenplakking van annoncen van de naemen van degone
die binnen dese stadt komen te overlijden(5), hetwelk men andersints niet meer zoude
konnen weten, terwijl alle de lijkdiensten in de kercken opgeschort zijn en geene
begraevingen, verre van te weten waer iemant subitelijk sterft, meer door de
zoogenaemde bidders aen het publick geannonceert worden.
Heden is het overvloedig windig en regenachtig weder dat men nu ontrent agt
daegen ontmoet heeft gestilt geworden, zijnde zoo ter zee als te lande veele
ongelucken door hetzelve veroorsakt geworden.

(17 november 1797)
- fol. 418 - Op den 17 november is in het godthuijs van St.-Nicolaes, staende in de
straete van den zelven naem, zeer subitelijk en ongeluckig overleden de vrouw,
genaemt de weduwe Fontaijne. Dese aldaer in een huijsenken alleen wonende was
in den nagt tot op haer hemde ontkleet en of door siekte, sotheijd of disperaetheijd
was zij aldus blijven sitten voor haer beddeken, leunende met beijde haere armen op
hetzelve, in welke droeve gesteltenis zij des morgens doodt gevonden wiert. Alzoo
nog alle goddelijcke diensten opgeschort blijven en eenige alleen met briefkens in
de kercken aengeplakt worden van die overleden zijn, is het nu moeijlijk te weten
wie dat er subitelijk gestorven zijn.
Tot het eijnde deser maendt november heescht er een zeer regenachtig smoor- en
smokkelweder, zoodat men tot nog toe geene vorst gewaer geworden heeft.

Eindnoten:
(5) Blijkbaar is dit de oudste vermelding van het nog steeds bestaande gebruik in Brugge om
overlijdensberichten in de kerkportalen aan te kondigen met zg. ‘rouwplakbrieven’, zie daarover
H. STALPAERT, Volkskunde van Brugge, Brugge, 1974, p. 160 en 164-165.

[December]
(5 en 6 december 1797)
- fol. 419 - Op den 5 en 6 december was het bij uijtnementheijd ongestuijmig weder,
verselt met eenen hevigen westenwindt en met zoodaenige regenvlaegen dat
menigvuldige kelders deser stadt onder water staen en men op menige hofsteden te
lande, door den lang aenhoudenden regen, nauwelijks meer op dezelve kan geraeken.
Door dit zoo seltsaemig weder voor dit jaergetijde en doordien er geene lantairenen
in de wijken der stadt ontsteken worden, is het des avons zeer doncker, waerdoor dat
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er verscheijde ongelucken voorvallen. Onder ander is eenen van de Fransche bediende
op den 17 december van den Burg naer de Breijdelstraete komende en dezelve straet
missende regt in te slaen, zeer ongeluckig op eene menigte aldaer liggende steenen
- fol. 420 - gevallen, waerdoor zijne eene ooge teenemael was uijtgerukt en hij eenen
been gebroken was, dusdaenig dat men hem vond liggen, met licht toegekomen
zijnde, op zijn lamenteeren, in de grootste ellende en in perijkel van sterven zijnde.

(29 en 30 december 1797)
In den nagt tusschen den 29 en 30 december verhief zig den seltsaemen westenwindt,
voor dit saisoen zoo seltsaem, zoodaenig dat eenige
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gebouwen deser stadt merkelijk wierden beschaedigt en men verneemt dat er vele
ongeluckken op zee gebuert zijn. Aldus heeft men tot het eijnde van dit jaer een
wintersaisoen zien passeeren dat voorseker in alle de jaeren deser eeuw niet gebuert
is, omdat men tot nog toe, zijnde het eijnde van het jaer, nog geene sneeuw ofte vorst,
nog zelfs groote koude, gewaer geworden heeft.
Eijnde van 't jaer ons heeren Jesu Christi 1797.
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Registers

(1)

1. Zakenregister
Aanhouding 5, 6, 12, 13, 21, 22, 31, 32, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 58, 59, 64, 65,
68, 72.
(Verkort): 385.
Aanklager 9, 22, 26, 28, 29, 30, 44, 57.
Aartsbisschop van Mechelen 59; n. 160.
Aartsdiaken 65; n. 172.
Aartshertog 27.
Aartspriester 28.
Abdijen, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters (plaatsnamenregister).
Academie voor Schone Kunsten 36, 69; n. 102, n. 180; omslagillustratie.
Administratie van de civiele hospitalen en godshuizen 63.
Administrateur 4, 15, 20, 24, 27, 44, 61.
Advocaat 18, 70; n. 48, n. 50, n. 61, n. 63.
Agent municipaal 29.
Ambachten-Neringen 4, 34; n. 97.
- Kruideniers n. 97.
- Merceniers (van de) 63.
- Schippers (van de) 34.
- Vissers n. 126.
Ambassadeur bij het Hof van Engeland 41.
Apostaat 58.
Assessor 16, 18, 19, 25, 36.
Assignaten 25, 32, 46.
(Verkort): 410.
Bal, Concert en Komedie (zie ook: Toneelstuk) 6, 12, 13.
Baljuw 40.
Bedelaar (zie ook: Landloper) 6, 32.
Bediende 14.
(Verkort): 419.
Beeldenstorm 10, 40, 45.
Beeldsnijder 39.
Beiaard 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
30, 36, 39, 44, 48, 49, 57, 59, 61, 62, 70.
Belastingen (zie ook: Contributie, Lening (gedwongen), Patent) 4, 11, 47, 54,
71; n. 105, n. 118.
Belgisch Nationaal Congres n. 59.
Berechting (zie ook: Veroordeling)
- Balling 59.
(1) De registers zijn ingedeeld in zaken-, personen- en plaatsnamenregister. Bij de trefwoorden,
die alfabetisch gerangschikt staan, verwijzen we naar 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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- Doodstraf 6, 7, 9, 17, 37, 67; n. 108.
- Halsrechting 28.
- Tentoonstelling 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 31, 34, 40, 42, 53, 55, 56, 63, 66,
67, 68, 70.
Beul, zie: Scherprechter.
Bisschop 29, 62, 65, 68; n. 178.
Blauwverver 35.
Blekersknecht (Verkort): 409.
Boekdrukker 72.
Boeren 70.
Boerenknecht (Verkort): 406.
Boete 3, 8, 10, 18, 24, 32, 38, 46, 50, 52, 61, 71.
Brand 5, 14, 69.
Brouwerij
- Het Sweert (Verkort): 413.
Bul 13.
Burgemeester 39.
Capitulatie 10.
Carnavalsverbod 12, 13.
Centrale administratie 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 46, 47, 52, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 71;
n. 63.
Chronogram 1.
(Verkort): 385.
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Collegekamer 20, 44.
Comité
- Politie (van) 52.
- Wetgeving (van) 37.
Commandant 5, 38, 44, 57; n. 158.
(Verkort): 400.
Commissaris 2, 42; n. 122.
- Centrale administratie (van de) 64.
- Directoire (van het) 21.
- Gouvernement (van het) 2.
- Uitvoerende macht (van de) 4, 15, 20, 24, 57, 60, 64, 67.
- Uitwerkend bestuur (van het) 52.
- Uitwerkend directoire in de verenigde Nederlanden (van het) 27.
Comptoir 71; n. 183.
Concert, zie: Bal, Concert en Komedie.
Confrater 3, 33, 43.
Confrérieën 3, 33, 43; n. 11, n. 125.
Conseil des Anciens n. 3.
Conseil des Cinq-Cents (zie ook: Raad van 500) 61; n. 3.
Constitutie 1, 2, 4, 5, 15, 19, 56; n. 157.
Contributie (zie ook: Belastingen) 2, 32, 42, 47.
Criminaliteit
- Aanranding 54, 71.
- Afpersing 29.
- Baldadigheid 34.
- Bedrieglijke handelspraktijken 21.
- Diefstal 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 26, 31, 33, 35, 40, 42, 53, 55, 56, 63, 66,
67, 68.
- Manslag 54.
- Mishandeling 28.
- Moord 6, 9,19, 31, 41, 56.
(Verkort): 390.
- Oplichting 71.
- Valsmunterij 28, 46, 65, 70.
- Vernieling 58.
Decreet (zie ook: Ordonnantie en Wet) 13, 31, 67; n. 20.
Den Eclair (krant) 32.
Den Vriend Van 't Vaderland (krant) 40, 52; n. 117.
Dentist (Verkort): 398.
Deurwaarder 2, 3, 8; n. 4.
Diamantzetter 65.
Directeur van de Academie voor Schone Kunsten 69; n. 180.
Directoire 3, 21, 24, 27, 32, 49, 52, 56, 57, 59, 64, 67; n. 63, n. 64, n. 134, n.
136, n. 157, n. 160, n. 163.
Dismeester 32.
Distillateur 4.
Dokter 39, 69.
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(Verkort): 385, 394, 395, 397, 404, 407.
Douanekantoor n. 183.
Drager 37.
Drukker 39; n. 185.
Drukpers n. 177.
Edict 8; n. 27.
Eedaflegging 5, 31, 48, 50, 51, 52, 55, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70; n. 80, n.
134, n. 140, n. 142, n. 150, n. 155, n. 160, n. 165, n. 172, n. 178.
(Verkort): 415.
Emigranten 2, 11, 32, 42, 48, 64, 69; n. 136, n. 185.
Feesten (kerkelijke en revolutionaire)
- Afsterven van generaal Hoche (van het) 57, 58.
- Allerheiligen (van) 62.
- Allerzielen (van) 62.
- Bejaarden (van de) n. 129.
- Erkentelijkheid (van de) n. 129.
- Fête de Génie 48.
- Fête de l'Opinion 49.
- Fête de la Vertu 48.
- Fête des Récompenses 49.
- Fête du Travail 49.
- Heilig Bloed (van het) 26.
- Heilige Anna (van de) 38.
- Heilige Antonius van Padua (van de) 32.
- Heilige Donatianus (van de) 54, 55.
- Heilige Driekoningen (van de) 2.
- Heilige Drievuldigheid (van de) 32.
- Heilige Engelbewaarders (van de) 52.
- Heilige Godelieve (van de) 35.
- Heilige Jacobus (van de) 38.
- Heilige Marcus (van de) 23.
- Heilige Naam Jezus (van de) 3.
- Heilige Petrus en Paulus (van de) 34.
(Verkort): 408; n. 2.
- Heilig Sacrament (van het) 32, 33; n. 90.
- Jeugd (van de) n. 129.
- Kerstmis 71.
- Landbouw (van de) n. 129.
- Moord Lodewijk XVI 4, 5.
- Nieuwjaar (Frans) 49.
- Omverstoten van de triomferende tirannie (van het) 39.
- Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (van) 29; n. 81.
- Onze-Lieve-Vrouw Boodschap (van) 17.
- Onze-Lieve-Vrouw van Blindekenskapel (van) 42.
- Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën (van) 20.
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- Onze-Lieve-Vrouw van het Schapulier (van) 37.
- Onze-Lieve-Vrouw van Portiuncula (van) 40; n. 114.
- Onze-Lieve-Vrouw Visitatie (van) 34.
- Ouderdom (van de) 44; n. 129.
- Pasen 21; n. 138.
- Pinksteren 30.
- Victorie en dankbaarheid (van de) 30.
- Vrede (van de) 72.
- Vrijheid (van de) 39; n. 108, n. 129.
Feestverlichting, zie: Illuminatie.
Foor 13, 26, 27, 28, 33, 40, 56; n. 90. (Verkort): 400, 405.
Fransgezinde (zie ook: Jacobijnen) 71.
Garde van Leffinge 71.
Gazette van Brugge en van 't departement der Leye (krant) n. 117, n. 173.
Gazette van Gent (krant) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71.
Geestelijken, zie: Aartsbisschop, Aartsdiaken, Aartspriester, Apostaat, Bisschop,
Jansenist, Kanunnik, Kapelaan, Kloosterorden, Pastoor, Pater, Priester, Proost
en Vicaris.
Geld 3, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 24, 25, 28, 32, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 50, 52,
59, 61, 63, 67, 69, 71.
(Verkort): 410.
Gendarme 64.
Gendarmerie 6, 13, 24.
Generaal 7, 57; n. 25, n. 136, n. 158.
Gevangenis 9, 11, 13, 15, 21, 22, 31, 50, 71.
- Beluik der Cellebroeders (van het) 34.
- Heilig Bloedkapel 11; n. 33.
- Magdalenatuchthuis (zie ook Plaatsnamenregister: Rasphuis) 6; n. 23.
Godshuizen 63; n. 166.
(Verkort): 399.
- Bakkersrente n. 115.
- Pelikaan (de) (Verkort): 388; n. 1.
- Sint-Niklaas (van) 43, 63.
(Verkort): 418.
Gouvernementscommissaris 2.
Gouverneur-generaal 27.
Gouverneur van Noord-Brabant en Antwerpen n. 48.
Graaf van Vlaanderen (Verkort): 408.
Griffie 2, 3; n. 33.
Griffier 3, 8, 22; n. 4, n. 50, n. 63.
Grondwerker (Verkort): 415.
Guillotine 9, 17, 28, 53; n. 108.
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Hallegebod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28,
29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 59, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72.
Hallen en Halletoren 4, 7, 10, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 30, 36, 39, 44, 48, 57, 61,
70.
Handelaar (zie ook: Koopman) 12, 22; n. 60.
Heelmeester (Verkort): 391, 392, 396, 404.
Herbergen (Hotels), zie: plaatsnamenregister.
Herbergier (zie ook: Logementhouder) 52, 55, 65.
Hof van Beroep (Brussel) n. 58.
Hongersnood 10.
Hoofdwacht (Verkort): 400.
Hospitaal (zie ook plaatsnamenregister: Magdalenahospitaal, Sint-Janshospitaal)
11, 63; n. 166. (Verkort): 401.
Hotels, zie: Herbergen (plaatsnamenregister).
Huidvetter 39.
Huis van Oostenrijk 24, 27, 61.
Illuminatie 24, 35, 61.
Inkwartiering troepen bij burgers 43, 65, 66.
Inspecteur-generaal van de rechtsscholen n. 59.
Jacobijnen (zie ook: Fransgezinden) 23, 66; n. 48; n. 54, n. 64, n. 122, n. 136,
n. 157; n. 167, n. 185.
Jansenist 64.
Justitie (zie ook: Aanklager, Advocaat, Assessor, Baljuw, Berechting, Boete,
Criminaliteit, Gevangenis, Guillotine, Hof van Beroep, Procureur-generaal,
Procureur-generaal syndicus, Raadsheer, Rechtbank, Rechter, Scherprechter,
Vrederechter) 3, 10, 19, 25, 44, 56.
Kanonnen 7, 23, 24, 30, 38, 57, 61.
Kanunnik 39; n. 142, n. 172.
Kapelaan 68.
Kapellen, Kerken en Kloosters binnen Brugge, zie: plaatsnamenregister.
Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge, zie: plaatsnamenregister.
Keizers- en koningsgezinden (Fijgen) 10, 47.
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Kerken, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters (plaatsnamenregister).
Kerkgebod 55.
Kerkhoven, zie: plaatsnamenregister. Ketelmakersknecht (Verkort): 411.
Kleermaker 72.
Klimaat 2, 8, 14, 43.
(Verkort): 386, 387, 388, 389, 390, 411, 417, 418, 419, 420.
Klinkers 2, 7, 10, 12, 16, 38, 40, 61, 67.
Kloosterorden
- Alexianen, zie: Cellebroeders.
- Apostolinnen n. 169.
- Augustijnen 43; n. 42.
- Cellebroeders 13, n. 42.
- Dominicanen n. 155, n. 165.
- Kastanjeboomnonnen 13, 44; n. 9, n. 42.
- Ongeschoeide karmeliet n. 165.
- Predikheren 55.
- Recoletten 45, 50.
- Zwartzusters, zie: Kastanjeboomnonnen.
Kloosters, zie: Kapellen, Kerken en Kloosters (plaatsnamenregister).
Knecht (Verkort): 412, 413.
Kooldrager 37; n. 105.
Koolmeter 37; n. 105.
Koophandel 4, 8, 45, 46; n. 105.
Koopman (zie ook: Handelaar) 13, 14, 34; n. 167.
(Verkort): 400, 410.
Korendrager n. 126.
Krant (zie ook: Den Eclair, Den Vriend Van 't Vaderland, Gazette van Brugge
en van 't departement der Leye, Gazette van Gent) n. 177.
Krijgsgevangenen 7; n. 25.
Landbouwer n. 60.
Landhuis van het Vrije, zie: plaatsnamenregister.
Landloper (zie ook: Bedelaar) 12.
Landmeter (Verkort) n. 3.
Lening (gedwongen) 8, 29, 32.
Lijnwaadmeter 32.
Logementhouder 52.
Magistraat (zie ook: Municipaliteit)
- van Brugge 27 (Verkort): 398.
Marktkraam 13, 40, 54, 55, 63.
Mercenier (Verkort): 405.
Mestraper 32.
Meter 37.
Militairen (Legers, Troepen) (zie ook: Oorlog)
- Engelse 65.
- Franse 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
44, 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 71; n. 136; n. 158.
(Verkort): 390.
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- Italiaanse 24.
- Keizerlijke (-Oostenrijkse) 7, 10, 32.
- Vrijwilligers (van Wenen) 7.
Minister 11.
- Binnenlandse zaken (van) 52.
- Financiën (van) 54.
- Generale politie (van de) 59.
Molenaar 11.
Monnik (zie ook: Pater) n. 150, n. 165.
Municipaliteit (zie ook: Magistraat) 12, 34, 41, 49, 60, 67.
- Brugge 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37,
38, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 59, 63, 64, 65, 70, 71, 72.
- Ieper 3, 20.
- Kortrijk 3, 20.
- Oostende 3, 20.
- Rijsel 60.
Naamlijst
- handelaars 12.
- kandidaten verkiezing 12.
- priesters 67.
- religieuzen 12.
Nationale Conventie van Parijs 37; n. 69, n. 129.
Notariaat n. 31.
Notaris 3, 8, 9, 21, 30, 39; n. 4, n. 31.
Oculist (Verkort): 393, 401, 402.
Officier municipaal 51, 53.
Ommegang van het Heilig Bloed (zie ook: Processie) 26, 28, 50.
Onderpastoor n. 178.
Onderwijzer 39.
Ongeval (Verkort): 406, 409, 417, 419, 420.
- Verbranding (Verkort): 388.
- Verdrinking (Verkort): 391.
Ontsnapping uit gevangenis 13, 21, 29.
Ontvanger 8, 11, 37.
Oogarts, zie: Oculist.
Oorlog (zie ook: Militairen) 15, 29, 45, 47, 58, 71; n. 130.
Opeising
- Allerhande goederen en werktuigen 32.
- Haver 8.
- Hooi 8.
- Levensmiddelen 32.
- Paarden 32.
- Rogge 8.
- Stro 8.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

131
- Tarwe 8.
Oproer 5, 12, 38, 51, 63.
Ordonnantie (zie ook: Decreet en Wet) 3, 12, 24, 32, 34, 37, 38, 59, 61; n. 105.
Pastoor 38, 40,58, 68.
Patent 3, 4, 12, 13, 32, 40, 69, 70, 71; n. 118.
Pater (zie ook: Monnik) 2, 3, 19, 20, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 55.
- Discals (Karmeliet) 2.
Patriot 58.
Patrouille 12, 34.
Pegelaar 37; n. 105.
Pekton 35.
Politie (zie ook: Schadebeletters) 4, 18, 32, 52, 59; n. 122.
Post 11; n. 121.
Prefect n. 59, n. 63.
President
- burgerlijke rechtbank (van de) 29, 30.
- criminele rechtbank (van de) 29.
Priester 8, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71; n.
140, n. 142; n. 162, n. 165, n. 178.
(Verkort): 415, 416.
Prijzer 8; n. 27.
Prior n. 6.
Privilegie 4.
Processie (zie ook: Ommegang) 28, 29, 30, 35, 42.
- Heilig Bloed (van het) 26, 28.
- Heilige Anna (van de) 38.
- Heilige Drievuldigheid (van de) 32.
- Heilige Jacobus (van de) 38.
- Heilige Marcus (van de) 23; n. 66.
- Heilige Petrus en Paulus (van de) 34; n. 95, n. 96.
- Heilig Sacrament (van het) 32, 33; n. 90.
- Onze-Lieve-Vrouw Boodschap (van) 17.
- Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën (van) 20.
- Onze-Lieve-Vrouw van het Schapulier (van) 37.
- Onze-Lieve-Vrouw van Porciuncula (van) 40.
- Onze-Lieve-Vrouw Visitatie (van) 34.
- Palmzondag (van) 20.
- Pinksteren (van) 30, 31.
- Witte Donderdag (van) 21.
Proclamatie 2, 3, 14, 23, 27, 34, 38, 47, 51, 52, 56, 69, 71, 72.
Procureur-generaal n. 59.
Procureur-generaal syndicus 3.
Professor 39.
Proost (Verkort): 412.
Pruikenmaker (Verkort): 414.
Publieke officier van het kanton van Brugge 27.
Quiëtisme n. 169.
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Raadsheer n. 50.
Raadspensionaris n. 58.
Raad van 500 (zie ook: Conseil des Cinq-Cents) 36; n. 3, n. 59, n. 64.
Rechtbank 6, 18, 20, 25, 29, 44; n. 3, n. 65.
- burgerlijk 9, 22, 25, 29, 30, 46.
- correctioneel 29.
- crimineel 6, 11, 13, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 39, 50, 53, 54, 55, 56, 63, 66, 67,
68, 70, 71; n. 64.
(Verkort): 391.
- uitzonderingsrechtbank (Hamburg) n. 59.
Rechter (zie ook: Vrederechter) 6, 13, 15, 25, 26, 29; n. 157.
Rechtsgeleerde 22, 39.
Rederij n. 131.
Religieus leven (zie ook: Aartsbisschop; Aartsdiaken; Aartspriester; Apostaat;
Bisschop; Bul; Eedaflegging; Jansenist; Feesten; Kanunnik; Kapelaan;
Kerkgebod; Kloosterorden; Naamlijst; Pastoor; Pater; Priester; Processie; Proost;
Sluiting; Vicariaat en plaatsnamenregister: Begijnhof; Kapellen, Kerken en
Kloosters binnen Brugge; Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge;
Kerkhoven) n. 29, n. 136, n. 139.
Rentenier 39.
Representanten (zie ook: Volksvertegenwoordiger)
- van het volk 4, 15, 28.
Republikeinse kalender 1, 3, 4, 8, 9,10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 59,
60, 61, 64, 67, 69, 70, 71, 72; n. 1
Revolutie 40, 58.
Samenzwering 56.
Schadebeletters 2, 5, 13, 14, 22, 28, 30, 41, 63, 65, 72.
Schepen 39; n. 35, n. 54.
Scherprechter 7, 9, 13, 14, 15, 18, 21, 31, 34, 35, 40, 42, 53, 54, 55, 56, 63, 67,
68, 70.
Schilder 36, 39, 69.
Schoenmaker 35.
(Verkort): 387.
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School 18, 42, 52, 56; n. 170.
- Centrale school 32, 39; n. 87, n. 109.
- Kostschool 39.
- Primaire school 39; n. 109.
- Privé-school n. 142.
Schuttersgilde
- Brugge (van) 43.
Secretariaat 1, 40.
Secretaris 4, 15, 20, 24, 27.
Senaat n. 59.
Senator n. 59.
Sergeant 8.
Sluiting
- abdijen, kapellen, kerken en kloosters 2, 11, 13, 20, 22, 26, 28, 31, 34, 35, 42,
45, 46, 51, 56, 58, 70; n. 6, n. 83, n. 138.
Staatsgreep n. 136.
Stadhuis (Brugge), zie: plaatsnamenregister.
Stadspoorten, zie: plaatsnamenregister.
Stadsvesten, zie: Stadswallen (plaatsnamenregister).
Stadswallen (Stadsvesten), zie: plaatsnamenregister.
Standaarden, zie: Vlaggen, Standaarden en Wimpels.
Stokerij 10.
Stokhouder 2; n. 4, n. 27.
Stormschade (Verkort): 420.
Straatnamen, zie: plaatsnamenregister.
Stuurman 43.
Tandarts, zie: Dentist.
Telegraaf 59, 60; n. 162.
Timmerman 68.
Toneelstuk (zie ook: Bal, Concert en Komedie) 13.
(Verkort): n. 2.
Trezorier 39.
Tweegevecht 10.
Vaartuigen
- Barge naar Oostende 43.
- Bijlander 8.
- Kolenschip 8.
- Schip 8, 14.
- Schuit 38, 43.
(Verkort): 408.
- Visserssloep n. 131.
Vals geld 28, 46, 52, 70.
Verdrinking 43.
(Verkort): 406, 411, 416.
Verificateur 37.
Verkiezing 1, 2, 3, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29; n. 3, n. 16, n.
59.
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Veroordeling (zie ook: Berechting) 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 33, 34, 35, 40,
42, 53, 54, 55, 56, 63, 66, 67, 68, 70, 71.
- Geldboete 18, 24.
Vicariaat 65, 68; n. 172.
Vicaris n. 169, n. 172.
Visser 31.
Visverkoper 43; n. 126, n. 131.
Vlaggen, standaarden en wimpels 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 30,
36, 39, 42, 44, 48, 49, 57, 61, 70.
Voerman 35.
Voertuigen
- Karos 22, 35, 44.
- Rijtuig 28, 35, 36, 41, 64.
- Wagen 17.
Volksvertegenwoordiger (zie ook: Representanten) 4.
Vrederechter 13, 16, 18, 19, 25, 26, 33, 34, 38, 59; n. 3, n. 16.
Vredestraktaat, -verdrag 13, 23, 24, 27, 45, 60, 61, 62, 70, 71; n. 41, n. 69, n.
130, n. 163.
Vreugdevuur 34, 35.
Vrijheid van drukpers 4.
Vrijheidsboom 17, 30, 49.
Vuurwerk (Verkort): 407.
Watersnood (Verkort): 389, 390.
Wateroverlast (Verkort): 419.
Weger 37.
Werkman 8, 12, 28, 35, 40, 53, 54, 55.
Wet (zie ook: Decreet en Ordonnantie) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 21,
23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53,
56, 65, 67, 68, 70, 71; n. 3, n. 4, n. 13, n. 20, n. 29, n. 42, n. 63, n. 80, n. 83, n.
109, n. 134, n. 177.
Wever 55.
Wimpels, zie: Vlaggen, standaarden en wimpels.
Winkel 54, 55, 63.
Zeemacht van Engeland 65.
Zelfmoord 44.
(Verkort): 387, 416.
- Poging tot 11.
Ziekte (Verkort): 394, 395, 396, 397, 398, 401, 403, 406, 418.
- Apoplexie (Verkort): 399.
- Beenziekte (Verkort): 405.
- Bloedspuwing (Verkort): 412, 414.
- Borstkanker (Verkort): 394, 395.
- Breuk (Verkort): 404.
- Geelzucht (Verkort): 404.
- Geslachtsziekte (Verkort): 397, 404.
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- Griep (Verkort): 387.
- Hazemond (Verkort): 396, 397, 404.
- Hoofdpijn (Verkort): 405.
- Hoornvee (van het), zie: Ziekte, Veepest.
- Jicht (Verkort): 404, 414.
- Kanker (Verkort): 395, 396, 404.
- Keelziekte (Verkort): 405.
- Kinderpokken (Verkort): 402.
- Koliek (Verkort): 404.
- Koorts (Verkort): 405.
- Koortsigheid (Verkort): 397.
- Kortademig (Verkort): 397.
- Kortborstigheid (Verkort): 404.
- Lendepijn (Verkort): 404.
- Longaandoening (Verkort): 404.
- Maagziekte (Verkort): 404.
- Menstruatiestoornis (Verkort): 404.
- Moederkwaal (Verkort): 404.
- Nierziekte (Verkort): 404.
- Oogziekte (Verkort): 397, 402.
- Oorziekte (Verkort): 397, 403, 404.
- Puist (Verkort): 405.
- Rundvee (van het) 35.
- Scheurbuik (Verkort): 398, 405.
- Seiatica (Verkort): 404.
- Trekking (Verkort): 404.
- Tuberculose n. 158.
(Verkort): 397.
- Uitwas (Verkort): 404.
- Veepest 10, 23; n. 101.
- Verkoudheid (Verkort): 404.
- Waterzucht (Verkort): 404.
- Wolfsmond (Verkort): 396, 397, 404.
- Zenuwziekte (Verkort): 404.
- Zinking (Verkort): 405.
Zoutzieder 45; n. 131.

2. Plaatsnamenregister(1)
Aalst 55.
Aardenburg n. 72.
Aarsele 9; n. 31.
Adegem, zie: Oedelem.
Amiens 52.
(1) Niet opgenomen: Brugge. De Brugse straatnamen en andere toponiemen zijn alfabetisch in
het plaatsnamenregister verwerkt.
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Antwerpen 53.
(Verkort): 394.
Ardooie 9, 39; n. 31.
Avelgem 39.
Avignon 13.
Beenhouwersstraat 11, 58.
Beernem 53.
Begijnenbrug (Verkort): 385.
Begijnhof 34.
België n. 20, n. 163.
Bellegem 39.
Berg van Barmhartigheid 18, 32.
Bisschoppelijk paleis 11, 35.
Bilzen (Verkort): 396.
Blankenberge 31, 40.
Blois n. 59.
Boeveriestraat 35.
Bologne 13.
Boogsken (Het) (In de omgeving van de Oude Gentweg) (Verkort): 411.
Borken n. 160.
Boterhuis 22.
Bottelare 53.
Brabant 5, 23, 28, 66.
Brabant (Nl.) 5.
Breda n. 160.
Breidelstraat (Verkort): 419.
Brest 52.
Brugse Vrije 11; n. 35, n. 54.
Brussel 18, 53, 59, 64, 68; n. 59, n. 162.
Buiten de Smedenpoort 19.
Burg 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 31, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 53, 55, 63, 67,
68, 70.
(Verkort): 419.
Caen 52.
Campo Formio n. 69, n. 163.
Carmersbrug (Verkort): 389.
Casselberg (de) (huisnaam te Brugge) n. 35.
Constantinopel, zie: Istanbul.
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Coupure (Verkort): 386.
Dadizele 9; n. 31.
Damme 26, 39, 41, 70.
Dampoort 10, 15, 35, 42.
Den Haag n. 59.
Dentergem n. 31.
Departement de l'Escaut, zie: Departement van de Scheide.
Departement van de Aisne n. 109.
Departement van de Dijle 18.
Departement van de Leie 2, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 33, 36,
39, 42, 46, 47, 56, 60, 61, 66, 67; n. 63, n. 80, n. 87, n. 109, n. 134.
(Verkort): 391.
Departement van de Scheide 26, 56.
Departement van het Noorden 60.
Diest (Verkort): 396.
Dikkebus 39.
Diksmuide 39, 42, 56.
(Verkort): 403.
Doornik 8; n. 169.
Duinkerke 11, 52, 55, 65, 66.
Duitsland 24, 41.
Eekhoutstraat 57.
(Verkort): 399.
Eeklo 41.
Eiermarkt (Verkort): 399.
Elsene (Verkort): 397.
Elverdinge 39.
Emmerich n. 160.
Engeland 45.
Esen 56.
Europa 15, 23, 42, 45, 47, 59.
Ezelstraat 11, 53, 64; n. 100.
(Verkort): 405.
Ferrara 13.
Frankrijk 22, 24, 27, 32, 37, 47; n. 3, n. 19, n. 40, n. 41, n. 55, n. 59, n. 69, n.
130, n. 163, n. 174, n. 178.
Franse Republiek 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 70, 71, 72; n. 134.
(Verkort): 415.
Garenmarkt 13, n. 23.
Geldmuntstraat (Verkort): 414.
Geluwe 9; n. 31.
Gent 9, 56, 66.
(Verkort): n. 2.
Gentpoort 8.
Gentpoortstraat 44.
Germersheim 58.
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Gistel 9, 29, 35, 39; n. 31.
Goede Hoop, Kaap de 45.
Groenerei (Verkort) n. 1.
Groot-Brittannië n. 130.
Gulik, Land van 5; n. 19.
Haanstraat 33.
Hallen en Halletoren 4, 7, 10, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 30, 36, 39, 44, 48, 57, 61,
70; n. 35.
Hamburg n. 59.
Harelbeke 39.
Haringe, zie: Roesbrugge-Haringe.
Hasselt (Verkort): 394.
Havre, le 13; n. 40.
Heijle 26; n. 72.
Herbergen (Hotels) 22, 41, 53, 55, 67; n. 54.
(Verkort): 407, 408.
- Bollebaene 65.
- De Arend (De Gouden Arend) 41; n. 121.
- Den Hoorn (Verkort): 405.
- Den Leeuw 69.
- Den Palinkpot 38.
- Het Haenje 33.
- Lettenburg (Veurne) 6; n. 22.
- Petit Paris 19; n. 51.
- Rozendael 15, 35, 42; n. 46.
- Spaigniart (Verkort): 399.
- Vlissinge (Verkort): 413.
Herentals (Verkort): 394.
Holland 28.
Hondschoote 58.
Hooglede 39.
Hoogstraat 72; n. 35, n. 54.
Houtave 14, 39.
Hugo Losschaertstraat n. 170.
Ieper 3, 6, 20, 21, 22, 39, 53; n. 61, n. 63.
(Verkort): 408.
Ierland n. 63, n. 130.
Ingelmunster 39.
Istanbul 41.
Italië 7, 10, 24; n. 69.
Izegem 39; n. 31.
Jabbeke 43, 69.
Jacobijnessenstraat 35; n. 92.
Jan van Eyckplein n. 183.
Kaaskerke n. 22.
Kallo (Verkort): 395, 396.
Kapellen, kerken en kloosters binnen Brugge 32.
- Abdijen 35, 43.
- Abdij van Spermalie 34.
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- Duinenabdij 39.
- Eekhoutabdij 33, 40, 43, 57; n. 116, n. 125, n. 165.
- Hemelsdale (van) 31; n. 84.
- Sint-Andriesabdij n. 150, n. 165.
- Sint-Trudoabdij 13.
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- Kapellen 43, 70; n. 76.
- Bakkerskapel 40; n. 115.
- Heilig Bloedkapel 11, 21, 23, 26, 70; n. 33.
- Magdalenakapel 35.
- Onze-Lieve-Vrouw van Blindekenskapel 42, 45, 64.
(Verkort): 412.
- Schilderskapel 34; n. 97.
- Schipperskapel 34; n. 97.
- Schoenmakerskapel 35.
- Sint-Amanduskapel 34; n. 97.
- Sint-Niklaaskapel 43; n. 125.
- Kerken 3, 17, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71.
(Verkort): 415, 416, 417, 418; n. 5.
- Augustijnenkerk 16, 17, 18, 19, 43, 46.
- Apostolinnenkerk 64.
- Discalsenkerk (Karmelietenkerk) 11, 16, 17, 18, 19, 35, 37, 53.
(Verkort): 413.
- Discalsenkerk n. 11.
- Dominicanen n. 11.
- Jeruzalemkerk 21.
- Kapucijnenkerk 16, 17, 18, 19, 20.
- Karmelietenkerk, zie: Discalsenkerk.
- Onze-Lieve-Vrouwekerk 32, 34, 44, 51, 52, 55, 68; n. 142.
- Recolettenkerk 16, 17, 18, 19, 20, 32, 34, 40, 45, 46.
- Sint-Annakerk 38.
- Sint-Donaaskerk 5, 23, 50, 55, 57, 62, 65, 66.
- Sint-Gilliskerk 32, 35, 37; n. 97.
- Sint-Jakobskerk 38, 53; n. 11, n. 150.
- Sint-Janshospitaal 45.
- Sint-Salvatorskerk 17, 20, 30, 31, 35, 50, 51, 62, 68; n. 53, n. 125, n. 140, n.
142.
- Spermaliekerk 11.
- Kloosters 2, 3, 10, 11, 13, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 42, 43, 45, 46, 57; n. 6.
- Apostolinnen n. 169, n. 170.
- Augustijnen 46.
- Chartreusinnen 10.
- Conceptionisten (Heilig Geesthuis) 33, 35; n. 92.
- Discalsen 2, 53; n. 6.
- Heilig Geesthuis, zie: Conceptionisten
- Kapucijnen 10.
- Karmelieten 33.
(Verkort): 389.
- Kastanjeboomnonnen 13; n. 9.
- Minderbroeders, zie: Recoletten.
- Predikheren 55, 58.
- Recolletten 45; n. 132.
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- Sint-Godelieve 35.
- Zwartzusters, zie: Kastanjeboomnonnen.
Kapellen, Kerken en Kloosters buiten Brugge
- Abdijen.
- Sint-Andries 29.
- Kerken 28, 42.
(Verkort): 396, 415.
- Bisschoppelijke kerk (Antwerpen) 53.
- Dudzele n. 142.
- Mariakerke 9.
- Metropolitaankerk van de H. Romoldus (Mechelen) 28.
- Parochiale kerk te Oostende 58.
- Rotselaar (van) (Verkort): 393.
- Sint-Gudelakerk (Brussel) 64.
- Kloosters 31, 42.
- Recoletten (Diksmuide) 42.
Kastanjeboomstraat 44.
Katelijnepoort 18, 40.
(Verkort): 408, 411, 416.
Katelijnestraat (Verkort): 416.
Keiem (Verkort): 403.
Kerkhoven 42, 49, 50, 51.
- Centrale begraafplaats 18, 40; n. 113.
(Verkort): 416.
Klemskerke 71.
Koekelare 21, 22; n. 60.
Koningin Astridpark n. 132.
Koolkerke n. 46.
Kortrijk 3, 20, 22, 31, 34, 39.
Krankzinnigengesticht Sint-Juliaans n. 48.
Kruispoort 10, 41, 66, 69.
Kruitenbergstraat n. 115
Landau 58.
Landhuis van het Vrije 11, 71; n. 35.
Langemark 39.
Langerei (Verkort): 389.
Ledegem 21; n. 180.
Leffinge 71; n. 155.
Leke 29, 55.
Leoben n. 69, n. 70.
Leuven 21, 36.
(Verkort): 393.
Lichtervelde 36.
Lier (Verkort): 394.
Limburg (Ndl.) n. 19.
Lo 39, 40.
Lombardije (republiek van) 24.
Luik (Land van) (Verkort): 394, 395, 396.
Maastricht 5.
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Magdalenahospitaal (Verkort): 399.
Magdalenaleprozerie n. 23.
Mantua, zie: Mantova.
Mantova (Mantua) 10, 11, 60, n. 25.
Marais de Grâce n. 40.
Mariakerke 9.
Markt 6, 13, 17, 30, 49, 54, 57, 66; n. 54.
(Verkort): 400, 405.
Mechelen 59; n. 160.
(Verkort): 395.
Menen 22, 39; n. 31.
(Verkort): 417.
Metz 52.
Meulebeke 39.
Mézières 52.
Middelburg (Verkort): 403.
Moen 9; n. 31.
Moerbrugge (Verkort): 408, n. 2.
Moere (Verkort): 403.
Moerstraat (Verkort): 413.
Moorsele 9, 39; n. 31.
Mortier (den) (huisnaam te Brugge)
(Verkort): 414.
Münster n. 160.
Muntplein 65.
Nederland 4,10, 22, 50, 62, 71.
(Verkort): 393, 415.
Nederlanden 8, 23, 24, 27, 28, 32, 45, 58, 59, 61, 62, 70; n. 16, n. 55, n. 59, n.
69, n. 109; n. 160, n. 174, n. 178.
Nieuwkapelle 7.
Nieuwjaarsbrug 71.
Nieuwkerke 39.
Nieuwpoort 9, 22, 39; n. 31.
Nijlen (Verkort): 396.
Oedelem 9, 53; n. 31, n. 151.
(Verkort): 406.
Oostende 3, 14, 20, 21, 22, 39, 41, 43, 45, 58, 63; n. 60; n. 155.
Oostenrijk n. 163.
Oostkamp 22, 39; n. 31.
(Verkort): 408; n. 2.
Oostkerke (Damme) n. 22.
Oudenaarde (Verkort): 393.
Oudenburg 9; n. 31.
Oude Zak (Verkort): 410; n. 3.
Palmstraat 22.
Pandreitje (Verkort): 393, 399, 407.
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Parijs 3, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 31, 35, 36, 47, 49, 52, 56, 59, 61, 63, 64, 67,
69, 71; n. 63; n. 108, n. 160, n. 162, n. 180.
Pervijze 39; n. 110.
Pittem 39; n. 178.
Poperinge 15, 39, 68.
Potterierei n. 97.
Pruisen n. 19, n. 160.
Rasphuis n. 23.
Reims 52.
Reninge 22, 67.
Reningelst 9; n. 31.
Rennes 52.
Rijn 15, 59; n. 160.
Rijsel 9, 60, 64; n. 130, n. 162.
Rivieren, zie: Waterlopen.
Rivoli n. 25.
Roesbrugge-Haringe 39.
Roeselare 22, 39; n. 63.
Romania 13.
Rome 13; n. 172, n. 180.
Rotselaar (Verkort): 393.
Rouen 52.
Rozebeke (Verkort): 408.
Ruiselede 9, 39; n. 31.
Rumbeke 39.
Saint-Géry, zie: Sint-Goorickx.
Seine n. 40.
Seine-Maritime (Frans departement) n. 40.
Sint-Amandsstraat n. 97.
Sint-Andries 19, 29.
Sint-Annarei n. 54.
Sint-Goorickx (Saint-Géry) (Verkort): 396.
Sint-Janshospitaal 43, 45, 69; n. 166.
Sint-Jozefparochie n. 46.
Sint-Kruis 50.
(Verkort): 386.
Sint-Maria-Oudenhove (Verkort): 395.
Sint-Niklaasgodshuis n. 166.
Sint-Niklaasstraat 43; n. 121, n. 125.
(Verkort): 418.
Sint-Walburgastraat 69.
Sluis 2, 26; n. 72; n. 150.
Smedenpoort n. 51.
Smedenstraat 10.
(Verkort): 412.
Speike ('t) (Verkort): 409.
Stadhuis (Brugge) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71; n. 35.
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Stadspoorten (zie ook: Dampoort, Gentpoort, Katelijnepoort, Kruispoort,
Smedenpoort) 10, 65.
Stadsvesten, zie: Stadswallen.
Stadswallen (Stadsvesten) 2, 10, 23, 24, 30, 38, 57, 61.
(Verkort): 411.
Steeghere n. 33.
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Steenbrugge n. 113.
(Verkort): 406.
Steenhouwersdijk (Verkort): 388.
Steenstraat 41; n. 121.
Straatsburg 52.
Tessenderlo (Verkort): 396.
Theems 41.
Tielt 28, 39.
Tolhuis n. 183.
Tongeren (Verkort): 395.
Torhout 39; n. 48.
Torre (Verkort): 387.
Turks Rijk 41; n. 120.
Vendée 58.
Verenigde departementen 5, 24.
Verenigde landen 4, 71.
Veurne 6, 21, 22, 39; n. 22; n. 58.
Vlaanderen 10, 23, 42.
Vleeshuis, zie: Westvleeshuis.
Vlissinge (Verkort): 403.
Vogelmarkt (Zie ook: Pandreitje)
(Verkort): 399.
Vrijdagmarkt 2, 39, 48, 57, 58.
(Verkort): 400, 405.
Waasten (Warneton) 22, 39; n. 63.
Wakken 9, 39.
Warneton, zie: Waasten.
Waterlopen (Rivieren) (zie ook: Rijn, Seine, Theems en Zuidleie) 8, 34, 38, 41,
43, 45, 56.
(Verkort): 386, 388, 391, 392, 406, 411, 416; n. 2.
Wenen 7; n. 69.
Werelddeel (Verkort): 400.
Werkhuisstraat n. 23.
Wervik 22, 39.
West-Duinkerke, zie: Duinkerke.
Westkapelle 39.
Westvleeshuis (Vleeshuis) (Verkort): 405.
Wetzlar n. 158.
Witteleertouwersstraat 31.
Woensdagmarkt (Verkort): 410.
Wollestraat 2, 65.
(Verkort): 414.
Zeeland (Verkort): 402.
Zilverstraat n. 97.
Zonnebeke 39.
Zothuis (Verkort): 416.
Zulte 11.
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Zwarteleertouwersstraat n. 115.
Zwevegem 54.
Zuidleie (Verkort) n. 2.

3. Personenregister
Allardin (diamantzetter) 65.
Alvinczy (Oostenrijkse generaal) n. 25.
Anchou Bartholomeus (Verkort): 395.
Aernout (kanunnik) 39.
Avet Jean-Babtiste 11.
Baelde Francois (boer) 14.
Bareel (huidvetter) 39.
Baret J.F. (rechter, openbare aanklager) 22, 26, 28, 29, 30, 57, 60, 61.
(Verkort): 391, 392.
Barras (Jacobijn) n. 136.
Beke (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Berten (mijnwerker) (Verkort): 415.
Beyts Frans (lid van de Raad van 500) 21, 22, 28, 36, 61; n. 59, n. 109.
Beyts Pierre (arts) 39; n. 109.
Biesbrouck Philippe (werkman) 40.
Bijgodt Pieter 54.
Bonnure Marij (zie ook: Walij Joannes) 44.
Bosmans Joannes (Verkort): 396.
Bouin Hendrik (Verkort): 398.
Bouteville (gouvernementscommissaris) 2.
Bouvaert (stokhouder) 2.
Brabander 29.
Braemt Adriaen 41.
Breijdel 58.
Brenart Felix Guilielmus (bisschop) 29, 65; n. 178.
Brits 7.
Brouwer (koopman) 14.
Bulaert Frans 36; n. 103.
Bulke (pastoor) 70.
Busschop (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Caime Madrid, zie: De Madrid Jean Charles Alexandre.
Caïmo Thérèse Caroline Gratienne (zie ook: De Madrid Jean Charles Alexandre)
n. 50.
Callewaert Frans (stoker) 10.
Calogne Carolus 36.
Canneel Bartholomeus n. 131.
Canneel Sebastien n. 122.
Cardoen Pierre (werkman) 40.
Casier Ch.J. (notaris) 9; n. 31.
Castelain P.J. (notaris) 9; n. 31.
Chappe Claude (priester, bestuurder van de telegrafische briefwisseling) 60; n.
162.
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Claeijs (herbergier) 65.
Claus Jan (Verkort): 396.
Coene (fils) n. 122.
Coffinhal 59.
Colleta (dienstmeid) 56.
Conthon 59.
Coppée (commissaris van het uitwerkende bestuur) 24.
Coppieters Antoinette (zie ook: Lauwereyns-Coppieters Jacques-Ange) n. 54.
Corrijn Nicolaas 36; n. 103.
Courtois Louis Joseph 9.
d'Affaytadi de Ghistel Isabelle (zie ook: De Peellaert Anselme) n. 54.
Danneels Adriaen (werkman) 35.
David (schilder) n. 180.
Debecker Franciscus (Verkort): 397.
Debier C. (Verkort): 390.
De Brabander (gewezen agent municipaal van de commune van Leke) 29.
De Brauwere F. (notaris) 9; n. 31.
De Brou (kanunnik) 39.
Debrouckere C. (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Debrouken (pater) 65.
Deburck (president burgerlijke rechtbank) 25, 26.
De Burck (lid van de centrale administratie van het departement van de Leie)
22.
Declerc Ludovicus (Verkort): 396.
De Clercq Jean n. 122.
Declercq Louis (commissaris van de uitvoerende macht) 60.
De Clercq (rechtsgeleerde, lid van de centrale administratie van het departement
van de Leie) 22.
De Cock Paul (professor academie) 39.
De Colnet 39.
De Coninck (rechtsgeleerde) 39; n. 109.
De Croeser (lid van de centrale administratie van het departement van de Leie)
22.
Decuijpere Hubertus (zie ook: Decuijpere Pieter) 54.
Decuijpere Pieter (baardscheerder, zie ook: Decuijpere Hubertus) 54.
De Diepenhede (publieke officier) 27.
Dedeurwaerder B. (lid van de centrale administratie van het departement van
de Leie) 22.
De Franckenberg Joannes Henricus (aartsbisschop van Mechelen) 59; n. 160.
Degeest (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Degraeve Baltazar (wever) (zie ook: Degraeve Joannes Batiste) 55.
Degraeve Joannes Batiste (zie ook: Degraeve Baltazar) 55.
De Gryse Jacobus Franciscus (kanunnik) 65, 66; n. 172, n. 173.
De Jaeghere Franciscus (oculist) (Verkort): 393, 398, 407.
De Jagher François (notaris) 9; n. 31.
Dekersmaeker (griffier) 22.
Dekoninck (rechter burgerlijke rechtbank) 22.

Jozef van Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen. Brugge 1797

Delaeter (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
De Langhe Jean-Jaques (opperrechter) 22.
Delva Martinus (seculier priester) n. 169.
De Madrid Jean Charles Alexandre 18; n. 50.
Demeij (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
De Meulemeester Josephius 36; n. 103.
De Net Jacobus (koopman) 64; n. 167.
Den Sauve (garde van Leffinge) 71.
De Peellaert Anselme (administrateur, commissaris van het uitwerkende
Directoire) 20, 24, 27; n. 54, n. 92.
De Rijckere Petrus 36.
Deschryvere Jean (administrateur van de municipale administratie van de
commune en kanton van Brugge) 24.
Desmarais Bouffé (adjunct-secretaris van de centrale administratie van het
departement van de Leie) 4, 20, 24; n. 45.
Despersijn 71.
De Tillij Charles (president van de municipale administratie van de commune
en kanton van Brugge) 24.
Devroe Charles (lid van de Raad van 500) 21, 22; n. 61.
Devaux Jacques (president criminele rechtbank) 22, 29, 39; n. 63, n. 109.
Dewilde Albert 36; n. 103.
Dewitte Pieter Francois 9.
De Zutter Simon (priester) 53; n. 150.
d'Haverskercke (rechtsgeleerde, lid van de centrale administratie van het
departement van de Leie) 22.
Donche Maria (zie ook: François Johannes) n. 97.
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Dosselaere (mevr.) 44.
Drubbele Jacques (fils) n. 122.
Druck (kleermaker) 72.
Dubisson Therese 21, 22, 29.
Dubois Charles (voerman) 35.
Ducq Joseph (schilder) 69; n. 180.
Dumas 59.
Eggremont (lid van de centrale administratie van het departement van de Leie)
22.
Egroo Pierre 7.
Engels Jan (Verkort): 396.
Ficher J.F. (notaris) 9; n. 31.
Fleuriot-Lescot 59.
Fontaijne (weduwe) (Verkort): 418.
Franciscus 58.
Franciscus II 23, 24.
François Johannes (zie ook: Donche Maria) 34; n. 97, n. 100.
Frans I n. 40.
Frans II 58, 71; n. 174.
Garmijn Marij (huisvrouw, zie ook: Vandenabeele Dominicus) 31.
Gheeraerts Catherine (zie ook: Gilliodts Jean-Baptiste) (Verkort) n. 3.
Ghellinck J. (notaris) 9; n. 31.
Gilliodts Jean-Baptiste (koopman) (zie ook: Gheeraerts Catherine, Gilliodts
Pieter, Gilliodts-van Severen Louis en Van Neste Catherine) (Verkort): 410; n.
3.
Gilliodts Pieter (zie ook: Gilliodts Jean-Baptiste) (Verkort) n. 3.
Gilliodts-van Severen Louis (zie ook: Gilliodts Jean-Baptiste) (Verkort) n. 3.
Goddijn Pieter (administrateur van de municipale administratie van de commune
en kanton van Brugge, publieke officier) 24, 67; n. 176.
Goddyn P. (schilder) 39.
Goethals Julianus (zoutzieder) 45; n. 131.
Goevaert Theresia (Verkort): 394.
Goosen Gebriel (werkman) 40.
Gotiant (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Graaf van Vlaanderen (Verkort): 408.
Guinard (administrateur, vice-president van de centrale administratie van het
departement van de Leie) 4, 15, 20, 24; n. 45.
Henissart (oppersecretaris van de centrale administratie van het departement
van de Leie) 4, 15, 20; n. 45.
Hennessy Michiel (lid van de centrale administratie van het departement van
de Leie) 22; n.62.
Henriot 59.
Herdeboudt Jaques (administrateur van de municipale administratie van de
commune en kanton van Brugge) 24.
Hoche Louis (Franse generaal) 57, 58; n. 158.
Holvoet Charles (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Holvoet J.G. (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
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Hoys Joannes-Baptiste (gewezen schepen) 39.
Huleu J.G. (aartspriester) 28.
Huwette Franciscus (zie ook: Huwette Josephus) 55.
Huwette Josephus (werkman, zie ook: Huwette Franciscus) 55.
Ide Pierre (notaris) 9; n. 31.
Iperman 5.
Iperman (sr.) 2.
Jadem Eugene (blauwer) 35.
Jaman (molenaar) 11.
Janssens Philippe 15.
Jaques Franciscus (landbouwer) 56.
Jooris F. (notaris) 9; n. 31.
Jooris (kanunnik) 39.
Joret Charles (commissaris uitwerkend bestuur) 15, 52.
Jouve (handelaar, lid van de centrale administratie van het departement van de
Leie) 22.
Jozef II 40; n. 174, n. 178.
Karel (aartshertog) 27.
Keizer, zie: Frans II.
Kesteloot (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Ketels van Klemskerke (boer) 71.
Koning
- van Engeland 45.
- van Frankrijk 4, 5.
(Verkort): 408.
La Francq (rechtsgeleerde, lid van de centrale administratie van het departement
van de Leie) 22.
Lammé Judocus (meester van het Magdalenahospitaal) (Verkort): 399.
La Montagne Henrij (koopman) 13.
Laforce Pieter(meester schoenmaker) 35; n. 100.
Lanssens Pieter 42.
La Révellière-Lépeaux (Jacobijn) n. 136.
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Latour (schilder) 69.
Lauwereyns Jacques-Ange (lid van de municipaliteit) 20, 24, 27; n. 54.
Leclercq Louis 60.
Lenoir Joseph (notaris) 9; n. 31.
Le Sénéchal Charles (notaris) 9; n. 31.
Lesij Carolus 36.
Lingelet Angelus 36.
Lodewijk van Male (graaf van Vlaanderen) (Verkort): 408; n. 2.
Lodewijk XVI (koning van Frankrijk) 4, 5.
Loijs Antonius 36.
Machiels Franciscus (Verkort): 397.
Maes (pater) 50.
Maesman Joannes 36.
Marannes Norbert Félicien (lid van de Raad van 500) 21, 22; n. 58.
Marant (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Marchand (administrateur van de centrale administratie van het departement
van de Leie) 4, 15, 20.
Maryssael Ferdinand (pater) 55, 58; n. 155.
Marouckx François (lid van de municipaliteit) 20, 24, 27; n. 54.
Merghelyng (gewezen trezorier) 39.
Minne Joseph 36.
Moentak Jacob (handelaar, lid van de centrale administratie van het departement
van de Leie) 22.
Napoleon Bonaparte n. 25, n. 41, n. 58, n. 69, n. 129, n. 136, n. 160.
Neerincks (sr.) (Verkort): 413.
Neudt (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Odevaere Joseph-Denis 36; n. 103; omslagillustratie.
Paijan 59.
Paine Thomas 58.
Pardo Emérence (zie ook: Veranneman-Pardo Jean-Charles) n. 54.
Pattijn Judocus (zie ook: Pattijn Pieter) 63.
Pattijn Pieter (zie ook: Pattijn Judocus) 63.
Pichegru (generaal) n. 136.
Pius VI (paus) 13, 31; n. 41.
Pius VII (paus) n. 160.
Poelmans Anna-Chatarina (Verkort): 395.
Pol Benoit Balthasar (licentiaat in de rechten en advocaat) 18; n. 48, n. 50.
Poortere, zie: Porter Jan.
Pourrié Alexander (priester) 51, 68; n. 142.
Porter Jan 11; n. 35.
Puchbroek Eugenius (koopman) 34.
Ramon Theresia (weduwe) (zie ook: Wijcke Pieter) 55.
Reubell (Jacobijn) n. 136.
Reyphens Benedictus (rentenier) 39.
Ricour Joseph (lid van de Raad van 500)21, 22; n. 60.
Robespierre 59; n. 108.
Robijn Joseph (rechter burgerlijke rechtbank) 22, 39.
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Roché (officier municipaal) 53.
Roels (boerenknecht) (Verkort): 406.
Roels Charles n. 122.
Rosselt (dokter) 39.
Roose (meester-pruikenmaker) (Verkort): 414.
Rotties Pieter (alias Swartte Pier) 28.
Sabbe Pieter (herbergier) (Verkort): 408.
Saint-Just 59.
Salembier n. 98.
Scourion (adjunct-secretaris) 24, 27.
Serdobbel Pieter (raffinadeur, lid van de municipaliteit) 20; n. 54.
Sheridan Charles(notaris) 9; n. 31.
Slock Jan (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Sobes (adjudant generaal) 24.
Stapman (mercenier) (Verkort): 405.
Steenmaere (Verkort): 413.
Suereman 5.
Suvée J.B. (schilder) n. 180.
Taffin Emanuel (rechtsgeleerde) 39.
Tarte (administrateur) 15, 24.
Thielens Hendrick (Verkort): 396.
Thierens Jean-Jaques 11.
Thilman J.A. (oculist) (Verkort): 401, 403, 405.
Tillij (directeur) 28.
Timmerman Stevens (Verkort): 396.
Triest Charles (baron) 64; n. 167.
Uijtenspoor (herbergier) 55.
Uutterwulghe Louis (administrateur van de municipale administratie van de
commune en kanton van Brugge) 24.
Vallé Honoré (administrateur president van de centrale administratie van het
departement van de Leie) 4, 15, 20, 24; n. 45.
Van Artevelde Filips (Verkort): 408; n. 2.
Van Boterdaele (onderwijzer) 39.
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Van Coquelaere Hilaire (notaris) 9; n. 31.
Van Cuijl Augustinus (kanunnik) 51, 62; n. 142.
Vandebosch Josephus (Verkort): 395.
Van de Maele Jean-Denis (administrateur) 20, 24, 27; n. 54.
Vandenabeele Dominicus (zie ook: Garmijn Marij) 31.
Vandenbogaerde L. (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Vanden Driessche J.B. (notaris) 9; n. 31.
Vanden Hende (dokter) 39.
Van de Poele Joannes Baptista (priester) 50, 51; n. 140, n. 142.
Vanderbeke (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Vanderdonck (schilder) 39.
Vanderdonck Ange-Joseph (advocaat) 18; n. 50.
Van der Fosse Alexander (burggraaf) 18; n.48.
Vander Ghinst Guillaume Louis (notaris) 9; n. 31.
Vander Meulen Xavier (notaris) 9; n. 31.
Van der Planke-Meulenaere (administrateur) 24, 27.
Van der Steene (notaris) 39.
Vandewalle Adriaen (zie ook: Vandewalle Carolus) 53.
Vandewalle Carolus (werkman, zie ook: Vandewalle Adriaen) 53.
Vandewater 71.
Van Eeck Frans (boekdrukker) 40, 72; n. 185.
Van Elslande (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Van Heede Carel (herbergier) 6.
Vanhenne Martinus (werkman, zie ook: Vanhenne Pieter) 53.
Vanhenne Pieter (zie ook: Vanhenne Martinus) 53.
Van Hese Jan (priester) 68; n. 178.
Van Iseghem André (gewezen burgemeester) 39.
Vanlende (beeldsnijder) 39.
Vanlerberghe (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Vanmalder J.J. (Verkort): 397.
Van Neste Catherine (zie ook: Gilliodts Jean-Baptiste) (Verkort) n. 3.
Van Nieuwenhuyse Franciscus 36; n. 103.
Van Nieuwenhuyse Jozef (handelaar) 18; n. 48.
Van Overloope (proost) (Verkort): 412.
Van Praet (commissaris van het uitwerkend bestuur) 4,15, 20, 24.
Van Praet Aug. (drukker, boekverkoper) 39.
Van Vijve 11.
Veranneman de Watervliet Philippe (advocaat) 64; n. 167.
Veranneman-Pardo Jean-Charles (administrateur) 20, 24, 27; n. 54.
Vercautre Dominicus (Verkort): 417.
Vergouwen Agnes (Verkort): 395.
Verleije (ketelmakersknecht) (Verkort): 411.
Vermuelen (dokter) 69.
Viaene Frans 26.
Vincent (notaris) 9; n. 31.
Vlaminck Jan (Verkort): 395.
Volckaert Jozef (administrateurpresident) 20, 24, 27; n. 54.
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Vuijlsteke Franciscus (timmerman) 68.
Walij Joannes (zie ook: Bonnure Marij) 44.
Watervlied, zie: Veranneman de Watervliet Philippe.
Wijcke Pieter (zie ook: Ramon Theresia) 55.
Willaert (rechter burgerlijke rechtbank) 22.
Willem I n. 48, n. 50.
Willot (generaal) n. 136.
Wormser (Oostenrijkse generaal) n. 25.
Wynckelman François Jacques 36, 39.
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