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Nadere toegang BG 5 – Briefwisseling burgemeester stad Gent  
 
Brieven uitgaande van gewezen Burgemeesters Stad Gent aan de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen 
 
Historiek 
Een oude doos bevattende twee gescheiden bundels : 
- bundel 1 bevattend 5 van 1-5 rood genummerde pakken met briefwisseling per burgemeester 

vanaf VIII   
- bundel 2 bevattend briefwisseling 1814 – 1817, rood genummerd "6". 
 
Algemene opmerking : bij de meeste brieven ontbreekt het in de brief vermelde bijvoegsel. Indien 
aanwezig wordt dit in de nadere omschrijving vermeld. 
 

 

Briefwisseling uitgaande van Lievin Bauwens 

 
1 VIII  vier documenten  

14 fruct vraag tot levering van door prefect gevraagde inlichtingen over  
établissement ci-devant “Marolles”  
13 pluv antwoord op BGs vraag ivm de algemene toelating om proces aan te 
spannen inzake kleine sommen.  
28 thermi oproep om in ambtskledij aanwezig te zijn op prijsuitdeling "Eleves Ecole 
Centrale" en die van de "Ecole Gratuite du Dessin".  
23 mess oproep om in ambtskledij deel te nemen aan de feesten voor verjaardag 
van 14 juli, enz. die plaats hebben op 25 & 26 mess. 
21 mess vraagt een aantal kinderen uit de blauwe jongens en kulders om in 
ambtskledij mee te gaan in de optocht op 25 mess. 

 
2 IX vijf documenten 

2 floreal vraag op verzoek van Prefect om nominatieve lijst van de “foux, furieux et 
imbéciles” vlg modellijst. 
2 vent burgemeester vraagt medeleven vanwege BG voor gevallen als het 
beschrevene ivm Jeanne D’haenens, Klein Meerhem, "se trouvant au terme de sa 
grossesse, s’est présentée à l’administration des hospices civiles, munie d’un 
certificat de résidence, à l’effet de pouvoir faire ses couches à l’hopital de la 
biloque, ce qu’elle n’a pu obtenir; le commissaire ajoute due cette malheureuse 
s’est trouvée pendant 48 heures en travail d’enfant, seule et abandonnée, n’ayant 
pour lit que le pavé".  
16 brumaire, brief over de slechte staat van de lijkwagen waarin de lijken van de 
Bijloke weggevoerd worden. ‘l’entrepreneur dudit hopital ne rougissait pas de se 
servir à cet effet de chariots ordinaires, où les corps morts étaient indécemment 
exposés à la vue du public. Met factuur van wagenmaker Boone François en Jean 
Bapte Van den Bergh voor herstelling van de lijkwagen. 

 

 

Briefwisseling uitgaande van de Naeyer 

 
3 IX 25 fruct uitnodiging om “en grand cortège” naar “Temple de la Loi” te gaan op 1 

vendémiaire naar aanleiding van de 9de verjaarding van de Republiek.  
4e complémentaire aan Lammens verzoek om dringend te overleggen over het 
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toegekende “mandat de 6000,=”  ; vraagt ook de hoogte van de verloning van de 
“clercs à l’hopital, civil et militaire”. 
24 therm. Vraagt dringend op verzoek van de Prefect een rapport over de 
toewijzing van de opbrengst van het octrooirecht voor het jaar 10  
24 therm brief aan Lammens met opmerking dat de wet voorschrijft dat geen 
overlijdensakte mag gegeven worden na de begraving van het lijk. Met betrokken 
brief van de politiecommissaris die vermeldt hoe de overlijdensaangifte moet 
gebeuren enz.   
5 therm brief van burgemeester om een bepaalde kopie te mogen lenen. 
1 therm brief van burgemeester met de vraag morgen present te zijn in het 
Blauwejongensgesticht waar de prefect op inspectie komt. 
10 mess brief met boodschap om morgen om 10 u aanwezig te zijn in de "Ecoles 
centrales".  
24 frim brief van gemeentebestuur met opsomming van de besluiten ivm de 
werking van de Commissie (6 punten).  
18 mess verzoek tot opmaken van een "état indicatif des biens-fonds des hospices 
civiles situés dans l’arrondissment communal de Gand".  
17 prairial brief van de burgemeester waarin hij zijn deelname aan de vergadering 
van 19 prairial bevestigt. 
13 prairial brief waarin burgemeester aankondigdt dat hij in zijn nieuwe functie 
voorzitter wordt van de commissie van BG. 
4 prairial burgemeester stuurt een brief met (ontbrekend) bijvoegsel over de "état 
du mobilier" in de Bijloke. 
27 floreal burgemeester meldt dat burger Cornelissen in zijn plaats komt om de 
"état de votre mobilier" vast te stellen.  

 
4 X 15 fruct burgemeester schrijft ivm de commissie die de “comptes et tableaux des 

hospices” komt controleren. 
8 fruct burgemeester stuurt een akte terug die burger Smet bij zijn papieren vond 
na de laatste vergadering  
8 fruct burgemeester schrijft dat er een buitengewone zitting gehouden wordt 
waarin oa de inkomsten en uitgaven van de hospices behandeld wordt.  
29 therm burgemeester schrijft over de uitbetaling van een gedeelte van het 
octrooi.  
28 therm burgemeester schrijft dat hij een verkeerde brief van de prefect heeft 
gestuurd deze voormiddag, vraagt die terug en voegt de juiste erbij. 
25 therm burgemeester nodigt iedereen uit op zondag 27 therm om in de grote zaal 
samen te komen en vandaar in processie naar St Baafs te stappen. 
2 nivose burgemeester schrijft dat via burger Manilius de prefect meldt dat er 
geldnood heerst voor het militair ziekenhuis.  
3 therm burgemeester schrijft dat “une pièce de toile, tissue frauduleusement et 
confisquée en conformité des anciens réglements” toegewezen is aan BG en mag 
afgehaald worden op het stadshuis. Er moet wel een kleine vergoeding worden 
betaald. 
21 prairial burgemeester vraagt om de commissie bijeen te roepen om samen bij 
de bisschop thuis te gaan.  
26 pluv burgemeester ivm het ontslag van de hr Gratiens(?)  
27 pluv burgemeester schrijft ivm een in te vullen functie (Dewaele/ Lambert ipv 
Gratiens?) 
22 pluv burgemeester schrijft ivm de ingewonnen inlichtingen over de Alexianen 
instelling als weldadigheidsinstelling.  
8 nivose burgemeester schrijft over het lot van twee jonge kinderen. De moeder 
Aimé Lefevre wwe van Jacques Eeckhoute heeft haar vijf kinderen in de steek 
gelaten 15, 14, 11, 9 en 7. Behalve de jongen van 11 en het meisje van 9 zijn alle 
andere geplaatst. Besloten is de jongen bij een boer te plaatsen en het meisje in 
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een school. 
25 frimaire burgemeester vraagt een aantal papieren en registers (archieven) terug 
betreffende het bisdom Gent die BG als schuldeiser in beslag heeft genomen in het 
huis van Van Lierde, overleden en gewezen aanklager bij de strafrechtbank van 
het departement.  
19 frim burgemeester schrijft dat de vrouw van Jean Baptiste Jacobs (beide 
opgesloten in de gevangenis (dépot) wegens “défaut de passeport”, op het punt 
staat te bevallen en behoeftig is. Mag ze opgenomen worden tot na de bevalling.  
11 brum burgemeester schrijft dat Pierre Vanden Bug nog steeds opgesloten zit. 
Dit kind is door zijn ouders achtergelaten en zou op kosten van de Hospices 
moeten worden onderhouden.  
23 brum burgemeester schrijft over een gemeenschappelijke vergadering om te 
besluiten over de inning (perception) van de 10den op de inkomsten van bals, 
spectakels enz.  
7 brum burgemeester stuurt uitnodiging van de prefect om onmiddellijk te 
vergaderen  
21 vendém burgemeester schrijft dat de receveur général Muguet bij hem 
aandringt op een antwoord van BG ivm de fonciere contributies. 

 
5 XI 2 compl :uitnodiging tot ceremonie naar aanleiding van de Stichting van de 

Republiek op 1e vendém. En de plechtige uitreiking van de prijzen van de 
leerlingen van de "Ecoles primaires" en de aanmoedigingseretekens voor de 
"Citoyens Fabricans et Manufacturiers" die deelgenomen hebben aan de 
"Exposition publique des Objets d’Art et d’Industrie". 
23 therm :burgemeester vraagt dringend de per brief van 14 gevraagde informatie. 
14 therm :burgemeester schrijft uitgebreide brief met bijvoegsel (aanwezig) 1 
(eerste 9mnd) en 2 (laatste 3 mnd) “Dépenses de la ville de Gand Nature des 
dépenses” over de vermindering van de inkomsten van BG. 
14 therm burgemeester schrijft dat hij een brief van burger baron Triest van Brugge 
heeft ontvangen waarbij een zekere Roels (in naam van BG)  geweigerd heeft de 
rentegelden in ontvangst te nemen.   
14 therm burgemeester schrijft ivm ‘l’adjudication de l’entreprise des fournitures et 
entretien de l’hoptial militaire”.  
14 therm burgemeester vraagt informatie op verzoek van hogerhand over de 
kostprijs per dag van de zieken en aangestelden van alle hospices van de stad. 
(met modelbrief) 
10 therm: burgemeester schrijft dat de 3e consul burger Le Brun incognito op 
bezoek komt in Gent, na Antwerpen en Brussel. “sans doute vous profiterez avec 
empressement de son passage pour lui rendre les Justes hommages”. 
24 mess: burgemeester schrijft dat hij niet weet wanneer de eerste consul langs 
komt. Maar zodra hij weet zullen de zegeklokken geluid worden. Iedereen moet 
dan verzamelen op de plaats en in de volgorde zoals bepaald bij besluit van 19 
messidor. 
12 prairia:l brief ivm voeding en onderhoudskosten van drie gevangenen in het 
burgerlijk hospitaal die hij niet kan betalen omdat ze niet ten laste zijn van de staat. 
De straffen voor “défaut de passeport” en bedelarij vallen ten laste van de stad, 
hier dus BG. 
12 floreal: de eerste consul komt op bezoek en de burgemeester vraagt wat BG 
besloten heeft over hun “costume”. 
8 floreal :brief ivm met de tenlasteneming van veroordeelden en aangeklaagden 
die tijdelijk behandeld worden in het hospice. Indien geboren in Gent en 
veroordeeld door de politierechter dan vallen ze ten laste van de stad (of BG),  
5 Germinal brief ivm de versiering van de stad n.a.v. de komst van ‘Bonnaparte’. 
21 pluv brief ivm de inkomsten uit het octrooi.  
30 frim burgemeester schrijft dat hij pas nu de brieven heeft geopend waaronder 
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die van de prefect waarbij ze vandaag om 2 uur op de prefectuur moeten komen. 
Gelieve iedereen onmiddellijk op te trommelen. 
20 frim burgemeester stuurt twee exemplaren van het besluit van de prefect van 14 
brumaire  ivm de bedelarij. 
28 vend burgemeester vraagt waar hij heen moet met de 15 "pièces" vaten wijn. 
26 vend burgemeester meldt dat er 15 van de 25 "pièces de vins" zijn 
aangekomen. Vraagt naar welke kelders ze moeten worden gebracht.  
29 vend burgemeester waar de 15 "pièces de vin" heen moeten. 
19 vend burgemeester vraagt een kopie te maken van de kwitantie als 
boekhoudkundig bewijs.  

 
6 XII 23 vent uitnodiging tot de installatie van de nieuwe burgemeester volgende 

zaterdag 26 ventose in de grote Bonaparte zaal. 
20 nivose burgemeester is zwaar verkouden en moet bed houden. Vraagt 
Lammens om langs te komen ivm de komst van Forleuze (?) “à l’effet de prendre 
les mesures pour assembler les pauvres dépendant des nos hospices ».  
19 nivose brief ivm de organisatie van een zitdag van Forleuze, oogarts, voor de 
behoeftigen en kinderen van de hospices ter behandeling van eventuele cataract. 
11 niv brief ivm verzoek inventaris en opsomming van de bomen in de tuin van het 
voormalige Capucijnenkloosten (Abeelstraat). 
17 geen maand, er zijn twee brieven van de Commissaire des Guerres gestuurd 
waaronder een extreem dringende. Gelieve Oudaert en Vanheckke hiervan op de 
hoogte te brengen.  
11 nivose brief ivm het onderzoek van Jean Van Neste die volgens de dokters 
opnieuw bij verstand is gekomen en gezond werd verklaard, en zodoende naar zijn 
gemeente terug mag.  
19 frim uitnodiging van Lammens tot vergadering met de prefect. 
9 frim uitnodiging tot een buitengewone vergadering ter bespreking van het 
voorstel van generaal Dumas mbt het militair ziekenhuis. 
16 brum uitnodiging tot een buitengewone vergadering ter bespreking van het 
onderbrengen van soldaten in het Capucijnenklooster. 
27 vend brief uitnodiging tot vergadering met de "commissaire des guerres" 
Briguau (?) over de werken aan het militair hospitaal.  

 

Briefwisseling uitgaande van Joseph Sébastien della Faille d'Assenede (Gent, 20 
januari 1756 - Gent, 7 november 1830) 

 
7 XII 9 Germ  burgemeester komt naar de vergadering van BG 

10 Germ  burgemeester stuurt besluit van 6 germinal ivm verplaatsing van 
BijlokeFoor van beluik van de Bijloke naar de Kouter. Tekent Limnander. Met 
Besluit  
3 Prair Clemmen Tricot loco maire meldt dat de deputatie die gestuurd is naar 
Parijs, morgen terugkomt. Een van die reizigers is de burgemeester en voorzitter 
van BG. Gelieve met uw koets in de stoet mee te rijden.  
8 Prair Burgemeester dankt voor de afvaardiging die hem ontvangen heeft vorige 
zaterdag bij zijn terugkeer uit Parijs. 
4 Mess burgemeester wenst mening te kennen van BG ivm de brief van de 
burgemeester van Ledeberg ivm de Kulders. In bijgevoegde brief gaat het over de 
Kulders die aanwezig zijn op een St-Sebastiaansschieting op de Driesch buiten de 
Brusselsepoort.  
21 Mess burgemeester biedt een in beslag genomen stuk linnen aan. Tekent F. 
Verhegghen 
Met brief  20 messidor “il convient de faire ouvrir ou reclamer une ruelle qui borde 
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les terreins du Sieur Van Damme cidv de L’Epée lequel commence à côté de la 
maison du jardinier Erffelynck rue Akerstraatje et termine dans la rue 
Engelandgattentrappen d’inviter et au besoin d’ordonner au propriétaire du jardin 
occupé par le jardinier Moerloose, de produire le contract d’achat pour constater au 
juste le contenu de la grandeur du terrein pour parvenir à connoitre les dimensions 
de la partie qui appartient à la ville. Met brief om de straat binnen 20 dagen vrij te 
maken. 
30 mess brief van Dellafaille vanuit zijn buitenverblijf te Evergem met aanbeveling 
om een zoon van de schoonzuster van de man van Mevr Minne in de 
Blauwejongensschool op te nemen voor zover zij inderdaad behoeftig is. 
25 therm  burgemeester stuurt een brief van Mr Quillan Com~ des guerres ivm de 
werking van het militair hospitaal. 
5 vend uitnodiging om in het stadhuis samen te komen en in stoet naar de 
Kathedraal te gaan voor de uitreiking van eretekens "Légion d’horreur". Plus twee 
brieven van "Président de la cour de justice criminelle du Dépt Escaut" ivm 
vereremerking van Faipoult, ?Méaulle .. juge.. en Blemont, président de cette cour.  
21 fruct de sluizen van de ketelvestbrug dienen snel hersteld te worden. Deze 
herstelling is ten laste van BG 

  
8 XIII 27 vend burgemeester meldt dat Vanwonterghem leerling bij apotheker Van 

Lokeren weigert te werken in het militair hospitaal ondanks bevel van de Prefect 
(zonder deze dienst laat hij niemand toe tot de rang van apotheker).  
16 brum burgemeester meldt dat bij Keizerlijk Besluit van 17 therm elke fransman 
vanaf incl an X legerdienst moet presteren. Tot zijn dertigste kan iemand die geen 
legerdienst heeft vervuld, niet tot een direct dan wel indirect door de staat betaalde 
functie toegelaten worden. Tekent Vandenberghe 
17 brum burgemeester biedt een stuk linnen aan voor de godshuizen.  
27 frim burgemeester nodigt BG uit om de uit Parijs terugkerende Prefect en zijn 
gevolg tegemoet te rijden tot aan “Malterbrugghe”. "Si quelqu’un des ces 
Messieurs avait une voiture de maître, il ajouterait à l’éclat du Cortège en le 
prêtant". 
10 niv burgemeester is bereid de huursom voor het Capucijnenklooster te betalen, 
maar kan niet in gaan om te betalen voor de verzorging van de zieke 
burgerwachtleden, die immers Gentenaars zijn. Het zijn zij trouwens die instaan 
voor het innen van het octrooi ! 
8 nivose burgemeester stuurt een brief door waarin de Keizer besloten heeft om 
alle instellingen vrij te geven op 1 januari “jour compté parmi les fêtes de famille”.  
21 nivose burgemeester Dellafaille vraagt uitstel om de installatie bij te wonen van 
de heren D'hane Steenhuyse et Papeleu  
15 nivose burgemeester stuurt een exemplaar van het besluit van 19 vend ivm de 
grond toegewezen aan Blemont en Beyens. 
30 flor burgemeester nodigt uit voor viering in de kathedraal naar aanleiding van de 
kroning van Napoleon tot koning van Italië.  
4 prair burgemeester vraagt een vergadering bijeen te roepen ivm zijn plan “relatif 
à la translation de l’hospice ????" 
23 prairial burgemeester nodigt BG uit voor een viering in de kathedraal n.a.v. “fête 
Dieu”. Ze moeten toortsen meebrengen om in de optocht het H. Sacrament te 
begeleiden doorheen de stad. 
6 mess burgemeester schrijft ivm de werken in de Bijloke en stelt voor om de 
kosten te zijne laste te nemen. 
15 therm burgemeester stuurt een kopie conforme van een Keizerlijk besluit van 25 
prairial waarin de kosten van de stad Gent beperkt worden en het aantal 
aangestelden van de Godshuizen verminderd moet worden.  
25 therm burgemeester nodigt uit om op 27 therm in de kathedraal “le jour de 
l’assomption et de l’anniversaire de la naissance de notre auguste souverain” te 
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vieren.  
16 fruct burgemeester stuurt een brief van de prefect door ivm “séquestre des 
biens spécifiés dans le décret impérial du 30 ventôse”. 
16 fruct de burgemeester hoopt dat de 7 à 8 bedelaars in het St Antoniusgodshuis 
terecht zullen kunnen ondanks het feit dat zij nog geen 60 jaar zijn. Dat kan nooit 
de bedoeling van de stichters geweest zijn.  

 
9 XIIII 4 vend burgemeester vraagt op grond van de bijgevoegde brief (ontbreekt) de er in 

vermelde vrouw te betalen. Tekent Vandenberghe adj  
13 vend burgemeester vraagt om zondag in de kathedraal deel te nemen aan de 
openbare gebedstonde om de zegingen van den hemel af te smeken over de 
legers. 
6 vend burgemeester schrijft dat het kind van Dossche recht heeft om opgenomen 
te worden; Hij vraagt tevens om te zorgen voor een woning voor de pastoor van de 
Bijloke.  
12 vend burgemeester stuurt een brief van Vandewaele, doyen d’un voisinage, om 
een verlaten kind op te nemen. (In de kant schrijft de burgemeester dat indien hij 
slechts met Pasen kan opgenomen worden, hij dit meteen wil vernemen om hem 
aan het Weldadigheidsbureau toe te vertrouwen). 
12 vend burgemeester meldt dat bij Keizerlijk besluit de inning van de belasting op 
spectakels, concerten, bals, vuurwerk, paardenrenwedstrijden en andere betalende 
feesten verlengd wordt. Schrijft verder over het patentrecht voor artsen, chirurgen 
en apothekers.  
8 brum  burgemeester nodigt uit om op Allerheiligen in stoet naar de kathedraal te 
gaan voor een mis en Te Deum.  
9 brum burgemeester stuurt de inschrijvingsregisters terug voorzien van zijn visa. 

  
10 1806 2 jan burgemeester schrijft over Charles Fovet, wonende Huyvettershoeck nr 222, 

80 j "veillard décrépit, impotent et sujet à plusiers incommodités". Kan niet anders 
dan bedelen, wat niet toegelaten is, en zou dus wegens zijn behoeftigheid 
opgenomen moeten worden.  
8 jan burgemeester meldt dat de vrouw van Charles Fovet van plan is terug te 
keren naar haar streek (dans son pays)  
9 jan schrijft dat BG moest weten dat de leiding (maitresses) van de 
Rodelijvenkens vertrokken is en alle geld teruggegeven heeft. De nieuwe leiding 
heeft geen fondsen voor de werking van de instelling. Wil BG hier bijspringen. 
14 jan burgemeester meldt dat hij met verbazing heeft vernomen dat er in de kelder 
van het Rodelijvekensgesticht 50 tonnen bier staan. Dat bier blijft maar een jaar 
goed en zou daarom grotendeels over andere gestichten herverdeeld moeten 
worden. 
22 jan burgemeester meldt dat de Minister van BinZ de toestemming heeft 
gegeven om vanuit Breskens, Hoofdplaet en Biervliet 3000 hectoliter graan voor de 
behoeftigen te verzenden naar Gent. Vraagt wat administr formaliteiten (douane) te 
vervullen. 
sd - burgemeester stuurt een brief van de prefect ivm herstellingswerken aan het 
Rodelijvekensgesticht. 
30 jan voorgedrukte brief van François Verhegghen adj de la Mairie et commissaire 
du Marché aux Toiles. Schrijft breedvoerig over de uitreiking van 
aanmoedigingsprijzen enz voor de wevers in het departement.  
30/04 burgemeester stuurt een authentiek verklaarde akte.  
30/04 burgemeester schrijft dat hij de zaak van slager Minne uit het oog was 
verloren en dat hij de politiecommissaris de nodige instructies heeft gegeven. 
30/05 burgemeester vraagt de titels waarop BG zich steunt op te verklaren dat het 
eiland eigendom is van de Godshuizen. (vermoedelijk Waalpoorteiland aan 
Brugsepoort)  
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31/05 burgemeester meldt dat de eigendomsakte inderdaad bewijst dat BG 
eigenaar is en dat de toewijzigingsakte als nooit gesloten wordt verklaard.  
4/06 burgemeester nodigt uit om in de processie mee op te stappen. 
29/07 burgemeester vraagt om iemand te sturen naar het museum waar BG een 
schilderij “Présentation au Temple” zal gegeven worden. De hh De Loose en 
Cauwer(?) hebben het onderzocht. 
12/08 burgemeester meldt dat de commissaris van de wijk Gelijkheid vernomen 
heeft dat een metsersgast in de Nederschelde allerlei afbraakmateriaal afkomstig 
van herstellingen aan woningen in het Klein Begijnhof gooit. Blijft het doen, 
ondanks het verbod van de commissaris. Tekent De Loose. 
26/08 burgemeester vraagt de oprichtingsakte van het Ouderlingengesticht in te 
zien om op het verzoek van Pierre Antoine Debrauwer te kunnen antwoorden. Met 
brief over dit verzoek : de brauwer woont in Mariakerke, is niet behoeftig en wil 
tegen betaling opgenomen worden.  
3/09 burgemeester schrijft dat BG reeds meer dan het toegekende bedrag heeft 
ontvangen. Tekent Verhegghen.  
15/09 burgemeester schrijft dat hij de twee registers met alle oprichtingsakten van 
het “Maison de Miséricorde” terugstuurt. 
16/10 burgemeester stuurt de begrotingsmodellen op die BG onmiddellijk dient in 
te vullen en voor zondag moet terugsturen.  
18/10 burgemeester stuurt een briefje en doopregisteruittreksel ivm een zaak die 
hem onbekend is. 
15/11 burgemeester schrijft dat de leraren van de "école de médecineé 
geïnstalleerd worden op 20/11. 
4/12 burgemeester nodigt uit om een eredienst en Te Deum bij te wonen n.a.v. de 
verjaardag van de kroning van de keizer en de overwinning te Austerlitz.  

 
11 1807 29/01 burgemeester roept op om aanwezig te zijn bij een eredienst om de Heer te 

bedanken voor de overwinning van de Keizer op de Russen. 
20/02 burgemeester meldt dat de oogarts Tadinij in de stad is aangekomen. 
11/03 burgemeester vraagt een vergadering van BG voor morgen om hen de 
inhoud mee te delen van een brief van de Prefect. 
17/03 burgemeester vraagt of BG de hr Renaud exprocureur “de la cour 
spirituelle » opzoekingen mag doen in een koffer met papieren over dit hof die 
destijds aan BG zou zijn toevertrouwd. Indien deze koffer gevonden wordt, zou hij 
trouwens naar het stadhuis moeten worden gebracht waar hij thuis hoort. 
29/03 burgemeester stuurt een brief van de echtegenote (Verheyleweghen) van de 
hr Dewilde door. Met betrokken brief. 
2/04 burgemeester vraagt of de hr Verhaeghen die bouwhout van de stad heeft 
gekocht, die tijdelijk mag opslaan op de binnenplaats van Poortakker.  
14/04 burgemeester vraagt een begroting over 1808 van BG om die op te nemen in 
de stadsbegroting. 
17/04 burgemeester meldt dat in het oud Alexianenklooster de planken van de 
zolder en een draagbalk zijn ingezakt als gevolg van de opslag van graan en 
haver. De hr De Moerloose die onder BG’s gezag valt, heeft deze ruimte zonder 
toelating en ten eigen voordele verhuurd. Hij moet alles op eigen kosten herstellen. 
29/04 burgemeester stuurt een ingekorte kopie van een brief van de prefect over 
de som waarop BG uit de stadsbegroting kan rekenen. 
2/06 burgemeester stuurt een brief door met een klacht van de hr Roels ivm de 
huur van een turfstekerij op de Hoeckmeerschen te Heusden. Met betrokken brief. 
8/06 burgemeester zal schrijven aan de directeur van het Octrooi om hetzelfde 2/3 
octrooitarief te betalen als de steenkoolhandelaren (marchands de charbons de 
terre) voor het schip met kolen dat BG ontvangen heeft van schipper Penninck. 
9/07 burgemeester roept op om deel te nemen aan het Te Deum naar aanleiding 
van de overwinning op het Russisch leger.Tekent De Loose adj. 
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26/08 burgemeester meldt dat lessen (cours scolastiques) op de School voor 
Geneeskunde beëindigd zijn en dat begin sept de openbare oefeningen en de 
prijsuitreiking plaats zullen hebben. De leraren vragen 700 fr voor de aankoop van 
prijzen enz. 
18/11 burgemeester vraagt inlichtingen over de stichting van het Bijloke hospitaal 
en klooster, Potacker (Poortakker) godshuis, Leugemete en St Antonius 
Lieveganck bestemd voor de Prefect. Tekent Linander adj 
3/12 burgemeester vraagt om BG leden om per koets naar het stadshuis te komen, 
vanwaar ze naar de plechtige installatie van de bisschop in de kathedraal in stoet 
zullen gaan.  
4/12 burgemeester meldt dat de viering van de kroning van de keizer op 6 dec 
plaats heeft. Hij nodigt de leden van BG uit om dan in de kathedraal aanwezig te 
zijn. 

 
12 1808 15/01 burgemeester schrijft dat hij niet op de vergadering aanwezig kan zijn maar 

voegt een brief van de prefect bij waarin deze zijn waardering uitspreekt voor het 
bestuur en de besparingen gedaan in de godshuizen. 
29/02 burgemeester vraagt dringend de overlijdensregisters van de Bijloke voor de 
jaren 1722 tot oktober 1760 terug.  
9/04 de burgemeester meldt dat de hr Labrique overleden is en zijn plaats als 
chirurg van de kleine godshuizen vacant is. Hij stelt de heer Deblocq voor.  
8/03 burgemeester vraagt een gunst ten aanzien van de hr Desfontaines om deze 
op het stadhuis te laten werken. 
12/03 burgemeester meldt dat het lokaal van het Lyceum bezet is en wegens de 
foor kan hij geen zaal in het stadhuis ter beschikking stellen. Kan BG gedurende 2 
maanden de oude kerk van St Jan in d’Olie lenen voor het meten van het linnen. 
7/04 Limnander is interim burgemeester benoemd en vraagt een eerste gunst van 
BG m.n. om de hr Desfontaines die hem tijdelijk uitgeleend was, terug te nemen. 

 

Briefwisseling uitgaande van Pierre Joseph Pycke de Ten Aerde (Gent, 7 september 
1771 -  Antwerpen, 2 maart 1820) 

 
13 1808 18/04 Limnander stuurt een model van begrotingsstaat op ter invulling 

4/06 burgemeester vraagt een namenlijst van de “foux et furieux”  
22/06 Limnander schrijft over de maatregelen die genomen werden ten aanzien 
van de Kulders. Absoluut verbod om in cafés (cabarets) of ontuchthuizen 
aangetroffen te worden. 
10/08 Pycke (P?) meldt dat hij op 17 juli door Prefect tot burgemeester is 
aangesteld. 
10/08 burgemeester nodigt uit tot een eredienst n.a.v. de geboortedag van de 
keizer. In stoet naar de kathedraal voor een processie. 
27/08 burgemeester wil met de leden van BG naar de Slijpstraete (Sleepstraat) 
gaan om daar de waterlopen te bekijken die BG heeft nagelaten te onderhouden. 
maandag, burgemeester vraagt onmiddellijk de straf te beëindigen die opgelegd is 
aan Daguillard in het Kulderhuis.  
4/11 burgemeester meldt dat de prefect d’Houdelot (d’Houdetot) aangekomen is en 
hij vandaag de fonctionarissen zal ontvangen. 
8/11 burgemeester wil de leden morgen ontmoeten om over een zaak van de 
prefect te praten. 
30/11 burgemeester meldt dat het Capucijnenklooster ook onmiddellijke herstelling 
vereist van andere gedeelten van het gebouw dan waar men nu mee bezig is. 
Tekent Limnander. 
1/12 burgemeester vraagt om aanwezig te zijn om het huwelijk bij te wonen van 
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een persoon die van de stad een bruidschat heeft gekregen en daarna het Te 
Deum bij te wonen n.a.v. de verjaardag van de kroning van de keizer. 
15/12 burgemeester vraagt inlichtingen ivm een brief van de prefect. 
31/12 burgemeester vraagt deelname aan de eredienst en Te Deum in de 
kathedraal nav de overwinningen van de legers. 
 

14 1809 4/04 burgemeester vraagt om de begroting over 1810 te willen opstellen 
overeenkomstig het model. 
26/05 burgemeester meldt dat de keizer een Te Deum wil nav de verovering van 
Wenen 
19/08 burgemeester meldt klachten ivm het invullen van de begrotingsstaat die 
onvoldoende gespecificeerd is. 
12/09 burgemeester meldt misbruiken mbt de kledij en linnenverversing van 
bepaalde zieken in de afdelingen van het militair hospitaal.  
25/09 burgemeester meldt dat BG zich met De Lichtervelde en De Broë moeten 
verstaan over de definitieve oplevering van het beddenframes (bois de lits) 
geleverd in de Augustijnen, Geschoeide Karmelieten en Akkergem. 
22/09 burgemeester schrijft over de toezending van “quinquina jaune calessage” 
voor het burgerlijke hospitaal en “quinquina rougepate” voor het militaire. 
5/10 burgemeester is op zoek naar een geschikt lokaal om een apotheker en zijn 
bediende onder te brengen die speciaal belast zijn met de reserve chirurgisch 
materiaal en geneesmiddelen voor de ziekenwagen die het leger volgt. 
14/10 burgemeester schrijft aan Dame Marie econome de la Byloque om tijdelijk 
Livine Vanwonterghem gewezen prostituée met geslachtsziekte op te nemen.  
6/11 burgemeester meldt dat hogere officieren zich beklagen over de “service des 
entrepreneurs des hopitaux militaires”. Tekent Delichtervelde 
11/11 burgemeester meldt dat hogere officieren zich beklagen over de “service des 
entrepreneurs des hopitaux militaires”. Tekent Pycke 
17/11 burgemeester meldt dat hij geen 10 karren kan leveren voor de ontruiming 
van het bijhuis van de Augustijnen naar het groot hospitaal.  
17/11 burgemeester meldt dat Manilius door de prefect is aangesteld als 
commissaris voor de werken in de militaire ziekenhuizen.  
24/11 burgemeester schrijft dat hij aan de econoom Cooman allerlei zaken heeft 
geleend. Nu zouden er militairen gelogeerd moeten worden in het 
Capucijnenklooster en wil hij die zaken terug. 
1/12 voorgedrukte uitnodiging getekend door De Lichtervelde ivm een mis en Te 
Deum naar aanleiding van de verjaardag van de kroning van de keizer. 
7/12 Delichtervelde commissaire special pour l’exécution du dévasement de 
l’embrachement de l’Escaut, dit Ancien Escaut. BG moet zo snel mogelijk het geld 
vrijmaken ter betaling van de hr Kieckepoost die de werken heeft uitgevoerd. Met 
kostennota en afmetingen  
21/12  de kerk van Ekkergem moet ontruimd worden om dienst te doen als 
voedermagazijn. Alle voorwerpen van het militair hospitaal moeten er uit verwijderd 
worden. 
 

15 1810 18/01 burgemeester antwoordt op de brief van BG ivm de maatregelen om te 
voorkomen dat puin opgeslagen wordt in de straat die van het Entrepot leidt naar 
de kleine poort van de Bijloke. Meldt ook dat er al heel lang zonder toelating kalk is 
vervoerd en de karresporen zijn opgevuld met puin.  
14/02 burgemeester meldt dat Limnander loco maire zal zijn tijdens zijn 
afwezigheid. 
10/04 schrijft over de voorbereiding van een feest op 12/04 in Alexianenklooster 
18/04 burgemeester vraagt de begroting over 1811 voor te bereiden. 
2/05 burgemeester schrijft over de versiering van de BG gebouwen en vraagt 
speciaal aandacht voor het klein begijnhof en Capucijnen en vraagt goede 
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verstandhouding met L’Olivier, Heyman en De Pauw, commissarissen belast met 
de versiering van die straten. 
8/05 burgemeester vraagt om voor het maken (stikken) van de versiering van de 
zalen van het Stadhuis een dertigtal personen uit het Grootbegijnhof of andere 
begijnhoven aan te spreken om morgen te komen helpen. Stiksters zullen betaald 
worden.  
16/05 burgemeester vraagt om in ambtskledij aanwezig te zijn bij het afgeven van 
de sleutels van de stad aan hunne Excellenties. Steenhuyse zou zijn koets moeten 
meebrengen. 
26/05 burgemeester vraagt om de beddeframes uit het Augustijnenklooster te 
verwijderen die er gebruik zijn voor het tijdelijke militaire hospitaal.  
20/06 burgemeester meldt dat hij niet op de hoogte is van de plannen om de “biens 
fonds des hospices” te verkopen. 
29/06 burgemeester vraagt naar de redenen van de weigering om de gebouwen 
die afhangen van het voormalige rijke klarenklooster over te dragen aan de overste 
van het voormalige Rijke Klarenklooster  
9/07 burgemeester vraagt rekening te houden met de bijgevoegde notitie ivm 
geleverde bedden. 
2/08 burgemeester vraagt om de beddeframes afkomstig van de militaire 
ziekenhuizen droog op te slaan. Tekent Delichtervelde 
13/08 voorgedrukte uitnodiging om te vergaderen op stadhuis.Tekent Limnander 
sd burgemeester meldt dat er plaats in de St Pietersabdij is om er beddenframes 
op te slaan. 
8/09 burgemeester kan niet aanwezig zijn op de lottrekking  
13/11 burgemeester meldt dat het geld van de standjes op de foor van augustus jl 
niet in ontvangst is genomen door de ontvanger van BG die zich niet bevoegd 
achtte. 

 

Briefwisseling uitgaande van Vanderhaeghen  

 
16 1811 5/04 burgemeester stuurt een kopie van de brief van de “auditeur préfet” ivm de 

betaling van de begrafenisondernemer die de lijken uit de godshuizen vervoerd. 
Lijken van behoeftigen worden gratis vervoerd.  
5/04 burgemeester roept een buitengewone vergadering bijeen. 
18/04 burgemeester vraagt de begroting over 1812. 
7/5 burgemeester roept een vergadering bijeen over de belangen van de eigenaars 
van de meersen in de Heirnis. 
24/05 burgemeester stuurt een brief met opmerkingen over de begroting van BG  
5/06  burgemeester nodigt uit om op de 10 juni, tweede dag van de feesten nav de 
geboortedag van de koning van Rome deel te nemen aan de prijsuitreiking aan de 
gelauwerde wevers. 
12/07 burgemeester schrijft over eene Catherine Veeckmans, 28J en echtg van 
Jean Baptiste Lemmens, die verbleef in de rue Ukelram en een paspoort had 
gekregen voor Brugge. Zij zou verteld hebben dat ze haar man wou opzoeken in 
de gevangenis in Ieper. Livine Desie uit Zelzate zou ondertussen op haar zoon 
passen. Sedertdien is Veeckmans verdwenen. 
29/07 burgemeester vraagt om de vermelde 12 kinderen naar het stadhuis te 
brengen waar ze onderzocht zullen worden . Zeven zullen geselecteerd worden om 
deel uit te maken van ‘régiment des pupilles de la garde impériale’.  
6/08 burgemeester vraagt bijkomende details in te vullen op de kostenbegroting 
van de School voor Geneeskunde. 
6/09 burgemeester vraagt of er een kamer in de Bijloke vrij is voor de kokkin van 
general Rousseau, die koorts heeft. 
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27/09 burgemeester meldt dat de fruitbomen tegen het Entrepot te dicht tegen de 
muur staan en ook te hoog zijn, waardoor de dakgoten vervuild raken, overlopen 
en de muren natmaken met schade aan de opgeslagen goederen. 
24/10 burgemeester vraagt inlichtingen om de boekhouding op te maken van de 
School voor Geneeskunde. 
2/11 burgemeester vraagt de nodige maatregelen om uit de vier lijsten met Kulders 
er vijftien te laten kiezen door de onder-prefect van het dept en de hr Van Melders. 
8/11 burgemeester vraagt wijzigingen aan de begroting over 1812 ivm de kosten 
van verlaten kinderen en vondelingen. 
18/12 burgemeester verwondert er zich over dat BG nog geen maatregelen heeft 
genomen naar aanleiding van het ontslag van de hr Cooman.  
28/12 burgemeester schrijft dat de stad Gent eigenaar is geworden van het 
voormalige Alexianenklooster op 4 juli. BG blijft de huur opstrijken van de 
verhuurde delen.  

 
17 1812 30/01 burgemeester stuurt een kopie van een brief van de prefect die zich beklaagt 

over het uitblijven van de betaling van de fonciere contributies. Met betrokken brief 
3/02 burgemeester schrijft over enkele fouten betreffende de manier waarop brood 
aan de godshuizen wordt geleverd.  
19/02 burgemeester dringt aan op het toesturen van de huurcontracten of 
namenlijst van de huurders van het voormalige Alexianenklooster dat nu in handen 
van de stad is. 
26/02 burgemeester schrijft over de klacht van de directeur der belastingen dat de 
geneesheren, chirurgen en apothekers geen patentrecht betalen. 
28/03 burgemeester schrijft ivm de bouw van de nieuwe Onthoofdingsbrug (pont de 
l’exécution) die de verplaatsing van een kelder van een huis dat aan BG 
toebehoort, vereist. 
10/04 burgemeester schrijft dat de geneesheren, chirurgen en apothekers en de 
leraren van de School voor Geneeskunde zich beklagen over het uitblijven van een 
voorschot op hun salaris. 
10/04 burgemeester schrijft over de klacht van de heer Sibille ivm met de schade 
die het niet snoeien van de bomen langs BG eigendom te Sleidingen meebrengt. 
15/04 burgemeester vraagt de begroting van BG. Voegt enkele opmerkingen toe. 
4/05 burgemeester dringt aan op toezending van de begroting van BG 
8/05 burgemeester stuurt de kostenbegroting terug ivm de aankoop van 50 stuks 
beddegoed (fournitures de lit) voor het militaire hospitaal. 
9/05 burgemeester vraagt een gedetailleerd verslag over de kostenbegroting van 
de School voor Geneeskunde. 
15/05 burgemeester meldt dat het ministerie de 9500 frs heeft gestuurd en dat BG 
dus rekening moet houden met de vraag van de geneesheren en c° voor hun 
betaling. 
18/05 burgemeester heeft de Bijloke geïnspecteerd en stelde vast dat zijn 
instructies om een gracht te dempen niet is uitgevoerd. Integendeel men heeft de 
gracht uitgebaggerd zodat er nog meer vuil wegsijpelt en het zuivere water voor de 
apotheek bezoedeld wordt. 
13/06 burgemeester stuurt de begroting van BG en somt de te corrigeren of aan te 
vullen punten op. 
15/06 burgemeester schrijft over de weigering van BG om de zes lijfrentes van 
Jacques de Walsche, priester, te voldoen.  
8/07 burgemeester vraagt om de leden op te roepen voor een vergadering. 
25/07 burgemeester vraagt rekening te houden met de klacht van Kiekepoost en 
de commissie van kosters die niet betaald worden ondanks het feit dat het niet gaat 
om behoeftigen. 
4/08 burgemeester vraagt een verplaatsing van de dag waarop de prijzen in de 
Rodelijvekens worden uitgereikt, omdat hij op dezelfde dag deelneemt aan de 
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prijsuitreiking in het Lyceum. Hij wil absoluut de hr kannunik Papeleu plezieren met 
zijn aanwezigheid en vandaar zijn vraag tot verplaatsing naar ’s anderendaags. 
3/10 burgemeester schrijft dat Bouchel zijn functie als leraar farmaceutische 
scheikunde niet wil opnemen in de Ecole élémentaire de Medecine.  
3/10 voorgedrukte uitnodiging om deel te nemen aan eredienst en Te Deum nav de 
gunstige ontwikkelingen in de slag tegen de Russen en in het bijzonder de slag bij 
Moskou. 
5/11 burgemeester schrijft dat nav een brief van Orry la Roche alle vervolgingen 
van de hoofdaannemer “des tabacs du Dept de l’Escaut” gestaakt moeten worden.  
17/11 burgemeester vraagt Lammens langs te komen om te praten over de brief 
van Orry la Roche. 
26/11 burgemeester stuurt een brief van Pieter Boone die opzichter wil worden van 
de BG goederen te Drongen.  
1/12 voorgedrukte uitnodiging tot eredienst en Te Deum in de kathedraal nav de 
kroning van de keizer en de slag bij Austerlitz. 
 

18 1813 8/01 burgemeester vraagt waar de baggerspecie uit de Houtlei gestort mag 
worden. Hij hoopt dat BG de meersen achter de Bijloke aanduidt. 
13/01 burgemeester schrijft over de zaak Pernet. Wwe Pernet, cabaretiere in de 
Goudstraat zou 30 fr moeten betalen aan de verpleegster van de bijloke voor de 
verzorging van Eugenie Lauwers, prostituee, die aangehouden was bij genoemde 
Pernet wegens geslachtsziekte. De burgemeester merkt op dat Eugenie wegens 
koorts is gestuurd naar de Bijloke en Pernet dus niet hoeft te betalen. Eugenie 
werd verzorgd voor haar geslachtsziekte in de gevangenis en Pernet heeft die 
kosten betaald. 
18/01 burgemeester vraagt Lammens om langs te komen om een en ander te 
bespreken. 
19/01 burgemeester roept de kinderen van de Kulderschool en van de Blauwe en 
Rodelijvekens om aanwezig te zijn op de begrafenis van dame douairière Triest die 
een legaat voor de armen heeft gegeven. 
19/01 burgemeester vraagt de namen van de pachters ten behoeve van de 
boswachters. 
29/01 burgemeester vraagt inlichtingen over het resultaat van de 
pokkeninentingen.  
15/02 burgemeester stuurt de resolutie genomen ivm de pokkeninenting voor de 
behoeftigen  
3/03 burgemeester schrijft dat hij met voldoening heeft vernomen dat BG een gift 
gedaan heeft voor ‘destiné à monter et équiper les cavaliers”. 
3/03 burgemeester schrijft dat de sluis in het Capucijnenklooster hersteld dient te 
worden. 
16/04 burgemeester vraagt de begroting over 1814 op te sturen. 
5/05 burgemeester dringt aan op het toesturen van de begroting over 1814 
10/05 burgemeester vraagt twee (sic) overzichten :1) namen van de leraars aan de 
school voor geneeskunde, 2) de kosten van deze school, 3) de uitgaven gedaan 
door het comite central de vaccine.  
11/05 burgemeester stuurt een overzicht van de uitgaven in het 
Ouderlingengesticht dat hij ontvangen heeft van Mevr Vanderstraeten. 
12/05 burgemeester vraagt toelichting bij het verslag van de hoofdchirurg ivm met 
het aantal personen in de verschillende zalen. 
20/05 burgemeester vraagt Lammens om te komen praten over het budget van de 
Commissie. 
20/05 burgemeester nodigt uit tot een Te Deum nav de overwinning te Lutzen. 
11/06 voorgedrukte uitnodiging tot een eredienst nav de overwinning op de Pruisen 
en de Russen.  
18/06 burgemeester nodigt uit tot deelname aan de Sacramentsprocessie. 
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5/07 burgemeester vraagt uitleg over een post op de begroting mbt het zogen en 
de luiers van vondelingen. 
12/07 burgemeester of BG van plan op bezoek te gaan bij de nieuwe bisschop. 
14/07 burgemeester vraagt of ze al bij de bisschop zijn geweest en indien niet, wil 
hij samen met hen gaan. 
23/07 burgemeester schrijft over de vergoeding voor de uitgaven in het 
Ouderlingengesticht. 
12/04 voorgedrukte uitnoging tot een Te Deum nav de geboortedag van de keizer 
en het herstel van de eredienst in frankrijk. 
22/09 burgemeester vraagt inlichting over de situatie in het Kuldersgesticht. Vraagt 
of de rust is teruggekeerd, of de jongeren opnieuw aan het weefgetouw zitten, en 
of zijn instructies ivm het eten en de drank nagekomen worden, die tot nader order 
niet meer dan water en brood mogen zijn. 
22/09 burgemeester vraagt een kostenbegroting voor de schade nav de onrust 
(insubordinatie) bij de Kulders  
23/09 burgemeester vraagt een namenlijst van de Kulderleerlingen met vermelding 
van hun leeftijd, en enkele info over hun gestel en kracht. 
24/09 voorgedrukte uitnodiging tot Te Deum nav de overwinning behaald te 
Dresden op 26 en 27 aug. 
30/09 burgemeester nodigt Lammens uit om bij hem te komen. 
6/10 burgemeester vraagt info over het aantal begijnen in Groot en Klein Begijnhof, 
hoeveel een begijn moet betalen en wat de andere voorwaarden zijn om 
opgenomen te mogen worden. 
8/10 burgemeester meldt zijn afwezigheid op de komende vergadering en vraagt 
hem over de afloop van een aantal zaken (School voor Geneeskunde en verkoop 
bepaalde goederen) te informeren. 
13/10 burgemeester vraagt wat de houding is van BG ivm de betaling van de 
leraren van de gratis school voor geneeskunde. 
19/10 burgemeester meldt de budgettaire besluiten ten aanzien van BG 
30/11 burgemeester vraagt BG om het aantal apothekers op te voeren tot het 
reglementaire aantal vereist in de militaire ziekenhuizen, waar de gewonden 
militairen slechts laat in de namiddag hun medicatie krijgen ipv om het 
reglementaire 10 u. in de voormiddag. 
1/12 voorgedrukte uitnodiging om een Te Deum bij te wonen nav de herdenking 
van de kroning van de keizer en de slag bij Austerlitz. 
6/12 burgemeester vraagt een 2e geneesheer voor het militaire ziekenhuis in het 
Capucijnenklooster zoals gevraagd door geneesheer Vanderschelden. Dezelfde 
geneesheer meldt voorts dat ze nu soms twee gewonden per bed moeten 
plaatsen.  
13/12 burgemeester stuurt een brief van geneesheer Vanderschelden ivm de 
toestand in het Capucijnenziekenhuis. Met brief : onhoudbare toestand, dagelijks 
vindt men in hetzelfde bed een dode militaire naast een nog levende gewonde , er 
bestaat groot gevaar op het uitbreken van besmettelijke ziekten. 
18/12 burgemeester schrijft over het stro waarop de gewonden zijn aangevoerd, 
dat onmiddellijk buiten de stad verbrand moet worden. Idem geldt voor beddestro 
van de gewonden. Zo beletten we dat de armen het stro meenemen en ziektes 
uitbreken. 
16/12 burgemeester schrijft dat hij de kerk van Ekkergem heeft opgeëist om er een 
groot aantal gewonden te laten opnemen voor wie geen plaats is in het groot 
ziekenhuis. Vraagt ook vanavond nog verslag te komen uitbrengen over het 
bezoek van Lammens aan de Sint Pietersabdij en of de gewonden er goed zijn 
ondergebracht.  
16/12 burgemeester vraagt een lokaal waar de convalescerende militairen kunnen 
ondergebracht worden.  
28/12 burgemeester meldt dat de prefect instructies heeft gegeven om de St 
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Pietersabdij in te richten als nieuw bijhuis (van het ziekenhuis). In de schatting zijn 
de twee stookketels niet opgenomen. In 1809 zijn er vier nieuwe gemaakt voor de 
vijf bijhuizen die toen nodig waren. Gelieve mij vandaag nog te melden waar ze 
staan.  
27/12 burgemeester vraagt inlichtingen over het verbranden van het stro waarop 
zieken hebben gelegen. Gelet op de hoeveelheid kan dat uit de Bijloke eventueel in 
de hof verbrand worden. De Prefect heeft gemeld dat elk convooi aangekondigd 
worden en voorafgegaan door gezondheidsofficieren die het aantal zieken moeten 
melden. Blijven ze in gebreke dan zal ik de betrokken naar de gevangenis laten 
voeren.  

 
19 1814 12/01 burgemeester meldt dat xxx (gat in brief) zich aanbiedt als kandidaat voor de 

vacante plaats van “économe”, huisbeheerder. 
19/01 burgemeester meldt dat de huisbeheerders op hun plicht moeten worden 
gewezen. Het gebeurt dat gewonden en zieken op straat moeten blijven liggen 
omdat ze niet toegelaten worden tot de ziekenhuizen. Dat veroorzaakt onrust bij de 
bewoners in de omgeving. Eergisteren nacht zijn 80 gewonden in 6 wagens 
aangevoerd via de Keizerpoort en na afwijzingen uiteindelijk toegelaten in het groot 
hospitaal. Nochtans was de instructie dat de gewonden naar het Klein Begijnhof 
dienden gevoerd en de zieken naar de Capucijnen.  
21/01 burgemeester vraagt of de boot met steenkool voor de bevoorrading van 
Walcheren die hij heeft tegengehouden en eigendom is van Honoré Blassiau uit 
Condé inderdaad verkocht is voor de werking van de hospitalen van Gent. 
13/03 burgemeester nodigt de gestelde burgerlijke en militaire lichamen uit om om 
vandaag 5 u in Sint Jacobskerk een Te Deum bij te wonen ter bedanking van de 
“éclatante victoire que la grand arméé des hautes puissances alliées vient de 
remporter sur celle commandée par Napoleon en persoone.”. Tekent Verhegghen. 
14/03 burgemeester nodigt de gestelde burgerlijke en militaire lichamen uit om om 
vandaag 11.30 u in Sint Jacobskerk een Te Deum bij te wonen ter bedanking voor 
de nieuwe overwinning van de geallieerde troepen en de inname van Parijs. Tekent 
Verhegghen 
sd 1814 burgemeester wenst vandaag voor 3 uren te vernemen hoe hoog de 
schuld van de Franse staat is ten aanzien van BG. Tekent Verhegghen.  

 

 

Briefwisseling uitgaande van Philippe De Lens, comte du saint empire romain. 
(Gent 6/01/1765 - Gent 20/03/1830) 

 
20 1814 13/03 uitnodiging tot bijwoning van Te Deum in Sint Jacobs ter viering van zijne 

majesteit Alexandre 1e keizer van alle ruslanden.  
5/04 verzoek tot levering van ledige vaten (50 futailles vuides) op de Recolletenlei 
tegenover café “La Glaive” . De vaten worden geleend en achteraf teruggeven 
“sont demandées à l’effet de servir au transport d’eau douce pour 
l’approvisionnement de la flotte anglaise”. ‘Les devront être rincées aux chiques et 
au clair » Ze mogen geen inhoud hebben groter dan 200 liter en geen bier of azijn 
bevat hebben.  
7/04 zelfde verzoek als dat van 5/04 
9/04 uitnodiging tot bijwoning in St Baafs van Te Deum n.a.v. de overwinning van 
de ‘armées des hautes puissances” en de inneming van Parijs. Getekend de 
Crombrugge 
10/04 uitnodiging ot bijeenkomst op stadshuis om daarna in stoet naar St Baafs te 
stappen voor een Te Deum n.a.v. de wapenstilstand en het aftreden van Napoleon 
Bonaparte.  
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18/04 burgemeester vraagt aan BG 500 compleet uitgeruste bedden bestemd voor 
de kazernering van het regiment jagers te voet van de prins van Arenberg. Er volgt 
eerst een expertise van het beddegoed en bed.  
25/04 melding dat er 200 zieke Engelsen naar het militair ziekenhuis komen.  
26/04 verzoek om zo snel mogelijk een “état des créances de votre administration 
à la charge du Gouvernement” op te stellen”.  
26/04 stuurt een petitie door van Augustin Cornit om opgenomen te worden in een 
burgerlijk godshuis.  
5/05 melding dat er meer dan 500 zieke militairen op komst zijn voor opname in het 
militair ziekenhuis. 
5/05 melding dat het voormalige capucijnenklooster weer vrijkomt en ter 
beschikking staat van BG. 
16/05 verzoek om de levering in ontvangst te nemen van 300 matrassen en 300 
hoofdkussens (traversins) gemaakt door Corneille van Langhenhove. (met brief 
van 21/04 inhoudende de schatting en expertise op tegenspraak van roerende 
goederen uit het militair ziekenhuis op het Akkergemplein ) 
10/06 uitnodiging om vanuit stadhuis in processie naar St Baafs te gaan voor een 
hoogmis en H. Sacramentprocessie.  
11/06 stuurt een brief met de opmerkingen van Ferd. Tousseyn (?) over zijn 
benoeming tot apotheker van het Groot Begijnhofhospitaal.  
24/06/ uitnodiging om samen te komen in het stadshuis en vandaar in stoet te 
stappen naar de Brugsepoort om de aankomst af te wachten van de Keizer van 
Rusland, de Koning van Pruisen en vele andere illustere notabelen. 
25/06/ uitnodiging tot een Te Deum “pour la rentrée du souverain pontifié dans ses 
Etats et pour les biensfaits signalés dont il a plu à Dieu de combler son église ». 
26/06 uitnodiging om ‘s morgens om 8 u in het stadhuis aanwezig te zijn om in 
stoet de Keizer aller Ruslanden tegemoet te gaan.  
4/07 uitnodiging om over belangrijke zaken te confereren. 
5/07 stuurt een brief door van de Intendant.  
10/08 vraagt dringend een zeer exact overzicht van het aantal zieken (en totaal 
mogelijke aantal) en het materiaal in het militair ziekenhuis.  
11/08 BG kan geen aanspraak maken op een tol op de schepen die door de 
ketelvestsluis (ecluse des chaudrons) komen. Deze is destijds afgeschaft door art 
18 van 28 mess jaar XIII. Voorlopig blijven deze wetten gehandhaafd. 
13/08 vraagt dringend toezending van de staat van de situatie in het militair 
ziekenhuis. 
13/08 burgemeester meldt met verbazing dat de wedde van de leraars van de 
Ecole de médecine sedert 1/08/1813 niet meer zijn betaald. BG had dit geld van de 
overheid gekregen en dat mocht uitsluitend gebruikt worden om de leraren te 
betalen. 
30/08  burgemeester anwoordt op het antwoord van BG op zijn brief van 
13/08/1814   
2/09 verzoek tot opname in de Kulderschool van een achtergelaten kind Gaspard, 
zoon van Catherine cabaretiere. Hij zou in Antwerpen  in het Paeterstraetjen 
gewoond hebben, geen vader hebben, en zou met een voertuig (chaise) van de 
Gouden Appel uit Antwerpen zijn gekomen en hier in Gent achtergelaten.  
8/09 burgemeester meldt dat de Prins van Oranje naar Gent komt en er een kans 
bestaat dat hij een van BG instellingen wil bezoeken. Twee exemplaren 
19/09 meldt de vraag van de brandweercommandant om zieke brandweermannen 
gratis te laten verzorgen zoals de behoeftigen van de stad.  
19/09 burgemeester meldt dat er een centraal ziekenhuis wordt opgezet op kosten 
van de Engelse regering voor een Hanoveriaanse troepenmacht. Er zijn reeds 
goederen en medicamenten geleverd. Een Hanoveriaanse officier heeft de 
beschikking gevraagd over een keuken en het gebruik van twee stookketels. 
24/09 burgemeester meldt dat Jean Degraeve huurder van een BG appartement in 



Commissie van Burgerlijke Godshuizen BG 5 – Briefwisseling burgemeester stad Gent 

 

 16 

het beluik van Sint Jacobsgodshuis een aanvraag heeft gedaan om in het huis een 
café te openen. 
8/10  burgemeester meldt dat hij nog geen bericht heeft gekregen over de vraag 
van Jean Degraeve 
13/10 burgemeester meldt dat de Engelse regering besloten heeft een eigen 
hospitaal op te zetten in het militair ziekenhuis voor haar Hanovergarnizoen en 
vraagt om 100 beddenframes en een stookketel om soep te maken, vier stoelen, 
twee tafels voor het bureau.  
8/10 burgemeester meldt dat een officier van het hoofdkwartier van de Engelsen 
zich beklaagt over de grootte van en de koude in de ziekenzalen. BG zou moeten 
zorgen voor kleinere lokalen of kachels installeren die een behaaglijke temperatuur 
mogelijk maken.  
20/10 de chirurg-majoor van de Hanoverianen heeft zich beklaagd over de koude 
in het hospitaal. De burgemeester vraagt zo snel mogelijk kachels te laten 
plaatsen. 
11/11 burgemeester meldt dat de colonel van de Husards van Luneburgemeester 
een zaal vraagt voor een religieuze dienst voor de soldaten. De grote zaal van het 
Stadhuis is alle zondagen bezet door de Hanoveriaanse infanterie en de 
burgemeester vraagt of BG wil instemmen met het gebruik op zondag van de 
(leegstaande) voormalige Capucijnenkerk.  
29/11 burgemeester vraagt om hem de sleutels van de Capucijnenkerk morgen 
voor 9 u te bezorgen. 
7/12 burgemeester vraagt dringend matrassen voor de zieke Hanoveriaanse 
soldaten in het hospitaal.  

 
21 1815 2/02 uitnodiging om te verzamelen in het stadhuis en vandaar per stoet naar St 

Baafs te gaan voor een Te Deum n.a.v. bevrijding van de stad. 
3/02 de clerus weigert het Te Deum te zingen en de viering gaat dus niet door. 
15/02 de burgemeester meldt dat de Intendant van het Dept de vragen aan de 
Commissaire Général de l’intérieur voorlegt. 
18/03 uitnodiging om te verzamelen in het stadhuis en vandaar per stoet naar St 
Baafs te gaan voor een Te Deum n.a.v. de troonbestijging van Prins van Oranje. 
6/04 dringende uitnodiging om het budget in te dienen. 
26/04 de burgemeester vraagt de Capucijenkerk te lenen aan de Engelsen die een 
veel te grote aanvoer van materiaal willen onderbrengen in een groot magazijn. 
13/05 burgemeester vraagt dringend een begroting van BG voor 1816 
13/05 burgemeester meldt dat de Lieutenant Général gouverneur de la ville de 
onmiddellijke ingebruikstelling van het militair hospitaal eist. Indien niet tijdig klaar 
zullen gewonden bij burgers moeten ondergebracht worden. (met betrokken brief) 
25/05 burgemeester meldt dat de fortificaties van de stad de incorporatie van het 
eiland aan de Brugsepoort vereisen. De Decker en Goethals zullen een schatting 
gaan doen. 
26/05 uitnodiging om te verzamelen in het stadhuis en vandaar per stoet naar St 
Baafs te gaan voor een plechtige mis en mee stappen in H. Sacramentprocessie. 
7/06 burgemeester vraagt de kerk van Sint Jan in d’Olie ter beschikking van het 
Engelse commissariaat te stellen voor de opslag van militair materiaal. 
20/06 burgemeester vraagt de bevolking linnen en kleine reepjes stof (de la 
charpie) ter beschikking van de hospitalen te stellen. BG zou dit materiaal moeten 
in ontvangst nemen en de namen te noteren. 
25/06 burgemeester roept BG samen om te confereren over de in te zetten 
middelen voor de werking van de militaire hospitalen. 
6/07 de burgemeester meldt dat de “demi-fournitures” bestemd voor de schurftigen 
(galleux) vol ongedierte zaten. Laat ze meteen ophalen en lever andere die ook 
gewassen zijn. 
18/07 burgemeester vraagt op bevel van de gouverneur om aan de kolonel van het 
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2 (11) bataljon (bataillon milice) 20 demi-fournitures voor de schurftigen en de 
geslachtszieken van het betrokken bataljon te leveren. De stad heeft dat niet en 
doet een beroep op BG die vandaag te leveren, want de zieken zijn bij burgers 
ondergebracht.  
14/08 uitnodiging om te verzamelen in het stadhuis en vandaar per stoet naar St 
Baafs te gaan voor een mis n.a.v. van tenhemelopneming. 
14/08 burgemeester vraagt welke hoeveel demi-fournitures aan de verschillende 
gekazerneerde bataljons zijn geleverd. 
19/09 burgemeester meldt dat BG bij gunst van de Koning 10.000 fr zal ontvangen.  
11/10 burgemeester meldt dat bij de jongste leveringen van demi-fournitures aan 
het 11e bataillon milice geen linnendekens maar dekens in poetskatoen (étoupe) 
werden geleverd wat niet geschikt is voor het koudere seizoen. Ze zijn moeten 
worden vervangen door oude linnendekens. Ik kan de gevraagde 32 oude 
linnendekens niet leveren en vraag dat BG dit doet. 
24/10 burgemeester geeft toestemming voor het maken van een deuropening in de 
muur van het beluik van BGs administratie rechtover de rue du Chantier.  
16/11 burgemeester meldt dat volgende zaterdag 18/11 het de feestdag is van de 
Koning en vraagt dat alle BG scholen die dag vrij zouden geven aan hun 
leerlingen.  
22/11 (vier brieven) vragen ivm het gebruik van het Capucijnenklooster om er 
geschut overdekt op te stellen (batterie d’artillerie). Gelieve de sleutel te brengen 
bij kolonel Muller die in het Posthotel verblijft.  
23/11 de sleutel niet aan de kolonel maar op het stadhuis afgeven. Luitenant 
generaal Muratussewitz is ervan op de hoogte dat het Gravenkasteel niet geschikt 
is voor het geschut, omdat het niet beschut kan worden opgesteld  
14/12 (twee brieven) burgemeester vraagt beschikking over Capucijnenklooster 
voor de “infirmerie régimentaire”. De bestaande zit overvol en in de kazernes is er 
geen ruimte voor. Het gaat er nog erger aan toe in de militaire gevangenis in het 
Alexianenklooster.  
6/12 (twee brieven) burgemeester vraagt dat de Capucijnenkerk ter beschikking 
wordt gesteld van de "colonel directeur de l’artillerie". De Coninck staatsraad 
Gouverneur Oost-Vl vraagt onmiddellijk huur à 25 fr per maand van de 
Capucijnenkerk om er une batterie de l’arméé mobile op te stellen.  

 
22 1816 3/01 brief ivm de huur van een gedeelte van het Capucijnenbeluik (enclos) Het 

gaat om de drie gangen boven, de kamers van de voormalige bewaker Moerman, 
de keuken, de eetzaal en de kleine koer in het midden. De ingang van de infirmerie 
gebeurt via de deur naast die van de papiermolen "sera par la porte tenant à celle 
du Moulin à Papier", de tuin blijft ongebruikt. 
5/01 burgemeester stuurt een dubbel van de schatting van de huurwaarde van het 
Capucijnenklooster dat gebruikt zal worden als "infirmerie régimentaire".  
5/01 burgemeester vraagt dringend de begroting van BG 
27/02 burgemeester vraagt waarom BG de ontruiming van het Capucijnenklooster 
heeft gevraagd aan Van Asperen, "lieutenant au corps Royal du Génie". 
11/03 burgemeester meldt dat een muur van een woning in de Wellinckstraat 
bewoond door Jacques Philippe Rottier op instorten staat. De woning is eigendom 
van BG. 
12/03 de aartshertogen Jean en Louis komen op bezoek in de stad. BG dient de 
nodige maatregelen te treffen voor een goede ontvangst in haar gebouwen. 
3/04 de burgemeester vraagt een vergadering over een aantal zaken. 
9/05 de burgemeester meldt dat de Bijlokefoor op de Oude Houtlei vanaf volgend 
jaar beter  gehouden wordt in het oude lokaal dat haar naam draagt (Bijlokebleuik) 
“dans l’ancien local dont elle porte la dénomination [enclos de la Biloque]”. 
16/05 de burgemeester vraagt een bijkomende levering van 20 demi-fournitures 
bestaande uit kussens en stromatrassen voor de infirmerie régimentaire. 
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1/07 de burgemeester meldt de klachten over het misbruik van het 
Waterstaatschap aan de Provinciegouverneur zijn doorgegeven. 
15/06 de burgemeester meldt dat hij de nodige opdrachten heeft gegeven ivm de 
leerlingen van de BG scholen die deelnemen aan de processie van het H. 
Sacrament.  
16/06 de burgemeester meldt dat men de buurtwegen op Roygem aan het 
herstellen is en dat het puin van de afgebroken woningen in de 2e sectie niet naar 
elders mag gevoerd. Na de werken mag het puin weer naar de vesting (remparts) 
achter het Groot-Begijnhof. 
17/06 de burgemeester nodigt uit om aanwezig te zijn in de Kathedraal voor een Te 
Deum om den Here te danken voor het bespaarde onheil. 
6/09 De "commissaire général chargé du Culte réformé" meldt aan de 
burgemeester dat het Alexianenklooster niet geschikt is voor de protestantse 
eredienst, beter is het voormalige Capucijnenklooster. Welke prijs vraagt BG in 
geval van huur of verkoop? 
20/09 de burgemeester meldt dat er toestemming is voor “placer deux montres 
vitrées sans saillie” voor het huis nr 3 van de Brugsepoortstraat. 
20/09 de burgemeester meldt dat er toestemming is voor de bouw van “pavillon 
saillant dans un jardin dépendant de l’enclos de l’hospice des tisserands donnant 
vue sur le haut-Escaut”. Waterstaat moet ook toestemming geven vermits het 
paviljoen een stuk uitkraagt over de Schelde “qui fait partie de la grande 
navigation”. 
21/09 de burgemeester meldt dat de argumenten achter de weigering om de 
Capucijnenkerk over te dragen voor de protestantse eredienst weinig plausibel zijn. 
Morgen stuur ik een expert voor de schatting. 
28/09 nieuwe uitnodiging voor een schatting van de Capucijnenkerk. Met verslag 
(beschrijving) van de BG schatter Joseph Jean de Hoon over zijn expertise met 
Pierre de Broe en Jean Bpte van de Capelle schatters in naam van de stad. 
7/09 de burgemeester meldt dat de Gouverneur een derde expert heeft aangesteld 
voor de schatting van de Capucijnenkerk en de twee kapellen.  
15/10 de burgemeester meldt dat de schatter Velleman geweigerd heeft en dat hij 
een nieuwe heeft aangeduid. 
18/10 de burgemeester meldt dat alle stukken ivm een ruzie tussen BG en 
Weldadigheidsbureau aan de gedeputeerde staten van de prov. O-Vlaanderen zijn 
overgemaakt. 
19/10 uitnodiging tot een Te Deum in de kathedraal ter bedanking van de 
overwinning op de Algerijnen. 
4/09 de burgemeester meldt dat er geen bezwaren zijn tegen het voorstel van BG 
om de ingangsdeur van het huis van BG gelegen in de Bijlokestraat nr 1 en 
bewoond door de Smet te verplaatsen.  
12/12 de burgemeester meldt dat BG zich moet houden aan de boekhoudkundige 
voorschriften en dat met BG’s bezwaren daartegen geen rekening zal worden 
gehouden. 

 
23 1817 14/02 burgemeester schrijft dat het Min van BinZ met straffen dreigt als niet tijdig 

de begroting ingediend wordt.  
3/03 burgemeester schrijft dat hij de brief met de begroting niet ontvangen heeft en 
vraagt een nieuwe verzending.  
3/03 burgemeester schrijft dat er niets aan de aanbesteingsvoorwaarden is 
gewijzigd en dat de baggerspecie uit de Oude Houtlei naar de weiden achter de 
Bijloke zullen worden gevoerd.  
8/03 burgemeester nodigt uit om zondag naar een Te Deum te komen naar 
aanleiding van de geboorte van een prins van Oranje. 
13/03 burgemeester stuurt twee certificaten.  
24/03 burgemeester vraagt het beheersverslag (compte de gestion) over 1815 van 
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de Ontvanger van BG op voor controle. 
25/03 burgemeester stuurt een omzendbrief van de prov. Gouverneur op. 
3/04 burgemeester zal iemand sturen om enkele begrotingsartikelen te bespreken. 
5/04 stuurt een copie conforme van een prov besluit ivm omruiling van goederen 
van BG en Vaernewyck en Story. 
7/04 burgemeester stuurt een copie conforme ivm de overdracht van de hr Jacques 
Van Goethem. 
23/04 burgemeester stuurt een certificaat waaruit moeten blijken dat de “Ecole de 
Ste Marie” nog altijd bestaat en nooit is ontbonden.  
24/04 burgemeester wenst alle militaire materiaal samen te brengen in een lokaal 
m.n het Capucijnenklooster. Hij vraagt een voorstel van huurovereenkomst. (met 
rekeningoverzicht van de opbrengst van het Capucijnenklooster, zijnde 3746,06 fl) 
28/04 burgemeester vraagt een huurovereenkomst op te stellen voor een bedrag 
van 1500 fr per jaar. 
30/04 burgemeester stuurt het huurvoorstel met zijn goedkeuring terug. 
30/04 burgemeester stuurt goedgekeurde begroting van BG terug. 
8/06 burgemeester nodigt BG uit om mee op te stappen in de processie naar 
aanleiding van ‘la fête Dieu”. 
12/06 burgemeester vraagt copies conformes van de huurovereenkomst 
10/06 burgemeester meldt dat de herder Jean Cornelis zijn schapen niet meer mag 
hoeden op de Begijnenvest, ondanks de toelating van BG die in strijd is met een 
ordonance de police.  
17/06 burgemeester nodigt uit tot een Te Deum naar aanleiding van de 
herdenkingsviering van de overwinning bij Waterloo.  
30/06 burgemeester stuurt zijn goedkeuring van de lasten en voorwaarden 
"charges et conditions" voor de verhuring van de standplaatsen op de Bijlokefoor in 
het beluik van de Bijloke. 
9/07 burgemeester nodigt uit om samen te komen op het Stadhuis om in stoet de 
Koning der Nederlanden tegemoet te gaan. 
10/07 burgemeester stuurt zijn goedkeuring voor de verhuring van goed te Eeklo, 
Waarschoot, Lembeke en andere gemeenten. 
24/07 burgemeester vraagt vaststelling van dag en uur “pour faire la reprise … du 
quinquina (quinquénnat) qui d’après le voeu émis par le conseil municipal … est 
accordé à votre administration (BG) ». (? Vijfjarige bestuurswissel) 
28/07 burgemeester stuurt zijn goedkeuring van het pv ivm de verhuring van de 
standplaatsen op de Bijlokefoor van 1817. 
11/08 burgemeester stuurt de twee goedgekeurde lastenkohieren terug ivm de 
verhuring van diverse goederen. 
13/08 burgemeester nodigt BG uit tot een mis en processie n.a.v. de 
tenhemelopneming van Maria. 


