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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1797-1806
Uitgaande briefwisseling van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (BG) 
De beschrijving wordt voorafgegaan door het oude briefnummer.
Voor de overeenkomstige brieven uitgaande van de prefect zie BG 6
Op de achterkant van veel stukken staan pachtregistraties voor de periode 1806-1820
1 24 Germinal 

jaar VI
BG aan burger Muynk te Nazaret die aange-
spoord wordt om heden het blauw huys te 
verlaten.

2 jaar VI BG aan gemeentebestuur. De heer J. Lijssens 
belast met onderhoud van 2 kinderen heeft 
ons hulp gevraagd na de dood van zijn vrouw. 
Dergelijk geval is voor Weldadigheid.

3 12 Brumaire
jaar VI

14 - BG aan directeuren van godshuis Sint 
Laurentius. Het geschonken patrimonium van 
dit godshuis is enkel bestemd voor onderhoud 
van zieke armen. De nazaten kunnen daar 
geen aanspraak meer op maken, ook al zijn 
er sommigen nu directeur van idem. Gelieve 
uw rekeningen over te leggen.

4 12 Brumaire
jaar VI

15 - BG aan de directeur van de Armenkamer 
Gent over de eisen van Armenkamer te Loke-
ren aangaande een verlaten kind.

5 14 Brumaire
jaar VI

16 - BG aan de directie van het Huybrecht-
godshuis. BG heeft Cannoyelle, kath. priester, 
toestemming gegeven om erediensten op te 
voeren in de kapel. 

6 14 Brumaire
jaar VI

17 - BG aan gemeentebestuur. BG vraagt 
meer inlichtingen over maatregelen te nemen 
ten aanzien van de verminkten van een op-
stootje in de stad in 1789

7 18 Brumaire
jaar VI

18 - BG aan directeur. burgerlijk Godshuis 
Bijloke. Bepaalde personen lopen daar nog 
rond in religieuze kledij, wat verboden is door 
de wet van 18/08/1792 

8 18 Brumaire
jaar VI

19 - BG aan directeur burgerlijk godshuis 
Groot Begijnhof. Het Begijnhof valt niet buiten 
de wet op de opheffing van religieuze orden 
en seculiere en lekencongregaties.
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9 20 Brumaire
jaar VI

20 - BG aan gemeentebestuur van Nazareth. 
De Bijloke wordt gesommeerd fonciere be-
lastingen te betalen. BG is pas enkele dagen 
geïnstalleerd en kent haar financiële middelen 
nog niet. 

10 20 Brumaire
jaar VI

21 - BG aan burger Geernaert te Eeklo. BG 
waarschuwt hem dat hij moet stoppen met 
houtkap in het bos Boschgewest eigenDomei-
nenvan het Alexianengodshuis.

11 22 Brumaire
jaar VI

22-23 - BG aan directeur Kulderschool. BG 
geeft opdracht om de minderjarige zoon van 
Jerome Tricot en Therese Françoise Corret (° 
St Baafs 1791) op te nemen.

12 24 Brumaire
jaar VI

27 - BG aan directeur Poortakker. BG on-
derstreept de gevolgen van de wet van 
18/08/1792 in verband met de opheffing van 
de religieuze ordes …

13 26 Brumaire
jaar VI

28 - BG aan directeur Huybbrechtgodshuis. 
Jeanne Martens moet opgenomen worden in 
het godshuis.

14 26 Brumaire
jaar VI

29 - BG aan het Vrouwenwezenhuys in ver-
band met opname van Marie Joseph Provot 
weduwe joss François de Bruyne. 

15 27 Brumaire
jaar VI

32 - BG aan gemeentebestuur. J. Geenaert uit 
Eeklo meldde dat hij opnieuw hout zou kap-
pen in Boschgeweste. Op grond waarvan mag 
hij dit doen?

16 26 Brumaire
jaar VI

31 - BG aan directeur Godshuis Bijloke met 
oproep de rekeningen over te leggen.

17 26 Brumaire
jaar VI

30 - BG aan directeur Poortakker met oproep 
de rekeningen over te leggen.. 

18 29 Brumaire
jaar VI

33-34 - BG aan burger J. Hervier met melding 
dat hij benoemd is tot officier de santé des 
hospices civils pour le traitement des mala-
dies internes. 

19 5 Frimaire
jaar VI

35 - BG aan Vispoel, bedienaar van de katho-
lieke eredienst, die verzocht wordt zijn woning 
of logement in het hospice civil de Miséricorde 
te verlaten, aangezien hij daar geen recht 
meer op heeft.
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20 12 Frimaire
jaar VI

37 - BG aan de econome de l’hospice civil 
de la fraternité. Er kan niet langer toegestaan 
worden dat middelen van het godshuis ge-
bruikt worden voor particuliere doeleinden. 
Voortaan zullen de abdis van de Bijloke en 
de ex religieuzen mede aan één tafel aanzit-
ten als de andere interne medewerkers. De 
privévoorraden moeten afgegeven worden 
en de sloten van de voorraadkamers moeten 
vervangen worden. 

21 jaar VI 37 - Men vraagt een staat in verband met het 
gebruik van de paarden in de Bijloke evenals 
een staal van het linnen dat gebruikt wordt 
voor de lakens van het algemeen hospitaal.

22 16 Frimaire
jaar VI

13 Frimaire
jaar VI

36 - BG aan burger Vispoel, wiens verzoek 
om een kamer te huren in het hospice ci-
vil des droits de l’homme nr. 18 afgewezen 
wordt. 
38 - BG stuurt aan Gemeentebestuur de 
naamlijst van alle bedienden en geneesheren. 
Vragen ook een opvolger voor B. Londen die 
ontvanger was.

23 16 Frimaire
jaar VI

40 - BG aan burger Eechoute ontvanger van 
de fonciere belasting te Nazareth in verband 
met belasting van de Bijloke.

24 18 Frimaire
jaar VI

41 - BG aan de Armenkamer te Lokeren. Het 
verlaten kind is van vreemde ouders en de 
moeder woont opnieuw in Lokeren, dus komt 
het ten laste van de gemeente Lokeren.

25 19 Frimaire
jaar VI

42 - BG nodigt directeur Groot Begijnhof en 
Sint-Laurentiusgodshuis uit om de rekeningen 
voor te leggen.

26 23 Frimaire
jaar VI

44 - BG vraagt bevestiging aan het gemeen-
tebestuur om de benoeming van JJ. Jouret tot 
ontvanger van de commissie te bevestigen.

27 jaar VI 45 - BG vraagt aan de directeur Groot Be-
gijnhof om alle eigendomsbewijzen en docu-
menten in verband met het godshuis terug te 
vinden en af te geven.
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28 29 Frimaire

jaar VI
47 - BG aan de commissaire du Directoire 
près de l’administration centrale du dépt 
Schelde. Er gebeuren vernielingen in een bos 
van het voormalige Klein Begijnhof te Munte. 
Wij schrijven naar de directrice van het Klein 
Begijnhof om uitleg.

29 jaar VI 48 - BG aan agent municipal van Oosterzeele 
over de vernielingen in een bos te Munte.

30 29 Frimaire
jaar VI

49 - BG aan De Vulder landbouwer te Maria 
Lierde in verband met de houtkap rond hun 
hoeve eigenDomeinenvan Klein Begijnhof.

31 29 Frimaire
jaar VI 

50 - Aan gemeentebestuur. Wij vernemen dat 
er een houtkap plaats heeft in Eeklo en dat 
daarbij onder andere gekapt wordt in een bos 
eigenDomeinenvan het Riche Hopital soeurs 
noirs et Alexins.

32 3 Nivôse
jaar VI

51 - BG aan gemeentebestuur over het stor-
ten van een persoonlijke borgsom door Jou-
ret.

33 4 Nivôse
jaar VI

52 - BG aan minister Binnenlandse Zaken 
Letourneux vraagt een kopie van de wet op 
de boekhouding van verlaten kinderen.

34 - 53 - BG aan Hopsomer vrederechter van 
Wetteren. Er zijn maatregelen nodig om de 
vernielingen in een bos te Wetteren eigendom 
van het begijnhof (‘groot’ doorstreept).

35 12 Nivôse
jaar VI

55 - BG aan gemeentebestuur over de aan te 
nemen houding naar aanleiding van de wet 
van 16 vend an V ten aanzien van de perso-
nen die na afschaffing van de religieuze en 
lekencorpaties in de instelling zijn gebleven, 
maar overtollig zijn geworden.

36 23 Nivôse
jaar VI

56 - BG aan Mijs, commissaire du directoire 
près de l’admin municipal du canton de Gand. 
BG stuurt een kopie van een verklikkerbrief en 
vraagt bestraffing daders van de vernielingen.

37 26 Nivôse
jaar VI

57 - BG aan Hopsomer (Wetteren) over hout-
kap in bos dat aan BG toebehoort

38 1 Pluviôse
jaar VI

59 - BG meldt aan … dat de zegels gelegd 
zijn op de roerende goederen van de burger-
lijke godshuizen door de douane. 

39 7 Pluviôse
jaar VI

60 - BG aan Goethals. Op een aantal brieven 
aan zijn voorganger is nog steeds niet geant-
woord.
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40 7 Pluviôse
jaar VI

61 - BG aan de Armenkamer van Lokeren in 
verband met een verlaten kind, Sanders, dat 
wettelijk niet door BG Gent opgenomen kan 
worden.

41 8 Pluviôse
jaar VI

62 - BG aan gemeentebestuur over de goed-
keuring van de openbare aanbesteding (bij 
afslag) die aan Van Lokeren is toegewezen in 
verband met levering geneesmiddelen.

42 9 Pluviôse
jaar VI

63 - BG meldt aan gemeentebestuur dat 
iedere decade de deuren van de voormalige 
douane (in Bijloke?) een aantal dagen ge-
sloten zijn. Behoeftigen kunnen zich dan niet 
aanmelden voor hulp. 

43 9 Pluviôse
jaar VI

9 Pluviôse
jaar VI

64 - BG meldt dat een hoeve gewezen eigen-
Domeinenvan Rijke Hospitaal onterecht in het 
7e lot van de verkoop van nationale goederen 
is opgenomen. 
65 - BG aan burger Meyer président de l’adm. 
Centr du depart de l’Schelde. Een hoeve 
gewezen eigenDomeinenvan Rijke Gasthuys 
is onterecht in het 7e lot van de verkoop van 
nationale goederen opgenomen.

44 13 Pluviôse
jaar VI
13 Pluviôse
jaar VI

66 - BG aan de leverancier van geneesmidde-
len voor de godshuizen. 
67 - BG aan de vorige leverancier van ge-
neesmiddelen voor de BG godshuizen

45 13 Pluviôse
jaar VI

68 - BG aan de 8 officiers de santé meldt dat 
Van Lokeren de nieuwe leverancier van ge-
neesmiddelen is.

46 19 Pluviôse
jaar VI

69 - BG aan gemeentebestuur. De directeur 
van de nationale domeinen heeft de zegels 
gelegd op de roerende goederen van de kapel 
van de Blauwejongens. Wij hebben hier een 
brief die dat verbiedt.

47 19 Pluviôse
jaar VI

19 Pluviôse
jaar VI

70 - BG meldt aan Hermand dat de nationale 
domeinen de zegels hebben gelegd op de 
roerende goederen van de kapel van de Blau-
wemeisjes.
71 - BG aan Eeckhoute receveur de la con-
tribution foncière van canton Nazareth met 
melding aan de ontvanger van de commissie 
Jouret het geld beschikbaar heeft.
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48 21 Pluviôse
jaar VI

72 - BG aan de ontvanger de l’enregistrement 
te Deinze. In verscheidene brieven heeft 
Louis Van Damme voormalig ontvanger van 
het gasthuis Hebbrecht de opgehaalde pacht-
gelden, opgeëist. 

49 24 Pluviôse
jaar VI

74 - BG aan ?Dachicourt? huurder van een 
woning van gasthuis nr. 25 op de Kouter. We 
hebben de voorwaarden van burger Lienard 
als volgende huurder aanvaard. 

50 26 Pluviôse
jaar VI

75 - BG aan gemeentebestuur. De verkoop 
van onroerend goed van BG zou desastreuze 
gevolgen hebben voor de behoeftigen. De 
pachtgelden zorgen voor continue inkomsten 
die de ambachtslieden nodig hebben als ze 
eenmaal oud zijn geworden en niet meer kun-
nen in hun onderhoud voorzien. 

51 29 Pluviôse
jaar VI

76 - BG aan Blommaert econome de l’hospice 
nr. 9 dit Tisserand (Wollewevers). De Paepe, 
katholiek priester, is blijven wonen in het gas-
huis, wat wettelijk niet kan. 

52 29 Pluviôse
jaar VI

77 - BG aan Mijs. BG verklaart dat zij 25 citoy-
ennes lekenzusters van de Bijloke, de perso-
nen van de congregaties van de Alexianen en 
de zwarte zusters en de 3 ex religieuzen van 
het Sint-Laurentiusgasthuis behouden hebben 
als strikt noodzakelijke werknemers. Gelieve 
maatregelen te nemen om de abdis en de 
ex religieuzen van de Bijloke, en die van het 
Sint-Jan in d’Olie met nog 7 ex religieuzen uit 
te zetten.

53 1 Ventôse
jaar VI

78 - BG schrijft dat de zegels gelegd door de 
nationale domeinen, verwijderd moeten wor-
den.
Onderaan : Frans de Bakker in Sint-Antonius 
wordt gemeld dat Haeck instaat voor de over-
brenging van de “frénétiques” (razenden) en 
hij hem moet helpen.

54 1 Ventôse 
jaar VI

79 - BG aan Harmand. BG beklaagt zich over 
het overdreven ijver om ook op de vrijgestelde 
goederen van BG de zegels te leggen. 
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55 4 Ventôse
jaar VI

80 - BG aan directeur godshuis nr. 19 Sint-
Laurentius. De goederen van deze stichting 
zijn geen particuliere eigenDomeinenvan de 
nazaten van de stichters. Ook mogen er geen 
zegels door Nationale Domeinen op gelegd 
worden. 

56 4 Ventôse
jaar VI

81 - BG vraagt aan Harmand om de zegels 
weg te nemen in Sint-Catharina, Blauwe 
Meysekens, Sint-Jacobs en de wachters te 
verwijderen en sleutels terug te geven van 
Apostolinen, Capotteschool.

57 8 Ventôse
jaar VI

82 - BG aan Weldadigheid. BG kan niet ak-
koord gaan met “voorstel” in verband met de 
personen die opgenomen kunnen worden in 
de godshuizen.

58 8 Ventôse
jaar VI

83 - BG aan Centrale administratie van het 
Dept Schelde. We worden tegengewerkt door 
leden van de administratie die geen job heb-
ben kunnen vinden binnen BG. Wij verzoeken 
u dringend in het algemeen belang om ons 
statutair kader te bevestigen. 

59 9 Ventôse
jaar VI

84 - BG aan Mijs. De overbodige ex religieu-
zen in de Bijloke en Sint-Jan in d’Olie moeten 
uitgezet worden.

60 14 Ventôse
jaar VI

85 - BG aan Dubosch. Melding over het 
aantal personen in de Bijloke en Sint-Jan in 
d’Olie.

61 17 Ventôse
jaar VI

86 - BG aan directeur Voldersgodshuis nr. 
11 om verslag te komen uitbrengen over de 
rekeningen.

62 17 Ventôse
jaar VI

87 - BG aan Meyer. Terbeschikkingstelling 
van de Sint-Laurentiuskapel voor de leden 
van de cercle constitutionel. BG wijst erop dat 
de Sint-Jan in d’Oliekapel beter geschikt is.

63 24 Ventôse 
jaar VI

88 - BG aan gemeentebestuur. BG stuurt een 
inventaris van het Sint-Jan in d’Oliegodshuis 
na vertrek van de ex religieuzen, die overi-
gens al het waardevolle hebben meegeno-
men. In de Capotteschoole heeft Harmand, 
directeur van de Nationale Domeinen, het ge-
bouw in beslag genomen, de bewoners eruit 
gezet. Het gebouw heeft erg te lijden gehad 
door dit alles. 
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64 26 Ventôse
jaar VI

89 - BG aan burger De Munck te Nazareth, 
die verzocht wordt om het buitenhuis van de 
Bijloke te verlaten.

65 27 Ventôse
jaar VI

90 - BG aan gemeentebestuur. Lefevre is 
benoemd tot econome van de Bijloke, J. 
Vandenberghe vervangt … als chef de bureau 
van de verlaten kinderen. Bekaert, expéditi-
onnaire à notre bureau de comptabilité heeft 
zijn ontslag aangeboden en moet vervangen 
worden door een “patriot”.

66 27 Ventôse
jaar VI

91 - BG aan Bloemart, voorzitter van het tribu-
nal criminel, BG vraagt om J. Van Straelen ? 
te schrappen op de lijst van juryleden wegens 
te veel werk voor BG.

67 2 Germinal
jaar VI

92 - BG aan Laurent, général de brigade, 
commd du dept Schelde. BG heeft vuurwa-
pens uitgedeeld aan de bewakers van de 
bossen waar vernielingen plaats hebben. BG 
vraagt toestemming van Generaal.

68 4 Germinal
jaar VI

93 - BG aan Versturme. BG meldt dat er 
nieuwe econoom in de Bijloke is benoemd. Hij 
zal regelmatig de overlijdens in het godshuis 
melden.

69 8 Germinal
jaar VI

BG aan Pierre Jacq Sagemans die verzocht 
wordt het logement in Hebbrechtgodshuis nr. 
27 te verlaten. 

70 22 Germinal
jaar VI

94 - BG aan Gemeentebestuur. BG gaat niet 
akkoord met de niet-goedkeuring van een 
aantal personeelsleden van BG 

71 12 Germinal 
jaar VI

95 - BG meldt dat er bij het victorieuze bin-
nentrekken van de Franse bezettingstroepen 
door de burgers een grote hoeveelheid de-
kens en zwachtels zijn binnengebracht. BG 
vraagt of de godshuizen dit materiaal mogen 
gebruiken.

72 - BG aan gemeentebestuur in verband met hun 
brief van 8 Floréal over het feit dat Weldadig-
heid inkomsten opstrijkt die eigenlijk bestemd 
zijn voor godshuizen voor imbéciles et frénéti-
ques en dat zij niet meer kan zorgen voor het 
onderhoud van de verlaten kinderen. 
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73 14 Germinal 
jaar VI

96 - BG aan Lefevre. Er is beslist dat ouders 
en vrienden van personen opgenomen in de 
Bijloke slechts bezocht kunnen worden op ie-
dere quintidi (5e dag van de tiendaagse week) 
en décadi (10e=nieuwe zondag). 

74 16 Germinal 
jaar VI

97 - BG aan gemeentebestuur. Het zou goed 
zijn dat niet alle huizen en roerende goederen 
openbaar verhuurd worden, zoals bij de hui-
zen van het Groot en Klein begijnhof. 

75 16 Germinal
jaar VI

16 Germinal 
jaar VI

98 - BG vraagt dat alle deuren en uitgangen 
gesloten worden van de godshuizen die ze 
leiden zodat men slechts via de hoofdpoort 
binnen of buiten kan.
99 - BG aan Weldadigheid in verband met 
2 personen Maximilien Van Houke en Jean 
Versyp die gebrekkig zijn en niet kunnen 
genezen. Weldadigheid van Assenede moet 
hun verblijf in de Bijloke vergoeden en op het 
einde van de maand worden ze teruggestuurd 
bij niet-betaling.

76 18 Germinal 
jaar VI

100 - BG aan Weldadigheid. J. Lijssens is we-
duwnaar geworden en kan zijn minderjarige 
kinderen niet meer onderhouden. Dit is een 
taak voor Weldadigheid.

77 4 Floréal 
jaar VI

101 - BG stuurt een kopie van een besluit 
betreffende de behandeling van gebrekkige 
vrouwen opgenomen in de godshuizen van 
het kanton. Voorts melding van de dagprijs 
voor onderhoud van de oud religieuzen in 
Sint-Laurentius.

78 8 Floréal
jaar VI

8 Floréal 
jaar VI

102 - BG aan gemeentebestuur van Asse-
nede. Wij sturen u Jean Versijp terug, die door 
jullie armenkamer moet worden geholpen.
103 - BG schrijft dat Weldadigheid nog steeds 
de gelden opstrijkt die betaald worden voor 
de Blauwejongens, Rodelijvekens en de twee 
instellingen voor imbéciles et frénétiques, 
terwijl BG belast is met hun onderhoud en dat 
ook doet.
104 - Geen beschrijving

79 8 Floréal
jaar VI

105 - BG aan Govaert directeur provisoir de 
l’hospice nr. 9 (soeurs noires) BG is op de 
hoogte gebracht dat de zwarte zusters Go-
vaert als voorlopig directeur wensen.
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80 14 Floréal
jaar VI

106 - BG aan centrale administratie en aan 
Therese Casaert directrice voormalige Apos-
tolinen. BG benoemt TC tot directeur en 
vraagt dat ze alle personen die het godshuis 
verlaten hebben op bevel van de directeur 
van de Nationale Domeinen, terug te keren 

81 22 Floréal
jaar VI

107 - BG aan centrale administratie, die inlich-
tingen heeft gevraagd over de vraag van de 
voormalige abdis Sabine Bruggeman van de 
Bijloke om commissarissen te benoemen om 
de zegels te lichten op een aantal voorwerpen 
die haar zouden toebehoren.  

82 - 108 - BG beantwoordt het verzoek van Baets 
negatief om ontvanger van de BG administra-
tie benoemd te worden. Jouret J. is dat reeds 
en doet dat goed.
Op achterkant: BG verneemt dat rondverteld 
wordt dat de bijlokefoor naar de Kouter zou 
verplaatst worden. BG is daar tegen omdat zij 
dan de inkomsten van de foor zou verliezen.

83 - 109 - BG aan de centrale administratie over 
het gerucht dat de centrale administratie de 
bijlokefoor zou willen verplaatsen naar de 
Kouter. Inkomsten van BG zouden zwaar ver-
minderen. De huurwaarde van de huisjes op 
deze binnenruimte zou bijna nul worden. De 
domestiques zouden meer loon eisen omdat 
ze dan jaarlijks geen vergoeding meer zouden 
krijgen voor het bewaken van de standplaat-
sen tijdens de foor. Als dit toch doorgaat dan 
toch recht om standgeld te vragen.

84 12 Prairial
jaar VI

110 - BG aan centrale administratie met een 
klacht over Harmand, directeur van de Na-
tionale domeinen die de opbrengst van een 
houtkap zou moeten storten in de kassa van 
BG.

85 12 Prairial 
jaar VI

111 - BG aan Walmacq apotheker van het 
algemeen hospitaal. BG legt bezuinigingen op 
door onder andere te eisen dat men nu zelf 
vanaf gewone drogen de siropen, extraits, 
conserves emplâtres enz aanmaakt. Van 
Lokeren hoeft dus geen bereidingen meer te 
leveren.
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86 14 Prairial 
jaar VI

112 - BG aan de BG van Dendermonde. BG 
geeft aanwijzingen aan om zich te verzetten 
tegen het beslag dat de Nationale Domeinen 
leggen op de apothekerij van het begijnhof te 
Dendermonde. 

87 18 Prairial 
jaar VI

113 - BG stuurt een lijst (ontbreekt) met de 
namen en verloningen van bedienden, van 
economen en officiers de santé van de gods-
huizen. 

88 21 Prairial 
jaar VI

114 - G aan Weldadigheid. Lijst (ontbreekt) 
met behoeftige kinderen waarvan de ouders 
indien bekend, overleden zijn of afwezig en 
die door BG zijn gekleed. 

89 7 Messidor 
jaar VI

115 - BG meldt dat zij nieuwe luiken op de 
eerste verdieping heeft geplaatst en dat die 
haar eigenDomeinenblijven.

90 7 Messidor 
jaar VI

116 - BG aan gemeentebestuur. BG verliest 
heel wat inkomsten van verhuringen en ver-
pachtingen wegens wanbetaling. Rechtsza-
ken zijn duur, daarom vraagt BG een wet die 
dit zou vergemakkelijken.

91 8 Messidor 
jaar VI

117 - BG aan de ontvanger van de Nationale 
Domeinen. BG heeft vernomen dat de we-
duwe Wieme te Lovendegem aan Nationale 
Domeinen lijfrente moet betalen met betrek-
king tot de Zwarte Zustershospice. Dit kan 
niet, want het behoort BG toe.

92 12 Messidor 
jaar VI

118 - BG aan de directeur Naionale Domei-
nen. BG beklaagt zich over de zegeltaks op 
verhuurbrieven. De betrokken wet geldt enkel 
voor privépersonen.

93 jaar VI 119 - BG aan gemeentebestuur. BG beklaagt 
zich over keizerlijk besluit van 1 juni 1798 
waarbij 30 pc van het kapitaal dat hun obli-
gatie uitmaakt in baar geld aan de bank moet 
worden geleverd door de aandeelhouders.

94 16 Messidor 
jaar VI

120 - BG aan gemeentebestuur. BG beklaagt 
zich over de verzoeken van Bruggeman, neef 
van de voormalige abdis van de Bijloke, in 
verband met bepaalde inboedelstukken die 
hem zouden toebehoren.
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95 19 Messidor 
jaar VI

121 - BG aan Louis ?Wuk? kleermaker in de 
koutersteeg, die het huis moet verlaten omdat 
het verhuurd is aan A. ?Bapst?

96 28 Messidor 
jaar VI

122 - BG aan gemeentebestuur. BG vraagt 
wettelijk hulp om de twee instellingen Blauwe 
jongens en Kulders te mogen samenvoegen 
wat besparingen zou opleveren. Vooral omdat 
de Blauwe jongens in een klein en ongezond 
oud lokaal verblijven. 

97 28 Messidor 
jaar VI

123 - BG aan gemeentebestuur. De gods-
huizen hebben hun rekeningen overgelegd, 
behalve dat van de Volders, de directeuren 
beweren dat het hun privé-eigenDomeinenis. 

98 2 Thermidor 
jaar VI

124 - BG vraagt aan gemeentebestuur om 
de overbodig geworden voorwerpen van de 
katholieke eredienst openbaar te mogen ver-
kopen. 

99 3 Thermidor 
jaar VI

125 - BG vraagt goedkeuring van reglement 
betreffende de besparingen in verband met 
samenvoeging van godshuizen 6 en 26

100 3 Thermidor 
jaar VI

126 - BG aan F. Huyttens over een besluit 
om financiële verslagen op te vragen van de 
Armenkamer.

101 6 Thermidor 
jaar VI

127 - BG aan gemeentebestuur. François Van 
Loo en Charles Behague hebben hun taak als 
econoom van de Blauwe jongens en Kulders 
slecht uitgevoerd. Wij vervangen ze door 
Pierre Joseph Coppens en Pierre Van Cau-
wenberghe. 

102 6 Thermidor 
jaar VI

128 - BG aan econoom van Sint-Antonius nr. 
18. De weduwe van François Verstrick zal 
ziekenbewaakster benoemd worden.

103 16 Thermidor 
jaar VI

129 - BG aan BG van Ieper. BG schrijft over 
de verschillende instellingen die zij beheert.

104 22 Thermidor 
jaar VI

130 - BG stuurt aan gemeentebestuur de état 
général des revenus des hospices civils.

105 22 Thermidor 
jaar VI

131 - BG aan gemeentebestuur over de te 
volgen weg bij vervolging van slechte beta-
lers.

106 11 Fructidor 
jaar VI

132 - BG vraagt aan gemeentebestuur dat 
zij aan de min. Van Binnenlandse Zaken het 
geld zouden terugvragen dat BG betaald heeft 
voor de opvang van verlaten kinderen. 
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107 12 Fructidor

jaar VI
12 Fructidor 
jaar VI

133 - BG aan directeur van godshuis nr. 11 
Volders om de rekeningen over te leggen. 
134 - BG aan Thienpont, cabaretier te Afsnee, 
die zich onrechtmatig veroorloofd heeft afpa-
lingen te plaatsen.

108 14 Fructidor 
jaar VI

135 - BG aan XXX, die zonder titel in het be-
luik van de Bijloke woont en dus moet opkras-
sen. 

109 28 Fructidor 
jaar VI

137 - BG aan centrale administratie over de 
Vos, schrijnwerker, die in godshuis nr. 29 
Apostolinen is gaan opmeten. Hij overschrijdt 
zijn bevoegdheid, want de Apostolinen vallen 
onder BG.

110 4 Vendémi-
aire 
jaar VII

138 - BG schrijft dat na herhaalde uitnodiging 
de directie van het Voldersgesticht bereid is 
om de rekeningen over te leggen.

111 6 Vendémi-
aire
jaar VII

139 - BG aan centrale administratie. Het 
20ste lot van een verkoop van Nationale Goe-
deren omvat het godshuis genaamd Sallet-
school. Deze school behoort BG toe en mag 
niet verkocht worden

112 -- 140 - BG aan de leden van Weldadigheid. BG 
wenst een betalingsmandaat te ontvangen 
voor haar aandeel in de opbrengst van de 
belasting gevestigd op spectakel, redoutes, 
en andere openbare …

113 18 Vendémi-
aire 
jaar VII

141 - BG aan gemeentebestuur van Waar-
schoot. Wij hebben uw verzoek voor opname 
van Paul de Rop uit Waarschoot ontvangen. 
Normaal moet hij in een godshuis van uw kan-
ton opgenomen worden. Als jullie betalen voor 
zijn onderhoud hier dan houdt niets ons tegen 
om hem in een zwakzinnigengesticht hier op 
te nemen.

114 23 Vendémi-
aire
jaar VII

142 - BG aan gemeentebestuur. Nationale 
Domeinen wil opnieuw een aantal eigendom-
men van BG verkopen die volgens wet van 
16 vend an V aan ons zijn toegewezen. De 
Zwarte Zusters en Alexianen zijn afzonderlijk 
als nationaal aangeduid. Over Salletschool 
en Apostolinene bestaat betwisting. Ook een 
aantal huizen van het Klein en Groot begijnhof 
wil men verkopen.
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115 28 Vendémi-
aire
jaar VII

143 - BG aan de economen van godshuis 
16 en 26 (Blauwe jongens en Kulders). Er is 
beslist dat de leerlingen die opgeroepen zijn 
voor de militaire dienst, naar het bestemming 
moeten gaan in de kleren die ze gewoon-
lijk dragen in het atelier. Zij zullen tevens 
drie nieuwe hemden, een paar schoenen en 
nieuwe kousen krijgen evenals “un écu de six 
francs” als reisgeld. De prijzen die bepaalde 
van hen ontvangen hebben, mogen ze even-
eens meenemen. 

116 2 Brumaire 
jaar VII

144 - BG vraagt de toelating voor de verkoop 
van kaphout in de bossen van haar eigen-
dommen.

117 8 Brumaire 
jaar VII

145 - BG aan gemeentebestuur. Wij zijn bezig 
met de inventaris van de overbodige inboe-
del van de godshuizen. Ondertussen sturen 
wij u de inventaris van de goederen bestemd 
voor de eredienst uit het Hebbrechtgodshuis. 
Wij vragen toelating voor de verkoop ervan 
evenals van de klokkegoederen (matières de 
cloches) uit de kapellen van verscheidene 
weldadigheidsinstellingen.

118 -- 146 - BG aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over de infirmerieën van de begijnho-
ven. Ze moeten blijven behoren tot het bezit 
van BG.

119 24 Brumaire 
jaar VII

147 - BG aan gemeentebestuur over het 
ontslag gegeven aan François van Loo en de 
aanstelling van Pierre Joseph Coppens als 
econoom van de Kulders. 
BG aan minister van Binnenlandse Zaken. 
Klad van briefconcept nr. 148

120 24 Brumaire 
jaar VII

148 - BG aan minister van Binnenlandse 
Zaken over het overzicht van de uitgaven voor 
het onderhoud van verlaten kinderen geboren 
buiten de huwelijksband of van onbekende 
ouders. Vraag om terugbetaling.

121 24 Brumaire 
jaar VII

149 - BG aan de leden van Weldadigheid. 
Herhaald verzoek tot betaling van de helft van 
de opbrengst van spectakels enz. 

122 6 Frimaire 
jaar VII

150 - BG aan Van Loo. BG stuurt een brief 
met zijn ontslag en verzoek om binnen de 10 
dagen te vertrekken. 
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123 6 Frimaire 

jaar VII
151 - BG aan gemeentebestuur. Eredienstbe-
dienaars blijken in de Leugemeete eredien-
sten op te voeren zonder voldaan te hebben 
aan de formaliteiten van 7 vend an IV. Men 
vraagt ons dus het gebouw af te sluiten, wat 
BG niet kan omdat het gebouw gehuurd is 
sedert enige tijd door J.B. Hutsebaut wonende 
bij Brugsepoort. 

124 14 Frimaire
jaar VII

14 Frimaire
jaar VII
18 Frimaire 
jaar VII

152 - BG aan Monique De Dekker met mel-
ding van haar ontslag als econoom van gods-
huis nr. 2 (Groot Begijnhof).
153 - BG aan Duriez met melding van aan-
stelling tot econoom van Groot Begijnhof.
155 - BG aan Verdonck, commissaire de 
directoire exécutif te Maldeghem. Vraag over 
een recht van overgang voor twee pachters 
van BG met name Laurent Bonte en Jacques 
Van de Wiele. Jean Martens weigering de 
doorgang.

125 15 Frimaire 
jaar VII

154 - BG aan Serjacobs, commissaire de di-
rectoire exécutif te Nevele. Er is een aangifte 
gedaan door Pierre Landuyt landbouwer te 
Nevele en pachter van BG. De gemelde feiten 
moeten onderzocht worden.

126 18 Frimaire 
jaar VII

156 - BG aan gemeentebestuur Evergem. 
Betwisting van fonciere contributie. 

127 22 Frimaire 
jaar VII

157 - BG aan Van Loo. Herhaald verzoek tot 
overlegging van de rekeningen. 

128 26 Frimaire
jaar VII

6 Nivôse 
jaar VII

158 - BG aan gemeentebestuur van Lochristi, 
Waarschoot, Evergem, Sleyne (Sleidinge), 
Assenede en Nevele. Melding van benoeming 
van Jean Dhooge tot veldwachter, Evergem 
wijk Wippelgem.
160 - BG aan centrale administratie. François 
Codde meldt BG dat een stuk grond door 
Nationale Domeinen verkocht is aan Laurent 
Vanderstraeten. Deze grond te Gasthuysbulk 
te Drongen behoort aan BG toe.

129 28 Frimaire 
jaar VII

159 - BG aan gemeentebestuur over Van Loo 
die nog steeds geen bestuurverslag heeft 
ingediend.

130 12 Nivôse
jaar VII

161 - BG aan gemeentebestuur van Assene-
de, dat de wettelijkheid van de aanstelling van 
J. Dhooghe als veldwachter betwist. 
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131 16 Nivôse

jaar VII
162 - BG aan de leden van Weldadigheid. Het 
godshuis van de Kleermakers is altijd gebruikt 
voor het onderhoud van een kleine groep 
behoeftige kleermakers. Daardoor behoort het 
tot de instellingen van BG 

132 16 Nivôse 
jaar VII

163 - BG meldt dat er geen geneesmiddelen 
meer zullen geleverd worden dan op voor-
schrift van de officiers de santé.

133 26 Nivôse 
jaar VII

164 - BG schrijft aan gemeentebestuur vier-
bladige tekst over haar functie als helper van 
noodlijdenden.

134 26 Nivôse 
jaar VII

165 - BG aan minister Binnenlandse Zaken. 
Klaagbrief over gebrek aan geld, terugbetalin-
gen, voorschotten. Uitblijven van de rentes te 
betalen door Banque de Vienne, enz. 

135 26 Nivôse 
jaar VII

166 - BG aan gemeentebestuur. Het stadsbe-
stuur is wettelijk verplicht voor het onderhoud 
van de gebouwen van BG in te staan.

136 28 Nivôse 
jaar VII

167 - BG aan Monique De Deckere voormalig 
directrice van godshuis nr. 2, die afgezet is 
en de woning moet verlaten. Duriez econoom 
van nr. 2 zal dit nagaan.

137 4 Pluviôse 
jaar VII

168 - BG aan de “régisseurs généraux des 
hôpitaux militaires à Paris ». De minister van 
Oorlog heeft besloten dat de burgerlijke gods-
huizen militairen zullen moeten opnemen. In 
Gent beschikken wij over een militair hospi-
taal. Ook de Bijloke heeft nog leegstaande 
ruime, maar BG heeft geen geld om die in te 
richten.

138 16 Pluviôse 
jaar VII

169 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat de 
politiecommissaris van de wijk Broederlijkheid 
de toelating zou hebben om een nieuwe weg 
te openen over grond van BG. 

139 16 Pluviôse 
jaar VII

170 - BG aan gemeentebestuur. BG heeft een 
deficit opgelopen.

140 22 Pluviôse 
jaar VII

171 - BG aan De Bruyne bedienaar Roomse 
cultus. BG geeft toestemming dat De Bruyne, 
Ghiot en Helewaut missen in Schreyboom 
mogen bijven lezen, maar dat de opbrengst 
van de offerandes voor de helft moet gaan 
naar BG.
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141 24 Pluviôse 
jaar VII

172 - BG aan centrale administratie. Klaag-
brief over de komende verkoop van huizen in 
het Groot begijnhof door Nationale Domeinen. 
BG geeft uitleg waarom dit niet kan.

142 24 Pluviôse 
jaar VII

173 - BG aan (vermoedelijk Weldadigheid). 
Vraag om de helft van de belastingen op 
spectakels, redoutes enz. over te dragen. 

143 24 Pluviôse 
jaar VII

174 - BG aan gemeentebestuur. Jacques 
Vander St… heeft een brief van Weldadigheid 
ontvangen waarbij het huis van de Kleerma-
kerskapel verhuurd zal worden. 

144 26 Pluviôse 
jaar VII

175 - BG vraagt hulp van het gemeentebe-
stuur om te verhinderen dat een tuin behoren-
de tot de Blauwejongens godshuis openbaar 
verhuurd wordt. Overigens blijven ze ook huur 
innen voor woningen van BG.

145 4 Ventôse 
jaar VII

176 - BG beklaagt zich bij gemeentebestuur 
over het besluit dat de infirmerieën van de 
begijnhoven toegewezen worden aan de Na-
tionale Domeinen. Daardoor verliezen wij een 
vierde van onze inkomsten. (1 ½ pp) 

146 5 Ventôse 
jaar VII

177 - BG beklaagt zich bij gemeentebestuur 
over het besluit dat de infirmerieën van de 
begijnhoven toegewezen worden aan de Na-
tionale Domeinen. Daardoor verliezen wij een 
vierde van onze inkomsten. (4pp)

147 15 Ventôse 
jaar VII

178 - BG meldt dat de klokken van de Bijloke 
overgebracht zijn naar het beluik van het 
gebouw waar de administratie huist. Wij willen 
die klokken om ze openbaar te kunnen verko-
pen. Document zonder inktnummer, enkel in 
potlood, daardoor zijn de volgende inktnum-
mers vervangen door potloodnummers (incre-
ment 1) 

148 18 Ventôse 
jaar VII

179 - BG aan econoom van godshuis nr. 22 
(Rodelijvekens), De economen moet er voor 
zorgen dat de leerlingen van iedere zondag 
(=decadi) naar de Temple de la loi om deel te 
nemen aan de vieringen.

149 22 Ventôse 
jaar VII

180 - BG geeft toestemming aan Van Hecke 
tot betaling aan Jacques Haeck econoom van 
godshuis nr. 24 
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150 24 Ventôse 
jaar VII

181 - BG stuurt aan gemeentebestuur de 
staat van de betaalde voorschotten voor on-
derhoud verlaten kinderen.

151 24 Ventôse 
jaar VII

182 - BG meldt dat De Wollewevers verhuurd 
is aan Lammens en Neyt die er een potasma-
gazijn hebben ingericht. 

152 24 Ventôse 
jaar VII

183 - BG aan Harmand. Wij hebben verno-
men dat u van Bernard D’haese landbouwer 
te Eeklo pachtgeld eist, dat hij aan ons reeds 
betaald heeft. 

153 28 Ventôse
jaar VII

28 Ventôse 
jaar VII

184 - BG schrijft dat Christin Van Veirdeghem 
die was opgenomen in het algemeen hospi-
taal der overleden is. Uw administratie dient 
de kosten terug te betalen.
185 - BG aan gemeentebestuur van Amster-
dam. Over Marie Lambrin fille libre geboortig 
van deze gemeente vraagt aan onze adminis-
tratie een onderhoudsvergoeding voor haar 
kind Joseph Lambin, die ze bevallen is in 
het groot hospitaal van Amsterdam. Ze is het 
certificaat verloren en verkeert in de grootste 
armoede. Als Amsterdam ons het bewijs van 
de bevalling kan leveren, zullen we haar kun-
nen helpen!

154 12 Germinal 
jaar VII

185 - BG aan de econoom Dou… van het 
godshuis nr. 1 over de klederen en andere 
bezittingen van personen die overleden zijn in 
de Bijloke en die begraven worden op kos-
ten van BG zullen voortaan voorbehouden 
blijven aan het godshuis. De verplegers en 
andere knechten van het huis kunnen er geen 
aanspraak op maken zoals het gebruik was. 
Ouders of erfgenamen van behoeftigen die 
er overleden zijn zullen de spullen kunnen 
opeisen als ze kunnen bewijzen dat ze de 
begrafeniskosten hebben betaald. (Vanaf hier 
is de inktnummering niet vervangen door een 
potloodnummering die één increment hoger 
was)

155 12 Germinal 
jaar VII

186 - BG aan de vrederechten Broederlijkheid 
met de vraag om Rosine Malingram, geboor-
tig van Renay (Ronse) en 27 jaar oud, vrij te 
laten na onderzoek. Ze was geïnterneerd in 
het Vrouweweesenhuys. 
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156 16 Germinal 
jaar VII

187 - BG aan gemeentebestuur. Vroeger ont-
vingen wij de inkomsten van de infirmerieën 
van de begijnhoven, maar die zijn nu toege-
wezen aan Nationale Domeinen. Daarnaast 
moeten wij inspringen voor Weldadigheid. 
Daarom vragen wij een bijkomende subsidie 
van 24.000 francs.

157 22 Germinal 
jaar VII

188 - BG aan de minister van Binnenlandse 
Zaken. Wij hebben al zes maanden geen 
voorschotten meer gekregen zodat wij op het 
punt staan het onderhoud van de verlaten 
kinderen te moeten stoppen.

158 22 Germinal 
jaar VII

189 - BG aan minister Binnenlandse Zaken. 
BG heeft geldproblemen als gevolg van het 
besluit om de goederen van de infirmerieën 
van de begijnhoven, toe te wijzen aan Natio-
nale Domeinen.

159 27 Germinal 
jaar VII

190 - BG schrijft dat ze Charles Hamelinck, 
epilepticus, niet hebben kunnen opnemen we-
gens geldgebrek. Epilepsie is een intermitte-
rende ziekte die zoals gebruikelijk thuis wordt 
verzorgd door de officiers de santé.

160 19 Pluviôse 
jaar VII

BG aan de centrale administratie vraagt dat 
deze de schade vergoedt als het Capucijnen-
klooster toebehorende aan godshuis nr. 11 
Volders, dat door Mu.. Apers afgestaan is aan 
de centrale administratie  om er een over-
dekte manège voor de cavalerie in onder te 
brengen, opnieuw verlaten wordt. 

161 28 Germinal 
jaar VII

191 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
straks de gehele Bijloke vol ligt met onge-
neeslijken en gebrekkigen, die vroeger thuis 
werden behandeld. Dit is door ons en de 
officiers de santé vastgesteld. De 35 betrok-
ken personen zullen wij weer naar huis laten 
brengen. Weldadigheid moet ondertussen hen 
helpen, tot ze eventueel in een of ander gods-
huis kunnen worden opgenomen.

162 -- 192 - BG schrijft dat Weldadigheid het aan-
deel in de opbrengst van de spectakels, 
redoutes enz heeft opgevraagd bij de directie 
van de Grote Opera en bij de directeuren van 
de verschillende openbare concerten. Wilt u 
de directeuren onder druk zetten.
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163 4 Floréal
 jaar VII

193 - BG schrijft aan het gemeentebestuur dat 
Nationale Domeinen binnenkort verscheidene 
huizen van de twee infirmerieën openbaar zal 
verhuren. Wij hebben deze inkomsten nodig. 
De behoeftigen die in een van die huizen 
onderhouden worden, zullen we helpen tot de 
vertrekdatum, daarna moet Weldadigheid hen 
thuis helpen.

164 6 Floréal
jaar VII

194 - BG schrijft aan “Dept” dat als Nationale 
Domeinen de infirmerieën verhuurt 86 behoef-
tige vrouwen aangedaan door behoeftigheid 
en gebrekkigheid geen onderkomen meer 
hebben. Ook zouden de vervolging van de 
pachtster van het huis door Nationale Domei-
nen moeten stopgezet worden. 

165 16 Floréal
jaar VII

195 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat ze 
aan de ontvanger van de belastingen 4771 
fr moeten betalen. Wij vragen uitstel wegens 
geldgebrek. De minister moet ons nog veel 
geld maar betaalt evenmin.

166 17 Floréal
jaar VII

196 - BG heeft een lokaal in het Sint-Jan in 
d’olie godshuis voorbehouden voor X om er 
de jaarrekening op te maken. Alle stukken zul-
len er beschikbaar zijn.

167 22 Floréal
jaar VII

197 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat ze 
hen een overzicht van de vooruitbetalingen 
voor het onderhoud van kinderen geboren 
buiten huwelijksband en onbekende ouders 
sturen. Ze dringen aan op hun steun om de 
terugbetaling zo snel mogelijk te ontvangen.

168 22 Floréal
jaar VII

198 - BG stuurt aan gemeentebestuur de 
voorwaarden voor de openbare aanbesteding 
van de levering van geneesmiddelen en an-
dere zaken nodig voor het onderhoud van de 
personen opgenomen in godshuis nr. 18 dit 
de Miséricorde en in de Bijloke.
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169 23 Floréal
jaar VII

199 - BG schrijft dat het verslag van Jouret 
over zijn bestuur en de jaarrekening ook al 
zijn ze getekend door Van Daele en Neyt to-
taal niet voldoen aan de regels van een goede 
boekhouding. Jouret is evenmin ingegaan om 
onze uitnodiging om dit werk over te doen in 
een lokaal dat wij hem aanboden, omdat hij 
daarvoor meer dan een jaar nodig zou heb-
ben. 

170 24 Floréal
jaar VII

200 - BG stuurt een lijst met de loontrekken-
den en hun functie. De levensmiddelen voor 
de onderscheiden godshuizen werden lokaal 
geleverd. Een algemene aanbesteding op 
afslag (au rabais) zou een besparing kunnen 
opleveren.

171 26 floréal 
jaar VII

201 - BG vraagt aan het gemeentebestuur 
dat ze bij het bepalen van de verhouding in 
het aandeel op de opbrengst van spectakels, 
bals, concerten enz. rekening zou houden met 
de slechte financiële toestand van BG

172 26 Floréal
jaar VII

202 - BG schrijft aan de officiers de santé 
Wouters, Van de Woestyne, Labrique en 
Muyshondt dat men het aantal personen in de 
godshuizen moet verminderen en dat daarom 
enkel nog J. Vervier, Van Lokeren, Kluyskens 
en Dubrucq (Dubreucq) hun functie kunnen 
blijven vervullen.

173 2 Prairial 
jaar VII

203 - BG vraagt maatregelen om hun aandeel 
in de opbrengst van de spectakels te ontvan-
gen. 

174 4 Prairial
jaar VII

204 - BG schrijft aan Weldadigheid om met-
een BG’s aandeel te betalen afkomstig uit de 
opbrengst van de spectakels, vertoningen.
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175 5 Prairial
jaar VII

5 Prairail
jaar VII

6 Priarial
jaar VII

205 - BG dringt aan bij het bestuur van de 
Grand Théâtre om snelle doorstorting van hun 
aandeel.
206 - BG schrijft aan Duriez econoom van 
Groot Begijnhof dat hij de rentes in ontvangst 
mag nemen van de oudbegijnen Stroopers, 
Lambregts, Berkmans, Verlook, Vander 
Meersch.
207 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
ze besloten hebben Jouret te vervangen door 
J.B. Baquet, handelaar alhier voor het opstel-
len van de jaarrekeningen.

176 8 Prairial
jaar VII

208 - BG aan “Dept” over de situatie van de 
twee infirmerieën.

177 8 Prairial
jaar VII

209 - BG meldt de ontvangst van de som 
afkomstig van belasting op de toegangsbewij-
zen van het Grote

178 19 Prairial
jaar VII

210 - BG stuurt een kopie van de brief van de 
minister Binnenlandse Zaken over het eigen-
dom van de twee infirmerieën. De minister lijkt 
ons bewijsmateriaal gunstig te beoordelen.

179 25 Prairial
jaar VII

211 - BG schrijft aan gemeentebestuur over 
het resultaat van de openbare toewijzing van 
de leveringen voor godshuizen nr. 1 en 18 
(Bijl en Sint-Antonius) 

180 25 Prairial
jaar VII

212 - BG schrijft aan citoyen Douanne dat de 
functie van alle meiden en verplegers in de 
Bijloke stopt op 1 Messidor.

181 28 Prairial
jaar VII

213 - BG schrijft aan B. De Cleene, ontvanger 
van de Nationale Domeinen te Lokeren dat 
het betalingsverzoek aan weduwe Domini-
que Van Laere te Zaffelare over pachtgeld op 
eigendom van het Wenemaersgodshuis nr. 19 
onterecht is.

182 1 Messidor
jaar VII

214 - BG vraagt toestemming aan gemeente-
bestuur om wat inboedel uit de Bijloke open-
baar te mogen verkopen.

183 8 Messidor 
jaar VII

215 - BG bevestigen aan G. Goormachtigh, 
brijdelstege, zijn voorstel tot levering van ge-
neesmiddelen.
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184 27 Messidor 
jaar VII

216 - BG aan Van Hecke, stekene, om hen te 
verwittigen wanneer hij het fruit gaat verko-
pen.
217 - BG vraagt aan Gemeentebestuur toe-
stemming om overbodige inboedel openbaar 
te mogen verkopen afkomstig uit Groot en 
Klein Begijnhof.

185 28 Messidor 
jaar VII

218 - BG stuurt aan gemeentebestuur een 
overzicht van de voorschotten voor het onder-
houd van verlaten kinderen en dringt aan dat 
ze bij de hogere overheid een snelle terugbe-
taling vragen want de financiële toestand van 
BG is desastreus.
Op achterkant 22 Messidor BG aan Weldadig-
heid. François Boone heeft zich aangemeld 
voor de betaling van de herstelling van de 
kar voor het lijkenvervoer aan de Bijloke. Het 
onderhoud ervan is altijd betaald met geld 
voor de armen uit de parochies Sint-Michiels, 
Nicolaas, Sint-Maarten.

186 29 Messidor 
jaar VII

219 - BG schrijft aan de minister Binnenland-
se Zaken dat het deficit blijft groeien en dat de 
voorschotten die BG heeft gedaan niet om de 
drie maand worden terugbetaald. 

187 2 Thermidor 
jaar VII

220 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat ze 
het voorstel van Marthe De Jaeghere hebben 
aanvaard om tegen 7 sols per dag/persoon 
voor de voeding van de personen in het gods-
huis nr. 2.

188 14 Thermidor 
jaar VII

221 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
Jouret nog steeds zijn jaarrekening niet heeft 
opgemaakt. 

189 16 Thermidor 
jaar VII

BG schrijft aan gemeentebestuur dat zij bij de 
aanbesteding mevr. Douanne verkiest boven 
Cuyper om allerlei redenen (Het gerucht gaat 
dat Cuyper zou verteld hebben dat zieken 
slechts genezen als ze het uitschreeuwen van 
de honger. En dat hij zijn zaakjes altijd regelt 
met de officiers de santé door hen koffie en li-
queur aan te bieden) (geen nummer vermeld)
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190 3 Fructidor 
jaar VII

223 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
zij gebruik hebben gemaakt van de wette-
lijke mogelijkheid om bij aanbestedingen de 
hoogste of tweede hoogste bieder te kiezen. 
Hoewel Peter Versele het hoogste bod heeft 
gedaan verkiest BG Goemaer die als oude 
pachter altijd stipt heeft betaald en het goed 
keurig heeft onderhouden.

191 4 Fructidor 
jaar VII

224 - BG stuurt aan gemeentebestuur het 
overzicht van de inkomsten en uitgaven waar-
uit moet blijken dat er dringend een financiële 
oplossing moet komen.

192 4 Fructidor 
jaar VII

225 - BG schrijft aan Catharine de Meyer in 
godshuis nr.2 dat ze de huurders moeten 
inlichten dat ze hun huur bij de commissie 
moeten komen betalen. 

193 11 Fructidor 
jaar VII

226 - BG schrijft aan Briffault ontvanger van 
de Nationale Domeinen te Gent dat de bijge-
voegde brieven van de minister Binnenlandse 
Zaken hun claim op de goederen van gods-
huizen 2 en 10 tenietdoet.

194 12 Fructidor 
jaar VII

227 - BG schrijft aan centrale administratie 
over de beslissing van Briffault om toch be-
slag te leggen op de goederen van godshui-
zen 2 en 10.

195 2 Fructidor 
jaar VII

228 - Rapport en briefconcept ter beantwoor-
ding van de brief van de centrale administratie 
over de jaarrekening opgesteld door Jouret.

196 17 Vendémi-
aire 
jaar VIII

229 - BG meldt de econoom Rodelijvekens nr 
22 dat voor bevoorrading van vlees contact 
moet genomen met Van Melle Section des 
champs, voor boter met Collette de Costere te 
Deynze of François Pauwels Zilverstraete te 
Gent, voor graan met Van …

197 18 Vendémi-
aire
jaar VIII

230 - BG meldt aan Colens econoom van 
godshuis nr. 8 / 24 (m/v zwakzinnigen) de 
vrouwen die thans opgesloten zijn in nr. 24 
manneweesenhuys overgebracht zullen wor-
den naar uw godshuis (nr. 8) Niemand mag 
nog in nr. 8 opgenomen worden zonder voor-
afgaand pv.
231 - Niet beschreven



BG 53: Briefkopieën

198 21 Vendémi-
aire
jaar VIII

232 - BG aan gemeentebestuur. Weldadig-
heid is van plan om een tuin van nr. 16 Blau-
wejongens thans gebruikt door Keymeulen 
evenals een huis dat afhangt van nr. 22 
Roodelijvekens, te verhuren. Wij moeten deze 
gebouwen onderhouden terwijl Weldadigheid 
de huur opstrijkt.

199 22 Vendémi-
aire
jaar VIII

22 Vendémi-
aire
jaar VIII

233 - BG meldt aan de Meyer in godshuis nr. 
2 Groot Begijnhof dat bij besluit van de cen-
trale admin van dept Schelde van 26 Pluviôse 
an 6 en bevestigd bij besluit van de minister 
Binnenlandse Zaken van 7 Prairial an 7 dat de 
huizen binnen het Grootbegijnhof toebehoren 
aan BG en dat hij meteen de huur moet gaan 
opvragen.
234 - BG aan gemeentebestuur. BG beklaagt 
zich over haar financiële toestand.

200 22 Vendémi-
aire
jaar VIII

235 - BG meldt aan Jacques Verkerke (place 
d’épicharis?) dat ze vernomen heeft dat hij 
van plan is te vissen in de gracht tussen 
Brugse poort en Rabot. Deze gracht behoort 
toe aan infirmerie van Groot Begijnhof en is 
verhuurd aan François Drieghe. 

201 24 Vendémi-
aire
jaar VIII

236 - BG meldt aan gemeentebestuur dat 
Jean de Pauw en Jacques Verkerke van plan 
zijn te vissen in de gracht tussen Brugse poort 
en Rabot. Deze gracht behoort toe aan infir-
merie van Groot Begijnhof en is verhuurd aan 
François Drieghe. 

202 25 Vendémi-
aire
jaar VIII

237 - BG schrijft aan centrale administratie 
van Dept Schelde dat de commissie experten 
stuurt naar de kerk van het Klein Begijnhof 
voor een schatting van de huurwaarde nu de 
commissaire des guerres dit lokaal opeist als 
magazijn voor veevoeder.

203 25 Vendémi-
aire
jaar VIII

238 - BG schrijft aan de econoom van het 
Klein Begijnhof dat de kerk als veevoerma-
gazijn zal gebruikt worden en men een ruim 
lokaal nodig heeft om er de voorwerpen uit de 
kerk in onder te brengen.
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204 3 Brumaire 
jaar VIII

239 - BG schrijft aan gemeentebestuur van 
Sleidingen dat Minique de Burggraeve afkom-
stig van Sleidinge die tot op heden opgeno-
men is in het hospice des imbéciles et furieux 
onverwijld overgebracht moet worden aan 
het hospice des folles. Gelieve de rekening 
voor haar onderhoud te betalen en voor het 
verdere onderhoud vooruit te betalen zo niet 
moeten we haar terug naar huis sturen. OP 
ACHTERKANT het alfabet in hoofdletters krul-
len

205 9 Brumaire 
jaar VIII

240 - BG meldt aan citoyenne Van Loo artiste 
van het Groot Theater te Gent, dat haar een 
verlaten kind zal toevertrouwd worden en dat 
zij bij het verlaten van de gemeente BG moet 
op de hoogte brengen en bij overlijden van 
het kind een uittreksel uit de burgerlijke stand. 
Op achterkant niet te localiseren kaartje en 
op de voorkant een zijzicht van gezicht met 
baardje. 

206 13 Brumaire 
jaar VIII

241 - BG schrijft aan De Paepe te Audenhove 
dat ze lijst stuurt met alle gronden van BG. 
Ze vraagt de houtkap te melden evenals de 
pachthoven die hersteld moeten worden. 

207 16 Brumaire
jaar VIII
17 Brumaire 
jaar VIII

242 - BG schrijft aan gemeentebestuur over 
haar financiële problemen.
243 - BG schrijft aan gemeentebestuur over 
de aanbesteding van de leveringen aan de 
Bijloke, destijds toegewezen aan Douanne.

208 21 Brumaire 
jaar VIII

244 - BG stuurt aan gemeentebestuur een 
kopie van haar besluit om de vrouwen opge-
sloten in nr. 24 Manneweezenhuys over te 
brengen uit welvoeglijkheid naar het hospice 
des folles.

209 23 Brumaire 
jaar VIII

245 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat de 
door Nationale Domeinen voorgenomen ver-
koop van een bos genaamd dellanscheute dat 
eigendom is van de infirmerie van het Klein 
Begijnhof in strijd is met het besluit van minis-
ter Binnenlandse Zaken.
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210 26 Brumaire
jaar VIII

26 Brumaire 
jaar VIII

246 - BG schrijft aan de commissaire du pou-
voir exécutif près de l’admin du Dépt Schelde 
dat zij zo snel mogelijk het geld dat de mi-
nister Binnenlandse Zaken eindelijk vrij heeft 
gemaakt, zouden ontvangen.
247 - BG schrijft aan Dept dat zij zo snel mo-
gelijk het geld dat de minister Binnenlandse 
Zaken eindelijk vrij heeft gemaakt, zouden 
ontvangen

211 5 Frimaire 
jaar VIII

248 - BG aan gemeentebestuur over het 
gerucht dat Nationale Domeinen de bossen 
van de voormalige begijnhoven zou te koop 
stellen.

212 5 Frimaire 
jaar VIII

249 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat de 
tuin en huis afhangende van godshuizen nr. 
16 en 22 best tot de voormalige armenkamer 
thans Weldadigheid mogen hebben behoord, 
maar dat BG de inkomsten moet krijgen.

213 13 Frimaire 
jaar VIII

250 - BG schrijft aan ?Lorio? over zijn vergoe-
ding voor de vervanging van de zieke Jadot 
die werkte in het eerste bureau van de admi-
nistratie. 

214 17 Frimaire 
jaar VIII

251 - BG schrijft aan ministerBinnenlandse 
Zaken dat zijn voorganger Francis de Neuf-
chateau de goederen van de infirmerieën van 
het Groot en Klein Begijnhof heeft toever-
trouwd aan BG. Nationale Domeinen probe-
ren opnieuw er beslag op te leggen.

215 28 Frimaire 
jaar VIII

253 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Jacques Leirens (notaris te Wetteren) hen 
op de hoogte heeft gebracht dat een verkoop 
van bomen door de Centrale Administratie 
wordt tegengehouden.

216 1 Nivôse
jaar VIII

1 Nivôse 
jaar VIII

254 - BG schrijft aan Van Hecke dat weduwe 
Minne slageres bouchère in de Hoogstraat 
betaald mag worden voor levering van vlees 
aan nr. 2 en 18.
255 - BG schrijft aan Van Hecke dat Philippe 
Van Melle slager boucher betaald mag wor-
den voor levering van vlees aan nr. 2
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217 15 Nivôse 
jaar VIII

256 - BG schrijft dat enige tijd geleden er een 
houtverkoop was in Zonnegem, wijk begij-
nebosch. De weg die er naar toe leidt is zo 
versmald omdat de buren Constantin De Vos 
te Vlierzele Heuleblokdriesch, Bernard Van 
Gyseghem nabij de kerk van Zonnegem en 
Josse Baeyens te Otterghem grond hebben 
ingepalmd.
BG schrijft aan gemeentebestuur van Den-
dermonde dat Marie Verhaeven al jaren in het 
zwakzinnigengesticht is opgesloten op kosten 
van Dendermonde. De gemeente heeft al ja-
ren niet meer betaald en BG ziet zich verplicht 
om haar terug te sturen. 

218 8 Nivôse 
jaar VIII

257 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Nationale Domeinen een toelating van de 
minister van Financiën Robert Lindet affiche-
ren waarbij de goederen van de twee begijn-
hoven vallen onder het bestuur van de Nati-
onale Domeinen Uiteindelijk gaat het hier om 
een betwisting tussen twee bestuursmachten, 
ondertussen BG op die manier meer dan een 
vierde van haar inkomsten derft.

219 27 Nivôse 
jaar VIII

258 - BG schrijft aan minister Binnenlandse 
Zaken over het uitblijven van de terugbetaling 
voor het onderhoud van verlaten kinderen. (3 
blz) nr. 258 in potlood, nr. 260 met inkt)

220 19 Nivôse 
jaar VIII

259 - BG stuurt aan centrale administratie las-
tencohier voor de verhuur van de Ketelvest-
sluis ter goedkeuring. (nr. 259 met potlood, nr. 
260 met inkt) 

221 3 Pluviôse 
jaar VIII

260 - BG 1° schrijft aan leden van Weldadig-
heid dat BG slechts de helft in plaats van  ¾ 
van de heffing op ingangsbewijzen voor verto-
ningen enz ontvangt. 
BG 2° schrijft op 4 Pluviôse aan centrale 
administratie over de verschillende waarschu-
wingen die Nationale Domeinen heeft ge-
stuurd aan pachters.

222 8 Pluviôse 
jaar VIII

261 - BG schrijft aan A. Van Haute te Deinze 
dat hij zijn pacht moet betalen aan J. Bresons. 
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223 8 Pluviôse 

jaar VIII
262 - BG schrijft aan A. Van Hecke te Ste-
kene dat hij aan weduwe Baillieul de Keyser 
wonende place de la Liverté die linnen heeft 
geleverd, moet betalen. Deze som zal dan in 
mindering gebracht worden op zijn pacht van 
polders.

224 26 Pluviôse 
jaar VIII

263 - BG schrijft aan Theodore Thierry te 
Parijs. De minister Binnenlandse Zaken moet 
ons nog 30.000 fr terugbetalen …

225 1 Ventôse 
jaar VIII

264 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Brissault ontvanger van de Nationale Do-
meinen pachters van BG onder druk zet om 
aan hem de pacht te betalen. 

226 1 Ventôse 
jaar VIII

265 - BG schrijft aan centrale administratie 
dat in nr. 8 Krankzinnige vrouwen drie vrou-
wen uit Dendermonde, Ninove en Sleidinge 
zijn opgenomen. Deze gemeenten betalen het 
onderhoud niet terug en BG zou graag de toe-
stemming krijgen om deze vrouwen dan maar 
terug te sturen.

227 17 Ventôse 
jaar VIII

266 - BG schrijft aan weduwe Vindevogel 
Hoogpoort dat ze de gemene muur met het 
Blauwemeisjesgodshuis van een degelijke 
goot moet voorzien.

228 21 Ventôse 
jaar VIII

267 - BG schrijft aan centrale administratie 
dat de kleine heffing op elk stuk linnen aan-
geboden in het maison dite des Mesures niet 
meer betaald worden door sommige handela-
ren. 

229 29 Ventôse
jaar VIII

29 Ventôse 
jaar VIII

268 - BG vraagt dat de vervolging zou ge-
staakt worden wegens het niet betalen van 
de belasting geëist door de ontvanger van de 
directe belastingen. 
271 - BG meldt aan Van der Mersch dat het 
huurgeld voor de helft nu moet betaald wor-
den en de andere helft binnen 3 maand aan 
mevrouw Meyer die daartoe belast is.
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230 22 Ventôse
jaar VIII

9 Germinal 
jaar VIII

9 Germinal 
jaar VIII

269-270 - BG meldt aan Calens? en Haeck 
economen van nr. 8 en 24 dat BG geen ge-
neesmiddelen meer zal leveren. Zij moeten 
gebruik maken van het hen toevertrouwde 
geld. BG meldt aan Colens? en Haeck econo-
men van nr. 8 en 24 dat BG geen geneesmid-
delen meer zal leveren. Zij moeten gebruik 
maken van het hen toevertrouwde geld.
273 - BG schrijft dat geen gevolg is gegeven 
aan haar schrijven om te betalen voor het 
onderhoud van Marie Verhaeven en dat ze nu 
teruggestuurd wordt.
274 - BG schrijft dat geen gevolg is gegeven 
aan haar schrijven om te betalen voor het on-
derhoud van Barbe Steppe uit Ninove en dat 
ze nu teruggestuurd wordt.

231 7 Germinal 
jaar VIII

272 - BG schrijft aan De Paepe inspecteur 
te Audenhove dat Melchior van Grootenbriel 
bomen heeft verkocht en goederen wegge-
nomen die mee verhuurd waren aan hem. Hij 
mag het gepachte niet meer betreden. 

232 12 Germinal 
jaar VIII

275 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Jouret de jaarrekening slecht heeft opge-
maakt en dat deze in gebreke blijft ondanks 
aanmaningen.

233 14 Germinal 
jaar VIII

276 - BG schrijft aan De Paepe te Aude-
naerde dat Bernard van Gyseghem en Con-
stantin De Vos uit Zonnegem en Vlierzele 
geen toegang verlenen tot het bos genaamd 
Begijnebosch . Van Gyseghem heeft de weg 
versmald zodat geen karren meer doorkun-
nen. Gelieve hem voor de vrederechter van 
Herzele te dagen. 

234 13 Germinal 
jaar VIII

BG schrijft aan Pierre Ver..ussen te Schelde-
windeke dat hij moet betalen aan de ontvan-
ger J. Vervier.

235 26 Germinal 
jaar VIII

277 - BG schrijft aan de prefect van Schelde 
Dept dat uit het jaarverslag blijkt dat de uitga-
ven met 48.000 frs de inkomsten overstijgen.
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236 5 Floréal jaar 

VIII
278 - BG schrijft aan de prefect van Schelde 
Dept dat de mannelijke zwakzinnigen te eng 
behuisd zijn in godshuis nr 24 en dat vooral 
in de zomer het risico op ziekten bestaat. Het 
Alexianengesticht zou geschikt zijn en was 
ons toevertrouwd. Op verzoek van Nationale 
Domeinen is ons dat gesticht afgenomen. Kan 
nr. 24 niet geruild worden met Alexianen?

237 12 Floréal
jaar VIII
12 Floréal 
jaar VIII

279 - BG schrijft aan Van Hecke te Stekene 
dat hij aan Haeck econoom van nr. 24 mag 
betalen.
280 - BG vraagt aan D. Mijs notaris te Asse-
nede om verslag te komen uitbrengen over de 
houtverkoop.

238 18 florial 
jaar VIII

281 - BG schrijft aan Van Hecke dat hij mag 
betalen aan Stobbelaere van Melle. Het geld 
is bestemd voor de aankoop van kledij voor 
de Kulders nr. 26.

239 18 florial
jaar VIII

282 - BG schrijft aan de commissie van de 
godshuizen te Geraardsbergen dat ze Joseph 
… zullen opnemen in de Bijloke op voorwaar-
de dat zijn onderhoud op voorhand betaald 
wordt.

240 21 florial
jaar VIII

21 florial
jaar VIII

283 - BG schrijft aan Jouret dat hij op 23 Flo-
réal zich moet aanmelden voor controle van 
de jaarrekening. 
284 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
Jouret uitgenodigd is voor een controle van de 
jaarrekening.

241 4 Prairial
jaar VIII

285 - BG schrijft aan de prefect van Schelde 
Dept dat papieren zoek zijn geraakt om de 
jaarrekening op te stellen, maar dat ze hun 
best doen om het in orde te brengen.

242 7 Prairial
jaar VIII

286 - BG schrijft aan het gemeentebestuur 
dat ze de jaarrekening hierbij toesturen. Er is 
82.967 fr passief. Volgen allerlei verzoeken en 
voorstellen

243 7 Prairial
jaar VIII

287 - BG schrijft aan de algemene ontvanger 
van het Schelde Dept. dat ze het overzicht 
nog niet kunnen sturen omdat ze de mede-
werking nodig hebben van de verschillende 
gemeentebesturen waar BG eigendommen 
heeft die vallen onder de foncière contributie.
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244 4 Prairial
jaar VIII

286 - BG schrijft aan de ontvanger der directe 
belastingen dat bepaalde gemeente nagela-
ten hebben de ontvanger van hun respectieve 
arrondissement op de hoogte te brengen.

245 9 Prairial
jaar VIII

288 - BG schrijft aan de vrederechter te Lo-
christi dat hij de deurwaarder het vonnis moet 
laten betekenen tegen Jacques De Sweemer, 
landbouwer te Oostakker.

246 19 Prairial
jaar VIII

290 - BG schrijft aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid dat mevrouw Dou-
anne tijdens de duur van de ziekte van haar 
man zijn taak overneemt en zij mag tekenen 
enz.

247 21 Prairial
jaar VIII

291 - BG schrijft aan de onderscheiden ge-
meentebesturen dat zijn de nodige inlichtin-
gen moeten verstrekken over de goederen 
van BG die vallen onder fonciere contributie. 
Het volgende stuk is het betrokken voorge-
drukte bericht 

248 --Prairial
jaar VIII

BG schrijft een circulaire “Aen Borger !” over 
het niet onderworpen zijn van BG aan de 
“subventie van oorlog”.

249 22 Prairial 
jaar VIII

292 - BG schrijft aan de prefect van het Schel-
de Dept over de contributies te betalen door 
BG.

250 26 Prairial 
jaar VIII

294 - BG schrijft aan de prefect van het Schel-
de Dept. dat de gemeenteontvanger van Gent 
denkt dat de opschorting van vervolging van 
BG over de achterstallige en lopende belas-
tingen, niet van 251toepassing is op de belas-
ting op deuren en vensters.

251 3 Messidor 
jaar VIII

295 - BG schrijft aan de prefect van het 
Schelde Dept dat Hoste gemeenteambtenaar 
te Merelbeke beslag heeft laten leggen op het 
geld van Jean Bte Apers die hij moet aan BG. 
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252 4 Messidor 
jaar VIII

295 - BG schrijft aan de leden van het cen-
trale directoire belast met de algemene be-
stiering van de militaire hospitalen. De Bijloke 
is altijd gereserveerd geweest voor behoeftige 
zieken van de stad. Er is geen ruimte vrij en 
velen worden dan maar thuis verzorgd. De 
aanwezigheid van zo vele militairen die de 
kust bewaken (Eiland Cadzan, kusten van 
Zeeland, garnizoen van de steden Sluis en 
Philippine, Sas van Gent, Hulst en andere 
garnizoensplaatsen in de moerassen) maakt 
de toestroom naar Gent te groot. Het militair 
hospitaal herbergt nu al 200 zieken terwijl de 
bezettingsgraad van de grensgarnizoenen 
onder het normale peil ligt. 

253 4 Messidor 
jaar VIII

296 - BG stuurt de gevraagde vertaling van 
de in het Vlaams opgestelde rentebrieven ten 
gunste van de Godshuizen aan de prefect 
(vertalingen ontbreken)

254 7 Messidor 
jaar VIII

297 - BG schrijft aan de prefect dat het nodige 
is ondernomen om de belasting op de concer-
ten die afgelopen winter in de Sodaliteit zijn 
gegeven op te eisen.

255 9 Messidor 
jaar VIII

298 - BG schrijft aan de prefect dat de gehele 
opbrengst van het “octroi de bienfaisance” 
gebruikt is om de schuld van het gemeente-
bestuur af te betalen. 2/5 moest nochtans aan 
BG toekomen. 

256 16 Messidor 
jaar VIII

299 - BG schrijft aan de prefect om hen een 
mandaat te sturen om het geld dat de natio-
nale schatkist hen toegekend heeft, te kunnen 
innen.

257 18 Messidor
jaar VIII

18 Messidor 
jaar VIII

300 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Eeklo dat heel wat bomen gekapt zijn op het 
eigendom van BG gelegen aan de Peper-
straete.
301 - BG schrijft aan de vrederechter van het 
kanton Eeklo dat bomen gekapt zijn en hij de 
daders moet laten opsporen.
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258 28 Messidor 
jaar VIII

302 - BG stuurt aan de prefect de namenlijst 
van de personen onderhouden door BG. In to-
taal gaat het om 1066 personen uit de Bijloke, 
de drie armenscholen, de zwakzinningen-
gestichten (m/v), de behoeftigen en verlaten 
kinderen.

259 28 Messidor 
jaar VIII

303 - BG schrijft aan verscheidene gemeen-
ten uit arrondissement van Dendermonde en 
Oudenaarde om de gegevens over de fon-
ciere contributie door te sturen.

260 1 Thermidor
jaar VIII

1 Thermidor 
jaar VIII

306 - BG schrijft aan Wallemacq, apotheker 
van de Bijloke dat hij in de plaats van de zieke 
Douanne, entrepreneur de l’hôpital général, 
de overlijdenscertificaten mag tekenen.
307 - BG schrijft aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid dat Wallemacq 
mag tekenen in de plaats van de zieke Dou-
anne en zijn vrouw.

261 3 Thermidor 
jaar VIII

308 - BG schrijft aan de prefect dat Jean 
Albert ’t Kindt “garçon imprimeur” oud 53 jaar, 
niet als garçon de cuisine in Sint-Antonius 
kan aangenomen worden, wegens reeds 
bezet. Evenmin kan hij opgenomen worden bij 
gebrek aan plaats en men nu verplicht is de 
voorkeur te geven aan 70 en 80 jarigen. 

262 3 Thermidor 
jaar VIII

309 - BG schrijft aan de prefect dat Jouret ex-
ontvanger van BG eindelijk zijn bestuursver-
slag klaar heeft. Het heeft BG een jaar gekost 
om alle boekingsposten die niet per instelling 
geboekt waren, na te gaan en zoals verwacht 
is gebleken dat er veel fouten in voorkomen.

263 4 Thermidor 
jaar VIII

310 - BG nodigt Jouret uit om verslag te ko-
men uitbrengen. 

264 13 Thermidor 
jaar VIII

310 - BG herhaalt aan een aantal gemeenten 
dat zij het overzicht van de fonciere contribu-
ties geëist door de prefect moeten indienen. 
(3e aanmaning) met los briefje met afgeturfde 
gemeenten.

265 18 Thermidor 
jaar VIII

311 - BG vraagt aan de prefect dat Nationale 
Domeinen het uitdrukkelijke bevel krijgen te 
stoppen met de pacht te innen bij pachters 
van BG. 
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266 22 Thermidor 

jaar VIII
312 - BG schrijft aan de commissarissen van 
de burgerlijke godshuizen te Brugge over de 
vergoeding per dag voor behoeftigen.

267 23 Thermidor 
jaar VIII

313 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Wetteren over Joseph Vanderhaegen dat 
de vervolgingen door de ontvanger van de 
fonciere contributie tegen deze man moeten 
stoppen, vermits hij BG eigendom pacht.

268 6 Fructidor 
jaar VIII

314 - BG schrijft aan de burgemeester dat er 
geen grond bestaat om de belasting op deu-
ren en ramen te eisen voor de gebouwen van 
het voormalige Klein Begijnhof.

269 9 Fructidor 
jaar VIII

315 - BG schrijft aan Harmand, directeur van 
Nationale Domeinen dat bij wet BG recht 
heeft op een vierde van de opbrengst van 
beslagleggingen en boeten opgelegd door de 
politierechtbanken en correctionele rechtbank. 
Al vier jaar hebben wij niets ontvangen!

270 9 Fructidor 
jaar VIII

316 - BG schrijft aan de prefect dat ze het be-
stuursverslag van Jouret toesturen voor goed-
keuring en melden dat nog altijd een aantal 
gemeenten niet geantwoord hebben over het 
overzicht van de achterstallige belastingen.

271 8 Fructidor 
jaar VIII

317 - BG schrijft aan notaris Mys dat ze voor 
de derde maal hem uitnodigen om de defini-
tieve afrekening van de kaphoutverkoop te 
komen voorleggen.

272 11 Fructidor 
jaar VIII

318 - BG schrijft aan de prefect dat ze op het 
stadhuis te horen hebben gekregen dat hun 
2/5 aandeel in het octrooi uitgegeven is door 
de stad. 

273 16 Fructidor 
jaar VIII

319 - BG schrijft aan de Burgemeester dat het 
gesticht van de Marollen opgericht is in 1676. 
Er leefden 14 à 15 meisjes die bij meerder-
heid om de drie jaar een directrice verkozen. 
Ze hebben geen geloften afgelegd, kunnen 
vrij vertrekken en erven of legator zijn. Hun 
woning is hen geschonken door kanunnik Le-
monier van Sint-Baafs (zie bijvoegsel nr. 1 dat 
ontbreekt). Het huis is afgenomen van BG en 
toevertrouwd aan Nationale Domeinen omdat 
zij niet instonden voor behoeftigen of gratis 
diensten aan de stad verleenden.
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274 21 Fructidor 
jaar VIII

320 - BG schrijft aan de prefect over het uit-
blijven van de toekenning van het 2/5 aandeel 
in het octrooi. 

275 25 Fructidor 
jaar VIII

321 - BG schrijft aan de prefect over verschil-
lende chronische of ongeneeslijk zieken die 
weigeren de Bijloke te verlaten wegens geen 
woonst of inkomsten. Dergelijke aandoenin-
gen werden altijd thuis behandeld door Wel-
dadigheid. 

276 29 Fructidor 
jaar VIII

322 - BG vraagt aan de prefect om bij de toe-
kenning van de pro rata tussen BG en Welda-
digheid in de opbrengst van de belasting op 
spectakels, bals enz rekening te houden met 
de hoge nood van BG 

277 2 Vendémi-
aire
jaar IX

323 - BG schrijft aan de prefect dat een ze-
kere Brayer, zogenaamd speciaal belastings-
commissaris, twee gendarmen gestuurd naar 
de Bijloke om er te verblijven tot ze de gehele 
belasting over het jaar 8 hebben ontvangen. 
Als het niet betaald is binnen 10 dagen, dan 
zal de inboedel worden verkocht. 

278 16 Vendémi-
aire
jaar IX

324 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de ontvangen gelden uit de opbrengst 
van het octrooi. 

279 23 Vendémi-
aire
jaar IX

326 - BG schrijft in antwoord op de reactie 
van de directeuren van het Groot Theater 
over het voorgestelde reglement.

280 26 Vendémi-
aire
jaar IX

327 - BG schrijft aan de prefect over het ver-
schil tussen BG en Weldadigheid.

281 9 Brumaire 
jaar IX

328 - BG aan de commissaire du gouverne-
ment près le tribunal de l’aorrondissment de 
Gand, Termonde Oudenaerde en Sas van 
Gent. BG vraagt uittreksel uit de vonnissen 
om aldus een claim te leggen op hun aandeel 
in de opbrengst van boetes en beslagleggin-
gen.

282 21 Brumaire 
jaar IX

329 - BG schrijft aan de prefect over het 2/5 
aandeel in het octrooi; en over de herinvoe-
ring van het oude lepelrecht op de verkoop 
van zaaigraan op de markt in Gent (halve pint 
per zak) afgeschaft door de Republiek 
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283 24 Brumaire 
jaar IX

330 - BG sturen aan Theodore Thierry te 
Parijs een procuratie voor de voortzetting van 
de definitieve liquidatie van de “titres de nos 
hospices”. 

284 27 Brumaire 
jaar IX

331 - BG vraagt de prefect een beslissing te 
nemen over het reglement op de belasting op 
spectakels.

285 9 Frimaire
jaar IX

11 Frimaire 
jaar IX

332 - BG schrijft aan de prefect over de beta-
ling van fonciere belasting. Het jaar 9 moet, 
naar ons toeschijnt, in contant geld, het jaar 8 
en vorige jaren mag nog in schatkistbons. 
333 - BG bevestigt aan de prefect dat ze het 
goedgekeurde reglement over belasting op 
spectakel hebben ontvangen en vraagt toe-
stemming om het gehele bedrag te mogen 
gebruiken voor de uitgaven van BG.

286 12 Frimaire 
jaar IX

334 - BG stuurt aan de Burgemeester 3 over-
zichten over de financiële situatie.

287 12 Frimaire 
jaar IX

335 - BG schrijft aan Geiregat ontvanger te 
Winkel dat haar pachters zijn aangeschreven 
om de belasting op onroerende goederen jaar 
VIII te betalen. 

288 14 Frimaire
jaar IX

14 Frimaire 
jaar IX

336 - BG schrijft aan de Burgemeester om 
een datum af te spreken voor de opstelling 
van de afrekening van het octrooi.
337 - BG schrijft aan de ontvanger van de 
directe belastingen dat haar pachter zijn 
verwittigd dat ze de fonciere belasting moeten 
betalen.

289 18 Frimaire 
jaar IX

338 - BG schrijft aan de prefect dat ze de toe-
lating krijgen om de belasting op de betalende 
toegang tot spectakels, bals, paardenwedstrij-
den en andere feesten zouden mogen innen 
en gebruiken voor BG

290 3 Nivôse
jaar IX

339 - BG schrijft aan de prefect dat zij haar 
pachters heeft op de hoogte gebracht dat ze 
de fonciere contributie moeten betalen. Nu 
blijkt dat de ontvanger in Eeklo op een pach-
ter met name Huysman de gehele contributie 
van de BG in die gemeente verhaalt.

291 23 Nivôse
jaar IX

340 - BG vraagt aan de Burgemeester toela-
ting, zoals recentelijk wordt geëist, om pach-
ters en andere huurder voor de rechtbank te 
vervolgen.
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292 24 Nivôse
jaar IX

341 - BG klaagt bij de prefect aan dat bepaal-
de gemeenteontvanger de gehele fonciere 
contributie verhalen op een pachter.

293 17 Messidor
jaar IX

28 Prairial
jaar IX

29 Prairial 
jaar IX

BG aan D’Hooghe, Dossche, de Paepe, toe-
zienders der buytengoederen der commissie. 
De toeziender van het hout en de bosschen 
van het Dept Schelde vraegt eenen nauwkeu-
rigen staete van lle de bossche aen onze be-
stieringe onderworpen, met uytdrukkinge van 
de naemen der communen, hunnen grootten, 
kanten en abouten, plaetselijke naem, ouder-
dem van den plant, hunne qualiteyt, van wie 
ze voortkomen en gewaeg te maeken van de 
opgaende boomen van de zelve bosschen 
hunnen qualiteyt of ht euken, beuken ofte 
witte boomen zijn. 
BG schrijft aan borger L. Van Vynck te Dron-
gen dat het land waar Weduwe Willems aan-
spraak op maakt, tot na de oogst ongemoeid 
worden gelaten.
BG schrijft aan de Directeuren van het Bureau 
de l’envoi des Lois dat het abonnement van 
burger Hertog betaald werd door de commis-
sie. Nu hij commissaris bij de correctionele 
rechtbank is benoemd moet hij maar zelf een 
abonnement nemen. Het door ons betaalde 
moet aan ons verder doorgestuurd worden. 
Verder over naamsverwisseling tussen J en P. 
Lammens’ abonnement.

294 26 Nivôse 
jaar IX

342 - BG schrijft aan Schwartz om het geschil 
tussen hen te laten arbitreren.

295 27 Nivôse 
jaar IX

27 Nivôse 
jaar IX

343 - BG schrijft aan Weldadigheid dat J. Van 
Wijk de belastingsopbrengst op de toegang 
tot spectakels, bals enz zal ontvangen en 
verdelen. 
344 - BG schrijft aan de directeuren van spec-
takels, bals, concerten, redoutes enz. dat JJ 
Van Wijk uitsluitend bevoegd is om de belas-
ting op spectakels te innen

296 4 Pluviôse 
jaar IX

345 - BG schrijft aan de economen van de 
godshuizen dat voortaan BG binnen de 24 u 
schriftelijk op de hoogte van elk overlijden in 
hun godshuis moet worden gebracht 
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297 9 Pluviôse 

jaar IX
346 - BG schrijft aan de prefect dat sedert de 
inval van de Fransen in België de ontvanger 
van Sint-Jan in d’olie geen betaling (? over-
schot op …) meer heeft gedaan aan Welda-
digheid. Ze claimen nu dat bedrag (16326 frs). 

298 9 Pluviôse 
jaar IX

347 - BG schrijft aan de prefect dat de op-
brengst van het octrooit door de kosten om ze 
te innen nauwelijks nog iets opbrengen aan 
BG.

299 9 Pluviôse 
jaar IX

348 - BG vraagt aan de burgemeester waar 
de volmacht blijft om schuldenaars voor het 
gerecht te vervolgen.

300 15 Pluviôse 
jaar IX

349 - BG schrijft aan de prefect dat de burge-
meester van oordeel is dat een volmacht om 
schuldenaars te vervolgen door de prefect 
moet afgeleverd worden.

301 18 Pluviôse 
jaar IX

349 - BG schrijft aan de prefect dat Welda-
digheid ons aandeel in de opbrengst van het 
octrooi op spectakels wil verrekenen met een 
bedrag dat wij hen verschuldigd zouden zijn 
volgens een decreet van de Oostenrijkse 
Overheid van 1784. Graag beslissing.

302 23 Pluviôse 
jaar IX

350 - BG schrijft aan de prefect over de tribu-
laties met Geiregat, ontvanger van de directe 
belastingen te Winkel 

303 6 Nivôse 
jaar IX

351 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de oude taks op linnen aangeboden in het 
maison dite des mesureurs. Sommige hande-
laars weigeren te betalen omdat het om een 
oude belasting ging. De burgemeester heeft 
nu besloten om bij weigering beslag te leg-
gen. BG vraagt toelating om te mogen waken 
over de uitvoering van dit besluit.

304 14 Ventôse 
jaar IX

352 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
BG nog nooit iets ontvangen heeft van de 
retributie die betaald wordt voor het ijken van 
gewichten. 

305 18 Ventôse 
jaar IX

353 - BG schrijft aan de ontvanger te Wachte-
beke over de fonciere contributie die door de 
pachters betaald moet worden.

306 21 Ventôse 
jaar IX

354 - BG vraagt aan Herman op grond van 
welke toelating hij de kerk van het Klein Be-
gijnhof gebruikt als veevoedermagazijn. 
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307 25 Ventôse 
jaar IX

355 - BG schrijft aan de prefect over de on-
wettelijke vergoeding voor uitvoerend beslag 
die Geiregat ontvanger te Winkel eist van 
haar pachters.

308 2 Germinal 
jaar IX

356 - BG schrijft aan de prefect om toelating 
te krijgen om de terugbetaling van de een 
rente door Ferdinand Biebuyck landbouwer te 
Nederename te aanvaarden en te gebruiken 
van verrekening met een schuld van godshuis 
nr. 25 aan weduwe Vande woestijne.

309 3 Germinal 
jaar IX

357 - BG schrijft aan de prefect (4 ½ pp) over 
het besluit om het militair hospitaal te sluiten 
en militairen in de Bijloke te verzorgen. Volgt 
beschrijving van aantal soldaten in regio, hun 
voeding, het materiaal enz. en vooral de ver-
goeding die BG zou moeten voorschieten. 

310 14 Germinal 
jaar IX

358 - BG stuurt het financiële verslag van Ba-
quet met de vraag ze goed te keuren.

311 17 Germinal 
jaar IX

359 - BG schrijft aan de prefect van de Leie 
dat ze hem het gevraagde certificaat opstu-
ren. (op keerzijde schrijfoefening).

312 25 Germinal 
jaar IX

360 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 
informatie afkomstig van de directeur Natio-
nale Domeinen over de onrijpe bomen die BG 
verkocht heeft te Nazareth gelezen hebben. 

313 28 Germinal 
jaar IX

361 - BG schrijft aan de prefect dat ze de brief 
van de commissaire des guerres Isambert 
hebben ontvangen. De kerk van het kleine 
begijnhof staat ter beschikking. 

314 2 Floréal 
jaar IX

362 - BG schrijft aan de prefect over de be-
slissing van Weldadigheid om geen kinderen 
van bekende ouders uit een wettelijk huwelijk 
meer te onderhouden en dat over te laten aan 
BG. Dit is niet wettelijk.

315 7 Floréal 
jaar IX

363 - BG schrijft aan de prefect over het aan-
deel van BG in de opbrengst van boetes en 
inbeslagnames.

316 9 Floréal 
jaar XIII

364 - BG schrijft dat weduwe De Clercq uit 
Zonnegem gedagvaard moet worden wegens 
wanbetaling. 

317 12 Floréal
jaar IX

365 - BG schrijft de prefect dat P.C. Lammens 
secretaris benoemd is in de vacante functie 
van P. De Hertogh. BG vraagt goedkeuring 
van dit besluit.



BG 53: Briefkopieën

318 14 Floréal
jaar IX

366 - BG schrijft aan Isembert commissaire 
des guerres du Dept Schelde dat om de ver-
goeding te bepalen voor het verzorgen van 
militairen BG alle behoeften in detail dient te 
kennen.

319 14 Floréal
jaar IX

367 - BG vraagt aan de prefect om een kopie 
van het antwoord op de vraag over de onder-
houdskost van ziek militairen in de Bijloke.

320 15 Floréal
jaar IX

368 - BG schrijft aan de prefect over de be-
talingsvorm, met name betaling in koperen 
stukken (oud geld) en de omrekening van oud 
geld, waar BG niet akkoord mee kan gaan. 
(drie bladzijden op twee afzonderlijk stukken)

321 21 Floréal
jaar IX

368 - BG nodigt de burgemeester uit om een 
overzicht van het meubilair op te maken om te 
behoeften te bepalen voor het opnemen van 
zieke militairen.

322 22 Floréal 
jaar IX

369 - BG schrijft aan Henry Wallemacq, eco-
noom van de Bijloke, dat de ontslagbriefjes de 
datum moeten vermelden opgegeven door de 
officier de santé, dat ze ’s avonds vertrekken, 
maar als ze toch overnachten de datum niet 
veranderd mag worden.

323 22 Floréal 
jaar IX

370 - BG schrijft aan Lievin Van Evere ont-
vanger van de fonciere retributie te Winkel dat 
zijn voorganger alle informatie heeft gekregen 
om bij BG’s pachters de belasting te innen.

324 25 Floréal 
jaar IX

370 - BG schrijft aan Isambert comm. des 
guerres om een dag af te spreken om het 
lokaal dat als militair hospitaal heeft gediend 
over te dragen aan BG  Ze voegen een kopie 
bij van een overzicht van de inboedel van het 
militair Hospitaal : 100 beddebakken, 100 ma-
trassen, 100 strozakken, 400 hemden, .. 100 
bedpannen, 20 spuwbakken, 20 zuigflessen 
(biberons) 

325 28 Floréal 
jaar IX

371 - BG schrijft aan J. D’hooge inspecteur 
des bien ruraux des hospices d’Alost over wat 
BG Gent betaalt aan belastingen.

326 28 Floréal 
jaar IX

372 - BG schrijft aan de prefect om snelle 
betaling te krijgen van de voorschotten voor 
onderhoud van kinderen gehuwd buiten het 
huwelijk.
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327 3 Prairial 
jaar IX

373 - BG schrijft aan de prefect dat zij niet 
kunnen voldoen aan de vereiste in de circulai-
re om de onderhoudsprijs van zieke militairen 
uit 1788 op te geven omdat toen in de Oos-
tenrijkse tijd het militaire en burgerlijk hospi-
taal gescheiden waren.

328 5 Prairial 
jaar IX

374 - BG vraagt aan de prefect om Harmand 
directeur Nationale Domeinen te bevelen een 
kwart van de boetes aan BG te betalen. 

329 7 Prairial
jaar IX

375 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van het meubilair in de Bijloke.

330 9 Prairial
jaar IX

376 - BG vraagt aan de burgemeester een 
tweede expeditie van het overzicht van BG’s 
mobilair bestemd voor de ministre de la guer-
re en de commissaire ordonnateur. 

331 18 Prairial 
jaar IX

376 - G vraagt aan de prefect een gemoti-
veerd visa op het overzicht van de behoeften 
voor zieke militairen.

332 16 Prairial 
jaar IX

378 - BG stuurt aan de prefect de inschrij-
ving op de aanbesteding door François en 
Lieven Bauwens die zich willen belasten met 
de kinderen uit nrs. 17, 22, 16 en 26 godshui-
zen. BG vindt dit een zeer voordelige regeling 
“sous le rapport de l’économie en même tems 
qu’il servira à étendre une nouvelle branche à 
l’industrie nationale”.

333 16 Prairial 
jaar IX

379 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
volgens de nieuwe beslissing van de minister 
Binnenlandse Zaken de burgemeester auto-
matisch lid is van BG en ze dus een afspraak 
voor zijn installatie willen maken.

334 17 Prairial 
jaar IX

380 - BG schrijft aan de prefect over het 
dwangbevel aan hun pachter Pierre De Reu 
uit Lovendeghem, gestuurd door Jean Fran-
çois Slok ontvanger directe belastingen al-
daar. 

335 18 Prairial 
jaar IX

381 - BG schrijft aan de prefect over het stij-
gend aantal zieke militairen en BG’s nood aan 
materiaal.

336 -- 382 - Opsomming en aantallen van benodigde 
voorwerpen voor onderhoud zieke militairen. 
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337 19 Prairial 
jaar IX

BG schrijft (minister?) dat ze sinds 30 Ger-
minal belast zijn met de verzorging van zieke 
militairen en dat het mobiliair niet eens vol-
doende is voor de burgerlijke zieken. BG 
vraagt het mobilair van het militair ziekenhuis. 
(Op achterkant rekening “specificatie van de-
voiren gedaen door Joseph E: de Landtsheer 
beyaert speelder deser stadt op den thoren en 
de beyaert vande gewesene abdije van Bau-
deloo ten versoeke van de heeren van hul-
them ende Coppens . Den 29 april 1797 voor 
het repareren en het spelen van den beyaert 
voor de feeste ..  item voor extraodinaire 
devoiren ende visiten soo op den thoren als 
andersints met de sloaeker verSturme en den 
timmerman Ronsse. “ beiaardspeler.

338 21 Prairial 
jaar IX

383 - BG schrijft aan de prefect dat in 1788 
er maar een instelling was voor de verzorging 
van zieken, met name de Bijloke. Het onder-
houd werd gefinancierd uit eigen fondsen. Om 
toch een berekening voor dat jaar te maken 
moeten we misschien nagaan was de dagprijs 
was in Rijsel toen. 

339 21 Prairial 
jaar IX

384 - BG stuurt aan de prefect de schuldvor-
deringen van BG op de gemeente Wetteren 
voor visa om door te sturen naar de Liquida-
teur Général. 

340 24 Prairial 
jaar IX

385 - BG schrijft aan de prefect over benoe-
mingen: Isambert stellen we voor als eco-
noom in het militair hospitaal. Omdat dit hos-
pitaal nog niet georganiseerd is, is hij nog niet 
benoemd. Als officiers de santé hoeft niemand 
extra benoemd om de huidige in de burger-
lijke hospitalen dit gratis willen doen. Als hulp 
officiers de santé stellen we Van Rotterdam 
geneesheer en Pelissot chirurg die gratis wil-
len werken in afwachting van het vrijkomen 
van een betaalde functie.Wat de m/v voor de 
dienst in de zalen betreft, zijn er voldoende in 
de burgerlijke hospitalen.
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341 26 Prairial 
jaar IX

386 - BG schrijft aan J.B. Baguet dat hij de 
opdracht heeft om op de prefectuur het arrest 
te lichten over de directie du Grand Specta-
cle en de som van 610,17 frs in ontvangst te 
nemen.

342 26 Prairial 
jaar IX

387 - BG geeft aan F. Stobbaert de toestem-
ming om voor haar bezit te nemen van het lo-
kaal dat dienst gedaan heeft als militair hospi-
taal en er van de commissaire des Guerres de 
gevraagde inboedel in ontvangst te nemen.

343 27 Prairial
jaar IX

27 Prairial 
jaar IX

388 - BG geeft aan de prefect een overzicht 
van de achterstallige schuld die de gemeente 
Wetteren heeft.
389 - BG schrijft aan de prefect om een schat-
ter te benoemen om de inboedel in het militair 
hospitaal te schatten. Gelet op de diversiteit 
zouden best een stoffeerder (tapissier) en een 
priseur juré. 

344 28 Prairial 
jaar IX

390 - BG geeft aan de prefect verslag van de onder-
houdskosten van verlaten kinderen die F 92 -7 ½ c 
kosten en de wezen die F181- 32 c kosten. Het verschil 
is hier aan te wijten: verlaten kinderen worden op het 
platteland opgevoed waar eten goedkoper is evenals 
de kledij die bestaat uit een jas (veste) en een broek 
van grof linnen (toile écrue) en een paar klompen 
(sabots), ze bewaken de koeien en doen ander soort-
gelijk landbouwwerk, wat ze voor de rest van hun leven 
zullen moeten doen tenzij ze ergens knecht worden 
(domesticité). Talentvolle jongeren onder hen kunnen 
deze talenten niet ontwikkelen en zijn dus verloren. 
De Wezen van de godshuizen worden gevoed en 
gelogeerd in de stad. Hun kledij is geheel van laken 
(habillement complet de drap). Ze dragen de gehele 
dag kousen en schoenen. Ze krijgen les, leren lezen, 
schrijven, rekenen en tekenen. Ze leren een beroep dat 
ze aankunnen en hen ligt. Als ze de instelling verlaten 
kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien. Daarnaast 
is er ook een verschil wat de instelling betreft. Wezen 
worden opgevoed in instellingen die geholpen worden 
door weldoeners uit de stad die ervan uit gaan dat dit 
regime bestendigd blijft en dat zij dank zij hun fonda-
tie en steun er kinderen uit de eigen familie of kring 
kunnen laten opnemen. Maak daar een eind aan en zij 
zullen geen steun meer verlenen. Hou er ook rekening 
mee dat pasgeboren die we moeten opnemen er maar 
tot hun 12 jaar verblijven en minder kosten. Wezen zijn 
tussen 8 en 22 jaar, kosten dus veel meer en wat ze 
opbrengen als leerling (apprenti) stelt niets voor. 
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345 3 Messidor 
jaar IX

BG vraagt om P.J. Landuyt voor de vrede-
rechter te dagen omdat hij P. J. D’Haeze uit 
Lede belet een uitweg te nemen langs land 
van Landuyt. 

346 3 Messidor 
jaar IX

391 - BG stuurt aan de commissaire des 
Guerres het overzicht van de inboedel van het 
burgerlijk hospitaal.

347 7 Messidor 
jaar IX

392 - BG vraagt aan de Capitaine en chef du 
Génie de la ville de Gand om zo snel mogelijk 
in bezit gesteld te worden van het lokaal van 
het militair hospitaal.

348 13 Messidor 
jaar IX

393 - BG schrijft aan de prefect dat ze begrij-
pen dat als Isambert broer van de Comissaire 
de Guerres econoom wordt in het militair 
hospitaal hij onder het toezicht van zijn broer 
komt. Daarom stellen wij Gracieux voor als 
econoom, die deze functie trouwens al elders 
in het dept. heeft uitgevoerd. 

349 13 Messidor 
jaar IX

394 - BG schrijft aan Desvignes militair com-
mandant van de stad dat ze zijn klachtbrief 
aan de commissaire des Guerres hebben ont-
vangen. De onregelmatigheden (inexactitude) 
waarover hij zich beklaagt zijn te wijten aan 
de toevloed van zieke militairen, het laattijdig 
opleveren van het militair lokaal en de inboe-
del en alle formaliteiten daar rond.

350 13 Messidor 
jaar IX

395 - BG schrijft aan Aubert te Douai dat Bg 
hem willen aanstellen als “commis aux en-
trées” met een verloning van 400 fr, kost en 
inwoon. De econoom Gracieux verdient 800 
fr per jaar, kost en inwoon voor hem en zijn 
vrouw incluis. Het verschil is te wijten aan 
geldgebrek. (zie achterkant van brief nr. 402)

351 13 Messidor 
jaar IX

396 - BG beklaagt zich bij Kluyskens officier 
de santé in de Bijloke over de onregelmatig-
heid (inexactitude) van de verbanden van de 
militairen. Geeft voorbeeld op.

352 14 Messidor 
jaar IX

397 - BG schrijft aan Deluret capitaine du gé-
nie en chef dans les places du Dept Schelde 
dat hij ten onrechte visvergunningen open-
baar heeft toegewezen. Het water tussen 
Brugse Poort (Waaldam) en Rabot behoort 
aan BG.
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353 14 Messidor 
jaar IX

398 - BG schrijft aan Van Rotterdam genees-
heer en Pelissot chirurg dat ze benoemd zijn 
tot adjoint officier de santé en ze bij ontvangst 
dezer zich moeten aanmelden in de Bijloke.

354 17 Messidor 
jaar IX

399 - BG nodigt Henry Wallemacq econoom 
van de Bijloke uit om zich voor de vergadering 
te verantwoorden over de verkoop van de 
spoelboot (ponton) van het hospitaal. 

355 17 Messidor 
jaar IX

400 - BG schrijft aan de prefect over de orga-
nisatie van het militair hospitaal

356 18 Messidor 
jaar IX

401 - BG vraagt bij herhaling de goedkeuring 
door de prefect van de jaarrekening opge-
maakt door Baguet.

357 23 Messidor 
jaar IX

402 - BG schrijft aan de prefect dat alle jaar-
rekeningen en titels, registers en betrokken 
papieren binnen zijn. De (rente/eigendoms)
titels van Klein Begijnhof en Schreyboom 
ontbreken omdat de abt van Sint-Pieters de 
originelen meegenomen heeft. 

358 26 Messidor 
jaar IX

403 - BG stuurt aan de prefect een eenslui-
dende kopie van de brief met aanvraag over 
overdracht van de inboedel van het militair 
hospitaal

359 27 Messidor 
jaar IX

404 - Enkel potlood vermelding dat er een 
antwoord is aan de prefect over de aanklacht 
(denonciation) tegen Jean D’Hooge. (geen 
inhoud)

360 3 Thermidor 
jaar IX

405 - BG schrijft aan weduwe Frerin te Aalst 
dat ze het fout voor heeft dat een zuster haar 
behoeftige zuster niet zou moeten onderhou-
den als ze dat kan. 

361 9 Thermidor 
jaar IX

BG schrijft aan de burgemeester dat ze voor 
1788 geen dagprijs voor zieke militairen aan 
het directoire central kunnen meedelen 

362 9 Thermidor 
jaar IX

406 - BG stuurt het besluit van de prefect aan 
Oudaert, Demanet, L. Van den Hecke, Phe 
Maertens dat ze benoemd zijn tot lid van BG 

363 15 Thermidor 
jaar IX

407 - BG vraagt aan de prefect om dringend 
de voorschotten terug te betalen 

jaar IX
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364 18 Thermidor 
jaar IX

408 - BG meldt aan de prefect dat zij op-
zoekingen gedaan hebben over Lievin Selis 
geboortig van Ustack. ‘la pronciation flamande 
de la commune d’Oostaker approche beau-
coup de la pronciation du mot Ustack en 
français”.

365 19 Thermidor

jaar IX

19 Thermidor 
jaar IX

409 - BG schrijft aan Pelissot chriurg dat hij 
benoemd is als officier de santé (chirurgien de 
1ere classe) met salaris in het militair hospi-
taal.
410 - BG melden aan Kluyskens dat Pelissot 
benoemd is.

366 19 Thermidor
jaar IX

19 Thermidor 
jaar IX

19 Thermidor 
jaar IX

411 - BG meldt aan Joanna M.J. De Zut-
ter grootjuffrouw van het groot begijnhof dat 
voortaan alle conventen huishuur zullen be-
talen t.b.v. 12 ponden groote courant, boven 
de fonciere lasten, deuren en venster gelden, 
evenals kleyne reparatien bekent onder den 
naem van hurders reparatien, die ook tot laste 
zijn van de inwoonderiggen. (vermelding: 
zelfde brief aan de grootjuffrouw van het klein 
begijnhof)
412 - BG schrijft Joanna M.J. De Zutter dat 
borgeresse M. De Jaegher ontlast is van de 
onderneminge der infirmereye van het groot-
begijnhof en zij zelf de onderneming mag 
toeeigenen in advenante van 75 c. per hoofd 
daegs.
413 - BG meldt aan M. De Jaegher dat zij ont-
slagen is van de onderminge der infirmerey.

367 22 Thermidor 
jaar IX

414 - BG stuurt aan Jacques Van Loo, bier-
verkoper te Gent, een dubbel van het compro-
mis over de eeuwigdurende rente op zijn huis 
op de Houtlei. De arbitrage zal plaats hebben 
bij De Guchtenaere, jurist. 

368 24 Thermidor 
jaar IX

415 - BG schrijft aan BG te Brugge dat Ca-
therine Waes die dringend hulp behoeft en 
daarom voorlopig bij een voedster is onder-
gebracht als wettelijke kind afgestaan door 
behoeftige ouders ten laste komen van de 
commissie waar het afgestaan/verlaten is. 

369 24 Thermidor 
jaar IX

416 - BG schrijft aan de prefect om een af-
schrift van het vonnis dat burgeres J. M. 
L’Hot, echtgenote van Foin, laat colloqueren 
in het Zwakzinnigengesticht. 
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370 23 Thermidor 
jaar IX

417 - BG vraagt aan G. Isambert commissaire 
des guerres Dept Schelde om een dag vast te 
leggen voor het bezoek aan de kerk van het 
Klein Begijnhof dat dienst moet als voederma-
gazijn en de huurprijs af te spreken.

371 1 Fructidor 
jaar IX

418 - BG stuurt een overzicht van haar bezit-
tingen te Gent aan de burgemeester. (over-
zicht ontbreekt uiteraard)

372 1 Fructidor 
jaar IX

419 - BG meldt aan de prefect dat de inspec-
teur de l’administration de l’enregistrement et 
du Domaine Nationale de la 1re division het 
aandeel van BG in de opbrengst van boetes 
en inbeslagnames heeft betaald. Die van 2e 
divisie heeft dit ook gedaan. De overigen blij-
ven in gebreke.

373 1 Fructidor 
jaar IX

420 - BG of Louis Vandenkerke schrijft aan 
Mys te Assenede (of omgekeerd) over een 
onbetaalde rekening. Die schuld moet voor 
“uw gewetten eene geduurige knaaging indien 
UE voordging van door dergelijke ongeoor-
loofde manieren van handelen, de sleve ellen-
dige uwe broederen te blijven berooven van 
hunne eerste nootsaakelijkheden .. stelle dan 
alle hope in uw wroeging“ 

374 6 Fructidor 
jaar IX

421 - BG bedankt de BG van Brussel voor 
hun brief en mandaat (rescription) t.b.v. 
263164fs 8/100. 

375 6 Fructidor 
jaar IX

422 - BG schrijft aan de prefect omstandig dat 
er geen plaats is voor Louis Plasch uit Sint-
Niklaas. Er zijn 96 personen ingeschreven 
voor hem. 

376 9 Fructidor 
jaar IX

423 - BG schrijft aan BG te Brugge dat ze het 
niet goed begrepen hebben. Het kind komt 
te hunne laste en ze moeten niet oordelen 
over het motief van de kinderafstand, die vaak 
behoeftigheid is. Zo’n persoon meestal al lang 
willen hebben “prolonger la malheureuse exis-
tence de ces tendres objets de leur affection” 
door van deur tot deur te bedelen en zelf het 
meest noodzakelijke ontberen. 
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377 13 Fructidor 
jaar IX

424 - BG schrijft aan de prefect dat de com-
missaire des guerres niet goed beseft dat de 
beperking van de overdracht van de inboedel 
van het oud militair hospitaal tot 150 “fournitu-
res” totaal onverantwoord is aangezien er nu 
al meer dan 180 zieke militairen zijn aange-
voerd. 

378 15 Fructidor 
jaar IX

425 - BG schrijft dat Demanet lid van de com-
missie zijn ontslag heeft aangeboden. 

379 2 comple-
mentaire 
jaar IX

426 - BG schrijft aan de leden composant le 
directoire central chargé de l’administration 
générale des hopitaux militaires te Parijs. De 
aanbesteding van het onderhoud van de zieke 
militairen is nog steeds niet afgewerkt. BG zit 
in geldnood en onze leveranciers weigeren 
nog te leveren. 

380 2 comple-
mentaire 
jaar IX

427 - BG schrijft aan Henriette Cicolle, Annon-
ciadenstraat 265 en melden dat ze het kind 
van Rombauts, oud bleker (blanchisseur) ten 
laste nemen.

381 4 comple-
mentaire 
jaar IX

428 - BG nodigt Mijs ontvanger te Assenede 
met de nodige stukken bij Baguet te komen 
voor afrekening.

382 4 comple-
mentaire 
jaar IX

429 - BG vraagt aan de prefect om dringend 
hun brief aan het Directoire Central des hopi-
taux militaires door te sturen.

383 5 comple-
mentaire 
jaar IX

430 - BG stuurt aan de prefect het besluit  en 
het mandaat voor 6000 fr terug.

384 5 comple-
mentaire 
jaar IX

431 - BG aan BG van Brussel over titels op 
rentes.

385 4 Vendémi-
aire 
jaar X

432 - BG schrijft aan de prefect dat de wet op 
de belasting op spectakels enz verlengd is. 
BG vraagt rekening te willen houden met de 
slechte financiële situatie van BG.

386 6 Vendémi-
aire
jaar X

433 - BG vraagt aan weduwe Bt Coppens een 
uitstaande schuld van 557 frs te betalen voor 
haar man.
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387 7 Vendémi-
aire 
jaar X

BG vraagt een uitzondering te maken op zijn 
besluit om elke bediende van de Douanes die 
weggestuurd, vervangen of de dienst verlaten 
heeft te verbieden nog in het Departement te 
wonen. Onze twee bedienden Pierre Joseph 
Coppens en Charles Ernest De Pritter hebben 
bij de douane gewerkt. Zij kunnen toch niet 
vallen onder dit besluit …

388 8 Vendémi-
aire
jaar X

434 - BG stuurt de prefect hun vier opmerkin-
gen bij de klachtbrief van de hoofdchirurg over 
de behandeling van zieke militairen. 

389 13 Vendémi-
aire
jaar X

435 - BG vraagt De La Ruelle deurwaarder 
langs te komen om verslag te geven van de 
verkoop van de meubelen van J. Van Lierde 
en de opbrengst af te geven. (Op Achter-
kant mandats ordonnancés par la Comm. En 
sénace 14 fruc IX : opsomming namen en 
beroep en kost)

390 13 Vendémi-
aire 
jaar X

436 - BG vraagt aan BG te Brussel dat ze zelf 
moeten uitzoeken welke rentes degelijk zijn.  

391 13 Vendémi-
aire
jaar X

437 - BG schrijft aan de minister van Binnen-
landse Zaken dat ze hun werk zullen moeten 
stopzetten voor de meer dan 1200 verlaten 
kinderen als de door BG betaalde voorschot-
ten zoals besloten uitbetaald worden in kapi-
taalrenten. Er is een achterstand van 46.003 
frs. (op ACHTERKANT vermelding van op-
brengst octrooi op spectakels dat voor Ther-
midor an IX, 5440 frs bedroeg.) 

392 15 Vendémi-
aire
jaar X

438 - BG legt aan prefect hun brief aan de 
minister Binnenlandse Zaken voor over de 
voorschotten voor verlaten kinderen.

393 15 Vendémi-
aire
jaar X

439 - BG vraagt de Directeur van de verzen-
ding van Wetten en Besluiten vier exemplaren 
van het Besluit van de Consuls van 24 Ther-
midor an VIII over militaire hospitalen.

394 21 Vendémi-
aire
jaar X

440 - BG vraagt de Hoofdontvanger van 
Schelde Dept om een gedetailleerd overzicht 
van de rollen van de fonciere contributies voor 
de jaren 4 tot 8 te bezorgen. 



BG 53: Briefkopieën
395 25 Vendémi-

aire
jaar X

441 - BG meldt aan de Hoofdontvanger dat 
alle pachters op het eind van hun huur zijn 
gekomen en de fonciere contributies hebben 
betaald voor de jaren 4 tot 8 behalve die ge-
vestigd in de Polders.

396 26 Vendémi-
aire
jaar X

442 - BG stuurt in ontbrekende bijlage de ant-
woorden op de vragen van de prefect over het 
verloop (mouvements) in de Bijloke

397 5 Brumaire 
jaar X

443 - BG vraagt aan de prefect om de in 
bijgevoegde lijst (ontbreekt) vermelde rentes 
voor BG te reserveren. Bij besluit van minister 
Binnenlandse Zaken worden hun voorschot-
ten terugbetaald in (capitaux de rentes). De 
eerste BG’s die zich aandienen kunnen er de 
meest solide uit kiezen. 

398 7 Brumaire 
jaar X

444 - BG schrijft aan de prefect over de door 
BG genomen maatregelen over de werking 
van het militair ziekenhuis. BG zal zelf tot de 
Algemene Aanbesteding het ziekenhuis run-
nen om zo zicht te krijgen op wat de werke-
lijke kosten zijn.

399 9 Brumaire 
jaar X

445 - BG stuurt aan de prefect de boekhou-
dingregisters die hij moet paraferen overeen-
komstig zijn nieuw boekhoudingreglement.

400 9 Brumaire 
jaar X

446 - BG meldt aan de prefect dat zij P. Lam-
mens lid hebben gemaakt van de Commissie 
en hij secretaris is met dezelfde wedde (2000 
frs zie brief 451) als voor zijn benoeming als 
commissielid.

401 11 Brumaire 
jaar X

447 - BG vraagt aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid inlichtingen over 
het verlaten kind voor dat iets beslist kan 
worden t.w. naam en voornaam, leeftijd, naam 
moeder, wat er van is geworden, is ze overle-
den, evenals van de vader, of zij de stad heeft 
verlaten met achterlating van haar familie 
wegens behoeftigheid. 

402 11 Brumaire 
jaar X

448 - BG schrijft aan Hi Js Overman lid BG te 
Brussel over de problemen met de overdracht 
van hun rescription (=schuld). 

403 12 Brumaire 
jaar X

449 - BG schrijft aan de admin commissie van 
BG te Brussel dat ze hen de overdrachtakte 
toesturen.
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404 13 Brumaire 

jaar X
450 - BG stuurt aan Robbe pleitbezorger te 
Kortrijk volmacht en bewijsstukken en vraagt 
om zo snel mogelijk de weduwe Clement 
Van Dommele Kortrijk en Ph Van den Heede 
Kuurne voor de vrederechter te brengen. (Op 
achterkant overzicht van de door de prefect te 
paraferen boekhoudregisters grootboek de-
biteuren, grootboek schuldeisers, inkomsten-
boek Commissie, Uitgavenjournaal ontvanger, 
inkomstenboek ontvanger, uitgavenjournaal 
commissie, mandatenregister.)

405 13 Brumaire 
jaar X

451 - BG aan de leden van Weldadigheid te 
Waarschoot. Wij zijn evenzeer geaccableerd 
van schulden en kunnen ons enkel inlaten 
met ingezetenen van de stad. Wij sturen u 
Louise Bichard terug. (Op achterkant over-
zicht van de bedienden van BG : J Coppens 
chef, L Coppens expéditionnaire, CHs Van 
Bambeke chef, P. Lammens secretaris, B. 
Bertrand chef, J.B. Baguet ontvanger, Jacqes 
Scarmur concierge, P. Veesaert bode, Am Van 
Aelbroucq bode.)

406 15 Brumaire 
jaar X

452 - BG vraagt aan de Hoofdontvanger om 
de vervolging ingesteld door de ontvanger 
van fonciere contributies te Waarschoot op te 
schorten in afwachting dat de prefect besluit 
dat deze schuld oninvorderbaar wordt ver-
klaard.

407 15 Brumaire 
jaar X

453 - BG vraagt aan de prefect om de fon-
ciere contributies die de ontvanger te Waar-
schoot opeist met dreiging van uitvoerend 
beslag als oninvorderbaar te verklaren.

408 22 Brumaire 
jaar X

454 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
het kind Pierre Van der Borgt gevangengezet 
in het huis van bewaring geen onwettig kind, 
verlaten wegens behoeftigheid, is en dus niet 
in aanmerking komt voor onderhoud door BG 
maar wel door Weldadigheid. PVdB is gebo-
ren uit huwelijk van Jean en Marie Theyne-
mans, beiden overleden. Het kind verkeert in 
grote behoeftigheid.
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409 22 Brumaire 
jaar X

455 - BG schrijft aan Van Toers, Meaulle et 
La Corne liden van het afviesorgaan van het 
arrondissement Gent (comité consultatif) dat 
ze samen moeten komen om advies te geven 
over een “domaine national usurpé”. 

410 23 Brumaire 
jaar X

456 - BG stuurt aan de Baene exgouverne-
mentscommissaris te Brugge een overlijdens-
uittreksel van Anne Josephe Keyser. Gelieve 
17 sols 3 deniers argent de brabant te betalen 
aan de briefdrager.

411 6 Frimaire 
jaar X

457 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de pachters en andere schuldenaars met 
verzoek toestemming te verlenen voor vervol-
ging.

412 12 Frimaire 
jaar X

458 - BG uit haar verwondering aan Robbe 
pleitbezorger te Kortrijk over het uitblijven van 
enig nieuws over de twee rechtszaken. (Op 
ACHTERKANT overeenkomst tussen BG en 
Stobbelaers over de levering van zes ijzeren 
bedden @ 56 florijnen stuk, niet-geverfd en 
zonder toebehoren. Dd 30 fruc an IX)

413 12 Frimaire 
jaar X

459 - BG meldt aan BG te Brussel 1e dat er 
vertraging is door afwezigheid van de hand-
tekening van de hypotheekbewaarder. 2e of 
Brussel wil nagaan of een zekere D’hont (qui 
a eu dans le tems quel que celebrité à cause 
de sa translation (overplaatsing) arbitriaire à 
Vienne) erfgenamen heeft.

414 13 Frimaire 
jaar X

460 - BG meldt aan Cornelis, bedienaar van 
de katholieke eredienst, dat hij econoom be-
noemd is in godshuis nr. 26 

415 14 Frimaire 
jaar X

461 - BG schrijft aan Carion pleitbezorger te 
Assenede dat hij als hij in Gent is BG moet 
opzoeken om over een zaak die ze hem wen-
sen toe te vertrouwen te spreken.

416 19 Frimaire 
jaar X

462 - BG vraagt aan de prefect om voort-
aan de mandaten rechtstreeks op naam van 
BG’s ontvanger JB Baguet te stellen wegens 
de hoge valse kosten die de omzetting mee-
brengt.
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417 22 Frimaire 

jaar X
463 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
voor een houtkap. (op ACHTERKANT brief 
van econoom van militair ziekenhuis die de 
commissie aanspoort om het verplegend 
personeel van de Bijloke te betalen over de 
voorbije maanden want dit is hun enige in-
komstenbron voor het onderhoud van hun 
familie).

418 26 Frimaire 
jaar X

464 - BG schrijft aan de prefect dat ze op het 
punt staat om haar werking te moeten stop-
zetten bij gebrek aan geld.

419 27 Frimaire 
jaar X

465 - BG schrijft aan de burgemeester over 
een brief van de commissaris van de wijk Ge-
lijkheid over vier verlaten kinderen. Ze komen 
enkel in aanmerking voor Weldadigheid thuis 
wegens geboren uit wettelijk huwelijk.

420 27 Frimaire 
jaar X

466 - BG stuurt aan de burgemeester alle 
papieren en register afkomstig van het “cide-
vant officialité de ce Diocèse” gevonden in het 
sterfhuis van Van Lierde. 

421 28 Frimaire 
jaar X

467 - BG vraagt aan de directeur Nationale 
Domeinen om de vervolging in de zaak Pre 
Bundervoets wegens achterstallige pacht op 
Sint-Pieters Aalst (afkomstig van voormalige 
Sint-Pietersabdij) op te schorten in afwachting 
van een besluit van de prefect . 

422 28 Frimaire 
jaar X

468 - BG vraagt aan de prefect om de ver-
volging in de zaak Pre Bundervoets wegens 
achterstallige pacht op Sint-Pieters Aalst 
(afkomstig van voormalige Sint-Pietersabdij) 
door de Directeur Nationale Domeinen tegen 
te houden.

423 2 Nivôse jaar 
X

469 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Ledeberg dat ze bereid zijn om Josse Hutse-
baut op kosten van Ledeberg op te nemen (12 
sols per dag).

424 5 Nivôse 
jaar X

470 - BG aan L.B. Triest te Brugge. 

425 6 Nivôse
jaar X

471 - BG vraagt aan de prefect om een man-
daat tbv 3000 frs voor voorschot voor zieke 
militairen op te maken.
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426 8 Nivôse

jaar X
472 - BG schrijft aan de prefect dat de erven 
van Louis Bernard Becquaert een rente van 
3000 frs op Groot begijnhof willen terugbe-
talen. Omdat het hier gaat om vervreemding 
van bezit van BG vraagt BG bijzondere toe-
stemming.

427 9 Nivôse
jaar X

473 - BG schrijft aan Robbe pleitbezorger te 
Kortrijk dat hij onverwijld Van Dommele moet 
vervolgen tot volledige betaling.

428 12 Nivôse 
jaar X

474 - BG stuurt aan Carion pleitbezorger te 
Assenede een volmacht ad lites in de zaak 
D.A. Mys 

429 15 Nivôse 
jaar X

475 - BG schrijft aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid dat hij geen be-
velen tot opname (in casu op straat stervend 
kind) heeft te geven en dat hij zich moet rich-
ten tot BG. 

430 17 Nivôse 
jaar X

476 - BG schrijft aan Jacques Van Rooten, 
brouwer te Gent, dat ze vernomen heeft dat 
hij directeur of ontvanger van de “commu-
nauté des tisserans de con.. en cette ville” en 
hij verslag over zijn bestuur moeten komen 
brengen.

431 17 Nivôse 
jaar X

477 - BG schrijft aan Serva, vérificateur prin-
cipal au bureau des hôpitaux militaires à Paris 
dat ze akkoord gaat met hun voorstel om te 
zorgen voor “soigner la prompte expédition 
de tous nos relations avec le Ministre de La 
guerre et el Directoire Central des  hopitaux 
militaires“ tegen betaling van 48 frs per jaar. 
BG stuurt hen meteen twee zaken om op te 
lossen.

432 19 Nivôse 
jaar X

478 - BG zendt in antwoord op verzoek van 
de prefect de (ontbrekende) lijst van al de 
corporaties die instonden voor armen- en 
ziekenzorg. 

433 25 Nivôse 
jaar X

479 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de hospitalen en godshuizen die afhan-
gen van BG.
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434 26 Nivôse 

jaar X
480 - BG schrijft aan de prefect dat het ver-
vangingsprocédé om gerst te pellen (monder), 
(gruer) en te parelen (perler) van Griguet in-
gevoerd zal worden in het militair hospitaal ter 
vervanging en toevoeging aan de rijst. In de 
burgerlijke instellingen kan dit niet. Rijst wordt 
slechts op jours de récréation verbruikt als 
“un mets delicat et extraordinaire” Per instel-
ling wordt per jaar slechts 15 kg rijst verbruikt. 
Voor dit procédé bestaat er slechts een mo-
len, met name te Eeklo maar die volstaat voor 
het gehele Dept.

435 27 Nivôse 
jaar X

481 - BG schrijft aan Carion pleitbezorger te 
Assenede met instructies in de zaak Mys.

436 2 Pluviôse 
jaar X

482 - BG schrijft aan de prefect dat de overste 
van de Alexianen weigert documenten over 
de instelling te geven. Mondeling is verklaard 
dat zijn gratis voor begrafenis van behoeftigen 
zorden, bij epidemieën zieken verzorgen en 
zorgden voor zwakzinnigen. In het Dyle Dept 
en Twee Neten Dept hebben de Alexianen al 
het statuut van weldadigheidsinstelling. 

437 3 Pluviôse 
jaar X

483 - BG schrijft aan Apers, jurist. Sinds jaren 
int hij de huur van het huis nr 63 in het Klein 
Begijnhof gebruikt destijds door de gezusters 
Keirsse (hospitalières). Sinds zij uit de ge-
meenschap getreden zijn, komt dit huis toe 
aan BG. Apers wordt uitgenodigd hier verslag 
over uit te brengen en te betalen.

438 3 Pluviôse 
jaar X

484 - BG schrijft aan De Vreeze dat hij de 
sleutels heeft van huis 63 in klein begijnhof 
voorheen in gebruik door de gezusters Keirs-
se. Sinds zij uit de gemeenschap getreden 
zijn, komt dit huis toe aan BG.

439 6 Pluviôse 
jaar X

485 - BG schrijft aan de prefect dat zij een 
memo van de gezondheidsofficieren hebben 
gekregen over de overbrenging van de zie-
ken uit de huidige zaal naar het gebouw dat 
voorheen dienst deed als abdijwoning (Bij-
loke). Hoewel de prefect de bedoeling had dit 
gebouw als een receptieruimte te gebruiken 
vraagt BG dat andere gebouwen in de stad 
daar evenzeer voor in aanmerking kunnen 
komen.
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440 12 Pluviôse 

jaar X
486 - BG bevestigt aan de prefect dat zij de 
12 kinderen opgenomen hebben. 

441 12 Pluviôse 
jaar X

487 - BG schrijft aan Weldadigheid dat zij 
de schulden van de Rodelijvekens voor hun 
rekening moeten nemen omdat dit huis des-
tijds aan de Armenkamer toebehoorde en dus 
nu Weldadigheid. Het gaat om de rekeningen 
van De Vos apotheker en Jean Van de Gorde, 
bleker

442 16 Pluviôse
jaar X
16 Pluviôse 
jaar X

488 - BG nodigt Danneels uit om de zaak Le 
Fort te beëindigen, zo niet wordt hij vervolgd.
489 - BG nodigt De Bruyne bedienaar van de 
katholieke eredienst om verslag uit te brengen 
over de was (cire) en offerandes die hij ont-
vangen heeft in Schreyboom nr. 27

443 19 Pluviôse 
jaar X

490 - BG klaagt over drie bladzijden bij de 
burgemeester over de lamentabele toestand 
van de BG’s financiën: opbrengst van het 
octrooi, militair hospitaal …

444 23 Pluviôse 
jaar X

491 - BG antwoordt op de brief van de prefect 
over de beschikbare gebouwen die kunnen 
dienst doen als maison de repression. 

445 24 Pluviôse 
jaar X

492 - BG stuurt aan de prefect gecertificeerde 
lopiën van alle stukken die betrekking heb-
ben op de vermoede misbruiken in het militair 
ziekenhuis.

446 26 Pluviôse 
jaar X

493 - BG schrijft aan De Vos ontvanger van 
de foncière contributies te Eeklo dat pachter 
Claeys te Eeklo insolvabel is dat het extrait 
naar de burgemeester moet die het zal door-
sturen naar de prefect om het “te laeten pas-
seeren in non valeurs”. 

447 29 Pluviôse 
jaar X

494 - BG schrijft aan de prefect dat zij Gra-
cieux als econoom van het militair hospitaal 
hebben afgezet en P.F. De Waele in de plaats 
benoemd.

448 4 Ventôse 
jaar X

495 - BG nodigt Em. Piers, directeur van de 
redoutes, uit om verslag uit te brengen over 
de opbrengst van de wekelijkse redoutes. 

449 6 Ventôse 
jaar X

496 - BG vraagt aan de prefect in het bezit 
gesteld te worden van enkele wederrechtelijke 
toegeëigende Nationale Goederen.
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450 12 Ventôse 

jaar X
497 - BG schrijft aan Boone en Muyshondt, 
officiers de santé, dat de minister van Oor-
log boos is op het woord “nigaud” uilskuiken 
gebruikt in een consultatieverslag voor Pil-
lon fusilier van het 84/² Brigade. Verander dit 
woord en gebruik voortaan woorden van je de 
betekenis begrijpt. “nous devons tous à la va-
leur de ces braves gens qui ont tant de titres à 
la reconnaissance nationale”.

451 12 Ventôse 
jaar X

498 - BG stuurt aan J. H. Desirat commissaire 
des guerres du Dept Schelde een verbeterd 
certificaat voor soldaat Pillon. 

452 14 Ventôse 
jaar X

499 - BG schrijft aan de prefect over de wijzi-
ging van een hypotheek verleend aan Bernard 
Poelman, drukkerboekhandelaar. 

453 15 Ventôse 
jaar X

500 - BG vraagt aan de prefect of zij inder-
daad een uittreksel moeten geven aan Miton-
flet, kapitein van de 84 Demie Brigade, uit het 
verslag van de vergadering waarop hij aanwe-
zig was. 

454 18 Ventôse 
jaar X

501 - BG geeft aan P.F. de Waele econoom 
van het militair ziekenhuis instructies om een 
aantal misbruiken te voorkomen. 1) voor ie-
dere zieke, verpleger of knecht, een half pond 
vlees, 2) sleutel van de plaats waar het vlees 
opgeslagen ligt na voorbijkomst van de plan-
tonsergeant afgeven, 3) om de veertien dagen 
de lakens verversen, de hemden en kapjes 
om de vijf dagen, 4) voldoende lakens voor-
handen houden voor de koortslijders om ze te 
vervangen telkens als de gezondheidsofficie-
ren dat eisen. 5) de zalen zuiver houden.

455 18 Ventôse 
jaar X

502 - BG brengt Desirat commissaire des 
guerres op de hoogte van hun maatregelen 
om de misbruiken in het militaire ziekenhuis te 
bestrijden en klagen over het geldtekort. 

456 18 Ventôse 
jaar X

503 - BG beklaagt zich bij de prefect over het 
geldgebrek en het uitblijven van de terugbe-
talingen. Sinds 1 Floréal an IX is het aantal 
verblijfsdagen van zieke militairen opgelopen 
tot 15.600 à rato van 1 fr per dag. 

457 21 Ventôse 
jaar X

504 - BG vraagt aan de prefect om in Naza-
reth het militair uitvoerend beslag te stoppen 
voor BG.
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458 23 Ventôse 

jaar X
505 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Elisa-
beth Petronille de Smet, echtgenote van Pre 
Renotte, blekersgast belast met acht kinderen 
zich aangemeld heeft bij BG voor hulp aan 
Petronille Claus, wettelijke dochter van Pierre 
en Anna Verhulst. Jullie bij Weldadigheid heb-
ben haar weggestuurd. Dit is nochtans een 
zaak voor jullie.

459 25 Ventôse 
jaar X

506 - BG schrijft aan de prefect dat zij nog 
geen overzicht kunnen geven omdat ze de 
prijs van de babyuizetten nog niet kennen. 

460 25 Ventôse 
jaar X

507 - BG schrijft aan Mitouflet capitaine 
d’habillement de la 84 demie-Brigade 
d’infanterie dat ze eerst de prefect hebben 
geraadpleegd die op zijn beurt dit heeft voor-
gelegd aan generaal Demont commandant 
van dit dept. die Mitouflets verzoek heeft 
afgewezen.

461 25 Ventôse 
jaar X

508 - BG schrijft aan Bormans capitaine de 
génie en chef dna les places du Dept Schel-
de. over het proces-verbaal dat opgemaakt is 
door Deluret capitaine du genie en chef bij de 
overdracht van het Klooster van Deynze.

462 26 Ventôse 
jaar X

509 - BG schrijft aan Therese Schollaert, we-
duwe P. De Clercq tot Zonneghem dat zij “zich 
heeft verstout verscheyde opgaende boomen 
te pakken.”

463 26 Ventôse 
jaar X

510 - BG vraagt J.B. d’Hane-Steenhuyse om 
twee kinderen aan te duiden voor opname 
overeenkomstig de wilsbeschikking van de 
zusters Marie en Therese De la Villiette.

464 26 Ventôse 
jaar X

511 - BG schrijft aan D. Robbe pleitbezorger 
te Kortrijk over de renteschuld van weduwe 
van Dommele. 

465 28 Ventôse 
jaar X

P.E. Wauters officier de santé pour le service 
des hospices civils vraagt de prefect om vrij-
gesteld te worden van het patentrecht op het 
beroep van gezondheidsofficier.

466 1 Germinal 
jaar X

512 - BG schrijft aan de prefect dat ze hem 
een overzicht sturen van het aantal overle-
denen in de hospitalen met zoals gevraagd 
onderscheid tussen burgerlijke en militaire 
overledenen en ook tussen man/vrouw.
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467 1 Germinal 
jaar X

513 - BG vraagt toestemming aan de prefect 
om vrij te kunnen beschikken over de gronden 
te Landegem die Brissault ontvanger van de 
Nationale Goederen plots claimt.

468 6 Germinal 
jaar X

514 - BG stuurt twee plannen van de gebou-
wen van de Bijloke aan Faipoult prefect over 
de opstelling en inrichting van de Bijloke.

469 7 Germinal 
jaar X

515 - BG aan Weldadigheid van Geraardsber-
gen. BG stuurt bode Versaert met een jongen 
J.B. Schot die in Gent ronddoolde en zware 
koorts had. BG heeft hem verzorgd en vraagt 
nu aan Weldadigheid te Geraardsbergen om 
hem verdere hulp te verlenen.

470 8 Germinal 
jaar X

516 - BG schrijft aan de prefect dat ze Lievin 
Baetens uit Zeveneken hebben opgenomen. 
Kosten van 1, 08 frs/dag zullen door de ge-
meenten van Z. worden gedragen.

471 12 Germinal 
jaar X

517 - BG vraagt aan Van der Vennet substi-
tuut commissaris in de rechtbank van eerste 
aanleg een expeditie van een vonnis over een 
gedwongen onteigening. 

472 13 Germinal 
jaar X

518 - BG vraagt de prefect of zij twee kinde-
ren mogen opnemen op kosten van het rijk, 
wiens ouders tot één jaar gevangenis zijn 
veroordeeld.

473 13 Germinal 
jaar X

519 - BG stuurt aan de burgemeester twee 
besluiten over Pre van der Borght, Pre Le Roy 
en Hamitton opgesloten in de gevangenis.

474 13 Germinal 
jaar X

520 - BG schrijft aan de commandant d’armes 
de la Place de Gand dat ze zich alle inspan-
ningen zullen getroosten om te zorgen voor 
Le Fort kind van een verdediger van het 
vaderland. (op ACHTERKANT aantal zieke 
militairen per maand an IX en X)

475 13 Germinal 
jaar X

521 - BG schrijft aan Desinct comm. Des 
guerres dat de econoom van het militair 
ziekenhuis zonder toelating van BG matras-
sen, strozakken enz uitgeleend heeft voor de 
verzorging van schurftigen traités auprès des 
corps.
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476 19 Germinal 
jaar X

522 - BG vraagt aan Desirat comm. des guer-
res dat alle betalingen aan de hooileveran-
ciers in de kerk van het Klein Begijnhof wordt 
gestopt tot zij aan BG de huur van dit maga-
zijn hebben betaald. 

477 23 Germinal 
jaar X

523 - BG vraagt aan Weldadigheid te Lande-
gem om hulp te verlenen aan Marie Jeanne 
Cuterikx, weduwe van Olivier Van Geluwe 
overleden in de Bijloke, een weduwe met vijf 
minderjarige kinderen. 

478 26 Germinal 
jaar X

524 - BG schrijft aan P.F. de Waele econoom 
van het militair ziekenhuis 

479 26 Germinal 
jaar X

525 - BG schrijft aan Desirat comm des guer-
res om aan de bode de twee mandaten van 
het Directoire central te willen meegeven. 
(Op achterkant nabij wachthuis Ijskelder, Den 
Dam, François de Smidt scheepsbouwer, 
Scheirgat Pierre Versele) 

480 1 Floréal 
jaar X

526 - BG schrijft aan Fr Carion te Assenede 
dat Meys een voorschot is komen betalen en 
dat geen verdere vervolging nodig tot nader 
order. P. Schelstraete heeft nog een schuld 
openstaan en moet door Carion aangespro-
ken worden en bedreigd met vervolging voor 
de rechtbank.

481 2 Floréal
jaar X

2 Floréal
jaar X

527 - BG schrijft aan de prefect dat de ach-
terstal op twee rentes ten laste van Charles 
Gall… al zes jaar duurt
528 - BG schrijft aan de prefect over een stuk 
grond in de buurt van de Coupure eigendom 
van voormalige Sint-Veerlegodshuis, dat aan 
BG zou moeten toebehoren.

482 6 Floréal
jaar X

529 - BG stuurt (aan ?) het rekeningverslag 
van het bestuur over het jaar 9 voor goedkeu-
ring.

483 13 Floréal 
jaar X

530 - BG meldt aan de burgemeester dat 
Mullie Apers een huurcontract heeft voor 
het voormalige Capucijnenklooster met tuin, 
brouwerij, magazijn en andere afhankelijkhe-
den, behalve wat betreft de kerk gebruikt als 
manege.
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484 17 Floréal 

jaar X
531 - BG schrijft aan de prefect dat zij onmo-
gelijk de contributie over het jaar 9 kunnen 
betalen en dat de uitvoering van het beslag 
zou moeten worden gestopt.

485 18 Floréal 
jaar X

532 - BG vraagt aan de prefect een zo snel 
mogelijke beslissing over de aanneming (en-
treprise) van het Burgerlijk Hospitaal 

486 23 Floréal 
jaar X

533 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Ledeberg dat ze voor zijn rekening Josse 
Hutsebaut gedurende 138 dagen hebben ver-
zorgd en vraagt betaling van 155,09 fr.

487 24 Floréal 
jaar X

534-535 - BG vraagt aan JB Apers een kopie 
van het pv van de verkoop van roerend goed 
gehouden in de Bijloke.

488 2 Prairial 
jaar X

537 - BG schrijft aan de prefect over de for-
maliteiten over de 66 rentecontracten ten 
laste van de Duitse Keizer. 

489 4 Prairial
jaar X

538 - BG schrijft aan de prefect over het uit-
stel bij de opmaak van rekeningen 

490 9 Prairial
jaar X

539 - BG meldt aan Desirat comm des guer-
res dat ze hem alsnog bedanken voor de 
snelle betaling.

491 9 Prairial
jaar X

540 - BG schrijft aan Theodore Thierry & Ban-
quiers te Parijs waarom bepaalde rentes nog 
niet geliquideerd zijn.

492 12 Prairial 
jaar X

541 - BG meldt aan de prefect dat de 24e mi-
litaire divisie het verblijf van de zieke militairen 
heeft betaald.

493 16 Prairial 
jaar X

542 - BG meldt aan de prefect dat zij aan de 
ontvanger van Nazareth het saldo hebben 
betaald.

494 21 Prairial 
jaar X

543 - BG schrijft aan de prefect over de rentes 
ten laste van de Duitse Keizer. 

495 23 Prairial 
jaar X

544 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
Marie van Hoorenbeke 32 geboortig van Aalst 
kanker heeft en ongeneeslijk ziek. BG heeft 
haar verzorgd en claimt de kosten op de stad 
Aalst.

496 24 Prairial 
jaar X

545 - BG schrijft aan Theodore Thierry en 
Cie te Parijs over de liquidatie van rentes en 
uitblijven van doorbetaling aan BG

497 25 Prairial 
jaar X

546 - BG vraagt aan de prefect toelating voor 
de omruiling van de rentebrieven.
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498 2 Messidor 

jaar X
547 - BG schrijft aan B. Ferdinand Van Hecke 
te Stekene over zijn opdracht om contributies 
voor rekening van BG te betalen.

499 2 Messidor 
jaar X

548 - BG meldt aan de prefect het bedrag van 
de onderhoudskosten voor vondelingen in het 
trimester van Germinal 1557 beloopt en dat 
voor de verlaten kinderen 998 fr.

500 13 Messidor 
jaar X

549 - BG schrijft aan de prefect dat zij bij het 
bezoek aan de Bijloke samen met de Bis-
schop en met hem vastgesteld hebben dat 
de directrice en enkele verpleegster nog het 
oude habijt droegen. Mocht dit en indien niet 
gelieve afdoende maatregelen te treffen.

501 4 Messidor 
jaar X

550 - BG schrijft aen den borger Van Deynse 
ten huyse van Joffr Holbroeck op ’t dorp tot 
Lokeren. BG stuurt een machtiging voor de 
stokhouder Apers voor het verkopen van de 
meubelen. 

502 9 Messidor 
jaar X

551 - BG stuurt 2 brieven aan de prefect over 
de terugbetaling van de voorschotten, die hij 
zo snel mogelijk op de betrokken ministeries 
moet laten bezorgen.

503 10 Messidor 
jaar X

552 - BG schrijft aan J. H Desirat comm des 
guerres over de stukken over de verbanden 
(bandages) geleverd aan de militairen traités 
auprès des Corps en herinnert hem aan de 
huur van de kapel van het klein Begijnhof.

504 14 Messidor 
jaar X

553 - BG herinnert de burgemeester van Le-
deberg aan een achterstallige betaling.

505 17 Messidor 
jaar X

554 - BG schrijft aan ? (sic) dat men zieken 
niet voor hun volledige herstel mag wegstu-
ren, maar ook niet te lang. Het blijkt dat les 
“filles vénériennes” geslachtzieke meisjes te 
lang worden gehouden, met name tot zij in 
staat zijn om iedere avond het bed te gaan 
maken van de chirurg met dienst. Meldt hem 
dat hij en de meid weggestuurd zullen wor-
den als dat zich nog voordoet. Het staat BG 
evenmin aan dat hij een toegangbiljet geeft 
aan meisjes die er geen recht op hebben. Zo 
is er onlangs een zwangere vier maand voor 
de bevalling toegelaten. Zwangere mogen 
slechts op de dag van de bevalling binnenko-
men. Zo is ook Hoorebeke (zie 544) binnen-
geraakt.
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506 17 Messidor 
jaar X

555 - BG schrijft aan De Waele econoom van 
het militair hospitaal dat de leerlingen in de 
chirurgie zich over zijn oneerlijke en brutaal 
gedrag beklagen

507 19 Messidor 
jaar X

556 - BG vraagt aan de burgemeester om hen 
schriftelijk te melden wanneer de Bijlokefoor 
plaats zal hebben. 

508 19 Messidor 
jaar X

557 - BG schrijft aan L.B. Triest te Sint-Joris 
(Sint-Georges) dat hij geheel aan de voor-
waarden moet voldoen of hij zal worden 
vervolgd.

509 21 Messidor 
jaar X

558 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Ledeberg dat Josse Hutsebaut op kosten van 
de gemeente moet worden verzorgd. Indien 
ze niet betaald zal de prefect haar daartoe 
dwingen.

510 21 Messidor 
jaar X

559 - BG schrijft aan de prefect dat de trans-
fer akte van de rentes uitgevoerd is.

511 21 Messidor
jaar X

21 Messidor 
jaar X

560 - BG schrijft aan J. H Desirat comm des 
guerres om het nodige te doen zodat BG 
betaald wordt voor de levering van verbanden 
(bandages) voor de zieke militairen die binnen 
het Corps behandeld werden.
561 - BG vraagt Desirat om betaling van de 
behandeling van de personen verbonden aan 
de nationale marien, de werklui en bedienden 
bij de werken en fortificaties en militaire ge-
bouwen.

512 23 Messidor
jaar X

23 Messidor 
jaar X

562 - BG schrijft aan de prefect dat ze onmo-
gelijk de fonciere contributie kunnen betalen 
voor het jaar 9 en 10. We vragen 3 weken 
uitstel.
563 - BG schrijft aan Muguet Varange rece-
veur général du Dept Schelde dat de hoogte 
van het bedrag niet correct is. De inbegrepen 
belasting op vensters en deuren is ten laste 
van de huurders.

513 24 Messidor 
jaar X

564 - BG schrijft aan de Waele econoom van 
het militair ziekenhuis dat ze met Cnockaert, 
tapissier, afgesproken hebben over het slaan, 
wassen en herstellen van de matrassen van 
het militair ziekenhuis. 
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514 27 messidor 

jaar X
565 - BG aan N. D’Hondt te Sleyne Sleidinge 
dat zijn krankzinnige zuster Marie Therese 
D’Hondt in de infirmerie van het Groot Begijn-
hof is behandeld gratis, hoewel bemiddeld. 
Gelieve deze kosten te dragen.

515 30 Messidor 
jaar X

566 - BG schrijft aan Roels, pleitbezorger te 
Brugge dat Triest niet voldaan heeft aan de 
gestelde voorwaarden en dat hij vervolgd mag 
worden.

516 1 Thermidor 
jaar X

567 - BG schrijft aan de minister van oorlog te 
Parijs dat ze voor de behandeling van zieke 
militairen nog 30.196 frs tegoed hebben en 
smeken hem om snelle terugbetaling.

517 1 Thermidor 
jaar X

568 - BG schrijft aan de minister van oorlog 
te Parijs dat de graanprijs fors is gestegen en 
dat dus alle producten duurder zijn geworden 
(met 2/5) 

518 1 Thermidor 
jaar X

569 - BG schrijft aan de minister Binnenland-
se Zaken te Parijs over de onderhoudskosten 
van verlaten kinderen en de stijging van de 
graanprijs.

519 1 Thermidor 
jaar X

570 - BG vraagt aan Robbe pleitbezorger te 
Kortrijk om weduwe Van Dommele onder druk 
te zetten tot betaling van de twee bedragen.

520 1 Thermidor 
jaar X

571-573 - BG schrijft aan Isambert comm 
des guerres du Dept du nord te Rijssel dat 
de bons voor levering van verbanden aan het 
leger door hem moeten getekend zijn en niet 
door de secretaris. 
BG schrijft aan Bormans capitaine en chef de 
genie dans les places du Dept Schelde.
BG schrijft aan Couteville sous-ciommissaire 
de Marine te Gent om het bedrag voor de 
verzorging van zieke leden van de Nationale 
Marine te laten betalen

521 1 Thermidor 
jaar X

574 - BG schrijft aan de Hoofdontvanger van 
Dept Schelde over de hoogte van de foncière 
belasting en de verhaalbaarheid van de belas-
ting op deuren en vensters op de huurder cq 
eigenaar.
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522 3 Thermidor 

jaar X
575 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de nationale rentes waarvan de interest 
nog niet is betaald aan de directie van Natio-
nale Domeinen evenals een beschrijving van 
twee stukjes grond die vroeger aan het bis-
dom behoorden.

523 5 Thermidor 
jaar X

576 - BG geeft aan de prefect de antwoorden 
op zijn vragen over de behandeling van zieke 
militairen.

524 7 Thermidor 
jaar X

577 - BG vraagt aan de prefect goedkeuring 
van hun besluit over de vergoeding van een 
actieve en twee passieve rentes.

525 12 Thermidor 
jaar X

578 - BG beklaagt zich bij de prefect dat hij 
BG verbiedt nog het trapgeld (Linnenmarkt) te 
innen op het simpele voorstel van de burge-
meester, zonder zich af te vragen dat BG dat 
geld nodig heeft. Het is zo dat enkel de stuk-
ken linnen die in het meethuis zijn gebracht 
belast worden. Destijds bedroeg die 1 liard 
ten gunste van het godshuis nr 13 St Jan in 
d’olie op grond van een diploma van 5 sept 
1615 (Albrecht en Isabella) 

526 21 Thermidor 
jaar X

579 - BG stuurt aan Desirat comm des guer-
res de staat van de verbanden (bandages) 
geleverd aan soldaten die binnen het Corps 
behandeld werden. 

527 23 Thermidor 
jaar X

580 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
Wallemacq aannemer van de Bijloke voor 4 
jaar de tuin binnen het beluik aan Lievin De 
Buck heeft verhuurd. De prefect heeft de aan-
neming van Wallemacq beëindigd op grond 
van het feit dat niemand rechten kan verge-
ven die hij zelf niet bezit. Ondanks de beëindi-
ging van deze huur blijft De Buck groeten en 
fruit weghalen, wat ons zeer nadelig is. Ge-
lieve voor een afdoende afsluiting te zorgen.

528 24 Thermidor 
jaar X

581 - BG beklaagt er zich bij de burgemeester 
over dat zij nog steeds niets van de opbrengst 
van de openbare waag hebben ontvangen, 
die hen nochtans is toegezegd. Er staat een 
waag op de korenmarkt, op de grote boter-
markt, op de kleine botermarkt bij Sint-Jacobs 
en een Bureau de poids des charbons de 
terre, dite houille.



BG 53: Briefkopieën
529 24 Thermidor 

jaar X
582 - BG schrijft aan F. J. van Wambeke 
inspecteur van het 3e arrondissement dat Van 
Hecke ondanks het uitstel nog steeds niet 
betaald heeft, voor de vrederechter gebracht 
wordt.

530 26 Thermidor 
jaar X

583 - BG stuurt aan de prefect de twee sta-
ten van goederen en nationale renten die BG 
ontdekt heeft, terug. 

531 26 Thermidor 
jaar X

584 - BG vraagt aan de prefect inbezitstelling 
van het stuk land en weide te Ertvelde, toebe-
horend aan het voormalige Sint-Veerlekapitel, 
die ze ontdekt hebben.

532 28 Thermidor 
jaar X

585 - BG vraagt aan de prefect toestem-
ming om door burgemeester 3000 frs te laten 
betalen aan BG, zodat zij de uitdeling in geld 
aan de “hospitaliers des divers hospices” niet 
hoeven te onderbreken 

533 30 Thermidor 
jaar X

586 - BG vraagt aan de Ontvanger van de Do-
meinen om de staat van de goederen toebe-
horende aan de voormalige Sint-Pietersabdij 
te willen tekenen met de vermelding dat ze 
onbekend zijn.

534 1 Fructidor 
jaar X

587 - BG vraagt aan Desirat comm des guer-
res Schelde om zo snel mogelijk de rekening 
over de verzorging van soldaten te laten 
uitbetalen.

535 3 Fructidor 
jaar X

588 - BG schrijft aan Van der Helst dat hij 
moet opkrassen (déguerpir) uit het huis in het 
beluik van het Klein Begijnhof dat hij zonder 
toestemming en buiten weten van BG heeft 
ingenomen. (op ACHTERKANT “estimation 
des imprimés de l’hopital militaire”, 13-tal 
soorten documenten 

536 6 Fructidor 
jaar X

589 - BG schrijft aan de prefect dat Lievin de 
Buck geen aanspraak kan maken op schade-
vergoeding voor de vruchten en meststoffen 
in de tuin van de Bijloke. Deze was verhuurd 
aan Wallemacq, die daarvoor is vergoed.

537 6 Fructidor 
jaar X

590 - BG vraagt aan Desirat de uitbetaling 
van de onderhoudskosten voor zieke solda-
ten en voor manschappen van de marine. (op 
ACHTERKANT kleine algebra oefening) 
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538 10 Fructidor 

jaar X
591 - BG schrijft aan ?Biemans lid van Welda-
digheid om verslag uit te komen brengen over 
de opbrengst van de belasting op spectakels, 
bals enz.

539 12 Fructidor 
jaar X

592 - BG verzoekt aan de prefect toestem-
ming om Lievin De Buck te vervolgen over de 
tuin in de Bijloke.

540 13 Fructidor 
jaar X

593 - BG schrijft aan Jopannes van Caeng-
hem buyten Ste Lievenspoorte tot Gend dat 
zijn dochter Livina niet gratis kan behandeld 
worden vermits zij geen “behoeftige mensch” 
is. (Op ACHTERKANT uitgebreide algebraoe-
fening in het Latijn) 

541 16 Fructidor 
jaar X

594 - BG bevestigt aan Desirat comm des 
guerres dat zij een mandaat ontvangen t.b.v. 
4487-54cs hebben.

542 20 Fructidor 
jaar X

595 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de verlaten kinderen en de vondelingen 
(enfans exposés).

543 21 Fructidor 
jaar X

596 - BG schrijft aan de prefect over de zaak 
François de Cock , cultivateur à Merelbeke. 
(op ACHTERKANT meetkundige tekening)

544 23 Fructidor
jaar X

23 Fructidor 
jaar X

597 - BG schrijft aan Theodore Thierry & Cie 
te Parijs over de uitbetaling van een bepaald 
bedrag.
598 - Baguet debiteert 2471 frs

545 23 Fructidor 
jaar X

599 - BG vraagt aan de prefect een wapen-
vergunning voor P. Veesaert, Jacques Scar-
meur, Amand Alebroucq, bodes.

546 24 Fructidor 
jaar X

600 - BG schrijft aan François van Wambeke 
te Aalst dat hij het geld van BG in zijn bezit 
mag overhandigen tegen kwijting aan de 
briefdrager François Lammens broer van de 
secretaris.

547 24 Fructidor 
jaar X

601 - BG meldt aan Carion pleitbezorger te 
Assenede dat BG niet kan ingaan op zijn ver-
zoek om het beslag te lichten. 

548 26 Fructidor 
jaar X

602 - BG schrijft aan de prefect dat de belas-
tingsontvanger, François de Maeter te Aar-
denburg, bij haar pachter, Josse Wauters, te 
Kaprijke, wijk Bentille, beslag heeft uitgevoerd 
ondanks BG’s schrijven dat dit niet kan. (Klad)
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549 26 Fructidor 

jaar X
602 - BG schrijft aan de prefect dat de belas-
tingsontvanger, François de Maeter te Aar-
denburg, bij haar pachter, Josse Wauters, te 
Kaprijke, wijk Bentille, beslag heeft uitgevoerd 
ondanks BG’s schrijven dat dit niet kan. (op 
paier met briefhoofd van Hospices)

550 26 Fructidor 
jaar X

603 - BG meldt de prefect dat zij de som van 
4487 al opgebruikt hebben en dat ze daarom 
niet kunnen voldoen aan zijn schrijven.

551 28 Fructidor 
jaar X

604 - BG stuurt in drievoud aan Touteville 
souscomm. de la marine het overzicht van de 
behandelde marinemanschappen.

552 27 Fructidor 
jaar X

605 - BG vraagt aan BG Brussel inlichtingen 
over het gemiddelde aantal behandelde per-
sonen, hoeveel geneesheren en chirurgen er 
zijn, hoeveel consultaties per dag, wat is hun 
jaarverloning. BG wil dienst herorganiseren.

553 29 fructridor 
jaar X

606 - BG vraagt aan Faisan receveur de 
l’enregistrement et du domaine nationale et 
conservateur des hypothèques te Dender-
monde of hij voor hen de rentes wil ophalen.

554 2 Vendémi-
aire
jaar XI

001 - BG stuurt aan Desirat comm des guer-
res Schelde in drievoud de stand van zaken 
met de Minister van Oorlog.

555 7 Vendémi-
aire
jaar XI

002 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Josine 
Beversluys getroffen door een acute ziekte 
en blind is, genezen is en nu door Weldadig-
heid moet opgevangen worden wegens totale 
behoeftigheid.

556 8 Vendémi-
aire
jaar XI

003 - BG stuurt aan Desirat comm des guer-
res een corrigeerde staat in drievoud inclusief 
de vergeten 4487 frs (op ACHTERKANT notu-
len van vergadering 19 Floréal an IX) 

557 19 Vendémi-
aire
jaar XI

009 - BG schrijft aan de comm des guerrres over 
de opname in het ziekenhuis van Descombes 
lieutenant adjud & commandant d’armes de Philip-
pine. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
de rangen (grades) en voor allen wordt slechts 1 
fr per dag betaald. Indien hij in een aparte kamer 
met de nodige blijken van respect moet behandeld 
worden kost ons dat 6 fr. BG kan dan ook op uw 
verzoek niet ingaan. Als bij een aparte behande-
ling wenst, kan hij intrek nemen bij een privé-
persoon. Een officier verliest meer loon dan een 
gewone soldaat bij hospitalisering maar wij krijgen 
geen extra bijdrage.
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558 26 Vendémi-
aire
jaar XI

010 - BG schrijft aan P. Van Combrugghe te 
Nevele over het recht van overgang. Enkel 
Bosschaert heeft die toelating.

559 26 Vendémi-
aire
jaar XI

011 - BG schrijft aan de burgemeester C.J. 
Carbonelle van Nevele over het verbod om 
over het land van zijn pachter P. Van Com-
brugghe te gaan. 

560 27 Vendémi-
aire
jaar XI

013 - BG schrijft aan de prefect dat de vier 
overzichten van het verloop in de militaire 
ziekenhuizen. 

561 5 Brumaire 
jaar XI

019 - BG beklaagt zich bij Desirat over de 
kosten die het aantal exemplaren meebrengt 
die ze moeten laten drukken met name 5 drie 
voor de comm des guerres, 1 voor BG en 1 
voor de prefect. De militairen kosten ons al 
genoeg.

562 8 Brumaire 
jaar XI

020 - BG antwoordt aan Weldadigheid dat 
de zuster van Gilles Du Taey opgenomen zal 
worden in het Maison de miséricorde zodra 
er plaats vrijkomt. De hulp die u verleent aan 
huis voor haar kunnen wij niet aftrekken van 
de rente die er gevestigd is voor zijn broer.

563 12 Brumaire 
jaar XI

024 - BG meldt aan Desirat comm des guer-
res dépt Schelde dat zij de 2 bedragen ont-
vangen hebben evenals nog enkele andere 
stukken

564 17 Brumaire 
jaar XI

028 - BG schrijft aan Desirat dat men de ge-
vraagde overzichten nog niet kan sturen

565 19 Brumaire 
jaar XI

031 - BG vraagt aan Desirat inlichtingen om 
de overzichten correcte kunnen invullen.

566 22 Brumaire 
jaar XI

034 - BG schrijft aan Spruyt, Peeters & Der-
veaux leerlingen chirurg in militair ziekenhuis 
en Dury 2e apotheker aldaar dat BG niet 
akkoord kan gaan met hun oneerbaar gedrag 
ten aanzien van de econoom, de gezond-
heidsofficieren en bedienden. Ook zullen ze 
voortaan voor 9 uur terug moeten keren. 

567 26 Brumaire 
jaar XI

037 - BG schrijft aan Barbot dat hij destijds 
alle oorspronkelijke titels heeft gekregen die 
Theodore Thierry & Cie bankiers te Parijs 
nodig hadden voor de tegeldemaking van de 
rentes. BG begrijpt niet waarom Thierry daar 
nog om vraagt. 
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568 3 Frimaire 
jaar XI

040 - BG vraagt aan Baudrand regisseur de 
l’octroi municipal et de Bienfaisance de sleutel 
terug van het poortje van het godshuis van de 
Bijloke. Een militair is onlangs groene kolen 
komen stelen en wij weten niet wie toelating 
heeft om binnen te komen om eventuele oc-
trooifraude tegen te gaan. 

569 6 Frimaire 
jaar XI

045 - BG schrijft aan de BG van Brugge over 
Louis De Clerck dat zij niet tegemoet kunnen 
komen in de kosten van zijn onderhoud al-
daar, ook al zou hij in Gent geboren zijn. Het 
aantal Bruggelingen dat we hier behandeld 
hebben, is groot en we hebben de kosten niet 
op jullie verhaald. 

570 6 Frimaire 
jaar XI

046 - BG preciseert een aantal zaken bij 
Barbot over de tegeldemaking van rentes in 
Parijs.

571 11 Frimaire 
jaar XI

047 - BG stuurt aan de bisschop een uittrek-
sel uit het verslag over de heer Mareels pries-
ter in de Bijloke. (op ACHTERKANT brief van 
begijn Caronlina de Viller over het ontvangen 
van haar croisen (rente?))

572 12 Frimaire 
jaar XI

048 - BG schrijft aan JB Spillebaut inspec-
teur de l’arrondissement des tiers instances 
de la dite commune; de zaak tegen van der 
Helstraeten mag geschorst worden wegens 
gedeeltelijke betaling. François de Fauw heeft 
zich nog niet laten zien. BG stuurt de titres à 
charge de feu Pre de Vos. Over de koperen 
plaat heeft BG besloten een armband uit te 
reiken aan de boswachters. 

573 19 Frimaire 
jaar XI

050 - BG schrijft aan Desirat comm des guer-
res dat op persoonlijk verzoek van Touteville 
Sous-commissaire van de marine Paul Emile 
Armand, matroos is opgenomen. 

574 25 Frimaire 
jaar XI

053 - BG vraagt aan Desirat om opzoekingen 
te laten doen in de oude registers van het 
militair hospitaal om te kunnen antwoorden op 
een vraag van de burgemeester van St Martin 
de vieuw Belesme. 
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575 26 Frimaire 

jaar XI
055 - BG schrijft aan de leden van het Direc-
toire central belast met de administratie van 
de militaire hospitalen te Parijs over de lopen-
de rekening over behandeling militairen. (Op 
ACHTERKANT uitgaven voor bv vervoer per 
kar van het uurwerk (horloge) van Eename)

576 26 Frimaire 
jaar XI

056 - BG schrijft aan de administratieve com-
missie van het burgerlijk hospitaal te Ger-
aardsbergen over hun manier van werken 
bij het claimen van geüsurpeerde nationale 
goederen (=grond, huis, rente) 

577 27 Frimaire 
jaar XI

057 - BG schrijft aan de prefect over het kap-
pen van hout te Nazareth (Lengevelt, Leulen-
berg en Droogen Hennic) (op ACHTERKANT 
overzicht betaling aan de arbeiders voor het 
vervoer van de boeken van de nationale hui-
zen (maisons nationales) naar de voormalige 
Baudeloo abdij; vervoer per boot van boeken 
en kostbare stukken uit abdij van Drongen, 
kosten slotenmaker om de deuren van deze 
abdij te openen. Kosten voor touwtjes aan Do-
minicanen; kosten voor 17 karren gedurende 
6 dagen en idem voor 10 karren.) 

578 27 Frimaire 
jaar XI

058 - BG vraagt aan de prefect om een be-
slissing te nemen in de zaak tussen BG en 
de Armenkamer, die huizen geërfd hebben 
van Françoise Corneile Soethaert fia Antoine 
en Pietronille Cent op 9 oct 1753 met allerlei 
lasten oa onderbrengen van de school van 
Sint-Joseph (rodelijvekens), een huis rue des 
étrilles Roskam Letter 2, nr 418; huis ge-
naamd Spreensenburgh (bundel 3 bladen)

579 30 Frimaire 
jaar XI

059 - BG vraagt voorschot aan de prefect om 
de maandelijkse betaling aan de hospitaliers 
te kunnen doen.

580 16 Nivôse 
jaar XI

068 - BG schrijft aan de commandant d’armes 
van de stad dat sedert de opheffing van de 
militaire ziekenhuizen sedert 1 Floréal jaar IX 
BG zorgt voor de verzorging van zieke militai-
ren. De gebouwen die aan BG ter beschikking 
zijn gesteld behoeven dringend herstelling. 
Het kan niet dat BG dat zou moeten betalen.
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581 30 Nivôse 
jaar XI

BG schrijft aan Kemmeter sectaris van de 
admin commissie van het burg hosp te Brus-
sel dat zijn zoon Etienne Marie Emmanuel de 
Kemmeter geboortig van Gent geschrapt is 
op de lijst van de dienstplichtigen te Gent en 
ingeschreven op die van Brussel.

582 7 Pluviôse 
jaar XI

085 - BG schrijft aan Roels pleitbezorger 
te Brugge over de voorwaarden waaronder 
Triest zijn schuld kan afbetalen bij middel van 
een hypotheek op een huis.

583 23 Pluviôse 
jaar XI

091 - BG vraagt aan de prefect dat hij de sleu-
tel van de kapel in het Capucijnenklooster zou 
vragen. Dit volgt op het besluit van de prefect 
om kapellen toe te staan in de godshuizen 
van BG

584 25 Pluviôse 
jaar XI

092 - BG schrijft aan J. H. Desirat comm des 
guerres dat het bier voor de zieke militairen 
gekeurd is en goed is bevonden. Niettemin zal 
BG een betere kwaliteit schenken. 

585 16 Ventôse 
jaar XI

099 - BG betreurt bij de prefect zijn maatrege-
len tegen de bedienden van BG wegens het 
laattijdige opstellen van de rekeningen. 

586 17 Ventôse 
jaar XI

100 - BG schrijft aan de prefect dat zij het huis 
van Durot Clemmen niet wensen te ruilen. 

587 12 Germinal 
jaar XI

124 - BG schrijft aan Weldadigheid dat zij hun 
patiënten zeker niet te vroeg naar huis sturen. 
Wauters, de hoofdgeneesheer vindt dat ze 
er te lang blijven evenals veel te veel onge-
neeslijken en ziekelijken (valétudinaires). De 
geneesheren van Weldadigheid sturen al te 
gemakkelijk personen die nergens aan lijden, 
zoals Pieer Adaert, Pierre de Waele, Pierre de 
Vos, Anne de Poer, Barbe de Visscher, Marie 
Loor, Maire Baert, Dominique en Petronille 
Stoelhof, Lievin d’Hoelst, Barbe Thys, Fran-
çois Martens 

588 13 Germinal 
jaar XI

127 - BG schrijft aan Vervier, ossificer de 
santé dat hij beter moet presteren.

589 19 Germinal 
jaar XI

130 - BG schrijft aan Weldadigheid dat zij de 
helft van de kosten voor een nieuwe stortkar 
waarmee de lijken worden vervoerd, op zich 
willen nemen.
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590 29 Germinal 

jaar XI
133 - BG vraagt aan de prefect dat het kap-
hout uit Nazareth en door vormfouten onver-
kocht is aan BG zou worden gegeven voor 
eigen gebruik

591 3 Floréal 
jaar XI

BG schrijft aan V. Roterdam dat misbruiken 
blijven bestaan. Hij moet waar nodig niet-zie-
ken wegsturen.

592 17 Floréal 
jaar XI

143 - BG beklaagt zich bij Maubach, payeur 
dela 24 division militaire over de weigering tot 
uitbetaling op grond van nooit aangekondigde 
formaliteit.

593 23 Floréal 
jaar XI

144 - BG schrijft aan de prefect dat zij het 
verlaten kind bij Bosseau weggehaald hebben 
om hem op het platteland te plaatsen. 

594 30 Floréal 
jaar XI

146 - BG schrijft aan de prefect dat de pacht-
hoeve van Jacques van Pottelberghe ver-
huurd is aan Louis Van Damme (Winkel, wijk 
Rostijne). Van Pottelberghe weigert op te 
stappen.

595 14 Prairial 
jaar XI

149 - BG schrijft aan de prefect dat de bur-
gemeester van Ledeberg niet het recht heeft 
om zieken naar Gentse godshuizen te stu-
ren. Vroeger was de pastoor aldaar soms 
een monnik van de Sint-Pietersabdij die dan 
zieken naar Gent doorstuurde, maar sedert de 
herindeling van de gemeente kan daar geen 
sprake meer van zijn. 

596 29 Prairial 
jaar XI

155 - BG schrijft aan Haeck econoom van 
godshuis nr. 24 en Colens econoom van 
godshuis nr. 8 dat ze apart register moeten 
aanleggen voor de zwakzinnigen die men uit 
veiligheidsoverweging voortaan onmiddellijk 
moet opnemen. (op ACHTERKANT inventaris 
fournitures aan het 84 ½ brigade de ligne.) 

597 3 Messidor 
jaar XI

BG schrijft aan de prefect over kaphout (op 
ACHTERKANT schrijfoefening oa krullen)

598 4 Messidor 
jaar XI

160 - BG vraagt aan de prefect om in bezit 
gesteld te worden van de rentes die onbekend 
zijn gebleven aan de ontvanger van de Nati-
onale Domeinen (ten laste van de Berg van 
Barmhartigheid)



BG 53: Briefkopieën
599 5 Messidor 

jaar XI
165 - BG beveelt de prefect aan om ten gun-
ste van de te Axel benoemde notaris Bruno 
Ferdinand van Hecke te intervenieren bij de 
Grand Juge, ministre de la Justice.

600 8 Messidor 
jaar XI

168 - BG schrijft aan Le Fevre comm ordon-
nateur de la 24eme division militaire te Brus-
sel over de uitbetalingsregeling op de kassa 
van het militaire ziekenhuis te Aken.

601 10 Messidor 
jaar XI

170 - BG schrijft aan de comm des guerres 
dat aangezien er beslist is om een hospitaal-
instelling in te richten voor 7 à 800 militairen, 
een aantal (financiële) maatregelen moeten 
worden genomen.

602 15 Messidor 
jaar XI

173 - BG meldt Weldadigheid dat ze bereid is 
de erfenis van Marie Anne Geirbrandt wedu-
we van Marc Antoine Pijoulet te aanvaarden 
als BG een groter aandeel krijgt.

603 1 Thermidor 
jaar XI

177 - BG stuurt aan Pezé te Parijs een beta-
lingsorder op Theodore Thierry et CO ban-
kiers voor het geleverde “diaphragme” en de 
kist. De ijzeren vijzel en stamper ontbreken en 
worden dus niet betaald.

604 1 Thermidor 
jaar XI

178 - BG schrijft aan de commissie te Brussel 
dat met ontzettend veel moeite de betalings-
mandaten kunnen opsturen. 

605 7 Thermidor 
jaar XI

184 - BG dankt de hh commissaris belast met 
de leiding van de feesten naar aanleiding van 
het bezoek van de eerste con. te Gent, om 
het overblijvende eten van het feestmaal aan 
het Sint-Antoniusgesticht te schenken. 

606 7 Thermidor 
jaar XI

185 - BG dankt Serdobbel voorzitter van de 
commissie belast met de leiding van de fees-
ten naar aanleiding van het bezoek van de 
eerste con. te Gent, om het overblijvende eten 
van het feestmaal aan het Sint-Antoniusge-
sticht te schenken.

607 23 Thermidor 
jaar XI

196 - BG tract de prefect ervan te overtuigen 
dat de wijzigingen aan het lastencohier voor 
de aanneming van de behandeling van zieke 
militairen geen inbreuk vormen op het regle-
ment van de militaire ziekenhuizen aangezien 
het gaat om burgerlijke ziekenhuizen waar 
ook militairen verzorgd worden. 
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608 3 Fructidor 

jaar XI
204 - BG meldt J.B de Saegher dat zij geen 
recht meer heeft op haar huis in het Klein 
begijnhof, omdat ze de gemeenschap heeft 
verlaten

609 5 Fructidor 
jaar XI

206 - BG meldt aan de prefect dat J. Van den 
Berghe zijn bod heeft ingetrokken. 

610 22 Fructidor 
jaar XI

213 - BG dreigt ermee om Baudran regiseeur 
de l’octroi municipal te Gent geen toelating 
meer te geven om zijn personeel in de Bijloke 
toe te laten 

611 22 Fructidor 
jaar XI

214 - BG stuurt aan Le Jeune commissaire du 
gouvernement près du tribunal de 1ere instan-
ce Ar. Schelde het verslag waarbij twee per-
sonen uit het zwakzinnigengesticht hersteld 
zijn en hun vrijheidsberoving mag beëindigd 
worden.

612 23 Fructidor 
jaar XI

215 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
de conventie met J. van den Berghe over de 
aanneming van de behandeling van zieke 
militairen.

613 4 complé-
mentaire jaar 
XI

221 - BG berispt Kluyskens hoofdchirurg van 
de Bijloke wegens zijn afwezigheid op de zit-
ting.

614 8 Brumaire 
jaar XII

240 - BG vraagt aan de prefect om in het bezit 
te mogen blijven van de grond van het oud 
Sint-Veerlegodshuis gebruikt door J.Fr Stan-
daert en nu verhuurd aan Pierre de Gezelle. 
Weldadigheid blijkt door een besluit van 9 
Pluviôse in het bezit te zijn gebracht van deze 
grond.

615 8 Brumaire 
jaar XII

241 - BG meldt aan de prefect dat zij geen 
pensioen of gratificatie aan wie dan ook heb-
ben toegekend.

616 10 Brumaire 
jaar XII

242 - BG schrijft aan Bauwelaers adjunctge-
neesheer dat zij Kluyskens opdracht hebben 
gegeven om hem bij alle zware operaties 
te laten assisteren door voornoemde. (op 
ACHTERKANT lijst van de verpachtingen te 
Zottegem, Winkel, Waarschoot en Nazareth 
namenlijst 

617 10 Brumaire 
jaar XII

243 - BG schrijft aan Kluyskens hoofdchirurg 
dat ze eist dat Bauwelaers aan alle zware 
operaties mag deelnemen. 
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618 1 Frimaire 

jaar XII
248 - BG stuurt het ontvangstbewijs voor de 
mantels met capuchon (capottes) en broeken 
(pantalons) die Naverdet garde magzijn princi-
pal des hopit. Milit. te Rijsel heeft gestuurd.

619 2 Frimaire 
jaar XII

249 - BG schrijft aan M.L. Van der Straeten 
dat zij haar voorstel over de zieke bewakers 
aanvaardt, met name opname in Sint-Antoni-
us.

620 10 Frimaire 
jaar XII

251 - BG schrijft dat uit een notitie van de 
portier van de Bijloke blijkt dat hij zeer onre-
gelmatig consult houdt of zelfs helemaal niet 
komt opdagen. Geneesheren zijn verplicht 
twee bezoeken af te leggen om 8 u (1 vend. 
- laatste Ventose) of om 7u (1 germ. - ltste 
Messidor) en om 16 u (quatre heures de rele-
vée). 

621 11 Frimaire 
jaar XII

252 - BG schrijft aan Caron ex-augustijn dat 
hij met geweld uitgezet zal worden, indien 
hij, ondanks de vele waarschuwingen, niet 
meteen opstapt. (op ACHTERKANT overzicht 
nummering van de godshuizen en hun ge-
bruik)

622 21 Frimaire 
jaar XII

253 - BG stuurt aan de prefect de lijst met de 
kapellen of “oratoires” die in de instellingen 
opgericht moeten worden. 

623 22 Frimaire 
jaar XII

256 - BG schrijft aan de kapelaan van het 
burg Hospitaal Marcel.. dat zijn jaarloon van 
600 op 400 fr is gebracht.

624 24 Frimaire 
jaar XII

257 - BG stuurt aan de prefect een lijst met 
het aantal fondatiebedden (lits fondés) in de 
verschillende godshuizen. BG onderstreept 
dat de stichters of hun vertegenwoordigers 
onverminderd in hun oorspronkelijke rechten 
blijven.

625 25 Frimaire 
jaar XII

258 - BG meldt aan de prefect dat ze te Mer-
lebeek een landboek (terrier) gehomologeerd 
per 26/02/1662 gevonden hebben waarin 
alle goederen van het Sint Pieters hospitaal 
zijn opgenomen. Daarmee kan aangetoond 
worden welke de goederen van het Hebbe-
recht/Schreyboomgodshuis zijn waarvan de 
boeken, eigendomstitels enz door de abt van 
Sint-Pieters zijn ontvreemd.
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626 5 Nivôse 

jaar XII
264 - BG vraagt aan de prefect om uiteinde-
lijk toch nog in het bezit gesteld te worden 
van de goederen van de Alexianen en dat 
zij schorsing van vervolging krijgen over de 
dwangorders van de Directeur van de Natio-
nale Domeinen tot betaling van 500 frs geves-
tigd op zes jaar vervallen interesten op rentes 
constitué par la maison Dieu hôpital de Gand/
hospice n. 25 Tisserands ten gunste van de 
Alexianen. 

627 6 Nivôse 
jaar XII

265 - BG vraagt de burgemeester de vrijlating 
van Jean Van den Neste, die opgesloten zit 
in het huis van bewaring als zwakzinnige. De 
bewaakster van het huis van bewaring heeft 
op barbaarse wijze de voeten van de man la-
ten bevriezen en zijn in de Bijloke moeten af-
gezet worden. Hij loopt nu weer rond op twee 
houten benen en met krukken en is terug bij 
zijn zinnen.

628 23 Nivôse 
jaar XII

271 - BG stuurt aan de burgemeester uittrek-
sel waaruit moet blijken dat de grond “la pro-
priété des remparts et fossés depuis l’entrée 
de la Lys jusqu’au bastion dit De Ronne et 
depuis la porte de Bruges jusqu’à l’endroit 
nommé le Rabot” eigendom zijn geweest van 
de Bijloke en van het Groot-Begijnhof en se-
dert de wet van 15 Nivôse an 5 en besluit van 
de consuls van 16 Fructidor an 8 aan BG zijn 
toevertrouwd. 

629 2 Pluviôse 
jaar XII

277 - BG vraagt aan de prefect om hun ver-
zoek om huiskapellen (oratoires) in de gods-
huizen in te richten goed te keuren en aan 
de Bisschop door te sturen. BG zal dan een 
speciaal besluit nemen over de vergoeding 
van de aalmoezeniers. 

630 23 Ventôse 
jaar XII

297 - BG meldt aan de bisschop dat zij de 
benoeming van Muller wegens in strijd met de 
voorschriften van staatsraad Portalis hebben 
uitgesteld. BG vraagt om hem voorlopig toch 
de eredienst te laten verzorgen in Hebbe-
recht.
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631 23 Ventôse 

jaar XII
298 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de opbrengst van het door hem ingerichte 
concert voor de Armen op dezelfde voet als 
de opbrengst van spectakels zou verdeeld te 
worden, met name 2/3 voor BG.

632 13 Germinal 
jaar XII

305 - BG kent aan J. Van den Berghe, aanne-
mer van de behandeling van zieke militairen 
in de Bijloke, een verhoging van 4 ct op de 
dagprijs toe wegens de stijging van de prijs 
van levensbehoeften oa. Vlees. Dagprijs = 1, 
22 fr 

633 16 Germinal 
jaar XII

307 - BG meldt aan de prefect dat ze François 
Luttens oud militair opgenomen in het bejaar-
dengesticht om hem daar in alle rust de rest 
van een interessante carriere te laten beëindi-
gen. BG ontving graag het ouderdomspensi-
oen tbv 62,75 frs? 

634 27 Germinal 
jaar XII

315 - BG schrijft aan de prefect dat ze hem 
bedanken voor het onderhoud en sturen hem 
een overzicht van de benodigdheden om 600 
militaire zieken in de Bijloke op te nemen. 
Kostprijs 21275,30 frs. De terugbetaling laat 
altijd minstens 2 maand op zich wachten!

635 4 Floréal 
jaar XII

320 - BG beantwoordt de brief van Quil-
lau comm des guerres Schelde over de 600 
bedden, de 2200 hemden wat onvoldoende 
is want koortslijders worden 2x per dag ver-
schoond, de vermindering met 200 kapjes 
(coiffes) is financieel van geen betekenis, er 
zijn meer matrassen (matelas) dan stroma-
trassen (paillasses) nodig, want ze moeten 
vaak lang drogen (koorts/wonden); de prijs 
van de hemden is niet te hoog; de capottes 
zijn duur afhankelijk van de gebruikte stof.

636 22 Floréal 
jaar XII

325 - BG beklaagt zich bij F.P.J. Guerard, 
bankier te Parijs over een aantal financiële 
zaken.

637 18 Prairial 
jaar XII

330 - BG schrijft aan BG te Doornik dat zij 
nog steeds zonder “instructions relatives à 
l’administration des bois” zijn 
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638 20 Prairial 

jaar XII
331 - BG beklaagt zich bij J. Van den Berghe 
aannemer van de behandeling van zieke 
militaire in de Bijloke over het tekort aan apo-
thekers 3e klasse; hoewel bepaald is dat voor 
150 à 300 zieken er 1 1e klasse, 1 2e klasse 
en 3e klasse apothekers nodig zijn. 

639 20 Prairial 
jaar XII

332 - BG schrijft aan de comm. des guerres 
dat het niet kan dat Germand hoofdchirurg en 
Lautour hoofapotheker in de Bijloke zouden 
komen wonen. 

640 20 Prairial 
jaar XII

333 - BG vraagt aan de prefect om de ver-
volging door de ontvanger van de Nationale 
Goederen tegen onze debitentier te laten 
staken. De rente die hij ontvangen heeft van 
Emmanuel François Itterbeke te Zomergem 
ingesteld ten gunste van het klooster van Sint-
Barbara komt ons toe. 

641 2 Messidor 
jaar XII

338 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
de aanklacht van de Procureur Impérial onte-
recht vindt over met de opsluiting in het huis 
van bewaring van Jacqueline de Coninck, 
echtgenote van ex-notaris de Vriendt (drie 
vellen)

642 2 Messidor 
jaar XII

339 - BG antwoordt aan de prefect over de 
klachten van Weldadigheid te Loochristi over 
gronden afkomstig van de kosterij en pastorij 
aldaar.

643 4 Messidor 
jaar XII

340 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
de aanklacht van de Procureur Impérial onte-
recht vindt over met de opsluiting in het huis 
van bewaring van Jacqueline de Coninck, 
echtgenote van ex-notaris de Vriendt (op 
Godshuispapier)

644 8 Messidor 
jaar XII

342 - BG schrijft aan de prefect over geüsur-
peerde nationale renten.

645 11 Messidor 
jaar XII

343 - BG schrijft aan Chambon, comm. Or-
donnateur en chef de camp de Bruges en 
quartier général à Ostende. Men wil de Bijloke 
wel uitbreiden tegen bepaalde voorwaarden. 

646 11 Messidor 
jaar XII

344 - BG schrijft aan BG te Aalst dat zij 342, 
85 315/441 c moeten betalen voor het onder-
houd van Marie van Hoorebeek. 
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647 13 Messidor 
jaar XII

346 - BG schrijft aan Chambon, comm. Or-
donnateur en chef de camp de Bruges en 
quartier général à Ostende over problemen 
van uitbreiding van de Bijloke tot 750 bedden. 

648 20 Messidor 
jaar XII

350 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
geen bezwaar hebben dat zoals vroeger de 
Kulders naar de gaaischieting op Ledeberg 
gaan. 

649 23 Messidor 
jaar XII

352 - BG antwoordt aan de prefect over het 
onderzoek van de slechte behandeling van 
verlaten kinderen en vondelingen geplaatst bij 
een voedster: Nazareth, de drie kinderen wer-
den er weggehaald wegens de erbarmelijke 
situatie, epidemie, desorganisatie, vuil en ar-
moede; Françoise Maes bij Josse van der Lin-
den te Evergem heeft een goede gezondheid 
en wordt er goed verzorgd, hoewel het gezin 
erg arm is. Bovendien heeft BG weinig keuze 
van voedsters, vooral omdat de vergoeding 
zeer laag is. Verder over Joseph Victoire bij 
Jean Moens te Vinderhoute, Jeanne van Buy-
ten bij Jean de Cock te Vlierzele, Charles de 
Perron bij François van Daele te Eeklo. 

650 4 Thermidor 
jaar XII

360 - BG schrijft aan Agnes de Koeyer over 
haar slecht gedrag in de infirmerie van het 
Groot Begijnhof. Beterschap of eruit gezet 
worden (op ACHERKANT lijste van noedige 
reparatie van en op d’hofstede van borger 
Schutter : peirdstal (nieuwe krebbe), schuren, 
deur aan het vertrek, kafkot, veulenstal, clae-
verkot en caemer voor den knecht.) 

651 21 Thermidor 
jaar XII

366 - BG schrijft aan de burgemeester dat zij 
niet alle eigendomstitels kunnen voorleggen 
over de straat die men wil openen naast het 
huis van tuinbouwer Erffelynck, akkerstraetjen 
en uitmondend in de straat Engelandgat ten 
trappen, loopt over de grond gebruikt door 
tuinbouwer Moereloose. 
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652 22 Thermidor 

jaar XII
368 - BG schrijft aan Melangie desserveur 
de la succursale de St Pierre à Gand dat een 
aantal voorwerpen moet teruggeven die niet 
opgenomen waren bij de overdracht: croix de 
diamants, garnie en or, zes gouden ringen ei-
gendom van Hebberecht, voorts verscheidene 
zakdoeken waarvan een met kant en een met 
geborduurde mousseline.

653 3 Fructidor 
jaar XII

375 - BG stuurt aan Touteville, Sous-commis-
saire de la marine à Gand een dubbel van de 
verblijfsdagen voor Brumaire an XII.

654 11 Fructidor 
jaar XII

376 - BG schrijft aan F.G.J. Gaerard negoci-
ant rue Tireboudin nr. 18 te Parijs dat hun 
brieven onbeantwoord blijven. 

655 14 Fructidor 
jaar XII

377 - BG schrijft aan Dauw te Kaprijke dat hij 
de rente van de kerke van Caprijck te zijnen 
laste in profijte van BGs administratie ge-
transfeeerd is.

656 19 Fructidor 
jaar XII

378 - BG schrijft aan de prefect dat naar 
aanleiding van de oprichting van een bijhuis 
voor de behandeling van zieke militaire de 
heer Boone als hoofdgeneesheer zou kunnen 
benoemd worden. Hij heeft twee jaar in de 
functie reeds in het Deynzehospitaal gewerkt.

657 21 Fructidor 
jaar XII

379 - BG schrijft aan de prefect dat op zijn 
verzoek Isabelle Catherine de Coeyer, ex-
religieuse, is opgenomen in de infirmerie van 
het Groot Begijnhof in afwachting van een 
pensioen. Zij heeft dit buiten weten van de 
commissie ontvangen en verkwist aan frivo-
liteiten. Bovendien verstoort zij de orde in de 
infirmerie.

658 24 Fructidor 
jaar XII

381 - BG stelt voor dat wegens het gebrek 
aan voldoende apothekers in het militair hos-
pitaal dat men een leerling opeist die werkt bij 
weduwe Serrus apotheker nabij de vrijdags-
markt. 

659 30 Fructidor 
jaar XII

BG schrijft aan Chambon, comm. ordonnateur 
en chef de camp de Bruges en quartier géné-
ral à Ostende de Boone de nieuwe genees-
heer van het bijhuis van het militair ziekenhuis 
op onbeschofte wijze is buitengezet door een 
zekere Gallette, die beweert aide major chi-
rurgien te zijn. BG vraagt gepaste optreden 
tegen dit heerschap.
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660 4 Vendémi-

aire
jaar XIII

389 - BG schrijft aan de prefect over de te 
betalen eeuwige rente door L.B. Triest te 
Brugge.

661 9 Vendémi-
aire
jaar XIII

390 - BG vraagt aan de Pauw voormalig 
regeringscommissaris te Sas van Gent om 
een betrouwenswaardig persoon te vinden 
die bereid is tegen 5% van de opbrengst de 
kleine eeuwige rentes in dat departement op 
te halen 

662 13 Vendémi-
aire
jaar XIII

391 - BG schrijft aan G: Van Waesberghe te 
Knesselare om een som competerende aan 
Cornelis en Josephus Steyaert beiden in de 
Armenschool te willen storten.

663 13 Vendémi-
aire
jaar XIII

392 - BG schrijft aan Weldadigheid te Boe-
haute dat ze bij herhaling gevraagd hebben 
om 19 £ .. te willen betalen voor de behande-
ling van Joseph Goethals in de Bijloke.

664 13 Vendémi-
aire
jaar XIII

393 - BG schrijft aan Weldadigheid te Oostak-
ker dat ze bij herhaling gevraagd hebben om 
19 £ .. te willen betalen voor de behandeling 
van Jean Bruton in de Bijloke.

665 14 Vendémi-
aire
jaar XIII

394 - BG schrijft aan de directrice van de 
Bijloke dat zij en alle religieuzen die werken in 
de Bijloke recht hebben op een pensioen.

666 14 Vendémi-
aire
jaar XIII

395 - BG schrijft aan de prefect dat het inder-
daad niet rechtvaardig is om de last van een 
zware dienst op één persoon te laten rusten 
(apothekerij).

667 16 Vendémi-
aire
jaar XIII

396 - BG stuurt aan de prefect het boekhoud-
kundig verslag voor het 3e trimester XII met 
de bewijsstukken.

668 17 Vendémi-
aire
jaar XIII

397 - BG schrijft aan de prefect dat ze niet 
binnen de gevraagde periode de gewenste 
info over de stadshuizen en goederen en ren-
tes kunnen geven (2 vellen).

669 21 Vendémi-
aire
jaar XIII

398 - BG schrijft aan Haeck en Cools econo-
men dat zij niemand meer mogen toelaten die 
niet in het bezit is van een gerechtelijk bevel-
schrift. 

670 21 Vendémi-
aire
jaar XIII

399 - BG vraagt aan de burgemeester om de 
behandeling van de sergeants de police van 
Gent te willen betalen.
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671 21 Vendémi-

aire
jaar XIII

400 - BG schrijft aan de prefect dat zij in de 
Bijloke niets gevonden hebben betreffende 
Louis Deriquechem. Vermoedelijk gaat het om 
een Oostenrijks soldaat en dat hij in een Oos-
tenrijks militaire hospitaal zal zijn overleden.

672 24 Vendémi-
aire
jaar XIII
24 Vendémi-
aire
jaar XIII

401 - BG stuurt aan de prefect de uitgaven-
staat voor 1) verlaten kinderen en 2) vondelin-
gen.
402 - BG stuurt aan de prefect (in ontbrekend 
bijvoegsel) de staat van de kas en de in- en 
uitboekingen in de godshuizen.

673 24 Vendémi-
aire
jaar XIII

403 - BG schrijft aan de prefect over een 
geschil met De regie der domeinen over een 
rente ten laste van Jean Vercruysse landbou-
wer te Koolskamp. 

674 1 Brumaire 
jaar XIII

404 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de zieke militairen behandeld tijdens 4 
trimester an 12

675 1 Brumaire 
jaar XIII

405 - BG geeft aan de prefect de antwoorden 
op zijn vragen over de zieke militairen behan-
deld tijdens 4 trimester an 12

676 1 Brumaire 
jaar XIII

406 - BG stuurt aan de prefect hun beraadsla-
ging over het salaris van de ontvanger.

677 2 Brumaire 
jaar XIII

407 - BG beklaagt zich bij de commissaire 
ordonnateur de la 24eme division militaire 
te Brussel over het uitblijven van de terug-
betaling van de voorschotten. De financiële 
situatie is penibel en een aantal leveranciers 
weigeren nog te leveren als BG niet dringend 
betaalt.

678 4 Brumaire 
jaar XIII

408 - BG nodigt J Van den Berghe, aannemer 
van de behandeling van zieke militairen te 
Gent uit om te komen praten over de aanne-
ming.

679 4 Brumaire 
jaar XIII

409 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Nazareth JB Spillebaut over de rente van 
wijlen De Vos en dat ze Van Damme burge-
meester van Machelen zullen aanspreken die 
nu eigenaar is.

680 5 Brumaire 
jaar XIII

410 - BG schrijft aan A. van Zantvoorde adv 
te Tielt. Over de terugbetaling van een rente 
door Anne De Pletz.
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681 8 Brumaire 

jaar XIII
411 - BG vraagt aan de prefect toelating om 
de terugbetaling van de rente van Anne De 
Pletz te mogen aannemen.

682 8 Brumaire 
jaar XIII

412 - BG schrijft aan J. van den Berghe aan-
nemer van de behandeling van de zieke mili-
tairen over het gebrek aan linnengoed (linge).

683 9 Brumaire 
jaar XIII

413 - BG schrijft aan Pierre De zutter roey-
draeger van OLV Kerke te Brugge over een 
rentebrief ten laste van de Roede van Mee-
nen ten profijte van huis van Barmhartigheid 
gezegd St Antonius.

684 9 Brumaire 
jaar XIII

414 - BG schrijft aan Vervier geneesheer 
dienstdoende in de kleine godshuizen. Blijkt 
dat hij weigert de verpleegbroeders en –zus-
ters (hospitaliers) van de Kleermakers en 
Voldersgodshuizen aan huis te bezoeken 

685 9 Brumaire 
jaar XIII

415 - BG stuurt het antwoord op de vragen 
van de prefect aan de prefect (zonder uitleg).

686 14 Brumaire 
jaar XIII

416 - BG meldt aan de prefect dat zij afgewe-
ken zijn van de bepaling dat niemand zonder 
gerechtelijk bevel opgenomen mag worden in 
een zwakzinnigengesticht. Jacqueline Jeanne 
Hamilton is op verzoek van de Procureur 
impérial près du tribunal civil de l’ar. De Gand 
toch opgenomen na beraadslaging door BG 
en de econoom. Hoe moet het nu verder?

687 14 Brumaire 
jaar XIII

417 - BG schrijft aan Quillau comm. des guer-
res dat zo snel mogelijk de 3 betaalopdracht 
moet afgeleverd worden.

688 16 Brumaire 
jaar XIII

418 - BG meldt aan de prefect dat het aantal 
hemden en beddelakens toereikend is voor 
600 personen. Het beoogde 800 is niet nodig.

689 17 Brumaire 
jaar XIII

419 - BG vraagt de burgemeester betaling 
van de huur voor het voormalige Capucijnen-
klooster. 
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690 19 Brumaire 

jaar XIII
420 - BG meldt aan de prefect dat de herstel-
ling van het (schot)balkensas aan de Ketel-
poort ten laste van de stad is. Het sasgeld 
evenals het lepelgeld en het trapgeld zijn toe-
gewezen aan BG (Sint-Jan in d’Olie) hoewel 
de laatste twee weer afgenomen zijn. Enkel 
dit sasgeld volstaat helemaal niet voor de 
behandeling en opname van zwakzinnigen, 
afkomstig uit Sint-Jan in d’Olie, het maison 
des foux dit ancien Rashuys evenals van het 
maison des folles. 

691 21 Brumaire 
jaar XIII

421 - BG wil dat de prefect aandringt bij de 
Payeur de la marine te Antwerpen om de twee 
betalingen te doen. 

692 21 Brumaire 
jaar XIII

422 - BG vraagt aan de prefect om bij de 
Minister van de Zeemacht en Koloniën aan te 
dringen tot uitbetaling. 

693 21 Brumaire 
jaar XIII

423 - BG schrijft aan De Zutter roeydraeger 
van OLV Kerk te Brugge om hen een kopie 
van een rentebrief ten laste van de maelde-
rije van het geweezen quartier van Brugge te 
bezorgen.

694 22 Brumaire 
jaar XIII

424 - BG vraagt aan de prefect om bij Welda-
digheid van de gemeente Oostakker aan te 
dringen de behandeling van Jean Bruton te 
betalen. 

695 22 Brumaire 
jaar XIII

425 - BG vraagt aan de prefect om de heer 
J.L. Bacquart quartier maitre de la compagnie 
de gendarmerie nationale aan te sporen te 
betalen voor de behandeling van drie gendar-
mes. 

696 23 Brumaire 
jaar XIII

426 - BG schrijft aan St Quantin receveur du 
domaine national over Anthonase Moerman 
uit Deurle die insolvabel overleden is. 

697 23 Brumaire 
jaar XIII

427 - BG schrijft aan de burgemeester dat alle 
bedienden werkzaam in de BG kantoren 30 
jaar zijn en vallen onder de bepalingen van 
het Keizerlijk Decreet van 17 Thermidor.

698 26 Brumaire 
jaar XIII

428 - BG stuurt aan de prefect de inlichtingen 
over de wijzigingen in het intern beleid van de 
godshuizen sinds hun stichting. 
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699 29 Brumaire 

jaar XIII
429 - BG vraagt aan P. Onraet, griffier van 1e 
instantie te Oudenaarde om te zorgen voor 
het innen van de vervallen rentes op de over-
gebrachte nationale rentes.

700 5 Frimaire 
jaar XIII

430 - BG schrijft aan Quillau comm des guer-
res over niet ontvangen betalingen.

701 8 Frimaire 
jaar XIII

431 - BG vraagt aan J. Van den Berghe aan-
nemer van de behandeling van zieke militai-
ren, om de werkwijzen voorgeschreven door 
de comm. des guerre toe te passen.

702 21 Frimaire 
jaar XIII

432 - BG stuurt een beëdigde vertaling van de 
rentebrieven ten laste van Jean Vercruyssen 
aan de prefect.

703 23 Frimaire 
jaar XIII

433 - BG geven toestemming aan A. Van 
Hecke te Stekene om op de vergadering te 
Zelzate van de grote en kleine gelanden van 
de Keitemelkpolder op te treden.

704 23 Frimaire 
jaar XIII

434 - BG schrijft aan Quillau comm des guer-
res dat de aannemer van het militaire hos-
pitaal het werk neerlegt als hij betaald wordt 
voor 26 dezer.

705 29 Frimaire 
jaar XIII

435 - BG schrijft aan weduwe Hebbelinck dat 
zij alle voorwerpen en geld dat zij uit de kamer 
van wijlen Marie van Daele in het Hebberecht 
gesticht heeft gehaald moet terugbrengen.

706 1 Nivôse 
jaar XIII

436 - BG bevestigt dat zij de brief van de 
prefect hebben ontvangen over de vraag van 
Chretien de Cooman uit Appelterre Eychem 
om vermindering van de pacht. 

707 1 Nivôse
jaar XIII

437 - BG schrijft aan Weldadigheid te Gent 
dat zij Jacqueline van Rijssel, oud 50 jaar, niet 
kunnen opnemen in St Antonius, ouderlingen-
gesticht, waar 457 thans op de lijst staan met 
een gemiddelde leeftijd van 50 jaar.

708 3 Nivôse
jaar XIII

438 - BG bezorgt aan de burgemeester de 
opbrengst van de Bijlokefoor op de Kouter en 
vraagt storting ervan in haar kassa.

709 3 Nivôse 
jaar XIII

439 - BG schrijft aan Augustin Cools econoom 
van nr. 8 dat Marie Quivren? mag opgenomen 
worden.

710 8 Nivôse
jaar XIII

440 - BG stuurt aan De Zutter roeydraeger 
van OLV Kerk te Brugge drij bordereaux en 2 
voordere noodige declaratien over 2 renten.
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711 8 Nivôse

jaar XIII
441 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
opnieuw vragen de huur van de Capucijnen 
en de verzorging van de stadswachten te wil-
len betalen.

712 15 Nivôse 
jaar XIII

442 - BG stuurt aan de prefect het driemaan-
delijks overzicht van de uitgaven voor zieke 
militaire in de Bijloke en de antwoorden op de 
vragen over de zieke militairen opgenomen in 
andere godshuizen.

713 18 Nivôse 
jaar XIII

443 - BG vraagt aan de prefect om de delen 
kaphout waarop niemand een bod heeft ge-
daan voor eigen gebruik te mogen kappen.

714 21 Nivôse 
jaar XIII

444 - BG nodigt de burgemeester uit op de 
installatievergadering voor de heren d’Hane 
Steenhuyse en Papeleu.

715 21 Nivôse 
jaar XIII

445 - BG nodigt Papeleu den d’Hane Steen-
uyse uit op de installatievergadering naar 
aanleiding van hun benoeming tot bestuurder 
van de commissie.

716 22 Nivôse 
jaar XIII

446 - BG vraagt aan Papeleu om pas maan-
dag 24 om 15 uur te komen 

717 24 Nivôse 
jaar XIII

447 - BG stuurt aan de prefect de driemaan-
delijkse staat van de in- en uitgeboekte perso-
nen in de godshuizen en de kastoestand.

718 24 Nivôse 
jaar XIII

448 - BG vragen aan G.B. Verspeyen om 
verslag te geven van het pensioen van Marie 
Catherine Cnudde en de opbrengst te storten 
in de kas van BG.

719 24 Nivôse 
jaar XIII

449 - BG vraagt aan Ranson de brevets de 
pension van Marie Catherine Aelbroeck en 
van Marie Catherine Cnudde ex-religieuzen af 
te geven.

720 24 Nivôse 
jaar XIII

450 - BG stuurt aan de ontvanger van de 
commissie een uiteenzetting van de prefect 
over het opeisen van schulden. (4 pagina’s)

721 27 Nivôse 
jaar XIII

451 - BG vraagt aan F.P.J. Guerrand te Parijs 
om tegen de laagstse prijs aan te kopen voor 
een bedrag van 1269,84 fr “des cinq pour cent 
consolidés sur l’état”. 

722 27 Nivôse 
jaar XIII

452 - BG stuurt aan de prefect de staat van 
de uitgaven voor verlaten kinderen en von-
delingen en verzoekt om dringende betaling 
ervan.
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723 28 Nivôse 

jaar XIII
453 - BG meldt aan de prefect dat ze Jeanne 
Hambour opgenomen hebben in St Antonius.

724 1 Pluviôse 
jaar XIII

454 - BG vraagt aan Custis ontvanger van de 
fonciere contributie van Wachtebeke om de 
som van 333,72 terug te betalen.

725 6 Pluviôse 
jaar XIII

455 - BG vraagt aan de bisschop om aanwe-
zig te zijn op de vergadering van de prefect op 
zondag 11 uur.

726 6 Pluviôse 
jaar XIII

456 - BG vraagt aan Roels jurist te Brugge om 
over de zaak Triest een en ander uit te voe-
ren.

727 6 Pluviose 
jaar XIII

457 - BG vraagt aan de prefect om uitdrukke-
lijk Custis ontvanger te Wachtebeke te dwin-
gen het onterecht betaalde bedrag terug te 
betalen.

728 6 Pluviôse 
jaar XIII

458 - BG vraagt aan Quentin ontvanger van 
de Nationale Domeinen tot wij ze zich moet 
richten om een titel ten laste van de kas te 
krijgen en om de interesten op het kapitaal 
te ontvangen. Gaat om verkoop van kaphout 
waarvan de opbrengst gestort moet worden in 
de caisse d’amortissement.

729 8 Pluviôse 
jaar XIII

459 - BG vraagt aan M. De Zutter directrice 
van het Groot Begijnhof om erop toe te zien 
dat geen enkel voorwerp verdwijnt uit het huis 
van Anne Catherine Vereecken, overleden 
aldaar. Zij heeft nog een achterstallige huur te 
betalen.

730 9 Pluviôse 
jaar XIII

460 - BG geeft uitleg aan Mouron, regisseur 
des hopitaux militaire de l’armée waarom er 
vertraging is in het melden van het verloop 
van de zieke militairen.

731 16 Pluviôse 
jaar XIII

461 - BG stuurt aan de prefect het bestuurs-
verslag over 4 trimester an 12

732 17 Pluviôse 
jaar XIII

462 - BG meldt aan de prefect dat ze eige-
naar zijn van land gelegen in de schorren van 
de plaats genaamd Aendijk Polder of Hellegat. 
Op eigendom van Bijloke en St Jan in d’Olie. 
De eigendomsakten zijn afgegeven aan een 
zekere van Daele agent auprès du gouverne-
ment batave. Deze is ondertussen overleden.
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733 17 Pluviôse 

jaar XIII
463 - BG schrijft aan Mouron regisseur des 
hopitaux militaires à Calais dat hij geen voor-
gedrukte formulieren voor het dagelijks ver-
loop in de ziekehuizen meer moet opsturen. 
BG heeft 5,60 portokosten moeten betalen en 
kan hetzelfde tegen 1/6 van de prijs hier laten 
drukken.

734 20 Pluviôse 
jaar XIII

464 - BG schrijft aan Harmand directeur 
general de la liquidation des pensions ecclesi-
astiques te Parijs dat ze het brevet de pension 
van Anne Petronille Goreels ex-religieuze ver-
loren zijn en vragen een duplicaat nr 55128. 

735 20 Pluviôse 
jaar XIII

465 - BG stuurt twee brieven door van de 
regisseur des hopitaux aan van den Berg-
hen, aannemer van de behandeling van zieke 
militairen. (op ACHTERKANT renten ten laste 
van de commissie ten profijte van begijntien 
van nr 10)

736 22 Pluviôse 
jaar XIII

466 - BG schrijft aan Quillau commissaire des 
guerres dat BG niets kan aanvangen met de 
250 couchettes die het leger aan BG wil over-
dragen. Bovendien kan BG dit niet betalen.

737 23 Pluviôse 
jaar XIII

467 - BG bevestigt aan de prefect dat Custis 
de 333,72 betaald heeft.

738 29 Pluviôse 
jaar XIII

468 - BG schrijft aan Goethals Vercruyssen te 
Kotrijk? Dat het geld beschikbaar is voor de 
“fils” (koord, veters?) geleverd in 1797.

739 30 Pluviôse 
jaar XIII

469 - BG meldt aan de prefect dat het totaal 
fout is dat BG van plan is om tuinmuren te 
laten oprichten.

740 1 Ventôse 
jaar XIII

470 - BG nodigt Papeleu, Wauters, Van den 
Hecke, d’Hane Steenhuyze uit op een buiten-
gewone vergadering bij de burgemeester op 2 
Ventôse in nr. 26 Kulders naar aanleiding van 
zwaarwichtige gebeurtenissen aldaar. 

741 4 Ventôse 
jaar XIII

471 - BG nodigt Vervier, geneesheer bij de 
kleine godshuizen en La Bricq chirurg idem uit 
op een vergadering over de Kulders.

742 4 Ventôse 
jaar XIII

472 - BG schrijft aan Cornelis regent van 
nr. 26 dat wegens de zware vergrijpen alle 
leerlingen het huis niet mogen verlaten op 
zondag, maandag en dinsdag van Carna-
val evenals op de 1e zondag van vasten 
(?carême?caermed? dit graad carneval?) 
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743 4 Ventôse 

jaar XIII
473 - BG bevestigt aan de prefect dat ze een 
kopie ontvangen hebben van het pv van de 
verkoop van kaphout.

744 7 Ventôse 
jaar XIII

474 - BG schijft dat Denis & Giseur mogen 
vrijgelaten worden maar dat de anderen opge-
sloten blijven.

745 11 Ventôse 
jaar XIII

475 - BG schrijft aan Mouron regisseur des 
hopitaux militaires de l’armée te Calais dat ze 
terugbetaling vragen van de stadspoortbelas-
ting op het pakket en de twee brieven die ze 
van hem ontvingen. Voortaan zou hij gebruik 
moeten maken van de koffer van Claude-
Louis Petiet commissaire général des camps 
et armées de côtes (1749-1806) zie foto.

746 13 Ventôse 
jaar XIII

476 - BG meldt aan de BG van Maastricht dat 
Sint-Niklaas geen eigen handelsrechtbank 
heeft, maar dat ze richten moeten wenden tot 
de rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde 
die consulair zetelt in handelszaken. Ze kun-
nen zich zoals BG richten tot François De 
Rouck, advokaat, die de zaken van BG aldaar 
behartigt.

747 14 Ventôse 
jaar XIII

477 - BG meldt aan JJ Van der Haeghen, 
vicevoorzitter van Weldadigheid dat zodra er 
plaats is ze Regina van Doorselaere zullen 
opnemen in St Antonius.

748 14 Ventôse 
jaar XIII

478 - BG schrijft aan G De Smedt notaris te 
Sint-Niklaas dat ze geen spoor vinden van 
Anne Catherine de Meyer in de Bijloke.

749 18 Ventôse 
jaar XIII

479 - BG vraagt aan de prefect een certificaat 
waaruit blijkt dat de uitzonderlijke houtkap van 
eik voor 725 fr toekomt aan BG

750 18 Ventôse 
jaar XIII

480 - BG vraagt aan de prefect om de ver-
deelsleutel van de rechten op spectakels, bals 
enz voor het huidige jaar aan te houden.

751 18 Ventôse 
jaar XIII

481 - BG schrijft aan Quentin receveur des 
domaines et bois nationaux vraagt een certifi-
caat voor de opbrengst van de buitengewone 
houtkap tbv 725 frs.
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752 18 Ventôse 

jaar XIII
482 - BG schrijft aan Muguet Varanges rece-
veur général du département de l’escaut (zie 
http://www.cambaceres.fr/vie-poli/bque-fran-
ce/4/bque-france.htm) met de vraag om een 
certificaat voor de opbrengst van de buitenge-
wone houtkap tbv 725 frs.

753 18 Ventôse 483 - BG schrijft aan de economen van de 
Kulders, Blauwe meisjes en Rodelijvekens om 
elke zaterdag een namenlijst te sturen van de 
zieken in hun godshuis met vermelding van 
“le jour de l’invasion de la maladie”.

754 30 Ventôse 484 - BG schrijft aan de prefect om uitleg over 
de foute storting van 725 frs voor kaphout in 
de caisse d’amortissement.

755 30 Ventôse 485 - BG schrijft aan Quillau commissaire des 
guerres Dept Schelde dat zij het voorstel van 
de ordonnateur en chef du camp de Bruges 
niet kunnen aanvaarden over de leveringen 
en de couchettes.

756 16 Fructidor BG schrijft aan Guerrand te Paris over de 
opbrengst van een liquidation de rentes. (op 
ACHTERKANT BG vraagt weduwe Charles 
van Hoorebeke te Sleidingen om “het consent 
te willen teekenen dat haar zal worden behan-
digt en voorgeleezen”.) 

757 17 Fructidor BG vraagt aan Regniers te Zeveneken om na 
te gaan hoeveel het huis van de weduwe en 
kinderen van Frans Maes waard kan zijn, hoe-
veel huur het kan opbrengen of ze nog andere 
goederen bezitten.

758 18 Fructidor BG schrijft aan blanco koster van Maira Ou-
denhove dat “hij tot heden aan zijn belofte niet 
en heeft volkomen” om 39-4-“af te betalen. 
Indien hij niet betaalt, zullen “wij ons genood-
zaakt zullen vinden aen zijne Hoogweirdig-
heyd te verzoeken van u de costerije te ont-
nemen en iemand in uw plaetse te stellen die 
met meerdere nauwkeurigheyd zijne lasten 
zal quyten”. (Op ACHTERKANT etat des som-
mes dus par l’admin de la guerre exercice an 
XI) 
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759 20 Fructidor BG schrijft aan Francies Mercier koster te 

Ename dat zij vernomen hebben dat hij 
“eenige penningen onder handen heeft com-
peterende aen Pieter van de Woesteyne 
opkweekeling van de arme schoole”

760 2 Germinal 1 - BG schrijft aan de prefect dat de belas-
tingsontvanger F. de Vijlder te Zaffelare een 
belasting heft tbv 127,10 op onze bezittingen 
aldaar. BG vraagt de terugbetaling van deze 
onterechte betaling en veroorzaakte kosten.

761 4 Germinal 2 - BG geeft aan Quillau commissaire des 
guerres du dépt Schelde uitleg over hun 
weigering om de leveringen en couchettes te 
aanvaarden. BG heeft voldoende materiaal en 
deze overbodig zijn.

762 5 Germinal 3 - BG schrijft aan de prefect over de twee 
ruilverzoeken.

763 9 Germinal 4 - BG schrijft aan Roels, jurisconsulte à 
Bruges, over de hypotheek aangeboden door 
Triest.

764 9 Germinal 5 - BG vraagt aan de prefect om bij de com-
missaire général de la marine aan te dringen 
tot betalen van hun schulden.

765 9 Germinal 6 - BG schrijft aan de prefect dat Weldadig-
heid te Oostakker in gebreke blijft met de 
betaling van de kosten voor Jean Brulon. 

766 9 Germinal 7 - BG schrijft aan de prefect dat ondanks zijn 
brief de kapitein van de gendarmerie in ge-
breke blijft met de betaling voor de verzorging 
van drie gendarmes.

767 11 Germinal 8 - BG stuurt aan de prefect het overzicht van 
de het aantal dagen verzorging van zieke mili-
tairen en de antwoorden op zijn vragen.

768 13 Germinal 9 - BG stuurt aan Weldadigheid een certificaat
769 13 Germinal 10 - BG bevestigt aan de prefect ontvangst 

van 4 kopieën van akten.
770 16 Germinal 11 - BG schrijft aan P.J. Guerrand te Parijs 

over de titel die hij gekocht heeft en het be-
drag en de rentes die hij heeft.

771 18 Germinal 12 - BG stuurt aan Letiet? Com. General des 
c?? et armées des côtes de l’ocean de na-
menlijst van de gezondheidsofficieren enz.
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772 18 Germinal 13 - BG stuurt aan de prefect de lijst met het 

verloop in de godshuizen voor Nivôse an 13.
773 23 Germinal 14 - BG meldt aan de prefect dat ze volgens 

zijn instructies de terugbetaling van de rente 
van Anne de Pletz hebben aanvaard en er 
kasbons van de staat voor hebben gekocht.

774 23 Germinal 15 - BG stuurt aan Van den Berghe aannemer 
van de verzorging van zieke militairen een 
rondschrijven van de Minister van Oorlog.

775 23 Germinal 16 - BG stuurt aan de prefect een uitgaven-
staat over de verlaten kinderen en wezen. 

776 27 Germinal 17 - BG stuurt aan de prefect een kassastaat 
over het derde trimester.

777 30 Germinal 18 - BG vraagt aan de prefect om een “timbre 
pour le service de notre administration” te 
kopen.

778 30 Germinal 19 - BG vraagt aan Weldadigheid om hen ¾ 
van de opbrengst van de spectakels, bals enz 
te willen bezorgen.

779 3 Floréal 20 - BG stuurt aan de prefect het bestuursver-
slag

780 7 Floréal 21 - BG schrijft aan de econoom van de Kul-
ders dat de vergadering niet voltallig was en 
hij moet wachten. 

781 3 Floréal BG schrijft aan de prefect dat uit het verslag 
moet blijken dat het gerucht fout is dat gaat 
over de instellingen die onder BG vallen. 
(geen uitleg!)
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782 9 Floréal 22 - BG schrijft aan de prefect dat het absurde 

gerucht dat gaat over Dominique Poelman, 14 
jaar, Kulder en leerling bij Verbeke meester 
loodgieter Hoogpoort die wegens diefstal met 
recidive opgesloten werd op de avond van 
dezelfde dag. De gevangeniscel is een kleine 
kamer met een groot raam die uitziet op de 
binnenplaats van het godshuis. Het is er goed 
verlucht en zij die er verbleven beschikken 
over hun gebruikelijke bed. Het eten bestaat 
uit water en brood maar uit welwillendheid krij-
gen ze altijd het gewone eten. Ze worden be-
ter verzorgd en mogen dagelijks een uur lang 
wandelen op de binnenplaats. Tijdens een 
wandeling op de binnenplaats, toen een koets 
binnenreed, is hij ontsnapt via de poort van de 
oude brouwerij aan het water. Met een lad-
der is hij rechtover de tuin van de prefectuur 
gekropen en naar zijn tante gevlucht waar hij 
de nacht heeft doorgebracht. Drie dagen later 
is hij bij zijn moeder in de Palingstraat (nu 
Groenebriel) gegaan. Tussen zijn ontsnapping 
en zijn aankomst bij zijn moeder heeft zij die 
“verschrikkelijke aantijgingen” verspreid.

783 10 Floréal 23 - BG stuurt aan Onraet griffier bij de recht-
bank van 1en aanleg te Oudenaarde “la note 
d’une rente nationale transférée à notre profit.

784 10 Floréal 24 - BG schrijft aan Alfonse Baut te Gent dat 
ze zijn brief gestuurd aan collega D’Hane 
Steenhuyse overgemaakt hebben aan de pre-
fect samen met hun commentaar.

785 10 Floréal 25 - BG schrijft aan BG te Mons om te weten 
via wie ze rechtstreeks steenkool kunnen aan-
kopen. Welke bemiddelaar en welke betrouw-
bare schipper kiezen.

786 28 Floréal 26 - BG schrijft aan van Hecke te Stekene dat 
al de goederen van BG onderworpen zijn aan 
de 10den belasting ter ondersteuning van de 
oorlog. Voorts mag hij alle meekrap ter plaat-
se verkopen tegen 24 guldens of meer.

787 30 Floréal 27 - BG stuurt aan de prefect de kassastaat.
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788 5 Prairial 28 - BG schrijft aan Van den Berghe aan-

nemer van de verzorging van zieke militairen 
dat de commissaris van Oorlog zich beklaagt 
over de ontoereikendheid van het linnen. Hij 
wordt verweten dat hij niet alle zes maanden 
de matrassen en hoofdkussen (traversin) laat 
opkloppen en het zeildoek niet laat wassen. 

789 5 Prairial 29 - BG schrijft aan de prefect over de brief 
van D’hane Steenhuyse waarin sprake van 
een kind dat overleden is in de school op 13 
Nivôse en vraagt welk antwoord BG moet 
geven aan d’Hane.

790 5 Prairial 30 - BG schrijft aan Philipe Macau Neyt te St 
Ghislain over hun besluit na overleg met C. 
Hardepont vice-president van BG te Mons, 
om met hem te onderhandelen over steen-
koolleveringen. 

791 7 Prairial 31 - BG stuurt aan de prefect twee stukken 
met achterstallige betalingen.

792 9 Prairial 32 - BG vraagt aan de prefect om enkele 
goederen gelegen in de St Bernardus Polder 
genaamd Canesvlietpolder die ze in onver-
deelheid met Nationale Domeinen bezitten, 
geheel aan BG te geven bij wijze van vergoe-
ding wegens de vervreemding door Nationale 
Domeinen van een aantal BG bezittingen.

793 9 Prairial 33 - BG vraagt aan de prefect om opnieuw 
in het bezit gesteld te worden van een stuk 
grond en weide te Merelbeke (oud bezit St 
Pietersabdij) dat Nationale Domeinen per ver-
gissing heeft verkocht.

794 12 Prairial 34 - BG schrijft aan de prefect dat ze per ver-
gissing door Nationale Domeinen aangeduid 
zijn ipv Weldadigheid als begunstigde in het 
testament van mevrouw Le Secq.

795 12 Prairial 35 - BG schrijft aan P. Onraet te Oudenaarde 
dat weduwe Ledt voor de rechtbank moet 
gebracht worden wegens de achterstallige 
canons (opstalrecht).

796 12 Prairial 36 - BG schrijft aan de commissaris van 
Oorlog dat er een fout van 2,60 geslopen is te 
hunnen nadele in de twee betalingsopdrach-
ten.
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797 27 priarial 37 - BG vraagt aan de prefect Faipoult om bij 

wijze van vergoeding in het bezit gesteld te 
worden van enkele stukken grond gelegen in 
den Acker. 

798 1 Messidor 38 - BG schrijft aan de Roeck jurist te Den-
dermonde om P.B. De Clercq te Bavegem te 
vervolgend wegens achterstallige pacht.

799 2 Messidor

2 Messidor

39 - BG schrijft aan de commissaris van 
Oorlog dat ze op 8 Prairial aan de hoofdchi-
rurg van het hospitaal overhandigd hebben: 
4 sondes van elastische gomme, een pakket 
darmsnaren, een sonde van zilver. De sche-
delboor en de amputatiekist staan ter beschik-
king bij Muyshondt chirurg bij de Madoubrug 
(Walpoort).
40 - BG meldt aan de commissaris van Oor-
log dat pas sinds 1 Floréal de verzorging van 
zieke militairen aan BG is toevertrouwd. 

800 3 Messidor 41 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
met verwondering vernemen dat er belangrij-
ke veranderingen plaats hebben in de Bijloke. 
BG wil weten wie daartoe opdracht gaf en wie 
dat zal betalen. (op ACHTERKANT H. Kerst, 
die 25 februarii 1749 baptizavi Coletam Jo-
sepham filiam Dni Ludovici de Bast et Della 
mariae josephae Gheldof :ss: ) 

801 3 Messidor 42 - BG schrijft aan de directrices van het 
Sint-Laurentiusgodshuis dat BG besloten 
heeft dat de ziekenzusters kunnen gaan bid-
den in de godshuiskapel om 7 uur ’s avonds 
van 1 Germinal tot laatste complementaire, en 
om 6 uur van 1 Vendémiaire tot 30 Ventôse. 

802 5 Messidor 43 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze nog 
achterstallige betalingen heeft te doen.

803 10 Messidor 44 - BG vraagt aan de prefect van het De-
partement van Gemappes om een boot op te 
eisen voor het vervoer van de steenkool voor 
de Gentse godshuizen, te vertrekken vanaf 
de oever Merlin te Gemappes. “demander un 
service en faveur de l’humanité souffrante à 
un Magistrat éclairé et philantrope, c’est être 
assuré du succès ».

804 12 Messidor 45 - BG stuurt aan de prefect de verblijfstaat 
over zieke militairen.
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805 14 Messidor 46 - BG schrijft aan de prefect dat het voorstel 
van T. Disbecq echtg. Van Pierre de Cath om 
hem op te nemen in een godshuis tegen beta-
ling van de helft van zijn onderhoudspensioen 
niet aanvaard kan worden. 

806 17 Messidor 47 - BG schrijft aan Quentin ontvanger van 
nationale Domeinen en Bossen dat hij ten 
onrechte de betalingen van Foucroye in ont-
vangst heeft genomen. 

807 17 Messidor 48 - BG stuurt aan de prefect de staat met 
het verloop in de godshuizen over het laatste 
trimester.

808 24 Messidor 49 - BG schrijft aan Harman directeur van de 
Nationale Domeinen met het verzoek om de 
ten onrechte ontvangen rentes van Foucroye 
terug te storten.

809 24 Messidor 50 - BG schrijft aan St Quentin ontvanger van 
de nationale Domeinen en Bossen te Gent 
over de ten onrechte ontvangen bedragen van 
de Cath en Meganck te Merelbeke.

810 24 Messidor 51 - BG schrijft aan Huyttens te Gent over een 
staak die hij in het beluik van de Bijloke heeft 
geplaatst.

811 27 Messidor
27 Messidor

52 - BG stuurt aan de prefect het kassaover-
zicht.
53 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verlaten 
kinderen.

812 27 Messidor 54 - BG schrijft aan Quillau, commissaris van 
Oorlog dat ze de inhouding door de commis-
saire ordonnateur reeds geheel is uitgedeeld 
aan de zieken.

813 28 Messidor 55 - BG schrijft aan de prefect dat de onder-
prefect van Eeklo Antoine Kramers in ons zie-
kenhuis heeft laten opnemen. Kluyskens chi-
rurg heeft hem onderzocht en vastgesteld dat 
hij ongeneeslijk ziek is (spontane ontwrichting 
van de femur compliqué de plusieurs ouvertu-
res fistuleuses qui toutes communiquent avec 
l’articulation.)

814 28 Messidor 56 - BG vraagt aan de prefect een mandaat 
om de ten onrechte ontvangen pachtbedragen 
door Domeinen te recupereren.
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815 30 Messidor 57 - BG schrijft aan de prefect dat ze geen 

boot vinden voor het vervoer van de steenko-
len. De prefect van Gemappes heeft op hun 
verzoek niet geantwoord en BG verwacht dat 
een verzoek van de prefect aan zijn collega 
meer succes zal hebben.

816 3 Thermidor BG stuurt aan de prefect een overzicht van de 
“recouvrements qui restent à faire sur chacun 
des exercices antérieurs à l’an 13.

817 10 Thermidor BG stuurt aan de prefect een bestuursverslag 
voor het laatste trimester.

818 11 Thermidor BG schrijft aan Massez dat ondanks het uit-
drukkelijke verbod van de burgemeester de 
leerlingen in de Kulders slecht blijven behan-
deld worden. Door slagen moeten sommigen 
in bed blijven. Voortaan is het verboden zo 
hard en onmenselijk te straffen. 

819 14 Thermidor BG schrijft aan de bisschop van Gent om hen 
te helpen bij het vinden van een oplossing 
naar aanleiding van de beëindiging van de 
aanneming van de verzorging van zieke mili-
tairen. De aannemer stopt ermee.  

820 14 Thermidor BG schrijft aan Quillau commissaire des guer-
res dat ze een zekere Le Fort, zoon van een 
kapitein in staatsdienst, geboren in de Ven-
dée, opgenomen hebben in een school. Blijkt 
nu dat de vader fondsen voorzien heeft voor 
zijn opvoeding. Hoe kunnen we dat geld te 
pakken krijgen.

821 21 Thermidor BG schrijft aan de prefect dat een aantal 
kinderen (#14) van de Armenschool lijden aan 
schurft. Ze werden afgezonderd en tien zijn 
inmiddels hersteld. BG heeft opdracht gege-
ven voor een grotere hygiëne in de instelling, 
maar de leerlingen werken als leerjongen bij 
meesters in de stad, waar ze besmet worden.

822 21 Thermidor BG schrijft aan de prefect dat de huidige aan-
nemer Van den Berghe van de verzorging van 
de zieke militairen de aanneming niet meer 
voortzet. De toegekende voorwaarden en 
bedragen stemmen niet meer overeen met de 
duurte van het leven.



BG 53: Briefkopieën
823 2 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester van de stad 

toestemming om F. Volderick huurder van een 
BG huis gelegen letter Q nr 290 er een caba-
ret te openen met de benaming Marché au 
Beurre. 

824 16 Fructidor BG stuurt aan de prefect een lijst met de 
zwakzinnigen in de godshuizen ten laste van 
het Departement Schelde.

825 16 Fructidor BG heeft opmerkingen bij de brief van de pre-
fect over de levering van geneesmiddelen aan 
de school geleid door kanunnik Papeleu.

826 16 Fructidor BG schrijft aan de prefect dat zij de aanwezig-
heid van de Zusters van Liefde in de stad ten 
zeerste appréciëren, maar dat BG niet kan 
voldoen aan hun vraag om geneesmiddelen 
te leveren. 

827 16 Fructidor BG vraagt een expeditie van het besluit van 
de prefect waarbij een zaak beslecht is in het 
voordeel van BG over een rente ten laste van 
Vercruyssen te Koolskamp.

828 16 Fructidor BG schrijft aan de prefect dat zij dan maar 
akkoord moeten gaan met het voorstel van 
Apers voor de aanneming van de verzorging 
van de zieke militairen. 

829 16 Fructidor BG geeft aan de prefect haar opmerkingen 
over het verzoek van Jeanne Catherine Van 
Cackebecke. De beweringen zijn juist en 
waarachtig. BG vraagt daarom de goedkeu-
ring om de vervallen en komende canons van 
haar lijfrente gehypothekeerd op een eeu-
wigdurende rente ten laste van Jacques de 
Ridder op St Pieters Ledeberg te betalen aan 
Van Cackebecke

830 17 Fructidor BG schrijft aan de Minister van Oorlog over 
de ontoereikendheid van de vergoedingen 
voor de verzorging van zieke militairen. Volgt 
opsomming. (3 blz) 

831 18 Fructidor BG stuurt aande prefect hun brief aan de Mi-
nister van Oorlog over de dagvergoeding voor 
zieke militairen.

832 20 Fructidor BG stuurt aan de prefect documenten inzake 
de instelling van rentes ten laste van de voor-
malige Vlaamse Provincie.



BG 53: Briefkopieën
833 20 Fructidor BG schrijft aan Van den Berghe over de 

nieuwe aannemingsvoorwaarden en vragen 
hem of hij die toch niet zou willen aanvaarden. 

834 23 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester dat ze bezig 
zijn met de herstelling van de vloer van de 
kerk van de abdij van de Bijloke. Er ontbreken 
een honderdtal stenen, die ze zouden willen 
weghalen uit een gang in de voormalige Ca-
pucijnenkerk. Vragen opdracht te geven aan 
de concierge van de Capijnen om te helpen.

835 24 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester over een 
rente die ten gunste kan komen van weduwe 
Olivier, dochter van De Tayer.

836 26 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester dat de fa-
brieken die met molens op de Visserij werken, 
schade veroorzaken door het woelige water 
dat ze veroorzaken, aan de oevers kant Klein 
Begijnhof. BG vraagt de burgemeester om 
de eigenaars aansprakelijk te stellen voor de 
schade aan de oevers en fundamenten van 
de oevermuren. 

837 30 Fructidor BG schrijft aan Van den berghe, dat ze Witt-
vrongel schatter hebben aangeduid voor 
de waardebepaling van het meubilair in het 
Deynzehospitaal 

838 2 comple-
mentair

BG schrijft aan mme Ange Verlinden, hoofda-
potheker in de Bijloke, dat de prefect opdracht 
heeft gegeven om vanuit de Bijlokeapotheek 
geneesmiddelen te leveren aan de Armemeis-
jesschool. 

839 2 comple-
mentair

BG schrijft aan de prefect dat het kind Pierre 
Poelman nog slechts enkele maanden zal 
leven en dat hij liever in de school blijft ipv van 
bij zijn ouders terug te keren. Bovendien mo-
gen de kinderen eenmaal per maand bezoek 
krijgen van hun ouders. De moeder van het 
kind est une très méchante femme, die enkele 
maanden geleden het gerucht verspreid heeft 
dat we haar zoon van honger hebben laten 
sterven in het cachot van de Kulders. 

840 4 comple-
mentair

BG schrijft aan Van den Berghe over de ex-
pertise en tegenexpertise voor de leveringen 
aan het Deynzehospitaal door de hospitalen 
van Luik en Rijsel. 



BG 53: Briefkopieën
841 3 Messidor BG vraagt aan Huyttens ontvanger Weldadig-

heid om 100£ te storten als rente over twee 
jaar ten voordelen van Sint-Antoniusgodshuis 
(Miséricorde)

842 17 Messidor BG antwoordt aan Onraet griffier Rb 1ste 
aanleg te Oudenaarde dat een volmacht 
overbodig is (met verwijzing naar Frans juris-
prudentie)

843 22 Messidor BG stuurt aan Onraet griffier Rb 1ste aanleg 
te Oudenaarde toch nog een blanco volmacht 
(procure) om de weduwe Ledit? te vervolgen.

844 27 Messidor BG schrijft aan Adriaan van de Keer te Honte-
nisse dat hij zes schellingen rente per gemet 
moet betalen voor de grond gekocht van Van 
Waterschoot. Deze rente was vroeger ten 
gunste van de Baudeloo adbij maar getransfe-
reerd aan BG.

845 27 Messidor BG geeft de directrice van de Bijloke toestem-
ming om Pendevin 1ste tuinman te ontslaan. 

846 11 Thermidor BG herhaalt aan D’Haene Steenhuyse het 
antwoord van de Cooman aan DHS. De 
genaamde de Bosschere is nooit boswachter 
geweest van de Administratie. Ook in de reke-
ringen van Van Damme ontvanger van Sint-
Laurentius komt de naam niet voor. Voorts 
vraagt BG om een ton wijn tegen 255 frs te 
bestellen evenals de koster 31,10 fr te geven 
die hij moet aan een arme vrouw voor de voe-
ding ze aan Onderest? heeft gegeven vóór 
zijn opname in St Antonius. Tenslotte meldt 
BG dat Van den Berghe de aanneming van de 
zieke militairen heeft opgezegd. 

847 11 Thermidor BG meldt aan de Rouck, advocaat te Dender-
monde dat de zaak tegen Bernard de Clercq 
niet meer verder dient.

848 20 Fructidor BG zegt Leonard Impe? Bleeker op. Hij 
hoeft niet meer te wassen voor Sint-Antonius 
(Bermhertigheyd)

849 10 Vendémi-
aire

BG nodigt Molls, ontvanger van de Nationale 
Domeinen te Dendermonde uit om reken-
schap te geven van de ontvangsten ten gun-
ste van BG.



BG 53: Briefkopieën
850 7 Brumaire BG schrijft aan Joannes Vercruyssen, lands-

man tot Coolscamp, dat de raed van prefec-
ture in het voordeel van BG heeft gevonnist 
in de zaak tegen Domeynen aengaende de 
rente die hij schuldig is aen het huys van 
Bermhertigheyd. 

851 8 Brumaire BG schrijft aan Charles de Keyser te Waar-
schoot dat hij met Papeleu moet overleggen 
en dat BG niet meer dan 27 jaar wil toestaan.

852 11 Frimaire BG nodigt D’Haene Steenhuyse uit om van-
daag om 15 uur naar de vergadering te ko-
men waarin de zaak van de kraaminrichting 
(femmes en couche) wordt besproken.

853 6 Frimaire BG schrijft aan Ph. Van Damme, meester-
metser te Gent dat hij onverwijld de stenen in 
het beluik van de Bijloke moet weghalen.

854 7 Nivôse BG nodigt de bisschop uit om mee te verga-
deren over het oprichten van een kraaminrich-
ting (maison d’accouchement). Tweede brief: 
de leden worden opgeroepen voor een verga-
dering; afspraak ten huize van dokter Wauters 
om vandaar naar de prefectuur te gaan. 

855 8 Brumaire BG vraagt aan de burgemeester om het 
repertorium op ieder blad te paraferen. Dit is 
bestemd voor het inschrijven van de akten 
van BG. 

856 25 Brumaire 100 - BG schrijft aan D’Haene Steenhuyse te 
Leeuwergem dat inspecteur van Wambeke 
gemeld heeft dat comm. Blondel opnieuw 
bevolen heeft de 50 bomen te verplaatsen op 
de grond van de erven de Clercq. 

857 14 Frimaire BG schrijft aan L. v.d. H., D’Haene Steenhuy-
se, Papeleu, Wauters over de afspraak met 
de prefect en enkele BG leden over de kraam-
inrichting.

858 20 Brumaire BG benoemt op voorstel van Mertens de 
heer Clement François Van Belle, leraar aan 
de Armenschool in vervanging van André de 
Rycke met een salaris van 500 fr per jaar. BG 
benoemt op voorstel van Wauters, Muyshondt 
tot hoofdchirurg van het militair ziekenhuis.



BG 53: Briefkopieën
859 Messidor BG schrijft aan Citoyen 1r Con-sul over de 

achterstallige terugbetaling van de voor-
schooten voor les mois de nourrice des En-
fants de la Patrie. Een zelfde brief over de 
verzorging van zieke militairen. Derde brief 
over het onderhoud van het militair ziekenhuis 
dat eertijds onderhouden werd op kosten van 
de Genie Militaire. Sedert BG zich met de 
verzorging belast, denkt men dat BG die ook 
moet onderhouden, quod non! (drie dubbel-
bladige vellen) 

860 3 Vendémi-
aire

BG meldt Guerrand te Parijs dat ze 2550.65 fr 
willen opnemen en sturen hem een overzicht 
van de jongste situatie.

861 9 Vendémi-
aire

74 - BG schrijft aan de prefect dat geen van 
beide boten voor rekening van BG is geladen. 
De eerste was ten gunste van de prefect die 
684 zakken steenkool heeft geleverd aan BG. 
De tweede is ter beschikking van Hendricq 
gesteld die vroeger nog kolen heeft geleverd 
aan BG en zich nu blijkbaar heeft voorgedaan 
als onze bootsman. BG vraagt de prefect om 
bij zijn college te Jemappes aan te bevelen 
een boot ter beschikking van de heer DeKer-
chove de Ghellinck te stellen. 

862 9 Vendémi-
aire

BG stuurt aan de prefect een lijst met de 
antwoorden op zijn vragen over de behande-
ling van zieke militairen in het trimester en het 
verloop (état de journées) van zieke militairen.

863 9 Vendémi-
aire

75 - BG schrijft aan de Burgemeester ze ‘het 
kind Dossche’ niet in de Armenschool kunnen 
opnemen. Dat gebeurt pas met Pasen. Voorts 
beschouwt BG de klacht van de pastoor van 
de Bijloke ongegrond. Hij woont in hetzelfde 
gedeelte als zijn voorganger die best tevre-
den was. Het gaat bovendien om le quartier 
le plus vain et le plus sec. Voor een nieuwe 
woning (et les fantaisies d’un ex-recollet) is 
geen geld. 

864 9 Vendémi-
aire

76 - BG schrijft aan Quillau, comm. Des Guer-
res, dat BG nooit belast is geweest met het 
hôpital des hommes libres.



BG 53: Briefkopieën
865 15 Vendémi-

aire
77 - BG vraagt aan de prefect om de over-
eenkomst met Jean Vispoel, wijnhandel, goed 
te keuren. Gaat om de opvolging van van de 
Berghe, aannemer van de verzorging van 
zieke militairen.

866 17 Vendémi-
aire

78 - BG schrijft aan de prefect dat de leden 
‘des compagnies de la reserve” ingeschreven 
zullen worden op le billet signé de Mr Van 
Rossem. 

867 23 Vendémi-
aire

79 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van het verloop (mouvements) in de godshui-
zen gedurende het laatste trimester.

868 23 Vendémi-
aire

80 - BG vraagt de prefect om hetzelfde re-
gime aan te houden voor de verdeling van de 
belasting op spectakels, bals enz.

869 24 vendemai-
re

81 - BG meldt aan J.F. Vispoel, aannemer van 
de verzorging van zieke militairen, dat de pre-
fect de overeenkomst heeft goedgekeurd.

870 24 vendé-
maire

82 - BG schrijft aan de burgemeester om hem 
te herinneren aan hun brief over de schade 
die de fabrieken op de Visserij aanrichten. 

871 24 Vendémi-
aire

83 - BG schrijft aan de burgemeester dat zij 
François Bau?? zullen opnemen op het ogen-
blik van de aflossing in de Armenschool. On-
dertussen moet Weldadigheid zich met hem 
bezighouden;

872 26 Vendémi-
aire

84 - BG schrijft aan weduwe Maes dat de slui-
zen van de Ketelpoort eigendom zijn van BG.

873 26 Vendémi-
aire

85 - BG schrijft aan de prefect dat ze tot 
opheden genoten van “la paisible posses-
sion du produit de passage des batteaux (sic) 
aux écluses dite Ketelpoorte en c.v. ce droit 
a été de temps immémorial la propriété de 
l’hopsice de St Jean à l’Huile. Dit recht is te-
gen 2164,99 fr per jaar openbaar aanbesteed 
aan Weduwe Maes. De hoofdingenieur van 
dit Dept stelt aan de huurster dat de sluizen 
thans eigendom zijn van de staat. 

874 30 Vendémi-
aire

86 - BG stuurt aan de prefect de kastoestand 
per laatste trimester toe. 
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875 30 Vendémi-

aire
87 - BG schrijft aan Muyshond chirurg 1ste 
klasse van het militaire ziekenhuis dat het 
aantal zieke en geslachtszieke (vénérien) mi-
litairen sterk is gedaald en dat er geherstruc-
tureerd wordt, waarbij zijn functie overbodig 
is geworden. (3/4 brief loftuitingen over hoe 
geweldig hij is, maar dat ze het zonder hem 
verder willen proberen) 

876  30 Vendémi-
aire

88 - BG schrijft aan de prefect dat ze geen 
overeenkomst hebben met Hendricq over het 
laden van een boot. Wel zou hij moet vragen 
aan de prefect van Jemappes om meteen een 
boot ter beschikking van Kerkhove te Gellinck 
op Kaai nr 1 te Boussu te stellen om deze te 
laten laden voor rekening van BG.

877 30 Vendémi-
aire

89 - BG vraagt aan Vispoel, aannemer van de 
verzorging van zieke militairen, om de oude 
registers in het klooster van Deinze waarin 
de overleden militairen uit de jaren 2 tot 6 zijn 
vermeld, op te sturen naar BG.

878 4 Brumaire 90 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen in het 4de 
trimester an 13, en idem voor verlaten kinde-
ren. 

879 4 Brumaire 91 - BG stuurt aan Vispoel een uittreksel van 
een Keizerlijk Decreet en een kopie van een 
brief van de comm. des Guerres. (die stukken 
ontbreken uiteraard)

880 6 Brumaire 92 - BG stuurt aan de prefect een bestuurs-
verslag voor 3 trimester an 13

881 7 Brumaire 93 - BG schrijft aan Robinet commissaire 
ordonnateur de la 24eme Division militaire te 
Brussel, dat het mandaat tbv 3182,46 fr niet 
uitbetaald mag worden, ondanks hun dringen-
de behoefte aan inkomsten.

882 10 Brumaire 94 - BG beklaagt zich bij Harmand, directeur 
de l’administration des domaines nationaux et 
de l’enregistrement te Gent over de dubbele 
taks die op een huurcontract is moeten wor-
den betaald. (huur door J.B. Maroye) 

883 18 Brumaire 95 - BG vraagt de prefect om het contract met 
Vispoel zonder bijkomende eisen en verplich-
tingen goed te keuren. 



BG 53: Briefkopieën
884 20 Brumaire 96 - BG schrijft aan de burgemeester dat 

Weldadigheid moet zorgen voor de betrokken 
kinderen, vermits ze van bekende ouders zijn.

885 21 Brumaire 97 - BG vraagt aan A.p???? conservateur 
des bois et forêts te Brussel om 16 eiken 
te mogen kappen in Waarschoot (13 in het 
bos genaamd Vitsestukkenbosch en 2 in het 
Gemetbosch en 1 in het Plantenbosch). Die 
zijn nodig ter vervanging van de vermolmde 
withouten balken in een verhuurd huis met 
magazijnen 

886 22 Brumaire 98 - BG stuurt aan Bormans capitaine com-
mandant du Genie du Dept Schelde, een brief 
van de burgemeester met de boodschap dat 
er dringende herstellingen moeten gebeuren 
in het militair hospitaal. 

887 23 Brumaire 99 - BG antwoordt aan BG te Avignon dat ze 
een bijzondere toelating van de Mini van Fi-
nanciën zullen moeten aanvragen om de wis-
sel/mandaat (rescription) uitbetaald te krijgen.

888 25 Brumaire 100 - BG schrijft aan de prefect over de uit-
betaling van de lonen van de boswachters. 
Als die te lang uitblijft, zullen deze mensen, 
meestal dagloners (journaliers), die meestal 
geen andere inkomsten hebben en dit geld 
uitsluitend gebruiken voor hun voeding, hun 
ontslag geven. BG betaalt ze zelfs drie maan-
den vooruit.

889 25 Brumaire 101 - BG stuurt aan Vispoel de brieven van de 
comm. des guerres door.

890 1 Frimaire 102 - BG stuurt aan Bec?gen, receveur des 
domaines & bois nationaux twee “ordonnan-
ces” voor de betaling van de salarissen van 
de boswachters

891 2 Frimaire 103 - BG meldt dat commissaire Blondel 194 
bomen wil doen kappen in Zonnegem. BG 
vindt ze te jong en zullen dus weinig opbren-
gen.

892 5 Frimaire 104 - BG meldt aan BG te Aalst dat Marie 
Van Hoorebeke die in de Bijloke op hun kos-
ten wordt verzorgd nu is overgebracht naar 
l’établissement des filles de la charité.



BG 53: Briefkopieën
893 5 Frimaire 105 - BG informeert de burgemeester over 

het verslag van de architect over de herstel-
ling van de schade veroorzaakt door de twee 
fabrieken (met molens) van B… & Coenraedt 
tegenover het Klein Begijnhof. Overeen is ge-
komen dat de twee fabrikanten ieder 1/3 ten 
laste nemen en BG de resterende 1/3. 

894 6 Frimaire 106 - BG vraagt aan de prefect hun besluit 
over te maken aan de Conservateur des eaux 
& forêts 

895 6 Frimaire 107 - BG meldt aan Crepy inspecteur Waters 
& Bosen van de Dept Schelde en Twee Neten 
dat ze hun aanvraag over de 16 eiken aan de 
prefect hebben gestuurd zoals BG had moe-
ten doen.

896 11 Frimaire 108 - BG schrijft aan Vispoel over het ant-
woord van de prefect over de termijn van het 
contract: drie jaar zonder opzeggingsmogelijk-
heid of 1 jaar.

897 14 Frimaire 109 - BG schrijft (in antwoord op zijn brief van 
2 Brumaire) aan de prefect over het ontbreken 
van een kraamzaal. Zwangeren worden nooit 
opgenomen om te bevallen. Sommige opge-
nomen wegens ziekte hebben een miskraam 
(fausse couche ou avortement). Een mogelijk 
lokaal zou een niet-gebruikt huis dicht bij de 
Coupure kunnen zijn dat eigendom is van BG 
(het zou geschikt zijn pour y loger 25 élèves). 
Er zijn drie chirurgen Le Bricque, Kluyskens 
(Bijloke) en De Brucq. Laatsgenoemde lijkt 
de beste lesgever te zijn. Hij zou een theo-
retische en praktische cursus kunnen geven 
aan de chirurgiestudenten en vroedvrouwen. 
Tegen een bijkomende jaarvergoeding van 
700 fr (totaal 1200fr). Antwoord op vraag 7.2: 
al heel lang geeft met twee praktische cursus-
sen bevallen. Bij iedere cursus bevielen vier 
behoeftige vrouwen in bijzijn van de studen-
ten.

898 14 Thermidor BG schrijft aan Van Rossem commandant van 
het Rasphuis over de opname van 4 cipiers 
(gardes) in het Oudmannengesticht. (Op 
ACHTERKANT Rente ten laste van de com-
missie in profijte van difrente begijntiens van 
nr 10 , zes namen en bedrag)
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899 18 Frimaire 110 - BG schrijft aan de burgemeester van 

Antwerpen dat het kind Jacques Parijs? al 
7 jaar in Antwerpen woonde, zijn ouders er 
gestorven zijn en hij dus ten laste valt van BG 
Antwerpen. 

900 22 Frimaire 111 - BG nodigt Mullé Apers te Gent uit om 
het geschil over de huur van de voormalige 
Capucijnen te eindigen.

901 23 Frimaire 112 - BG stuurt aan de prefect twee kopieën 
van brieven over de terug te sturen titels 
van schuldbrieven (créances) ten laste van 
de Roede van Menen en een op ankerrecht 
(maalrecht) in het Brugs kwartier (droit de 
moulage au quartier de Bruges).

902 23 Frimaire 113 - BG schrijft aan de prefect over met een 
rente (Jean Vercruysse Koolskamp). De titels 
zijn hem al overgemaakt en zouden door hem 
opgestuurd worden naar zijn collega van het 
Dept Leie. Die heeft de titels nog steeds niet 
teruggestuurd. Zou hij bij zijn collega willen 
aandringen om ze terug te sturen.

903 23 Frimaire 114 - BG antwoordt aan de adjunct van de 
commissaire des Guerres dat ze alle overlij-
densuittreksels hebben afgegeven aan zijn 
voorganger. Wat het hôpital des hommes 
libres betreft kunnen ze totaal niets geven om-
dat het al afgeschaft was nog voor BG belast 
werd met de verzorging van zieke militairen.

904 23 Frimaire 115 - BG legt aan de prefect uit waarom er 
een verschil voorkomt in de bedragen vermeld 
als ontvangsten van de octooiboetes.

905 23 Frimaire 116 - BG schrijft aan de prefect dat de 4 be-
trokken invaliden opgenomen zullen worden 
in het Oudmannengesticht. 

906 26 Frimaire 117 - BG stuurt aan H. Van Mol (Wel?) notaris 
te Brussel een kopie van de oorspronkelijke 
akte verleden voor E. de Hondt, een kopie van 
het vonnis volgend op de gedwongen ontei-
gening (expropriation forcée de l’hypothèque). 
(Op ACHTERKANT Boekjaar 12. De dagprijs 
per leerling in Blauwe meisjes (#82), Rode-
lijvekens (#65) en Kulders (#145) bedraagt 
60 ct. Volgt opsomming van le produit de leur 
pain en de winst erop dd 6 Pluviôse XIII.) 
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907 28 Frimaire 118 - BG schrijft aan Vercruysse te Kools-

kamp dat zonder voorderen uytstel de verval-
len croisen moet betalen. 

908 29 Frimaire 119 - BG schrijft aan Jean François Petit te 
Oostende dat de lijfrente van 10 £ ’s jaars van 
Marie Anne Kallewaert overgedragen is aan 
BG en hij BG nu moet betalen.

909 30 Frimaire 120 - BG meldt aan de prefect dat Vispoel ak-
koord gaat met de aanneming van de verzor-
ging van de zieke militairen voor 3 jaar. 

910 30 Frimaire 121 - BG vraagt aan de prefect om schrap-
ping van de foncière contributie te betalen 
over het jaar 5 en 6 aan L. Vereecken ontvan-
ger te Kluizen.

911 5 Nivôse 122 - BG schrijft aan Boone hoofdgeneesheer 
militair hospitaal en Muyshondt chirurg 1ste 
klasse militair hospitaal dat er soldaten te lang 
in het ziekenhuis blijken te verblijven. Gelieve 
allen strict te controleren en te ontslaan zodra 
mogelijk.

912 9 Nivôse 123 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze wel 
moesten ingaan op het verzoek van de burge-
meester van Antwerpen om een kind geboren 
te Gent ten laste te nemen. Of Weldadigheid 
zo snel mogelijk dit kind wil overnemen.

913 02/01/1806 124 - BG stuurt aan de prefect een plan voor 
een kraaminrichting en een theoretische en 
praktische cursus bevallen. 

914 08/01/1806 125 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze Charles Flovet, 80 jaar en zwaar behoeftig 
niet mogen opnemen in Sint-Antonius omdat 
hij nog gehuwd is (voorwaarde: garçon ou 
veuf). Bij besluit van 20 Fructidor XIII hebben 
wij daarop een uitzondering gemaakt met het 
oog op de uitroeiing van het bedelen, maar 
dat was eenmalig. BG beveelt Weldadigheid 
aan als oplossing.
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915 10/01/1806 126 - BG antwoordt aan de Burgemeester dat 
ze geen fonds hebben voor de maitresses de 
l’école dite corsets-rouges. Het besluit dd 10 
Nivôse ll. van de prefect bepaalt dat de filles-
Marolles ne recevront aucun traitement. Enkel 
kannunik Papeleu kan aan BG vragen fonds 
te verstrekken. Papeleu moet een aanvraag 
doen.

916 17/01/1806 127 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de opname van Fovet in Sint-Antonius. Zijn 
vrouw zou hem willen verlaten. Deze vorm 
van echtscheiding is een aantasting van de 
goede zeden “et encourage le scandale pu-
blicq”. Wie zegt trouwens dat die vrouw niet 
na enige tijd terugkeert naar Gent?

917 18/01/1806 128 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
naar aanleiding van de zware feiten in de 
Kulders besloten is vier daders eruit te zetten. 
Zou de burgemeester de politiecommissaris 
daarbij willen inzetten om meer indruk te ma-
ken. Stuur hem zondag tegen 11.30u.

918 21/01/1806 129 - BG stuurt aan de prefect de antwoorden 
over de verzorging van zieke militairen en een 
overzicht van het verloop van zieke militairen. 
(zonder stukken)

919 22/01/1806 130 - BG nodigt Mullié Apers uit om de reke-
ning af te sluiten.

920 24/01/1806 131 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Sint-Martens-Latem dat B. Raveel geen 
domicilie en niet in Gent is geboren en dus 
geen recht heeft op hulp van BG. Zijn familie 
of de gemeente kan wel de kosten van zijn 
onderhoud ten laste nemen, als de econoom 
van het zwakzinnigengesticht bereid is hem 
op te nemen. 

921 25/01/1806 132 - BG vraagt aan de Bisschop om de 
drie vacante plaatsen van kapelaan te willen 
toekennen aan N.C.V Feburier voor Sint-
Jacobsgodshuis, Jacques Lens? voor Sint-
Laurentius en Dominiq Hebbelink voormalige 
ongeschoeide karmeliet voor Sint-Catharina. 
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922 25/01/1806 133 - BG vraagt aan de burgemeester om de 
directie van de Octrooien te vragen de bewa-
king te verscherpen omdat het reeds de derde 
maal is dat het slot van het bijlokebeluik, 
naast het Koeypoortjen, is geforceerd. Ver-
moedelijk door fraudeurs die zo de stad willen 
binnenkomen.

923 11/01/1806 134 - BG schrijft aan Salomon adjunct van de 
commissaris van Oorlog dat zij al het nodige 
doen om de motten te bestrijden (verluchten 
en uitkloppen) die het linnen, de jassen (capo-
tes), kappen (bonets) aantasten. Het kan wel 
niet dat wij verantwoordelijk worden gesteld 
voor deze beschadigingen.

924 28/01/1806 135 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van het verloop van zieke militairen in jongste 
trimester. 

925 23/01/1806 136 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
een voorraad van 30 tonnen bier in de kelders 
van de Rodelijvekens een normale voorraad 
is, die elke goed huisvader zou opslaan. Er 
zijn maar twee perioden per jaar waarop dit 
bier gebrouwd wordt, met name oktober en 
april. Dat is ook de periode waarop particu-
lieren hun voorraad inslaan. Het bier van de 
godshuizen is van een lagere kwaliteit, met 
name gebrouwd volgend op het brouwen van 
een sterker bier van betere kwaliteit. Het nieu-
we bier dat de jongste tijd gebrouwd wordt 
is gezonder, goedkoper en smaakt beter. Bij 
Rodelijvekens verblijven 66 kinderen waarvan 
¼ tussen 16 en 20 jaar, drie meesteressen 
en een keukenmeisje. Een ton bier bevat 130 
pots de Gand of 260 pinten. Per dag heeft 
één persoon recht op een pint, zegge een 
halve pint ’s middags en een halve ’s avonds. 
Dus 70 pinten per dag of 480 per week, wat 
overeenstemt met 2 tonnen. 30 pinten gaan 
extra naar de meesteressen en de oudere 
kinderen die een glas bier drinken bij het vier-
uurtje (goûter) 

926 30/01/1806 137 - BG stuurt aan de prefect de uitgaven-
staat over het onderhoud van vondelingen en 
verlaten kinderen. 
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927 03/02/1806 138 - BG stuurt aan de prefect de kastoestand 

van de godshuizen.
928 04/02/1806 139 - BG stuurt aan de Bisschop de brief 

terug van Henri de Jaegher, hulppastoor 
(vicaire) te Heusden, met zijn benoeming van 
kapelaan in het Sint-Laurentiusgodshuis. 

929 05/02/1806 140 - BG schrijft aan Van Wambeke te Aalst 
over de terugbetaling van de kosten gedaan 
voor Marie Van Hoorebeke.

930 08/02/1806 141 - BG schrijft aan het Directoire central 
des hôpitaux militaires te Parijs dat ze aantal 
drukwerken ontbreken.

931 13/02/1806 142 - BG schrijft aan Boone hoofdgeneesheer 
van het militair ziekenhuis dat bij zijn be-
zoek de prefect 29 militairen ontslagen heeft. 
Dergelijke misbruiken mogen zich niet meer 
voordoen.

932 13/02/1806 143 - BG schrijft aan Muyshondt hoofdchirurg 
van het militair ziekenhuis dat bij zijn be-
zoek de prefect 23 militairen ontslagen heeft. 
Dergelijke misbruiken mogen zich niet meer 
voordoen.

933 15/02/1806 144 - BG schrijft aan Papeleu, kannunik en 
directeur van de Rodelijvekens dat ze 400 frs 
te zijner beschikking stellen. Dit geld mag niet 
gebruikt worden voor achterstallen uit de tijd 
van voor zijn benoeming.

934 15 Frimaire 
1806

145 - BG schrijft aan Alison? Kapelaan van 
Poortakker dat hij eist dat de hospitalières alle 
dagen de gebedsdiensten bijwonen en dat ze 
bij afwezigheid een sol boete moeten betalen. 
Zijn bevoegdheid beperkt zich tot de dienst 
in de kapel en hij heeft zich niet te mengen in 
“dans le regisseur interne de la maison”. 

935 /18061806 146 - BG schrijft aan de overste van het OLV 
ter Hooie begijnhof dat ze in de infirmerie 
Maire Bogaert ex-dominicanesse moeten 
opnemen, op voorwaarde dat ze voorzien 
is van xxx voorwerpen (niet vermeld) en dat 
die voorwerpen na haar overlijden eigendom 
blijven van de infirmerie.
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936 17/02/1806 147 - BG stuurt aan Doudin, leraar te Cor-

saint, arr. Saumur, Dept Côte d’Or een uit-
treksel van het overlijden van François Curé? 
Cuvé

937 22/02/1806 148 - BG schrijft aan Bormans, capitaine au 
corps impérial du Génie en chef dat ze met 
genoegen vernomen hebben dat hij fondsen 
heeft ontvangen voor het herstel van het 
militair ziekenhuis. Reeds is hij begonnen 
met de dakwerken, maar BG wijst hem op 
de noodzaak van het herstel van de ramen 
(vitres). Op verzoek van de prefect moet hij 
ijzeren staven plaatsen voor de raamopenin-
gen (abat-jours) en luchtgaten (ventouses) om 
ontsnappingen te voorkomen.

938 22/02/1806 149 - BG schrijft aan de prefect dat ze eerst 
het bestek van Pisson willen zien voor de 
aanpassingen in de Rodelijvekens mogen 
gebeuren.

939 24/02/1806 150 - BG vraagt aan de Minister, Directeur 
van de Oorlogsadministratie een aantal stuks 
drukwerk. (nr 35 états des journées par tri-
mestre) 

940 01/03/1806 151 - BG stuurt een kopie van het rapport van 
Wauters naar aanleiding van de inspectie het 
linnen (linge à parement) en de apothekerij.

941 01/03/1806 152 - BG stuurt aan Salomon, Vispoel, Boone 
en Muyshondt een kopie van een brief van de 
prefect. 

942 01/03/1806 153 - BG vraagt de prefect toestemming om 
de werken te beginnen in de Rodelijvekens 
volgens het bestek van Reyniers. 

943 03/03/1806 154 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicaris 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes nr 
17 dat er 600 fr beschikbaar voor de dienst 
van het godshuis; 816,33 voor de vertrekpre-
mie  (gratification de sortie) van zes leerlingen 
die met Pasen hun termijn hebben volbracht; 
de registers mag hij aankopen en in rekening 
brengen, de oude register staan in het archief 
waar hij ze kan raadplegen. 
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944 05/03/1806 156 - BG stuurt aan de econoom van Sint-
Antonius een kopie van de prefect waarin 
Papeleu tot directeur van het godshuis wordt 
aangesteld. (In marge lijst met de andere 
instellingen waarnaar dezelfde brief vermoe-
delijk is gestuurd) 

945 03/03/1806 155 - BG schrijft aan Papeleu, kannunik van 
Sint-Baafs en directeur van de Rodelijvekens 
dat zij zijn handelswijze ten aanzien van Marie 
de Jaeger goedkeuren en dat hij met de wer-
ken kan beginnen. 

946 08/03/1806 157 - BG stuurt aan Salomon een gedetail-
leerd overzicht van de uitgaven en ontvang-
sten van het godshuis uit hoofde van de 
verzorging van zieke militairen. 

947 08/03/1806 158 - BG stuurt aan de prefect de ontslagnota 
van de reserve-compagnie die er behandeld 
is.

948 08/03/1806 159 - BG stuurt aan de Meulenaere, vicaris 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes nr. 
17, de som van 600 frs voor de dienst van het 
hospitaal. Eerlang volgt ook de namenlijst van 
de leerlingen.

949 12/03/1806 160 - BG schrijft aan de bisschop van Gent 
over de fondaties.

950 13/03/1806 161 - BG aan Van den Bossche burgemees-
ter van …, Command de Steenhuyse, die 
benoemd is tot inspecteur van een sectie van 
het arr. 5 

951 13/03/1806 162 - BG aan D’haene Steenhuyse over zijn 
voorstel om de 5e inspectie van de landelijke 
bezittingen op te splitsen.

952 04/03/1806 163 - BG meldt aan de prefect dat ’s ochtends 
werklieden zijn gestuurd naar de Rodelijve-
kens voor uitvoering van de werken die geleid 
worden door directeur Papeleu op grond van 
het bestek van Regniers.

953 14/03/1806 164 - BG aan Weldadigheid te Lokeren dat 
er momenteel geen plaats is in Sint-Antonius 
voor Gilles François Zaman en dat BG enkel 
personen gedomicilieerd te Gent opnemen. 
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954 17/03/1806 165 - BG vraagt aan Dauzel? ontvanger van 
l’enregistrement du domaine impérial et con-
servateur des hypothèques te Eeklo om het 
bedrag van de inschrijvers (adjudicataires) 
van onze bossen mee te geven met de drager 
van deze brief Pre Veesaert.

955 18/03/1806 166 - BG meldt aan BG van Avignon dat ze de 
brief aan de Ministre du Trésor Public en het 
mandaat (rescription) opgestuurd hebben per 
post.

956 18/03/1806 164 - BG schrijft aan kannunik Papeleu, di-
recteur van de Rodelijvekens, dat ze hem het 
volgende sturen: een betaling voor de “qualifi-
cation de sortie” van Jeanne Smet en Jeanne 
Van Hamme, leerlingen die met Pasen hun 
termijn beëindigd hebben; een bedrag voor de 
voorzetting van de werking van de instelling. 
Tenslotte meldt BG dat alle middelen inzetten 
om de feitelijkheden (voies de fait) gepleegd 
door slager Minne? Te doen stoppen ‘pour 
empêcher la communication du dit Minne, 
avec le terrain de l’école’. 

957 18/03/1806 168 - BG feliciteert De Meulenaere, vicairis 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes 
voor zijn streng optreden naar aanleiding van 
de losbandigheid (désordres) die heerste in 
de school. 

958 18/03/1806 169 - BG schrijft aan mevrouw B. Wever-
bergh, econoom van Sint-Antonius, afdeling 
Vrouwen dat de nieuwe directrice per 22 fe-
bruari is benoemd en in functie is getreden. 

959 24/03/1806 170 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze 
voor de helft tegemoet willen komen in de 
kosten voor de herstelling van de stortkarren 
(tombereau) door François Boone, mees-
ter-…. Et B. van den Berghe, smid, als ze 
andere helft betalen.

960 28/03/1806 171 - BG stuurt aan Van Caeneghem te 
Meileghem zijn ‘opdracht’ (commission) als 
inspecteur van de 2e sectie van het 5e arron-
dissment
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961 29/03/1806 172 - BG schrijft aan de prefect dat collega 
Wauters een nieuw bezoek heeft gebracht 
aan het militair ziekenhuis. De heren Boone 
en Muyshondt hebben zich aangepast aan het 
reglement en doen stipt op tijd hun consulta-
ties. Er is steeds een chirurg met wachtdienst 
aanwezig. Het linnen nu geregeld ververst 
wordt. Ook komt er een apotheker met wacht-
dienst.

962 29/03/1806 173 - BG stelt met verwondering vast dat 
Alphonse Baert? en P. P??t, de opname van 
Marie Françoise Maryns? in Sint-Laurentius 
hebben toegestaan. Dit is het recht van BG.

963 29/03/1806 174 - BG schrijft aan L. Van der Straeten , 
directrice van Sint-Antonius afdeling vrouwen, 
dat B. Bertrand? bediende van het secreta-
riaat van BG de inventaris van het meubilair 
eerlang komt opmaken. BG keurt de keuze 
van twee keukenchefs goed en de oud chef 
mag naar de afdeling ouderlingen van de Bij-
loke. Er mag eveneens een nieuwe tuinman 
zonder wedde komen. 

964 01/03/1806 175 - BG maakt Boone, hoofdgeneesheer, 
en Muyshondt hoofdchirurg er attent op dat 
zich het consult op de afgesproken tijdstippen 
moeten houden. 

965 01/03/1806 176 - BG schrijft aan Vispoel dat er geen 
chirurg met wachtdienst aanwezig is in het mi-
litaire ziekenhuis en dat de hemden in ruime 
getalle versleten zijn.

966 29/03/1806 177 - BG vraagt aan Vispoel, aannemeer van 
de verzorging van zieke militairen om de no-
dige herstellingen van de door de wind gebro-
ken ruiten in loodwerk. 

967 02/04/1806 178 - BG schrijft aan de prefect dat D’haene 
Steenhuyse zijn rapport over de Kulders gaat 
opstellen. 
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968 03/04/1806 179 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicaris 

generaal, directeur van de Blauwe Meisjes 
over de modellen die gebruikt moeten worden 
voor het opstellen van de boekhouding. 2° 
brief op blad over het recht van de directeur 
om bij het vertrek van een leerling de vacante 
plaats toe te wijzen. 3° brief idem 2° voor Pa-
peleu 4° brief aan D’Haene Steenhuyse idem 
2° 

969 05/04/1806 180 - BG wijst Papeleu, directeur Blauwe 
meisjes, dat ze bij hun vertrek slechts recht 
hebben op de gratificatie. Dat ze ook nog 
bepaalde voorwerpen mee kregen, is een 
misbruik dat moet eindigen.

970 05/04/1806 181 - BG schrijft aan mevrouw M.L. Van 
der Straeten, directrice Sint-Antonius, afd 
vrouwen, Papeleu, St Antonius afd Mannen, 
D’haene Steenhuyse dir Kulders, dat ze spit 
op de hoogte moeten gehouden worden van 
het aantal personen in hun instelling. Een 
opname gebeurt bij besluit van de commissie, 
maar van overlijdens of anderszins heeft BG 
geen weet.

971 05/04/1806 182 - BG schrijft aan de prefect dat ze het 
exemplaar van het bericht aan de eigenaren 
hebben ontvangen.

972 08/04/1806 183 - BG schrijft aan De Fermont, directeur 
général de la dette publique, conseiller d’état 
te Parijs dat ze de volmacht verleend aan P.J. 
Guerrard in trekken.

973 09/04/1806 184 - De secr. schrijft aan de BG leden dat 
op verzoek van de prefect ze bijeen moeten 
komen volgende vrijdag om 18 uur over het 
verslag van D’Haene Steenhuyse over de 
Kulders.

974 12/04/1806 185 - BG schrijft aan Mw M.L. van der Strae-
ten dat de bezettingsgraad boven de vastge-
stelde norm ligt met name 128 verpleegden, 
4 ziekenzusters, 2 kokkinnen en 1 kapelaans-
meid. 135 ipv 130! Bij vervanging moet de 
directrice uitkijken naar de armsten en de 
oudsten. 
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975 12/04/1806 186 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicairis 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes, 
dat hij de indelingen voor de boekhouding 
volgens het model moet volgen. (+/- identiek 
aan brief 179)

976 05/04/1806 187 - BG stuurt aan de prefect de antwoorden 
over de verzorging van zieke militairen en de 
aantalen per 1e trimester. (Op ACHTERKANT 
stuk zittingsverslag 1/03/1806 over benoe-
ming van Jean Bte vanden Kerkhove als le-
raar aan de Kulders en Blauwe meisjes, loon 
400 fr, kost en inwoon ) 

977 17/04/1806 188 - BG vraagt aan de prefect 50.000 stenen 
voor de bestrating van de binnenplaats van de 
Kulders en voor verscheidene herstellingen in 
de beluiken van de godshuizen. Zo vlug mo-
gelijk en gratis, want ’t is voor de armen!

978 19/04/1806 189 - BG schrijft aan Papeleu, kannunik van 
St Baafs en directeur van de Rodelijvekens 
dat zijn in/uitgavenstaat is goedgekeurd. Op 
de vraag over de leeftijd van de leerlingen kan 
BG niet antwoorden omdat sommigen nog 
door de Armenkamer zijn geplaatst. 

979 21/04/1806 190 - BG stuurt aan de prefect de kastoestand 
en het verloop oer 1e trimester 1806

980 21/04/1806 191 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicairis 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes 
dat ze akkoord gaan met het weghalen van 
de weinig waardevolle voorwerpen. Voor 
de boekhouding begint hij best met de dag 
van zijn infunctietreding tot 31 maart en ver-
volgens per 1 april met een nieuw trimester 
begint. 

981 21/04/1806 192 - BG schrijft aan G. Biemans lid Wel-
dadigheid dat ze besloten hadden François 
Guillaume Delporte op te nemen. Nu blijkt hij 
gehuwd te zijn.

982 07/02/1806 192 - BG schrijft aan Borremans, kapitein 
commandant van het Genie in Dept Schelde, 
dat er dringende herstellingen nodig zijn aan 
het dak en ruiten van het militaire ziekenhuis 

983 21/04/1806 194 - BG schrijft aan de prefect dat ondanks 
BG’s betaling, de Ontvanger weigert de bos-
wachters hun loon uit te betalen. 
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984 24/02/1806 192 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 

geneesheren op de hoogte hebben gebracht 
over de misbruiken in het militaire ziekenhuis 
en er herstellingen nodig zijn.

985 23/04/1806 195 - BG schrijft aan de Burgemeester dat het 
tolrecht aan de Ketelpoortsluis hen bij Keizer-
lijk decreet is afgenomen. De prefect wil ons 
hiervoor een vergoeding toekennen. Daarvoor 
heeft hij bewijsstukken nodig. Wil de burge-
meester authentificatie geven aan de kopie 
van de oorspronkelijke concessie dd 1323 
“jour de l’octave de Ste Marie Magdeleine”. 

986 23/04/1806 196 - BG schrijft aan de burgemeester dat be-
paalde stukken van de vestingsgrachten die 
hij wil verpachten eigendommen zijn van BG: 
met name visserij van het Groot begijnhof, 
visserij van de gracht, visserij van de Bijloke, 
een kleine weide van het Groot Begijnhof 
(Tweede document met locaties voor supra : 
Sanderswalle, Elisabethgracht, Pieter Brae-
msgat, Peerdenkerkhof, Reke, porte d’Anvers 
– Dampoort, Koeypoorte Koepoortje, rode roe 
– het roose hoeytjen, den akker? IJskelder)

987 24/04/1806 197 - BG schrijft aan Isballe Caudeyser voor-
malige econome van Blauwe Meisjes dat haar 
rekeningen zijn onderzocht en goedgekeurd

988 28/04/1806 198 - BG schrijft aan de prefect dat ze en-
kel inwoners van de stad opnemen. Vermits 
Martin Mertens hier niet woont, is het Welda-
digheid van zijn gemeente die de kosten moet 
dragen. Bovendien is de man getroffen door 
“atteint de la teigne”, een vaak langdurige 
aandoening. Wel mag hij om de acht dagen 
met de gebruikelijke kar (chariot) naar het 
hospitaal gebracht worden door Weldadig-
heid. Wij zullen hem gratis behandelen.

989 28/04/1806 199 - BG schrijft aan de prefect dat ze Josep-
hine Charlotte van den Hauden, 7 jaar, zullen 
opnemen in de Blauwe Meisjes. Volgt uitleg 
waarom niet meteen (slecht voorbeeld van de 
oudere m.) ; volgens het reglement is leeftijd 
8 tot 9 jaar; kind uit de grootste familie heeft 
voorrang, maar hier op nu uitzondering (par 
déférence à votre autorité).
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990 28/04/1806 200 - BG stuurt aan de prefect hun besluit 
over het voorstel tot omruiling gedaan door 
weduwe Buysse.

991 29/04/1806 201 - BG schrijft aan M.M. de Meulenaere 
vicaris generaal en directeur Blauwe Meisjes 
dat zij zijn beleid ten aanzien van Catherine 
van den Kerkhove goedkeuren. Ook moeten 
kinderen tot de einddatum in de instelling 
blijven. In het andere geval zouden enkel nog 
jonge kinderen gestuurd worden en wegge-
haald zodra ze geld kunnen verdienen. 

992 29/04/1806 201 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicaris 
generaal, dat ze Weldadigheid zullen vragen 
om Marie Ange du Moulin van de school te 
halen. Men wacht op de verklaring van de ge-
neesheer over drie andere leerlingen van de 
Kulders om ze alle vier weg te halen. Hij krijgt 
een nieuw int/uitgavenregister. 

993 29/04/1806 202 - BG vraagt aan de burgemeester om bij 
de politiecommissaris erop aan te dringen dat 
hij moet ingrijpen. M..e Boselare?, buur naast 
de tuin van Rodelijvekens, een brug over de 
gracht heeft gemaakt om makkelijker in de 
tuin komen vermits er slechts een dunne haag 
staat. In de groentetuin gebruikt hij de oever 
en het aanslibsel dat onze eigendom is. 

994 30/04/1806 203 - BG stuurt aan BG te Luik de antwoor-
den op hun vragen. Verlaten kinderen worden 
op het platteland opgevoed bij voedsterou-
ders. Bij ziekte brengt de voedstervader het 
kind naar de Bijloke voor gratis verzorging, 
maar het onderhoudsgeld wordt dan gestopt. 
Twee bijlage 1) over aantal + werk  van ge-
neesheren en chirurgen 2) bezetting in de 20 
hospitalen godshuizen.

995 30/04/1806 204 - BG bedankt de burgemeester (meyer) 
van Grootenberghe voor het ontdekken van 
onze bosch-schenders en hoopt dat de vre-
derechter hen zal vervolgen ten eynde zij 
gestraft worden volgens de strengheyd der 
wetten. 
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996 01/05/1806 205 - BG schrijft aan Ignatius Claeys bakker 
te Evergem dat hij en zijn mede-hoirs binnen 
de thien eerstkomende dagen te doen weiren 
alle drooge catheylen die zig nog bevinden 
op onze landen gebruykt door Jan Baptiste 
Cornelis.

997 03/05/1806 207 - BG beklaagt zich bij de burgemeester 
over de toewijzing van een klein stuk alluvie 
achter de wachtpost van de Brugsepoort. 
Deze aanslibbing is sedert “tems immémorial” 
onze onbetwiste eigendom. Wij zullen dit be-
twisten voor de rechtbank om het BGs taak is 
“de maintenir les intérêts sacrés qui nous sont 
confiés” met name de bescherming van het 
patrimonium van de armen. 

998 07/05/1806 208 - BG stuurt aan de prefect de staat van 
de vondelingen en verlaten kinderen behan-
deld in het 1e trimester. Gelieve de opgelopen 
kosten te laten betalen.

999 08/05/1806 209 - BG stuurt aan de Minister directeur 
de l’administration de la guerre, bureau des 
hopitaux, de aantallen drukwerk die BG nodig 
heeft. 

1000 09/05/1806 210 - BG antwoordt aan de prefect dat het 
doorvaarrecht aan de Ketelpoort verhuurd is 
tegen 2165 fr/j aan weduwe (geen naam). Dit 
recht werd gevestigd door akte van de Stads-
magistraat dd de dag van het octaaf van Ma-
ria Magdalena 1323 bij wijze van vergoeding 
voor het slechten van een magazijn toebeho-
rend aan het godshuis Sint-Jan in d’Olie

1001 10/05/1806 211 - BG schrijft aan mw M.L. van der Strae-
ten, directrice van Sint-Antonius, afd vrouwen, 
dat de bepaling dat geen getrouwde vrouwen 
mogen opgenomen worden, zeer terecht is, 
nu blijkt dat Marie Bodaert de instelling heeft 
verlaten om bij haar man terug te keren. Ze 
mag niet meer opnieuw opgenomen worden.



BG 53: Briefkopieën
1002 12/05/1806 212 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 

de vermelding bij de toegestuurde rekening 
van de stad geen bewijs of overdrachtstitel is 
dat het eiland eigendom is van de stad. Lievin 
de Clercq, landbouwer te Wondelgem heeft 
38 jaar de weide op het eiland gepacht en 
betaald aan het Groot Begijnhof. Joseph van 
Renteghem te Mariekerke heeft drie keren 
de beplanting er op kosten van het Begijnhof 
gedaan. Alle bomen op het eiland heeft hij 
geplant en gesnoeid. Dus

1003 12/05/1806 213 - BG schrijft aan Papeleu directeur Rode 
Lijvekens dat ze het betalingsmandaat (ampli-
ation) aan zijn broer mee hebben gegeven. Ze 
gaan akkoord met zijn manier waarop hij ge-
zorgd heeft voor de begraving van een overle-
den leerling en geven toelating om dat voort-
aan ook zo te doen. Voorts gaan ze akkoord 
met zijn zienswijze om enkel nog kinderen 
van ouders uit Gent toe te laten. Bovendien 
zal BG eerlang het maximum aantal vastleg-
gen. 

1004 12/05/1806 214 - BG geeft uitleg aan de Meulenaere, di-
recteur Blauwe Meisjes, bij het onderzoek en 
goedkeuring van zijn financieel verslag. (3 blz) 

1005 13/05/1806 215 - BG schrijft aan Van Wel notaris te Brus-
sel over de voorwaarde van een prompte 
betaling. 

1006 13/05/1806 216 - BG schrijft aan de directrice van de 
Bijloke/Aannemer van het militaire ziekenhuis/
regenten van de Kulders, over het toezenden 
van een desinfectiestoestel en de gebruiks-
aanwijzing. Het onmiddellijk gebruik wordt 
aanbevolen. (enkel in de brief aan de directri-
ce: de toestel is ook bestemd voor St Antonius 
als daarom verzocht wordt). 

1007 13/05/1806 217 - BG antwoordt aan BG te Kortrijk dat 
de Berg van Barmhartigheid nooit onder BG 
heeft gestaan. 

1008 19/05/1806 218 - BG schrijft aan M.M. de Meulenaere, 
dir Blauwe Meisjes dat er geld beschikbaar is 
voor de aankoop van linnen (linge habits) voor 
de leerlingen. Volgt een verhaal over contante 
betaling en lage aankoopprijzen.



BG 53: Briefkopieën
1009 20/05/1806 219 - BG secretaris antwoordt aan BG se-

cretaris Goblete te Doornik dat de twee be-
gijnhoven op dezelfde voet zijn gebleven als 
voor de inval van de Fransen. BG bezit al hun 
goederen. Beide beschikken over een infirme-
rie exclusief voor de oud en zieke begijnen en 
voor zij die een onderhandse afspraak maken 
met de overste tegen betaling van hun onder-
houd in de infirmerie. De behoeftige begijnen 
worden door BG onderhouden à 9 sols de 
Brabant … per dag, naast de geneesheer, 
chirurg en geneesmiddelen. De overste en 
de secretaris die logeren in de infirmerie, en 
de dienstmeiden worden gerekenend tot de 
ziekenzusters (hospitalières). In het Groot be-
gijnhof is er een … van de H. Geest, een door 
BG betaalde jaarlijkse retributie in speciën 
(numéraire) aan de Begijnen die niet kunnen 
leven van hun patrimonium of handwerk. De 
kerken zijn succursalen van de begijnhoven, 
de pastoors worden betaald door de stad. De 
huizen worden exclusief aan de begijnen ver-
huurd en onderhands bij openbaar opbod na 
voorafgaande expertise door BG. BG bemoeit 
zich niet met de installatie van nieuwe begij-
nen. Enkel eist BG dat ze min. 48 f inkomen 
hebben. 

1010 20/05/1806 220 - Een antwoord op een brief van de 8e 
van deze maand.

1011 21/05/1806 221 - BG secretaris schrijft aan Ribbers te 
Sas van Gent dat hij aangesteld is om de 
interesten van de verschillende rentes (zie 
ontbrekende lijst) op te halen. TWEEDE brief: 
aan Vercruysse te Koolskamp met de bood-
schap dat hij binnen de achtdagen de achter-
staende croosen van zijne rente te betalen. 

1012 21/05/1806 222 - BG schrijft aan de prefect dat hij ge-
schreven heeft aan de Receveur général om 
de opbrengst van het kaphout te storten in 
de caisse d’amortissement . Een maand later 
hebben we hem geschreven maar hij ant-
woordt niet.



BG 53: Briefkopieën
1013 22/05/1806 223 - BG meldt aan de prefect dat ze Charles 

Serraris als 2 apotheker in het militaire zie-
kenhuis hebben aangesteld om er te werken 
als apother met wachtdienst tegen 300 fr ’s 
jaars.

1014 22/05/1806 224 - BG schrijft aan Tonnelet, rue de coq St 
Honoré nr 13 te Parijs dat Baquet 2500 frs uit 
de geliquideerde rentes komt ophalen.

1015 24/05/1806 225 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Fran-
çois Gille, Pierre Neckbrouck en François 
Keukelaere uit het Knechtjeshuys en Angeli-
que Marie du Moulin uit de Blauwe Meisjes, 
ongeneeslijk ziek zijn. In de scholen van BG 
worden kinderen geboren te Gent en 8 tot 9 
jaar oud opgenomen om er een ambacht te 
leren waarme ze later in hun onderhoud kun-
nen voorzien. Deze vier personen kunnen niet 
genezen en zouden dus door Weldadigheid 
moeten worden overgenomen.

1016 24 mess an 
XIII 1806

225 - BG vraagt aan Muguet Varanges rece-
veur général of hij de opbrengst van het kap-
hout zijnde 725 fr heeft gestort in de caisse 
d’amortissement.

1017 27/05/1806 226 - BG antwoordt aan de prefect dat het 
reglement bepaalt dat militairen besmet met 
schurft (galle) mogen worden opgenomen in 
het militaire ziekenhuis, tenzij verboden bij 
latere bepaling. 

1018 27/05/1806 227 - BG schrijft aan Salomon adjunct van 
de commissaris van Oorlog om maatregelen 
te nemen tegen het misbruik dat de prefect 
aanklaagt (zie nr 226).

1019 31/05/1806 228 - BG schrijft aan mw L. van der Straeten 
over de dading getroffen over de opname van 
de Moerloose in het godshuis.



BG 53: Briefkopieën
1020 31/05/1806 229 - BG schrijft aan Papeleu, dir. Rodelij-

vekens, over de overbrenging (translation) 
van de leerlingen van école de Ste Marie. 
BG vraagt een inventaris. Volgen afspraken 
over steenkool, aardappelen, brandhout en 
haver. Marie Kinettsoen mag blijven zolang 
hij dat nodig oordeelt. De leerlingen van St 
Maria mogen op 22jarige leeftijd vertrekken 
met toekenning van ¾ van de uitstapgratifica-
tie. Voorts over de ontspanningsweek en de 
uitreiking van de prijzen, wat gewoonlijk plaats 
heeft in de week van “dédicace “ van H. Kerst-
kerk. Vastlegging van het aantal leerlingen op 
60 exclusief de “supérieures”, de surveillante 
en ander dienstpersoneel van het huis.

1021 31/05/1806 230 - BG schrijft aan de prefect over hun 
voorstel van vergoeding bij wijze van gratifi-
catie voor het dienstpersoneel van de Blauwe 
meisjes; Isabelle Coudeyser econome 300 
fr, Marie Taye hulpeconome 200 fr, Marianne 
Jolie hulp van de econome 100 fr

1022 07/06/1806 231 - BG stelt aan M.M. de Meulenaere, vi-
caris generaal en dir. van de Blauwe Meisjes 
een bedrag van 600 fr ter beschikking voor de 
werking van de school. Voorts stellen zij voor 
het aantal leerlingen te beperken tot een max. 
van 85 exclusief het personeel.

1023 09/06/1806 232 - BG klaagt bij de prefect over een rist za-
ken : opsomming vergoedingen voor verlaten 
kinderen, vondelingen, zieke militairen (met 
bedragen en jaartal), het gebrek aan fondsen 
bij de uitbetalers; de houtkapaanbestedingen 
die nadelig zijn voor BG wegens te grote ka-
vels die enkel door speculanten en niet door 
de eindconsumenten kunnen worden gekocht. 
(4 vellen waarvan 2 dubbele); de hoogte 
van de dagvergoeding voor zieke militairen. 
De moeilijkheden om een aannemer van 
de verzoring van zieke militairen te vinden. 
Uiteindelijk is het Vispoel geworden tegen de 
prijs die BG ontvangt van de overheid, die nu 
plotseling die prijs verlaagt zodat ze 10 ct per 
dagverblijf verliezen. 



BG 53: Briefkopieën
1024 09/06/1806 233 - BG stuurt aan D’Haene Steenhuyse een 

besluit van de prefect waarbij het regime in de 
Blauwe Meisjes wijzigt. (D’Haene is afstam-
meling van de stichters van deze instelling)

1025 10/06/1806 234 - Aan de bestuurders van de burgerlijke 
godshuizen van Gent : wij aanvaarden de 
voorwaarden om onze zuster Marie Bogaert, 
ex-dominicanesse, op te nemen in de infirme-
rie van het Klein begijnhof 1° tegen 435 Fr per 
jaar te betalen in de kas van BG 2° wij geven 
haar al de benodigde kledij en ondergoed 
3° wij leveren voor haar opname nog een 
compleet bed (couchette en bois garnie de 
rideaux en siamoise ou toille quadrillée, une 
paiss.. deux matelats de laine, une traversin 
de laine, un oreiller de plumes, 3 couvertures 
de laine, 2 pièces de draps de lit de toile blan-
che, 2 taies en toile blanche. Alles is nieuw of 
nagenoeg en wordt eigendom van de infirme-
rie na haar dood. 

1026 10/06/1806 235 - BG schrijft aan Apers (nvdr notaris) over 
het afspraken met de echtgenote van Joseph 
Poppe over zijn onderhoud. Apers mag de 
opbrengst van de verkoop van zijn inboedel 
en handelswaren uitbetalen aan de rechtheb-
benden. 

1027 14/06/1806 236 - BG schrijft aan S. Quentin, ontvanger 
van de Registratie van de goederen van de 
“senatorerie” over de eigendom pro indiviso 
met de senatorerie van de Canesvlietpolder 
(nvdr Sas van Gent) en de aanstellingen van 
expert en tegenexpert. (dubbel blad op BIN-
NENKANT opsomming van de aantallen in de 
Godshuizen, dagprijs en totaalbedrag.)

1028 17/06/1806 237 - BG schrijft aan A. Van Hecke te Stekene 
dat op zondag 22 juni de expertise van de 
grond in de Canesvlietpolder plaats heeft. 

1029 20/06/1806 238 - BG meldt aan A. Van Hecke dat de 
ontvanger van de senatorerie (Sous le Pre-
mier Empire, terre dont l'usufruit était affecté à 
un sénateur. District dans lequel un sénateur 
jouissait de certains privilèges.) op zaterdag 
21 naar Sas van Gent gaat slapen om “alzoo 
met het krieken van den dag zig ter plaetse te 
kunnen bevinden”



BG 53: Briefkopieën

1030 21/06/1806 239 - BG vraagt aan de prefect toelating om 
van J.B. de Breemmaecker die van een onbe-
kende een gift van 181,40 ct heeft gekregen 
voor het Sint-Antoniusgodshuis, in ontvangst 
te mogen nemen. 

1031 21/06/1806 240 - BG schrijft aan de prefect dat in overleg 
met kanunnik Papeleu dat het aantal leerlin-
gen in de Rode Lijvekens bepaald is op 60. 
Wat de Blauwe Meisjes betreft is die in over-
leg met de Meulenaere op 80 vastgesteld.

1032 24/06/1806 241 - BG stuurt aan Vispoel, aannemer van 
de verzorging van zieke militairen de circulaire 
van de minister, directeur de l’adminsitration 
de la guerre, over de inhouding van de “of-
ficiers reformés et militaires en retraite” die 
opgenomen worden in de ziekenhuizen. 

1033 24/06/1806 242 - BG schrijft aan Papeleu, dir. Rode 
Lijvenkens dat ze akkoord gaan met het af-
schaffen van de viool in de ontspanningsweek 
(semaine de récréation). Ook delen ze zijn 
mening om de 2 prijzen eertijds toegekend 
voor “exercice à la boule” te vervangen voor 
een voor “cathéchisme” en een voor “goed 
gedrag”. (14 en 12 schellingen of 8,89 en 7,62 
fr)

1034 24/06/1806 243 - BG gaat niet akkoord met het besluit 
van de prefect over het aantal “filles de la 
visititation” en “novices” die mogen toegelaten 
worden in de Blauwe Meisjes en de mogelijk-
heid om er een externe school in te richten. 
Dit gaat in tegen de wens van de stichters van 
de instelling die gericht was op de opleiding 
van kantwerksters ( een belangrijk export-
product) en een strikte moraal en religieuze 
opvoeding. Om dat te bereiken worden ze 
op een kritieke leeftijd opgesloten ‘les tenir 
enfermées le plus strictement possible et 
de leur interdire toute communication avec 
l’extérieur”. Enkel hun ouders mogen ze op 
bepaalde tijdstippen en in het bijzijn van toe-
zichtsters bezoeken. 



BG 53: Briefkopieën
1035 25/06/1806 244 - BG schrijft aan Bertin, oud advocaat te 

Parijs, rue Neuve d’Orléans porte St Denis nr 
12. Bertin wordt op de hoogte gebracht van 
de onverkwikkelijke zaak met Guerrard (zie 
vroegere brieven) die op de vlucht zou zijn en 
BG nog 2649,92 fr moet en van wat van hem 
wordt verwacht. 

1036 28/06/1806 245 - BG schrijft aan Charles Manilius; chef 
de 2e bureau de la Préfecture de l’Schelde 
dat ze zijn randopmerkingen hebben gelezen 
en kunnen niet met alles akkoord gaan. 

1037 04/07/1806 246 - BG vraagt aan de Payeur de la Marine 
au Port et arrondissment d’Anvers wanneer 
hij fondsen zal hebben om de openstaande 
rekeningen te betalen. (met opsomming van 
de bedragen en maanden).

1038 05/07/1806 247 - BG wijzen M.L. van de Straeten, dir. van 
St Antonius terecht omdat de kapelaan van 
het godshuis er boter, vlees en brood krijgt en 
zijn linnengoed er wordt gewassen. 

1039 05/07/1806 248 - BG stuurt aan Molls, ontvanger van 
de Nationale Domeinen te Dendermonde 27 
inschrijvingsbriefjes, waarvan de hypotheken 
vallen onder Dendermonde, met vraag hun 
rechten te behartigen bij het voldoen van de 
formaliteiten.

1040 08/07/1806 249 - BG stuurt aan de prefect de lijst zieke 
militairen 2 trim 1806 en de antwoorden op 
zijn vragen over de verzorging van idem. 

1041 09/07/1806 250 - BG stuurt aan son altesse le Prince mi-
nistre la guerre te Parijs 11,84 fr terug die de 
vader van Michel Pairet? aan zijn zoon stuurt, 
maar voor de ontvangst ervan al overleden 
was. 

1042 11/07/1806 251 - BG vraagt aan Quantin, receveur-régis-
seur des Biens senatoriaux de S.A.S Mgr le 
Prince Joseph, Grand Electeur. De grond die 
BG pro indiviso bezit samen met de senato-
rerie van Brussel is opgemeten, verdeeld en 
geschat. Er kan nu geloot worden tussen de 
eigenaars. Er spoed nodig voor de afdoening 
van deze verdeling om de oogst voor de deur 
staat en de grond herpacht moet worden, 
zoniet verliest BG een jaar huur. 



BG 53: Briefkopieën

1043 14/07/1806 252 - BG gaat akkoord met M.M. de Meule-
naere, dir. Blauwe Meisjes, over de terugtrek-
king van M. ange du Moulin door Weldadig-
heid. Ook akkoord wat de spullen betreft die 
ze mee hebben gegeven. 

1044 19/07/1806 253 - BG meldt aan Papeleu, dir Rode Lijve-
kens dat ze zijn financieel verslag goedkeu-
ren voor het 2de trimester. Voorts hebben ze 
enkele afspraken gemaakt: 1) met de slager, 
voor levering van rund en kalf (als BG het eist, 
moet hij een kalf per rund leveren); 2) met de 
wasserij, BG betaalt een gulden per trimester/
persoon, elke week wast men een hemd per 
kind, elke maand een set lakens (bed) en de 
tafellakens, elke drie maand de mutsen (bon-
nets et bonnets de dessous), de zakdoeken 
(mouchoir de col.. de poche) Plus strijken. 
Extra betaald worden de linnen dekens (cou-
vertures), gordijnen en het linnengoed uit de 
kapel. Nu rund en zeep extra duur zijn, is een 
prijsverhoging mogelijk, die teruggedraaid 
wordt zodra de prijzen weer normaal worden. 
BG bedankt hem voor de schenking van de 
school van Maria en hebben in hun archieven 
opgenomen de verplichting ten laste van Jo-
seph Lammens en de ontvangstbewijzen van 
Weduwe de Volder over de verwerving van de 
rente op de bank van Wenen. 

1045 19/07/1806 254 - BG meldt aan M.L. van der Straeten, 
dir St Antonius afd. vrouwen dat ze eerlang 
een werkman sturen om in de spreekkamer 
van de vrouwen een steun (appui pour sus-
pendre une balance … de chauffée ..) en een 
blikslager om een blikken deksel te maken 
voor de verwarming (chaudière). Voorts mag 
ze een van de “bacs a B.. van de overste van 
de Rijke Klaren kopen; wat die van abdij van 
Oost-Eeklo betreft is er geen probleem. 

1046 19/07/1806 255 - BG schrijft aan de Minister van de 
Schatkist te Parijs om het verzet op te heffen 
op bepaalde inschrijvingen (inscriptions) oa 
die toebehoren aan de Société de la Vierge 
(dir Antoine François D’Hoop en 4 van Welda-
digheid van Gent).



BG 53: Briefkopieën

1047 19/07/1806 256 - BG schrijft aan Bertin te Parijs dat op 
grond van zijn inlichtingen over Guerrard, BG 
geen hoop meer heeft haar geld terug te zien. 
Voortaan zal BG niet meer werken met een 
volmachthouder te Parijs maar met een be-
trouwbare Gentse bankier die zich garant stelt 
voor de inkomsten. 

1048 22/07/1806 257 - BG stuurt een kopie van een circulaire 
van minister van Oorlog aan Vispoel, Boone, 
en Muyshondt.

1049 25/07/1806 258 - BG bedankt de burgemeester voor zijn 
aanbod van een schilderij voor het altaar van 
de Bijlokekerk. BG heeft onlangs een contract 
gesloten met Cauwer, schilder, om het altaar 
te schilderen. Hij zou de maten kunnen ko-
men opmeten. Gelieve ons het depot aan te 
duiden waar we het schilderij kunnen gaan 
uitkiezen. 

1050 25/07/1806 259 - BG vraagt aan Weldadigheid om in de 
archieven van de Armenkamer de bezetting 
van de Rode Lijvekens te willen opzoeken 
voor de prefect. BG heeft slechts informatie 
vanaf het jaar 6.

1051 25/07/1806 260 - BG schrijft aan Weldadigheid over Gilles 
de Taey, hospitalier in Miséricorde, wil weg. 
BG stelt voor dat hij lijfrente ten laste van Wel-
dadigheid terugkrijgt.

1052 26/07/1806 261 - BG schrijft aan M.M. de Leulenaere, dir 
Blauwe Meisjes, dat ze zijn rekening goed-
keuren en hem 600 frs van de achterstallige 
1289,87 fr zullen betalen, de rest volgt als er 
geld is. (Op ACHTERKANT 15/07/1806 de 
secretaris van BG bevestigt in opdracht van 
de Commissie in ontvangst genomen te heb-
ben van de huizen van L. Papeleu kanunnik 
van St Baafs, voormalig direct. van l’école de 
Ste Marie en nu direct. van de Rode Lijvekens 
1) een obligatie (Joseph Jacqs Lammens, fs 
Jean, uit Wachtebeke en JB Dellafaille … 2) 
een obligatie ten laste van de Bank van We-
nen …



BG 53: Briefkopieën
1053 26/07/1806 262 - BG wijst de prefect erop dat de Ontvan-

ger van Domeinen de boswachters slechts het 
laatste trimester van jaar 13 wil betalen, terwijl 
BG hun totale loon voor de jaren 13, 14 en 
1806 heeft gestort. 

1054 28/07/1806 263 - BG stuurt aan de prefect de boekingen 
en de stand van de kas over het trimester. 
(Op ACHTERKANT onvolledig (afgescheurd) 
cijfermateriaal dd 5/07/1806)

1055 28/07/1806 264 - BG schrijft aan Vispoel, aannemer van 
de verzorging van zieke militairen om cf art 28 
van het lastenboek onmiddellijk op zijn kos-
ten, met ongebluste kalk alle zalen, keuken, 
gangen en de latrines (corps de latrines) van 
het hospitaal te witten. 

1056 29/07/1806 265 - BG maakt J.F. Vispoel er attent op dat 
de prefect hem verbiedt militairen met schurft 
en druiper (gonorrhées) toe te laten als deze 
militairen behoren tot een militair corps dat in 
het Departement verblijft, tenzij aangetoond 
is dat het gaat om deserteurs, conscrit refrac-
taire en arrestation, of deel uit maakt van een 
geïsoleerd detachement zonder eigen ge-
zondheidsofficier. 

1057 29/07/1806 266 - BG schrijft aan M.M. de Meulenaere, 
dir Blauwe Meisjes, dat BG een fout heeft 
gemaakt en dat het 1291,40 moet zijn ipv 
1289,87 fr; dat hij de 2 verlote prijzen mag 
vervangen door 2 prijzen wegens goed ge-
drag; dat de ontspanningsweek (semaine de 
récréation) plaats heeft van 3 oogt tot zondag 
10; dat ze volgende dinsdag de prijzen komen 
uitreiken ; hij een lijst zou opstellen met de 
leerlingen die leren schrijven. 

1058 01/08/1806 267 - BG stuurt aan de prefect de staat met 
uitgavan voor vondelingen en die voor verla-
ten kinderen 

1059 02/08/1806 268 - BG schrijft aan Françoise Detienne dat 
aan het verzoek van Mme de Lichtervelde om 
Joseph Maes op te nemen niet kan worden 
voldaan omdat hij slechts 6 jaar is ipv 8. Hij 
wordt op de lijst gezet in afwachting.



BG 53: Briefkopieën

1060 02/08/1806 269 - BG stuurt aan de prefect de lijst met 
bezetting van de twee armemeisjesscholen 
over de jongste 9 jaar. De drie jaren daarvoor 
vielen niet onder BG en BG heeft dan ook 
geen gegevens. Rode Lijvekens viel onder de 
Armenkamer. Weldadigheid als rechtsopvol-
ger heeft evenmin gegevens maar vlg Huyt-
tens ontvanger, beliep het aantal toen 44 à 46 

1061 02/08/1806 270 - BG schrijft aan L. van der Straeten, dir. 
Miséricorde (St Antonius, vrouwen) dat ze de 
beschadigde bak (bac) van voormalige Rijke 
Klaren, evenals die van het voormalige Rasp-
huis mag aankopen. Ze mag onderhandelen 
met Colete de Coster over de bevoorrading 
en er zal geld beschikbaar zijn rond Kerstdag. 
…

1062 04/08/1806 271 - BG stuurt aan de prefect een plan, prijs-
offerte en commissiebesluit over de te bou-
wen muur rond de tuin van de Rode Lijvekens 
met het verzoek de bundel aan de minister 
Binnenlandse Zaken te sturen. 

1063 09/08/1806 272 - BG schrijft 4 ½ pagina’s aan L. van der 
Straeten, dir van Miséricorde, afd vrouwen. 1) 
over de betaling van de schulden van Lievine 
Fierens en Petronille Merre vermits we hun 
inboedel hebben. 2) antwoorden op 2 vragen; 
2.1) de overbrenging van de hospitalières 
van de kleine godshuizen naar St Antonius 
… kan niet bij stichting 30 M+V stijgend tot 
150, en sedert bestuur van BG nu 230; 2.2) .. 
over eerlijke behoeftigen die huiveren bij de 
gedachte hulp te krijgen van de Armenkamer 
en verkiezen “de manger un morceau de pain 
trempé de leurs larmes” …  

1064 11/08/1806 273 - BG vraagt aan J.B. Debbaut, vrederech-
ter, een andere dag aan om te verschijnen.

1065 13/08/1806 274 - BG schrijft aan de prefect om bij de hogere over-
heid toestemming te krijgen om Pierre Antoine de Brou-
wer uit Mariakerke, oud 66 jaar te mogen opnemen en 
zijn aanbod van 1269, 84 voor zijn onderhoud aan te 
nemen. Met dit geld zou een gedeelte van de muur van 
Rode Lijvekens kunnen betaald worden. (Op ACHTER-
KANT : betaling van 16,32 fr aan Seraphine Dielinkx 
voor drie maand loon als kokkin in godshuis 17°18 /: 
Femme:/ 5/07/1806)
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1066 14/08/1806 275 - BG antwoordt aan de prefect dat BG 
samen met de senatorerie van Brussel pro 
indiviso een stuk grond bij Sas van Gent (Ca-
nesvlietpolder) bezitten. Een waardebepaling 
is moeilijk : de opbrengst is afhankelijk van de 
oogst, de duurte van de goederen, de aard 
van de beplanting, die ieder jaar moet wisse-
len, de hoogte van de foncière belasting die 
varieert, de overstromingen en enigszins ook 
de herstelkosten van de dijken. 

1067 14/08/1806 276 - BG meldt aande prefect dat ze drie 
pleegkinderen bij Pierre van Uytvanck hebben 
weggehaald. De burgemeester van Maria-
kerke die toezicht moest houden heeft vier 
postitieve verklaringen gestuurd zodat BG niet 
op de hoogte was van de werkelijke, slechte 
behandelingen. 

1068 18/08/1806 277 – Brief van BG ivm d’Haene Steenhuize.
1069 18/08/1806 278 - BG schrijft aan de prefect dat ze op 

grond van zijn rondschrijven van 17/07 jl een 
in vergelijking met het Keizerlijk Decreet van 
19/07/1806 negatief certificat hebben ge-
stuurd 

1070 18/08/1806 279 - BG antwoordt aan de prefect dat ze een 
lijst aan het opstellen zijn met de bedragen 
die nog geïnd moeten worden.

1071 20/08/1806 280 - BG stuurt aan de directeur van het 
burgerlijk hospitaal een kopie (ampliation) van 
een besluit van de prefect.

1072 20/08/1806 281 - BG schrijft aan de P. de Zutter te Brugge 
twee bordereaux van inscriptie voor inschrij-
ving bij den conservateur der hypothequen

1073 20/08/1806 282 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze puin op de oever (talud) an de Schelde “où 
il baigne le petit Beguinage” in de gaten, ver-
oorzaakt door de fabrieken aan de overzijde, 
hebben gestort en niet zoals de politiecom-
missaris stelt “in” de Schelde.
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1074 21/08/1806 283 - BG schrijft aan de directeur van Natio-

nale Domeinen te Brugge met het verzoek om 
de ontvanger van Tielt aan BG de canons op 
de rente en de kosten van de vervolging te 
laten betalen. Voorts de toestemming om de 
ontvangervan Kortrijk de nationale rente ten 
laste van Willem Naessens uit Vichte te laten 
terugstorten aan BG 

1075 25/08/1806 284 - BG vraagt aan A. Vanhecke om aanwe-
zig te zijn op de vergadering die senator Fran-
çois de Neufchateau bijwoont om voorstellen 
te doen over de “verwisseling van Polderlan-
den”.

1076 25/08/1806 285 - BG antwoordt aan D”hane-Steenhuyse, 
graaf van Leeuwerghem, lid van BG, dat Ge-
orge van der Perren verblijft te Sint Antelinckx 
en nooit de opdracht van BG heeft gekregen 
om kinderen te plaatsen. Wel hebben we hem 
gevraagd ons pleeggezinnen voor te stellen. 
Voorts de vraag om stipt en voltallig aanwezig 
te zijn op de vergadering met de senator over 
de ruil van polders.

1077 25/08/1806 286 - BG stuurt aan de prefect de lijst met de 
nog te innen bedragen. 

1078 25/08/1806 287 - BG schrijft aan “Mr l’Inspecteur en chef 
aux revues, officier de la légion d’honneur, 
secrétarie général du Ministère de la Guerre” 
te Parijs dat Michel Pairis ? trompetspeler 
was bij de 2 compagnie van het 7e regiment 
Husaren 

1079 26/08/1806 288 - BG nodigt de bisschop van Gent uit om 
deel te namen aan de vergadering met de 
senator François de Neufchateau (uit N.?) 
over de ruil van grond. Dit voorstel zowel door 
zijn aard als door de rang van de voorsteller is 
zo belangrijk dat “l’assemblée s’entourne des 
lumières de tous ses membres”. 

1080 26/08/1806 289 - BG schrijft aan B. Papeleu dat de burge-
meester hem uitnodigt op de vergadering met 
de senator en hij tijdig aanwezig moet zijn om 
de senator niet te laten wachten. 
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1081 26/08/1806 290 - BG vraagt aan BG te Oostende inlich-
tingen over Jeanne Kest, echtgenote van 
François Petit en de lijfrente ten voordele van 
Marie Anne Kallewaert, weduwe van Jean 
Saigne? . De rente is gehypothekeerd op hun 
huis in de Weststraete.

1082 30/08/1806 291 - BG schrijft aan van de Sompele overste 
van de Rode Lijvekens dat de ontspannings-
dagen (jours de récréation) naar aanleiding 
van het feest van St Gilles, voortaan twee 
dagen betreffen, zijnde de dag voordien en de 
feestdag zelf (ook al vallen ze op een zon- of 
feestdag). 

1083 30/08/1806 292 - BG antwoordt aan Z.E. Mgr François de 
Neufchâteau in verband met de grondruil dat 
zijn voorstel geen enkel voordeel biedt voor 
de Armen. 

1084 02/09/1806 293 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze, zoals hun rechtsvoorgangers deden door 
tegen vergoeding personen op te nemen, wil-
len instemmen met het soortgelijke voorstel 
van P.A. de Brander? . De man is 68 jaar en 
volgens de sterftecijfers heeft bij nog 7 jaar te 
leven. Hij geeft 700 frs, wat overeenstemt met 
100 frs per jaar, bedrag dat ruim voldoende 
is voor zijn onderhoud. Bovendien bezit hij 
voldoende linnen en kledij, goederen die 
eigendom worden van BG bij zijn overlijden. 
Voorts is de man nog zeer robuust om te kun-
nen helpen. Daarmee sparen we ook dienst-
personeel uit. Ten slotte hebben wij deze som 
in zijn geheel bestemd voor de bouw van de 
muur van de Rode Lijvekens en hebben in die 
zin een aanvraag bij de minister gedaan.

1085 02/09/1806 294 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
het keizerlijke decreet van 12 oogst aan de 
ontvangers van steden waarvan het inkomen 
hoger is dan 20.000 verbiedt enige betaling 
te doen aan het leger als ze het budget niet 
ontvangen hebben, behalve wat de betalin-
gen voor uitgaven van de godshuizen betreft. 
Gelieve ons dus 6000 fr te laten betalen.
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1086 03/09/1806 295 - BG schrijft aan de Meulenaere, dir. 

Blauwe Meisjes dat ze hem een brief sturen 
van M. Van Maldeghem en zoon gericht aan 
de prefect met het verzoek zijn opinie te ge-
ven. De prefect heeft het aantal leerlingen in 
zijn instelling vastgesteld op 75 ll.

1087 04/09/1806 296 - BG schrijft dat ze bijzonder verwonderd 
waren over de brief van de prefect in verband 
met betaling aan drukker van het feuilleton of-
ficiel des actes de la préfecture. 

1088 09/09/1806 297 - BG meldt aan de ontvanger van het Na-
tionale Domein te Tielt dat de prefect bepaald 
heeft dat de jaarrente van 88,88 te betalen 
door Jean Vercruyssen te Koolskamp, toe-
komt aan BG. De overdracht van dit bedrag 
aan Gilliodts te Brugge geldt dus niet meer. 

1089 09/09/1806 298 - BG schrijft aan Robbe, pleitbezorger 
te Kortrijk, dat hij nog niets heeft laten weten 
over zijn bemiddeling bij weduwe Van Dom-
mele en weduwe van den Hende en wat ze 
nog moeten aan BG.

1090 10/09/1806 299 - BG schrijft aan de prefect over Ca-
therine Magdalene Katsecrauw, geboortig 
van Spire (Mont..Tonn..), naaister en veroor-
deeld tot een jaar opsluiting. Na haar straf is 
ze opgenomen in de Bijloke op onze kosten. 
Haar toestand laat een zeer lang verblijf van 
vele jaren vermoeden. Ze wil terug naar haar 
familie, die dat ook wenst. Ze kan die reis niet 
betalen en wij mogen haar dat geld niet ge-
ven. 

1091 10/09/1806 300 - BG meldt aan Salomon adjunct van de 
commissaris van Oorlog, dept Schelde, dat ze 
de beslissing van de Minister hebben ontvan-
gen over de verwerving in volle eigendom van 
het meubilair dat ze geleend hadden van de 
Staat. 

1092 11/09/1806 301 - BG meldt aan de prefect dat de klacht 
van van Maldeghem en zoon opgelost is. 

1093 11/09/1806 302 - BG vraagt aan de minister van Finan-
ciën (Trésor Public) om het verzet op te heffen 
zodat hun zakenagent Daoust, rue bonnen 
nouvelle nr 11 te Parijs, de vervallen interes-
ten kan innen. 
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1094 11/09/1806 303 - BG schrijft de ontvanger van het Natio-
naal Domein te Kortrijk dat Guillaume Naes-
sens uit Vichte de canons is blijven betalen 
aan hem ipv aan BG. 

1095 11/09/1806 304 - BG schrijft aan Daoust dat ze onder lei-
ding van Walbrecq hem een volmacht sturen 
om de interesten te innen. Voorts moet hij de 
zaak uitspitten van Monjonfière? over een an-
nuiteit. 

1096 15/09/1806 305 - BG stuurt aan de prefect een lijst met 
achterstallige schulden die voor 1 Vendémi-
aire jaar 14 zijn aangegaan.

1097 15/09/1806 306 - BG meldt aan de Meulenaere, dir Blau-
we Meisjes, dat ze hem de gevraagde 600 frs 
voor de werking van zijn instelling niet kunnen 
betalen. Het budget is door de Keizer nog niet 
goedgekeurd.

1098 16/09/1806 307 - BG meldt aan de Burgemeester dat ze 
de twee registers met de stichtingsakten van 
Miséricorde (nvdr St Antonius) hebben ont-
vangen die hij teruggestuurd heeft.

1099 16/09/1806 308 - BG schrijft aan de prefect dat ze van 
een onbekende inlichtingen kunnen krijgen 
over twee stukken geusurpeerd nationaal wei-
deland 1 hect. , 2) van een andere onbekende 
idem over 1100 nationale renten. 3) nog van 
een andere idem over stuk grond van 44a. BG 
vraagt om de nodige machtigingen te krijgen 
om verder te onderhandelen. 

1100 17/09/1806 309 - BG stuurt aan de prefect twee beraad-
slagingen over de behandeling van de kape-
laans van de Bijloke en St Antonius met vraag 
om goedkeuring. 

1101 20/09/1806 310 - BG schrijft aan de Ontvanger van het 
Domein te Gent dat ze de rentes van de 
voormalige Carmelieten of Theresianen, die 
ze terug hebben moeten geven, uit handen 
van Pierre De Ketele en Jacques de Rudder 
hebben ontvangen en dat het geld te hunner 
beschikking ligt.

1102 01/10/1806 311 - BG meldt aan Hugues Beirens, kape-
laan van St Antonius, afd. vrouwen, dat zijn 
wedde verhoogd is tot 400 frs per jaar
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1103 03/10/1806 312 - BG stuurt aan de burgemeester een 
schrijven van de prefect met de maatregelen 
zodat BG ontslagen wordt van het dure onder-
houd van die ongelukkige. 

1104 04/10/1806 313 - BG schrijft aan Roels, jurist te Brugge, 
over de achterstallige bedragen van Triest. 
Voorts de vraag om Jean Vercruyssen te 
Koolskamp meteen te vervolgen wegens niet 
betaling van een rente. 

1105 06/10/1806 314 - BG stuurt aan de prefect het schriftelijk 
bod van P.A. de Brauwer 

1106 08/10/1806 315 - BG vraagt aan D’hane Steenhuyse, 
comte de Leeuwerghem en BG bestuurder 
om de datum voor de verhuring te verdagen. 

1107 08/10/1806 316 - BG vraagt de bisschop van Gent, de 
burgemeester en L. van den Hecke om aan-
wezig te zijn op de vergadering.

1108 08/10/1806 317 - BG schrijft aan Papeleu, dir van Rode 
Lijvekens nr 22, dat ze de rekening laten 
controleren, maar dat ze hem de gevraagde 
900 frs voor de werking van de instelling niet 
kunnen geven. De burgemeester kan maar 
geen Keizerlijke goedkeuring van het budget 
bekomen. We zullen Weldadigheid eraan 
herinneren dat ze stichting van de juffrouwen 
Zoetaert moeten vrijstellen. De minister heeft 
de goedkeuring gegeven voor de bouw van 
muur rond de tuin van Rodelijvekens. 

1109 09/10/1806 318 - BG schrijft aan de Meulenaere, dir. 
Blauwe Meisjes dat ze nota hebben genomen 
van zijn bestelling van aardappelen en ha-
verbalen (balles d’avoine), die BGs pachters 
zullen leveren. 

1110 10/10/1806 319 - BG vraagt aan de prefect om de notari-
ele akte met Dominique Christiaens met zijn 
schoonvader Pierre Verschaffelt als borg te 
willen goedkeuren.

1111 11/10/1806 320 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de ontvangen inkomsten uit de belasting 
op spectakels sedert het jaar 8. 

1112 13/10/1806 321 - BG stuurt aande prefect een lijst met het 
aantal verblijfsdagen van zieke militairen en 
de antwoorden op zijn vragen. 
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1113 14/10/1806 322 - BG stuurt aan de prefect een voorstel 

met namen kandidaten voor het invullen 
van de betrekkingen voor de praktijkcursus 
geneeskunde, chirurgie en farmacie: Block 
voor pathologie externe; Van Rotterdam voor 
Pathologie interne; Kluyskens voor anatomie 
en physologie; De Brucq theorie des femmes 
en couches et des enfants, clinique des ac-
couchements; Beyts voor scheidkunde, prak-
tijk farmacie; natuurkunde van gebruikelijke 
drogen, botanica; Van de Casteel, adjunct van 
scheikundeprof. Vermits er zes leerstoelen 
mogen komen, stellen we een cursus chirur-
gie voor omdat “aucun rapport sur les infanti-
cides, sur la létalité des plaies etc n’est fait en 
ordre. Als de Minister daar akkoord mee gaat, 
stellen we La Brique voor.

1114 16/10/1806 323 - BG stelt aan Salomon, adjunct commis-
saris van Oorlog, voor om de betaling van het 
overgedragen meubilair te spreiden à 1000 fr 
per maand tot 31/12/1807 

1115 16/10/1806 324 - BG vraagt aan de Minister, directeur de 
l’admin de la guerre/bureau des hopitaux om 
hen 1000 toegangsformulieren en 1000 ont-
slagformulieren te sturen.

1116 18/10/1806 325 - BG stuurt het budgetontwerp 1807 aan 
de burgemeester.

1117 18/10/1806 326 - BG meldt aan de prefect dat ze staat 
van de achterstallige bedragen en een uit-
gavenschatting 1807 aan de burgemeester 
hebben gestuurd.

1118 20/10/1806 327 - BG vraagt aan Mols, ontvanger natio-
naal Domein te Dendermonde om verslag uit 
te brengen over de ontvangsten ten voordele 
van BG.

1119 21/10/1806 328 - BG schrijft aan de Meulenaere, dir. 
Blauwe meisjes, dat ze staat van uitgaven 
en inkomsten hebben gecontroleerd en twee 
foutjes hebben gevonden. Het corrigeerde 
bedrag zal hem worden toegekend. 
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1120 22/10/1806 329 - BG schrijft aan L. Van der Straeten, dir. 

St. Antonius, afd. vrouwen, dat haar staat van 
uitgaven en inkomsten is goedgekeurd en 
de het saldo te hare beschikking zal staan. 
Bovendien keuren ze beleid ten aanzien van 
de bewaring van oud (schamel) meubilair en 
de verkoop van oude pluimen. BG gaat ook 
akkoord met de vervanging van Reine Looten, 
door Elizabeth Verheyen. 

1121 24/10/1806 330 - BG schrijft aan Bormans, capitaine au 
corps impérial du génie en chef à Gand dat ze 
een inventaris willen van de gebroken ruiten 
door overmacht en die BG als huurder moet 
herstellen.

1122 25/10/1806 331 - BG vraagt aan Mols, ontvanger natio-
naal Domein te Dendermonde, waar de bor-
dereaux gestuurd aan zijn collega te Brussel 
blijven. 

1123 25/10/1806 332 - BG schrijft aan Bertin, rue neuve 
d’Orléans nr 12, porte St Denis te Parijs om 
alle stukken van BG te willen overhandigen 
aan Daoust.

1124 25/10/1806 333 - BG schrijft aan Daoust, rue Bonnen 
Nouvelle nr 11 te Parijs, over een aantal fi-
nanciële verrichtingen te doen bij Bertin en bij 
Guerand. 

1125 26/10/1806 334 - BG vraagt aan de burgemeester om het 
pensioen van Jean van Bommel, (hospice des 
veillards), rechtstreeks aan Bg te betalen. Hij 
heeft het sinds zijn opname buiten weten van 
BG onterecht achtergehouden.

1126 27/10/1806 335 - BG stuurt aan de prefect een staat van 
de kassituatie en het verloop in de godshui-
zen.

1127 27/10/1806 336 - BG stuurt aan de prefect een uitgaven-
staat voor de verlaten kinderen en vondelin-
gen. 

1128 28/10/1806 337 - BG meldt aan de prefect dat ze de 
Moerloose als conciërge hebben benoemd in 
de Alexianen.



BG 53: Briefkopieën
1129 28/10/1806 338 - BG schrijft aan de prefect dat ze het 

zegel met de wapens van het Keizerrijk heb-
ben ontvangen. De vorige wordt niet meer 
gebruikt. De kosten, 10,66 frs zijn betaald aan 
Van der Stichelen, inspecteur de la salle de la 
prefecture. 
(Op ACHTERKANT: Den 7 october is Jan Van 
Bommel, uitgegaen zijnde om zijn invalide 
gheld, door vier vremde mannen t’ huys ge-
bragt zoodanig dronke dat hij naer twee à drij 
uren gelegen te hebben in de dood-plaetse 
door mijn Mannekens is moeten gedraegen 
worden naer het Dormitorium. Den 10 dito 
als ik begonnen hadde in het gemeente de 
reglemente te lesen, is zelven van bommel in 
swaere vloek en verwijtingen tegen mij zood-
anig uytgevallen, dat ik mij onbekwaem vond 
in ’t lezen voors te gaen; Poenitentie van 2 a 
3 maenden ’t huys te blijven zoude van geen 
kragt zijn: Want wilt niet uytgaen, als om het 
voormelde gheld te ontfangen. Get. Officier de 
la loy.)

1130 29/10/1806 339 - BG meldt aan Delaafaille, burgemees-
ter, officier de la légion d’honneur, Trésorier 
de la 3eme cohorte, Président de la dite 
Adminsitration, dat de vergadering verdaagd 
is wegens vallend op Allerheiligen. Omdat 
het dan de eerste van de maand zullen er 14 
leerlingen van de Blauwe School vervangen 
worden. 

1131 29/10/1806 340 - BG vraagt aan de Meulenaere, dir. 
Blauwe Meisjes om het nodige te doen voor 
de ontvangst van 14 nieuwe leerlingen. 

1132 29/10/1806 341 - BG meldt aan de Bisschop van Gent, 
dat er 14 nieuwe meisjes in de Blauwe Meis-
jes worden opgenomen en dat hij zijn recht 
mag uitoefenen om er eentje aan te duiden 
; t.w. Jeanne Catherine De Brock, fa Vincent 
et Martha Colle, (moeder weduwe met zes 
kinderen)

1133 30/10/1806 342 - BG vraagt aan Weldadigheid om voor 
de opname van Gilles de Taey die St Antonius 
verlaten heeft, het openstaande bedrag van 
109 fr te betalen. 
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1134 30/10/1806 342 - BG vraagt aan François Huyttens, ont-
vanger van Weldadigheid, om 2 jaar interest 
te betalen op een rente ten voordele van St 
Antonius, 2) 120 fr als vergoeding voor de 
staak en de barak, geplaatst in het beluik van 
de Bijloke.

1135 04/11/1806 343 - BG schrijft aan Ghyselinck, geneesheer 
en La Bricque chirurg van de godshuizen om 
de nieuwe leerlingen in de Blauwe Meisjes te 
onderzoeken met het oog op hun toelating

1136 04/11/1806 344 - BG schrijft aan de Meulenaere dat de 
nieuwe leerlingen medisch zullen worden 
onderzocht en hij met Mertens (van BG) moet 
overleggen over de datum van intrede. 

1137 06/11/1806 345 - BG schrijft aan Th. Caluwaert, econoom 
van St Antonius dat J.B. Dronsart? die het 
godshuis zonder toelating heeft verlaten, niet 
meer mag worden toegelaten. 

1138 11/11/1806 346 - BG meldt aan Weldadgiheid dat het 
bedrag dat de Volder voor de concerten en 
redoutes die hij in de winter wil geven, veel 
lager is dan dat wat wettelijk bepaald is.

1139 12/11/1806 347 - BG stuurt aan Kluyskens, chirurg en De 
Brucq chirurg een expeditie van hun besluit 
over de werking van de dienst.(ACHTER-
KANT : met pilasters 200, met colommen 250, 
zonder tombe; Voor ’t vorenste van de tombe 
40 à 50 guldens Daers is een schilderij in ’t 
museum die zou kunnen dienen, zij verbeeld 
de opoffering in den tempel.)

1140 12/11/1806 348 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Pape-
leu er aan herinnert dat de juffrouw Zoetaert 
verscheidene giften aan de school (Rode-
lijvekens) heeft gedaan op voorwaarde van 
een dagelijks mis in de kapel en het dag en 
nacht laten branden van een lichtje, evenals 
’s nachts een lichtje boven de ingangsdeur 
van de instelling en een boven de grote trap. 
Papeleu vraagt dat dit uitgevoerd wordt. Aan-
gezien Weldadigheid de goederen van deze 
schenkingen heeft, is het billijk dat W daar 
voor zorgt. 
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1141 12/11/1806 349 - BG schrijft aan Jacq Goethals fs Josse, 
Josse Charles Goethals fs Josse Laurent, 
Josse Goethals fs Guillaume en B. Papeleu 
te Gent dat zij hun klacht als afstammelingen 
van de stichters van St Laurentius (Wene-
maers) evenals en stamboom hebben ontvan-
gen.

1142 12/11/1806 350 - BG vraagt aan Weldadigheid betaling 
(ordonnancer) ten gunste van BG van drie 
bedragen. (ACHTERKANT eensluidende ex-
peditie van uittreksel zitting BG op 25/10/1806 
met uitnodiging Alg. Vergadering eigenaars te 
Slypendammen Waeteringe te Eekloo Lem-
beke en Bereschool )

1143 13/11/1806 351 - BG schrijft D’Aoust te Parijs dat ze 
akkoord gaan om minnelijk te schikken met 
Bertin. (Op ACHTERKANT uittreksel over be-
noeming van Jean Baptiste de Moerloose als 
concierge van Alexianen met opsomming van 
voorwaarden 

1144 14/11/1806 352 - BG schrijft aan La Brique chirurg en aan 
Glyselink geneesheer van de Blauwe Meis-
jes dat ze om 14 uur een kind aldaar moeten 
onderzoeken.

1145 15/11/1806 353 - BG vraagt aan de burgemeester een 
paspoort voor Drousart? voormalig hospita-
lier in St Antonius om terug te keren naar zijn 
geboortegemeente. 

1146 17/11/1806 354 - BG nodigt de bisschop en D’hane 
Steenhuyse uit om aanwezig te zijn bij de in-
stallatie van de leraren gratis cursus genees-
kunde en chirurgie.

1147 17/11/1806 355 - BG antwoordt aan L. Van der Straete, 
dir St Antonius afd vrouwen, dat ze over de 
benoeming van Mevr Wonky? een geboor-
teakte moet opvragen om verrassingen over 
haar leeftijd te voorkomen. Over mevrouw 
Livine Van Damme mag ze in de infirmerie 
opgenomen worden als “surnumériaire” bui-
ten reeks tegen betaling door haar neef van 8 
sols Brabants per dag. BG vraagt of de ver-
vangster van Petronille Mommaerts voldoet. 



BG 53: Briefkopieën
1148 18/11/1806 356 - BG schrijft aan douarière De Wazier 

Wavrin, geboren de Ghellinck te Gent dat 
Françoise Cappelle die op haar voorstel 
opgenomen was in de Blauwe Meisjes terug-
gestuurd is naar haar vader wegens onverbe-
terbaar “vices d’incorrigibilités”. Gelieve een 
nieuwe kandidate aan te duiden.

1149 18/11/1806 357 - BG schrijft aan De Meulenaere, dir. 
Blauwe meisjes dat ze 600 frs te zijner be-
schikking stellen. Opgemerkt wordt dat een 
van de leerlingen nog zes jaar moet worden. 
Reglementair te jong (i.e. 8 jaar), zo moeten 
we te lang wachten op de opbrengst van hun 
arbeid. Dat moet in de toekomst voorkomen 
worden. Wat de naaktheid van sommige meis-
jes betreft, maakt BG zich daar geen zorgen 
om. Sommigen hebben totaal niets en is een 
reden te meer om ons om hen te bekomme-
ren.

1150 19/11/1806 358 - BG schrijft aan de prefect dat ze ver-
nemen van de directrice van de Bijloke dat 
op verzoek van de prefect 2 recruten uit het 
kanton Aalst zijn opgenomen. Daarvoor zelfs 
5. Dit kan niet. Ze moeten naar een militair 
ziekenhuis. Hoewel u schrijft dat het op hun 
kosten is, zijn ze totaal berooid. Egide Kip-
pens bv is iemand die op kosten van Welda-
digheid van zijn gemeente opgebracht. BG 
heeft overlegd met de commissaire des guer-
res en afgesproken dat dergelijke personen 
onderzocht moeten worden door een genees-
heer en of afgekeurd of opgenomen in het 
militair ziekenhuis. 

1151 25/11/1806 359 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor de bouw van een muur rond de tuin van 
de Rodelijvekens met de vraag om zijn goed-
keuring.

1152 1806 360 - BG stuurt aan L. Van der Straeten, dir St 
Antonius afd vrouwen, het geboorteuittreksel 
van Livine Van Damme terug evenals de door 
haar neef getekende overeenkomst.



BG 53: Briefkopieën

1153 25/11/1806 361 - BG antwoordt aan Weldadigheid dat ze 
geen weet hebben van de notariële akte van 
18/09/1751 over de dagelijkse mis in de kapel 
van de Rodelijvekens.

1154 25/11/1806 362 - BG antwoordt aan Weldadigheid met 
dank voor de betaling van 1407,71 fr over de 
drie rentes en de pro rata van de lijfrente ten 
gunste van Gilles de Taey. De geweigerde 
betaling van 171.14 fr was inderdaad terecht

1155 26/11/1806 363 - BG vraagt aan de prefect om antwoord 
op hun brief over de 7 recruten in de Bijloke. 
Het hospitaal ligt overvol, tw 149 personen, 
wat BG verplicht soms 3 personen in één bed 
te leggen. 

1156 28/11/1806 364 - BG bevestigt aan de prefect ontvangst 
van zijn circulaire.

1157 02/12/1806 365 - BG vraagt Perrussel hoofdcommissaris 
van de Marine, belast met de inspectie van 
de hospitalen te Antwerpen om een duplicata 
van een ‘mandat’ twv 64,20 frs. Een van onze 
collega’s heeft abusievelijk zijn handtekening 
boven het gedrukte regeltje gezet en nu wei-
gert men de uitbetaling. Ook het uitkrabben 
van de naam en correcte plaatsing heeft niet 
geholpen.

1158 04/12/1806 366 - BG vraagt aan de prefect om zijn op-
merkingen over het plan voor een moeder-
huis (brief van 2 januari). Er dienden arme 
zwangere vrouwen in de Bijloke opgenomen 
te worden ter stoffering van de cursus verlos-
kunde.

1159 05/12/1806 367 - BG meldt aan de prefect dat over de 
klacht van de Moerloose concierge van de 
voormalige Alexianen over de aanwezigheid 
van Graci??? Concierge van het Rasphuis, 
BG zich daar niet kan mee bemoeien.

1160 09/12/1806 368 - BG kan moeilijk akkoord gaan met het 
besluit van de prefect dat hij een grotere afbe-
talingstermijn heeft toegekend voor de over-
dracht van meubilair met name over jaar 14 
en 1806. Dat betekent evenwel geen mindere 
belasting vermits de achterstand ineens moet 
betaald worden. 



BG 53: Briefkopieën
1161 09/12/1806 369 - BG meldt aan de burgemeester dat er 

vandalisme plaats heeft in Poortakker, Oude 
Houtlei. ’s Avonds komt er een bende in het 
voorhof bijeen, waaronder zelfs jongeren van 
16 tot 18 jaar. Ils barricadent la porte, empê-
chent les hospitaliers de sortir, y jouent aux 
cartes, aux dés ou à d’autres jeux d’hazard, 
ils cassent les vitres en criant que c’est la 
commission qui doit les faire retablir, vend-
redi au soir ils ont enlevé toute la ferraile de 
la porte d’entrée. De commissaris is op de 
hoogte maar heeft nog niets ondernomen. 

1162 10/12/1806 370 - BG antwoordt aan L van der straeten, 
dir St Antonius, afd vrouwen, dat ze drie per-
sonen toelaten: Jacqueline Petronille Mortier, 
fa Lievin etn Catherine Coninck, weduwe 
Abraham Bombeke, oud 89 jaar; Marie Adri-
enne de Backere, wweduwe Jacq Defaut, fa 
Etienne en Elisabeth de Noyette, oud 80 jaar; 
Adrienne de Nycker, fa françois en Adrienne 
Geertrude, weduwe jacques Serlippens, oud 
80 jaar … de weduwe Defaut laten we toe 
omdat we verwachten dat Marie Ghyselinck 
eerlang (incessament) zal overlijden. De 
derde persoon … nous vous prions de ne 
l’admettre que pour remplacer la première qui 
viendra à mourir après M. Ghyselinck. 

1163 15/12/1806 371 - BG antwoordt aan L.van der Straeten, 
dir St Antonius afd vrouwen, dat Thérèse 
Moerman als overtallige toegelaten mag 
worden op voorwaarde dat Roelandts 8 sols 
Brabants per dag betaald.

1164 16/12/1806 372 - BG stuurt aan de directrice van het 
Groot Begijnhof en die van het Klein Begijnhof 
een expeditie van het besluit over de inkom-
sten van de hospitalières behandeld in de 
respectieve infirmerieën. 

1165 31/12/1806 373 - BG aanvaardt het ontslag van Th. 
Calluwaert, econome van St Antonius. Ter 
vervanging wordt J.Bte Joseph Ferin priester 
benoemd

1166 31/12/1806 BG nodigt de burgemeester en Van den 
Hecke uit om aanwezig te zijn bij de opening 
van de offertes voor de bouw van de muur in 
de Rodelijvekens. 
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1167 27/12/1806 374 - BG schrijft aan de heren Brantari? Ci-

maroti bankiers te Wenen over hun verwach-
ting over de ruil en uitbetaling van haar “acti-
ons sur la Banque de Vienne”. Met verwijzing 
naar een brief van Ferdinand baron de Muller 

1168 23/12/1806 373 - BG schrijft aan D’Aoust, te Parijs, dat 
ze verbaast zijn ver zijn commissieloon op 
2247,25 frs, met name 96,25 fr. BG wil slechts 
2 ½ % betalen en dat zal ook gelden in de 
toekomst. 

1169 23/12/1806 374 - BG schrijft aan Van den Bossche Jac-
ques, inspecteur van de eerste sectie van 
het 5e arrondissment de landgroederen der 
gezegde administratie tot Steenhuyse. Een 
zekere Verbiest maakt gebruik van de dreve 
van het pachthof van BG gebruikt door P.F. 
De Vulder. De gezeyde dreve niet en is een 
publique straete, maar alleenlijk eenen uitweg 
van ons pachthof. BG verzoekt een waekend 
ooge te houden .. en een proces-verbal te 
dresseren. Alleen de passagie van de heer 
Malcamp mag hij gedoogen. 

1170 03/01/1807 375 - BG antwoordt aan de prefect dat ze de 
toewijzing van de bouw van de muur van de 
Rodelijvekens voor onbepaalde termijn heb-
ben geschorst. Ze sturen het resultaat na ope-
ning van de offertes tot op heden. (opgesomd 
als n 1, 2, 3 zonder verdere toelichting) 

1171 06/01/1807 376 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs dat het 
toegestuurde mandaat niet getekend is. 

1172 06/01/1807 377 - BG vraagt aan de Minister, directeur van 
de oorlogsadministratie, toezending van 400 
voorgedrukte formulieren. 
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1173 07/01/1807 378 - BG meldt aan L. van der Straeten, direc-
teur Sint-Antonius, afdeling vrouwen, dat ze 
haar voorstel om 6 overtallige hospitalières op 
te nemen niet kunnen aanvaarden. Er zullen 
ongetwijfeld binnenkort door overlijden plaat-
sen vrijkomen zodat die ongelukkigen toch 
opgenomen kunnen worden. Ondertussen 
moeten ze aankloppen bij Weldadigheid. Wij 
raden aan om het voorstel van de directeur 
van de filles de la charité aan te nemen om 
een rund per week te slachten. Er is evenmin 
beletsel om 200 (£ pond?) vlees per week aan 
te kopen om zo op woensdag vlees te kunnen 
serveren. In het vervolg krijgt u de boter in 
het goede seizoen en we sturen geen erwtjes 
meer. 

1174 08/01/1807 379 - BG stuurt aan Ribbers te Sas van Gent 
de stand van de debirentiers terug. 

1175 08/01/1807 380 - BG meldt aan Papeleu, directeur Rode 
Lijvekens, dat ze geschreven hebben aan 
Weldadigheid dat ze (=Weldadigheid) in het 
bezit zijn van alle goederen toebehorend 
aan de school met betrekking tot de verschil-
lende fondaties (stichtingen). Weldadigheid 
antwoordt dat ze de drie lichten (in de kapel, 
boven de ingangsdeur van het huis en de 
school) te hunnen laste nemen. Wat de da-
gelijkse mis betreft, valt dat ten laste van BG, 
maar moet toch uitgeklaard. De rekening van 
Papeleu werd goedgekeurd. BG gaat ak-
koord met de regeling tussen Papeleu en de 
geestelijke die de mis wil lezen tegen 12 sols 
Brabants per mis. 

1176 10/01/1807 381 - BG schrijft aan Cornelis, econoom van 
de Kulders, dat er een eind moet komen aan 
de schandalige praktijk dat de ouvriers tail-
leurs op de 1e maandag van het jaar bij hun 
meesters een Nieuwjaar gaan wensen en hen 
een Nieuwjaarsgift afpersen. Dit is immoreel. 
Op die dag mag dus geen enkele leerling naar 
buiten. Bij wijze van ontspanning geeft men 
hen ’s morgens een warm wit broodje met 
boter en bij het vieruurtje bier. 
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1177 14/01/1807 382 - BG stuurt aan de prefect een nieuw plan 
voor de openbare aanbesteding, naar aanlei-
ding van de aanpassing van de rooilijn door 
de burgemeester. 

1178 22/01/1807 383 - BG stuurt aan de prefect een brief van 
de burgemeester met het pv dat de afstand 
van een natuurlijk kind vaststelt. BG vraagt 
toestemming op het op kosten van de rege-
ring te plaatsen op het platteland.

1179 x/01/1807 384 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Van 
Rotterdam, geneesheer in de Bijloke, Adrien 
De Groote heeft onderzocht en behandeld. 
Hij kan niet meer genezen en moet dus thuis 
verzorgd worden. Dat bepaalde ongenees-
lijke of genezen personen zonder meer uit de 
instelling worden gezet ook als geen domicilie 
hebben, is onaanvaardbaar en gebeurt buiten 
ons weten om. Een soortgelijke zaak is die 
van Marguerite Grangé, echtgenote van de 
oud portier van de prefectuur Decaux, die in 
grote armoede naar de stad is gekomen en 
opgenomen in de Bijloke. Zij is gezond, maar 
elke morgen is haar bed nat wegens inconti-
nentie. Omdat ze geen domicilie heeft vragen 
wij Weldadigheid om haar te komen ophalen. 

1180 24/01/1807 385 - BG schrijft aan Tréau?, payeur princi-
pal de la marine au port d’Anvers, dat ze het 
mandaat nog niet ontvangen hebben. 

1181 26/01/1807 386 - BG stuurt aan de prefect de stand van 
de kas van het 4 trim 1806.

1182 26/01/1807 387 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van het aantal behandelde zieke militairen 
van het 4e trimester 1806.

1183 26/01/1807 388 - BG stuurt aan Della Faille een overzicht 
van de bedienden van BG (namenlijst !) Lam-
mens, Verbeke, Van Brakel, de Leersnyder, 
Van Acker (archiviste), Van Bambeke, De Prit-
ter, Prasson, Van Sielbrouvq, Vervaet, Goos-
sens.
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1184 28/01/1807 389 - BG meldt aan de prefect dat Jean 
Rynbaut, genaamd Vollaert, is opgenomen in 
Sint-Antonius. Jacques Reynaert, kreupele 
bedelaar en vastgezet in het huis van bewa-
ring naar Dendermonde is overgebracht zodat 
deze zaak dus vervalt. (Op ACHTERKANT 
Boekjaar jaar X, overzicht sommen te betalen 
door admin de la Guerre voor behandeling 
zieke militairen)

1185 28/01/1807 390 - BG schrijft aan de sous-préfet du 4e ar-
rond. Dépt Schelde te Eeklo dat Pierre van de 
Bulcke is onderzocht door BG’s geneesheren 
en dat hij ongeneeslijk is. Gelieve hem terug 
te halen en de dagen verblijf in de Bijloke te 
betalen. 

1186 29/01/1807 391 - BG vraagt aan de prefect om hun aan-
vraag voor de vernieuwbouw van een pacht-
hoeve de administratieve weg te laten volgen. 
(Op ACHTERKANT mémoire, à ajouter aux 
dépenses annuelles)

1187 30/01/1807 392 - BG meldt aan de sous-préfet du 4e ar-
rond. Dépt Schelde te Eeklo dat Pierre van de 
Bulcke overleden is in het hospitaal en vraagt 
betaling van zijn verblijf.

1188 31/01/1807 393 - BG schrijft aan de prefect dat ze het 
geen goed idee vinden om zes vrouwen 
overtallig in Sint-Antonius op te nemen en 
tegen mei weer te laten vertrekken. Wij stel-
len voor om ze op te nemen en geen nieuwe 
aan te nemen voor er zes overleden zijn. (Op 
ACHTERKANT gedrukt besluit over het eigen-
domsrecht van de BG op de goederen van de 
begijnhoven.)

1189 31/01/1807 394 - BG schrijft aan L. Van der Straeten, di-
recteur Sint-Antonius, over de zes overtallige 
vrouwen die mogen opgenomen worden en 
het besluit geen nieuwe op te nemen tot door 
overlijden het aantal terug normaal is. 

1190 31/01/1807 395 - BG stuurt aan de prefect de lijst van de 
vondelingen en achtergelaten kinderen over 
het 4e trimester. (Op ACHTERKANT gedrukte 
brief van BG over het bestier ende bewind der 
Goederen, competerende aen de Infirmeryen 
der gewezene Begynhoven.)                 
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1191 07/02/1807 395 - BG schrijft aan J.F. Van Hecke te Ste-

kene over zijn aanstelling als toeziener van 
het 7e arrondissement der landgoederen van 
de commissie. 

1192 13/02/1807 396 - BG antwoordt aan de prefect dat ze de 
opbrengst van de houtkap in 1807 zullen be-
steden aan de vernieuwbouw van een nieuw 
landhuis (habitation rurale). 

1193 13/02/1807 397 - BG stuurt aan Mongrotte, commis de 
marine chargé par itérim de l’inspection des 
hôpitaux te Antwerpen de gevraagde lijst 
(welke?).

1194 17/02/1807 398 - BG bevestigt aan de prefect de ont-
vangst van het pv over de houtverkoop. 

1195 21/02/1807 399 - BG schrijft aan de econoom van het mi-
litair hospitaal dat de reservisten besmet met 
schurft apart geregistreerd moeten worden.

1196 23/02/1807 400 - BG schrijft aan de minister van Binnen-
landse Zaken dat bij Keizerlijk Besluit BG de 
gift van Antoine de Brauwer mag aanvaarden 
om toegelaten te worden tot Sint-Antonius. 
Deze middelen zouden ten goede kunnen ko-
men voor de bouw van de muur van de Rode 
Lijvekens.

1197 25/02/1807 401 - BG schrijft aan Salomon adjoint aux 
commissaires des Guerres chargé du service 
du Dépt Schelde over het opnemen van met 
schurft besmette soldaten van de reserve 
compagnie.

1198 25/02/1807 402 - BG vraagt aan de bisschop om in ver-
vanging van Hebbelinck, kapelaan van Sint-
Catherina, Augustin Van den Bussche, ex-
monnik van Baudeloo abdij te benoemen.

1199 25/02/1807 403 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Rode 
Lijvekens, dat ze bezig zijn met het opstel-
len van de lijst van de leerlingen. Er moeten 
doopregisters van acht parochies doorzocht 
worden. Voorts mag hij Sophie Gyselinck en 
Françoise Franck een jaar langer laten blijven 
en Josephine Wattenberghe en Coleta Malde-
ghem met Pasen laten vertrekken en hen de 
uittredingsgratificatie geven. 
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1200 27/02/1807 404 - BG stuurt aan DesRochet, inspecteur 
des eaux & forêts des Dépt Schelde et Deux 
Nethes, haar opmerkingen over de reorgani-
satie van de boswachters. 

1201 28/02/1807 405 - BG meldt aan douarière De Wazier Wa-
vrin, geboren de Ghellynck, dat Jeanne Marie 
van den Hende is overleden in Sint-Catherina 
en vraagt om een opvolger aan te wijzen.

1202 03/03/1807 406 - BG schrijft aan Salomon, adjoint aux 
commissaires des Guerres chargé du service 
dans le dept Schelde dat ze de twee manda-
ten nog niet hebben ontvangen. 

1203 07/03/1807 407 - BG nodigt de burgemeester, de bis-
schop, Dhane Steenhuyze uit op een verga-
dering belegd door de prefect in de prefec-
tuur op zondag om 11 u. (Op ACHTERKANT 
zitting 27/12/1806 benoeming van Jbte Ferin, 
priester, als econoom van Sint-Antonius, oude 
mannen)

1204 28/02/1807 408 - BG vraagt aan ??? om zoals reglemen-
tair bepaald, iedere maand het dagboek (jour-
nal) van het ziekenhuis van de vorige maand 
over te leggen.

1205 07/03/1807 409 - BG schrijft aan de prefect dat in het 
overzicht de uitgaven voor de zieke militairen 
en de vondelingen behandeld ten laste van de 
Staat, niet zijn opgenomen.

1206 10/03/1807 410 - BG stuurt aan de prefect de lijst van 
de mannen die in het militaire ziekenhuis in 
februari zijn behandeld en vraagt betaling van 
de kosten.

1207 10/03/1807 411 - BG meldt aan de burgemeester van 
Wetteren dat ze naast de betaling van 217, 
68 fr nog 1563 fr tegoed hebben. (Op ACH-
TERKANT vertaling van de verklaring van 
de burgemeester van Mariakerke over de 
geschiktheid van Pierre van Uytvanck en zijn 
vrouw, die pas 13 dagen geleden bevallen is, 
als voedster van een uitbesteed kind.)

1208 11/03/1807 412 - BG stuurt aan DesRochet, inspecteur 
des eaux & forêts des Dépt Schelde et Deux 
Nethes, het overzicht van de gewone houtkap 
in 1808.
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1209 11/03/1807 413 - BG melden hun ongenoegen aan Kluy-
skens, hoofdchirurg van de Bijloke, dat hij 
afwezig was op 7,8 en 9 februari. Als dit zich 
nog voordoet, wacht hem een onaangename 
beslissing.

1210 11/03/1807 414 - BG nodigt haar leden uit om morgen 
donderdag om 10 uur kennis te komen nemen 
van een brief van de prefect.

1211 16/03/1807 414 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
om een gift tbv 293 fr te mogen aanvaarden 
van een onbekende, bestemd voor de aan-
koop van linnen voor Sint-Antonius oude 
mannen.

1212 17/03/1807 415 - BG vraagt aan de prefect rechtzetting 
van een verkeerde boeking van de opbrengst 
van houtkap (725 fr) ten voordele van BG da-
terend van 9 Frimaire XII. Het geld is naar de 
Schatkist geboekt.

1213 23/03/1807 416 - BG meldt aan douarière De Wazier Wa-
vrin, geboren de Ghellynck, dat ze Therese 
Demete, weduwe Doûanne, in Sint-Catherina 
hebben opgenomen.

1214 23/03/1807 417 - BG stuurt aan de prefect het plan, 
bestek en kostenraming van de muur van de 
Rode Lijvekens. 

1215 24/03/1807 418 - BG meldt aan de prefect dat de BG 
van Bergen (Mons) Marie Joseph Decaut, 
wettelijke dochter van Louis en Marie Barbe 
Simon, geboren en gedoopt in Sint-Baafs op 
8/01/1794, teruggestuurd hebben naar Gent, 
onder het voorwendsel dat ze hier geboren 
is en de BG van Gent voor haar moet zor-
gen. Als Bergen ons alle dergelijke personen 
stuurt, wordt dit onhoudbaar voor ons. Als wij 
dat ook gaan doen, dan resulteert deze “ruil” 
in totaal nutteloze kosten. Wilt u uw college 
van Jemappes dit aan het verstand brengen.  

1216 23/03/1807 419 - BG meldt aan de prefect dat ze 4 ge-
usurpeerde rentes & nationaal goed hebben 
ontdekt en vraagt om in het bezit ervan ge-
steld te worden.
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1217 24/03/1807 420 - BG stuurt de antwoorden aan de prefect 
op de vragen over de zwakzinnigeninstellin-
gen. Beide geslachten worden apart gehuis-
vest en onderhouden. Binnen zijn ze vrij voor 
zover de veiligheid dat toelaat. Hun kleding 
is naar hun situatie. Ze krijgen gezond en 
voldoende voedsel. BG zorgt voor 43 gekken 
en 51 zottinnen. Twee uit elke groep zijn op 
verzoek van de prefect toegelaten en afkom-
stig van buiten Gent; 11 gekkinnen worden 
verzorgd op kosten van hun verwanten (7 uit 
Gent en 4 van buiten) en 25 gekken op kos-
ten van hun familie (waarvan 4 uit Gent). BG 
betaalt 81 cs (9sols courant de Brabant) per 
dag voor de mannen en 72 cs (8 sols.) voor 
de vrouwen. Voor die op pensioen kost het 
gemiddeld 350 voor de mannen en 305 voor 
de vrouwen.

1218 27/03/1807 421 - BG vraagt aan Caroline Leenesonne 
voormalige soeurs converse van de Bijloke, 
thans hospitalière in de infirmerie van het 
Groot Begijnhof om zaterdag om 3 uur naar 
de vergadering te komen.

1219 27/03/1807 422 - BG vraagt aan de directrice van de 
Bijloke de overdracht van de gelden afkomstig 
uit het pension ecclésiastique des dames Rei-
ne Coppens en Bernarde de la haye et des 
soeurs Pietronille Schelstraete, Aldegonde 
Baete?. (Op ACHTERKANT naamlijst pach-
ters eeuwigdurende huur met bedrag:Josse 
Schoorman (Zelzate), Pierre Slock, Albert 
Vander Hoy, weduwe Danneels, Pierre Ham-
melinck, Antoine Castro Jacques Leyns)

1220 27/03/1807 423 - BG vraagt aan de Ontvanger van de 
registratie en nationaal domein te Kortrijk om 
hete bordereau te corrigeren over de rente die 
Guille Naessens uit Vichte betaalt. 

1221 28/03/1807 424 - BG schrijft aan de prefect dat ze Pierre 
Vercauter in de armejongensschool niet kun-
nen plaatsen. Hij is ouder dan 10 jaar (enkel 
tussen 8-10 jaar worden toegelaten). Vraag 
Weldadigheid om te helpen.
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1222 30/03/1807 425 - BG meldt aan P. Minnen, slager, dat hij 
niet meer moet leveren, vermits ze het vee 
slachten voor gebruik in Sint-Antonius, oude 
mannen, zoals reeds voor de Bijloke en Sint-
Antonius, vrouwen.

1223 30/03/1807 426 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
sinds de overdracht van de meisjes van 
Morollen en van de école de Ste Marie naar 
de Rode Lijvekens er plaatsgebrek is. Er is 
een weldoener die op zijn kosten een houten 
galerij wil bouwen. Om dat mogelijk te maken 
zou een zijgevel van de kapel met een ver-
dieping moeten worden verhoogd. BG vraagt 
toestemming en stuurt twee (ontbrekende) 
plannetjes.

1224 31/03/1807 427 - BG vraagt aan de prefect of zij mogen 
toestaan dat een particulier hen geüsurpeerde 
rentes en landgoed bekend maakt op voor-
waarde dat hij de verlopen rentes krijgt. 

1225 31/03/1807 428 - BG vraagt goedkeuring van een bestek 
en kostenraming voor de herstelling van een 
hoeve van BG.

1226 02/04/1807 428 - BG stuurt aan de prefect hun verzoek 
aan de minister van Binnenlandse Zaken om 
de gift van De Brauwer te mogen gebruiken 
voor de bouw van de tuinmuur van de Rode 
Lijvekens. (Op ACHTERKANT uittreksel uit 
Landtboeck der Parochie van Merlebeeck .. 
Pachters Adriaen D’Hossche, Pierre Steven, 
proprietaris ’t hospitael van Sint-Pieters, 755, 
weede, ..Jan D’haene, cleenen hoolbeke 
vijver, d’hoors Pre Schepens, Priesters van 
Sint-Jacobs …)

1227 04/04/1807 429 - BG vraagt aan douarière de Wazier Wa-
vrin, geboren de Ghellynck om een opvolgster 
voor de overleden Marie Tondeur, weduwe 
van Albert de Mulder, in Sint-Catherina aan 
te duiden. (Op ACHTERKANT brief aan re-
ceveur du domaine national om B. Bertrand, 
drager dezer, alle inlichtingen te verstrekken 
om goederen te ontdekken die eventueel aan 
BG zouden moeten toekomen.)
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1228 06/04/1807 430 - BG meldt aan L. Van der Straeten, 
directeur Sint-Antonius, dat ze het geld ter be-
schikking stellen. Dat ze toestemming geven 
om Blommaert te betalen voor het geleverde 
bier en dat ze steeds een goedkopere brou-
wer mogen zoeken. Eerlang worden de rak-
ken aardappelen geleverd evenals brandhout.

1229 06/04/1807 431 - BG schrijft aan Limnander en JB van 
den Berghe dat het huis dat ze bewonen (oc-
cupent) binnenkort openbaar verhuurd zal 
worden. (Op ACHTERKANT 26 Thermidor X, 
aan burger De Bonissois ontvanger nationaal 
domein Sas van Gent, over inlichtingen over 
stuk geüsurpeerd land)

1230 07/04/1807 432 - BG schrijft aan Marionot M., pleitbezor-
ger, dat BG verplicht is om openbaar te ver-
huren. (Op ACHTERKANT Maire Verhaevere, 
afkomstig van Dendermonde, wordt al 17 jaar 
op kosten van BG Gent verzorgd in het zwak-
zinnigengesticht. Gelieve Haeck, econoom 
van de instelling, te betalen, zo niet wordt ze 
teruggestuurd.)

1231 09/04/1807 433 - BG schrijft aan de prefect dat de religi-
euzen en zusters (conversés) van de Bijloke 
willen terugkeren naar hun communauteit. 
Ze zijn met 10 (waarvan 2 soeurs converses) 
en ontvangen een kerkelijk pensioen, dat 
ze naast hun rente willen afstaan in ruil voor 
werk in de Bijloke. 

1232 09/04/1807 434 - BG stuurt aan de prefect een verzoek 
van Colete de Weerdt, begijn in het Groot 
Begijnhof, 77 jaar om opgenomen te worden 
in de infirmerie.

1233 11/04/1807 435 - BG vraagt aan de Bisschop van Gent 
om Cornelis, sinds 20 jaar econoom van de 
armejongensschool, uit dank voor zijn inzet 
te belonen met een benoeming als kanunnik 
in de kathedraal in vervanging van Van der 
Verven?

1234 10/04/1807 436 – Brief van BG
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1235 14/05/1807 437 - BG meldt aan de burgemeester dat 
morgen de doos met de offertes voor de muur 
van de Rodelijvekens wordt geopend. Als 
hij persoonlijk niet kan voorzitter, dan graag 
vervanger.

1236 14/04/1807 438 - BG schrijft aan Jacques Versturen? 
Dat hij onmiddellijk de plaats moet vrijmaken 
waar destijds “la drèche pour la brasserie de 
l’hospice de la Byloke” gebeurde.

1237 14/04/1807 439 - BG vraagt aan de prefect om de met 
schurft besmette soldaten (1) van de reserve-
compagnie niet te laten opnemen in het beluik 
van de Bijloke. Er worden daar enkel armen 
opgenomen en ook die mogen geen schurft 
hebben. In het militaire ziekenhuis mogen ze 
(=1) evenmin opgenomen worden. De ruimte 
die de prefect voorstelt is die van de brouwerij 
en daar mag geen zwavel (uitwasemingen), 
die normaal voor de behandeling van schurft 
benut wordt, gebruikt worden omdat dat de 
gisting zou beletten. Er is veel ruimte in de 
kazerne van de stad, goed voor 2000 man. 
Het stadsgarnizoen is klein, dus is daar ruimte 
genoeg.

1238 15/04/1807 440 - BG meldt aan de prefect dat ze de 
uitgaven voor de herstelling van de hoeve 
Cooman te Ayghem willen betalen met de 
opbrengst van de verkoop van de bomen.

1239 15/04/1807 441 - BG nodigt P. Reyniers e.a. uit voor de 
openbare aanbesteding van de bouw van de 
muur van de Rodelijvekens. De nieuwe bie-
dingen moeten onder 4.550 fr liggen. 

1240 - Dagvaarding ter verschijning voor bemidde-
lingsbureau van de vrederechter van Ardooie 
ivm Jean Vercruyssen, fs Jean en zijn vrouw 
Anastasie Vermeulen te Koolscamp voor 
saldo van een jaar rente.

1241 18/04/1807 442 - BG vraagt aan Durieux te Kortrijk om 
de vervolging van weduwe Van Dommele te 
Kortrijk en weduwe Phe Van den Heede te 
Kuurne op zich te nemen en de papieren bij 
Robbe, die BG’s vertrouwen heeft geschon-
den, af te halen. 
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1242 20/04/1807 444 - BG schrijft aan Robbe te Kortrijk dat hij 
alle papieren aan Jean Durieu, notaris, in ver-
band met de 2 rentetitels af te geven.

1243 20/04/1807 445 - BG schrijft aan JBte De Moerloose, con-
ciërge van het voormalige Alexianenklooster, 
dat hij kamers verhuurd heeft voor eigen re-
kening. Nu de plankenvloer van de zolder en 
een balk zijn ingezakt, moeten deze personen 
onmiddellijk weg. Hij wordt verzocht op eigen 
kosten de schade te herstellen.

1244 20/04/1807 443 - BG vraagt aan de prefect om te kiezen 
uit de twee hoogste bieders voor de muur van 
de Rodelijvekens, met name P.J. Buels en 
Emanuel Migom. (Op ACHTERKANT ver-
scheidene stukken landbouwgrond gelegen 
te Lovendegem, voormalige seigneurie van 
Voinderhoute achter het Rabot afkomstig van 
de chapellerie de l’autel de Sint-Daniel, Cha-
pitre de Ste Pharailde te Gent. Gebruikt door 
Pierre Buysse jaarpacht 126 frs 98 182/441 
cts.) 

1245 21/04/1807 446 - BG schrijft aan de prefect dat de met 
schurft besmette soldaten van de reserve-
compagnie in het militair hospitaal zullen wor-
den opgenomen. Ze moeten voorzien zijn van 
een brief van hun commandant. De voedsel-
bedeling moet zeer stipt gebeuren om onrust 
te voorkomen. (Op ACHTERKANT Organisa-
tion des bureaux (3) des hospices met naam 
van commissaris en chef.)

1246 21/04/1807 447 - BG vraagt aan de prefect om François 
Van Acker aan te bevelen als griffier van de 
vrederechter te Nazareth. Hij was procureur 
van de schepenen van Gent en gedurende vijf 
jaar onze medewerker. 

1247 21/04/1807 448 - BG vraagt aan F. Vispoel, entrepreneur 
du traitement des militaires malades, om zijn 
akkoord met de voorwaarden om de met 
schurft besmette soldaten op te nemen. (af-
zonderlijke zaal, zalf, verwarming, licht, thee.) 
Het eten komt van de compagnie zelf, wassen 
van het linnen, vergoeding van 45 cts.
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1248 23/04/1807 449 - BG schrijft aan de Meulenaere directeur. 
Blauwe Meisjes, dat ze zijn financieel ver-
slag hebben goedgekeurd. BG stelt 136,5 ter 
beschikking van Catherine Jacqué als uittre-
dingsvergoeding.

1249 23/04/1807 450 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Rode-
lijvekens, dat ze zijn financieel verslag hebben 
goedgekeurd.

1250 25/04/1807 451 - BG stuurt aan de prefect de uitgaven 
voor pleegonderhoud van verlaten kinderen 
en vondelingen (met klein briefje met bedra-
gen). (Op ACHTERKANT, Pierre Antoine De 
Brauwer, uit Mariakerke, ten volle 66 jaar 
biedt 1269,84 om opgenomen te worden in 
Oudemannengesticht.)

1251 25/04/1807 452 - BG stuurt aan de burgemeester het 
aandeel van BG in het budgetontwerp. (Op 
ACHTERKANT toelating voor Jean Baptiste 
Baquet om geld te ontvangen dd 26/11/1806)

1252 27/04/1807 453 - BG vraagt Eeman, notaris te Aalst, wat 
het erfdeel is van Coleta Van den Hauwe, 
opgenomen in het zwakzinnigengesticht, en 
wat BG moet doen om het geld te pakken te 
krijgen.

1253 28/04/1807 454 - BG vraagt aan de prefect een beslissing 
in verband met de bouw van de muur van de 
Rodelijvekens. De offerte-indieners beklagen 
zich over de traagheid waarmee een besluit 
wordt genomen. Het goede seizoen begint te 
korten. 

1254 28/04/1807 455 - BG schrijft aan Jacques Cloet, meester 
tonnenmaker te Oostende, dat Marie Anne 
Kallewaert, weduwe van Jean Saigne overle-
den is. Hij dient nog een deel van de lijfrente 
te betalen. 

1255 04/05/1807 456 - BG stuurt aan de prefect de beslissing 
om Emanuel Migom als aannemer van de 
bouw van de muur van de Rodelijvekens aan 
te duiden. 

1256 04/05/1807 457 - BG stuurt aan de prefect de toestand 
van de kas en het verloop in de godshuizen. 

1257 05/05/1807 458 - BG vraagt aan de prefect een “mandat” 
voor de kosten van de verzorging van de met 
schurft besmette soldaten.
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1258 05/05/1807 459 - BG schrijft aan L. Van der straeten di-
recteur Van het Oudevrouwengesticht dat het 
geleverde kaphout afkomstig van de bomen 
op de vesten aan de Brugsepoort nog niet 
droog en dus niet geschikt voor onmiddellijk 
gebruik. BG geeft toestemming om de kelk te 
laten vergulden door de goudsmid van haar 
keuze. De waterputten (puits des pompes) 
kunnen pas in september als de bronnen het 
laagst staan, geïnspecteerd worden. Ook de 
ramen zullen hersteld worden.

1259 11/05/1807 460 - BG vraagt aan de ministre directeur de 
l’administration de la guerre, bureau des ho-
pitaux, 200 feuilles intermédiaires. (Op ACH-
TERKANT aantal personen in de godshuizen 
616; wezen 145, wezen vr 144; vondelingen 
ten laste regering 128; achtergelaten ten laste 
regering 77; verlaten ten laste van commissie 
131)

1260 14/05/1807 461 - BG schrijft aan MM. De Meulenaere, 
directeur Blauwe Meisjes, dat van de drie 
voorgestelde meisjes, Isabelle Heylbroeck de 
voorkeur krijgt, omdat ze voorgesteld wordt 
door een afstammeling van een weldoener 
van de school, als de beweringen van de heer 
Bisschop kloppen. Enz. 

1261 20/05/1807 462 - BG schrijft aan Del Marmol, conserva-
teur des eaux et forêts du 24eme arrondisse-
ment te Brussel en vraagt bij de minister van 
Financiën de toestemming te bekomen om 
een deel van het bos te Grotenberge, dat er 
slecht aan toe is, te rooien.

1262 21/05/1807 463 - BG stuurt aan Jean François Durieu, 
notaire impérial et traducteur juré te Kortrijk 
een volmacht om Robbe te verplichten de 
titels terug te geven en de debiteuren te laten 
betalen.

1263 22/05/1807 464 - BG vraagt aan de prefect de vooraf-
gaande toestemming om twee personen 
aangeduid door de afstammelingen van Marie 
Anne Geerbrant, weduwe van Marc Antoine 
Pijoulet, die bij testament een eeuwig durende 
rente van 7619,4 fr heeft bestemd voor BG.
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1264 23/05/1807 465 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
voor de bouw van een stal bij een hoeve. 
Dit zou gebeuren met de opbrengst van het 
rooien (déroder, dérodation) van twee roeden 
(mesures) bos te Grotenberge. 

1265 25/05/1807 466 - BG schrijft aan de Bisschop van Gent 
dat Chs Braemt, kapelaan van Sint-Jan en 
Paulus, zijn benoeming heeft teruggestuurd; 
BG stelt Jean van Blijenberghe voor.

1266 25/05/1807 467 - BG vraagt aan Weldadigheid om Marie 
Ruters, 46 jaar, op te laten nemen bij de zus-
ters van liefde. Ze heeft kanker aan de rechter 
borst. Haar man heeft haar verlaten sinds 13 
jaar en haar twee zonen zijn in het leger. Ze is 
niet meer in staat te werken.

1267 27/05/1807 468 - BG meldt aan De Zutter, directeur van 
het Groot Begijnhof, dat Jeanne Naudts, 
begijn, opgenomen is in de infirmerie. Haar 
huurcontract loopt nog tot 1811 en BG vraagt 
haar huis ondertussen onder te verhuren ten 
hare gunste.

1268 28/05/1807 469 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming om een gift van een onbekende te mo-
gen aanvaarden. 

1269 03/06/1807 470 - BG vraagt steun aan de prefect bij het 
verzoek dat ze richten aan de prefect van het 
Leie dept.

1270 03/06/1807 471 - BG vraagt aan de prefect bemiddeling 
bij het rechtzetten van een fout in verband 
met de betaling van rente ten laste van Naes-
sens Guillaume aan de Ontvanger te Kortrijk. 

1271 04/06/1807 472 - BG vraagt aan Durieu notaris te Kortrijk 
om de weduwe Van den Heede en Van Dom-
mele te vervolgen. 

1272 04/06/1807 473 - BG bevestigt de ontvangst van de 8 
pakken drukwerk afkomstig van de Minister, 
Directeur van de Oorlogsadministratie te Pa-
rijs.
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1273 04/06/1807 474 - BG schrijft aan de burgemeester over 
het ruimen van de Sint-Elisabethgracht. De 
aangelanden klagen over deze gracht, terwijl 
ze zelf voor een deel schuld hebben aan het 
probleem. Hun bouwafval storten ze in de 
gracht in plaats van die naar de toegewezen 
plaatsen te brengen. 

1274 08/06/1807 475 - BG vraagt de burgemeester om slechts 
2/3 van het octrooi op de invoer per schip van 
steenkool te moeten betalen. (Op ACHTER-
KANT restant van pachtvoorwaarden zoals 
twee dagen per jaar met wagen een paard te 
rijden voor BG, enz) 

1275 08/06/1807 476 - BG geeft uitleg aan de prefect over de 
manier waarop ze zich bevoorraadt.

1276 08/06/1807 477 - BG schrijft aan Robinet, commissaire 
ordonnateur de la 24eme division militaires te 
Brussel over de laattijdige terugbetalingen. 

1277 18/06/1807 478 - BG schrijft aan Pre Van Acken, gezwo-
ren meetkundig schatter te Winkel. Dat zijn 
opdracht om de goederen van BG op te me-
ten te Wachtebeke, Winkel, Zelzate en Ertvel-
de beëindigd worden wegens het lange uitstel 
van uitvoering. (geschreven op twee stukjes 
papier van verschillende oorsprong en kleur) 

1278 23/06/1807 479 - BG meldt aan Layelle, capitaine com-
mandant la compagnie de la réserve, dat de 
heer Chemin alles betaald heeft aan Sabine 
Bruggheman, directrice.

1279 1807 480 - BG beklaagt zich bij de prefect over 
het gedrag van Germanus in verband met de 
bomen te Aaigem. (2 brieven)

1280 27/06/1807 481 - BG schrijft aan D’Aoust, rue bonne nou-
velle nr 11 te Parijs dat ze het mandaat van 
2469 ontvangen hebben.

1281 27/06/1807 482 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
Emanuel Migom de muur van de Rodelijve-
kens perfect heeft afgewerkt. Wij bevelen hem 
aan bij het stadsbestuur voor andere werken.
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1282 30/06/1807 483 - BG schrijft aan Perrussel, chargé de 
l’inspection des hopitaux de la marine te Ant-
werpen, dat ze hem een nieuw overzicht van 
behandelde zieke marinesoldaten in decem-
ber toesturen met verzoek te betalen. (Op 
ACHTERKANT tableau qui règle le service 
des officiers de santé dans les hopitaux civils 
du canton de Gand)

1283 01/07/1807 484 - BG schrijft aan J.F. Van Hecke te Ste-
kene dat ze in aendagt genomen hebben de 
ongelukkige gesteltenisse van de We D’hont 
ende besloten hebben haer eene schaede-
loostelling toe te staen van vijf ponden thien 
schellingen ..wegens het verhageld zijn van 
hare vrugten. (Op ACHTERKANT leercontract 
van Philipus de Brauwer bij Joseph De Witte 
schilder en vernisseur) 

1284 02/07/1807 485 - BG geeft aan J.F. Stokman, eersten 
adjoint van den meyer der commune van 
Lembeke, toestemming om BG te vertegen-
woordigen op de vergadering der groote 
gelande van het arrondissement Isabelle.

1285 03/07/1807 486 - BG verzoekt Angelus Temmerman en 
Jan Baptiste Losschaert te oostakker om 82 fr 
44c (45 guldens negen stuyvers courant gelt) 
als vergoeding voor het turfsteken. 

1286 03/07/1807 487 - BG schrijft aan de prefect dat ze sedert 
enkele maanden een weefatelier hebben ge-
installeerd en dat ze uiteindelijk een goede le-
raar gevonden hebben, m.n. Jospeh Lambelin 
uit Hulste (Leie dept). Het is een succes, maar 
nu blijkt dat hij onder de wapens moet. Kan de 
prefect iets bewerkstelligen bij zijn collega van 
het dept Leie.

1287 07/07/1807 488 - BG vraagt aan de bedienaar van de 
kerk van Hillegem, of Sophie Mondelé, vonde-
ling, slecht behandeld werd bij haar voedster-
vader Geerard De Rouck. De burgemeester 
heeft haar als dienstmeid aangenomen. BG 
vraagt inlichtingen die ze geheim zullen hou-
den.
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1288 07/07/1807 489 - BG schrijft aan L. Van der Straeten 
directeur Oudevrouwengesticht dat ze het 
financieel verslag hebben ontvangen. BG gaat 
akkoord met de verhoging die Claeys, wasser, 
vraagt. Therese Meyer mag als overtallige 
opgenomen worden als ze twee rentes over-
draagt aan BG en haar bed, linnen en kleren 
en in ’t algemeen al wat ze bezit meebrengt 
en na haar dood overlaat aan het godshuis.

1289 08/07/1807 490 - BG vraagt aan Van den Bossche, in-
specteur der landgoederen der zelve commis-
sie tot Steenhuize, om een proces verbaal op 
te maken en allerlei info over een uit te roeien 
bos in Grotenberghe.

1290 10/07/1807 491 - BG vraagt de prefect om een uittreksel 
in verband met een rente-overdracht te willen 
certificeren.

1291 13/17/1807 492 - BG vraagt aan Weldadigheid om een 
kind uit het ziekenhuis te laten weghalen waar 
een langer verblijf zijn leven zou bedreigen. 
Volgens het pv van de J. Schellinck, politie-
commissaris van de section des Champs is 
een vrouw bevallen van dat kind. Zij is dode-
lijk ziek en haar man is bij het leger. Ze heeft 
geen familie of middelen. 

1292 14/07/1807 493 - BG vraagt aan Vispoel, entrepreneur du 
traitement des militaires malades om onmid-
dellijk art 27 van het lastenboek uit te voe-
ren. Hij zou namelijk nog nooit de matras en 
traversins opgeklopt hebben (moet om de 6 
maand) noch het zeil gewassen hebben.

1293 22/07/1807 494 - BG vraagt aan de prefect om spoed te 
zetten achter de toestemming van de Minister 
van Binnenlandse Zaken om als aangelande 
een waterloop (canal; Sint-Elisabethgracht?) 
te ruimen op verzoek van de burgemeester.
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1294 21/07/1807 495 - BG schrijft aan De Meulenaere, direc-
teur Blauwe Meisjes, dat het financieel ver-
slag is goedgekeurd. Over de uitreiking van 
de prijzen moet het antwoord van de prefect 
afgewacht. D’Hane Steenhuyse heeft een 
onderzoek gedaan naar de verplichting van 
een dagelijkse mis in de kapel. 6/02/1694 Juff 
Quintine Van den Dendre schenkt 4000£ voor 
de aankoop van rentes, met de interest moet 
eeuwigdurend een dagelijkse mis gelezen 
worden. In 1774 overlijdt de priester die de 
missen las, omdat deze fondatie jaarlijks maar 
28£ opbrengt, zijn er geen priesters kandidaat 
om dit over te nemen. (Op ACHTERKANT ta-
bleau qui règle le service des officier de santé 
dans les hospices civils du canton de Gand) 
Drie losse bladen 

1295 06/06/1808 Doorstreepte brief
1296 22/07/1807 496 - BG vraagt aan de prefect om het voor-

stel van J.B. de Cooman aan BG te mogen 
aanvaarden. 

1297 22/07/1807 497 - BG meldt aan C.D. Westerlink, sous-
surveillant van de Kulders, dat hij voortaan 
geen particuliere lessen meer mag geven in 
de stad naast de lessen in de 3 scholen van 
BG. Volgens het oude reglement was dat 
verboden en BG voert dat nu opnieuw in. Hij 
kan zijn vrije tijd besteden aan toezicht op de 
leerlingen.
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1298 25/07/1807 498 - BG antwoordt op de vraag van de 
prefect over wat er uitgevoerd is in ver-
band met de oprichting van een comité 
d’approvisionnement pour les hospices. Toen 
het besluit binnenkwam waren alle bestuurs-
leden op het platteland (campagne). De 
secretaris is bij de vicepresident en bij D’hane 
Steenhuise langs gegaan en men vond het 
niet nodig om onmiddellijk een buitengewone 
vergadering bijeen te roepen. Vandaag verga-
derde BG en heeft kopieën gestuurd aan de 
directeuren van de godshuizen. Het hangt van 
hen af wat er nu verder gebeurt. 
Verslag over bevoorrading voeding, brandstof 
en kledij + beddegoed. Welk godshuis koopt 
tarwe/vlees/boter/bier/vis/kaas/eieren/ rijst/
olie/zout/peper/drogen/groeten/aardappelen 
… waar, in welke hoeveelheid en tegen welke 
prijs. Idem voor brandhout voor verwarming 
en voor de bakkerijen/steenkolen/kaarsen, 
brandolie. Idem voor zeildoek, lakens, kousen, 
schoenen (en leder voor schoenen), culottes 
de peau, bonnets de cuir,hoeden,draad,linten, 
naalden

1299 23/07/1807 499 - BG meldt aan De Meulenaere, Papeleu, 
Triest en L. Van der Straeten, dat ze benoemd 
zijn als lid het comité d’ordre et d’économie.

1300 27/07/1807 500 - BG stuurt een financieel verslag aan de 
prefect.

1301 27/07/1807 501 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming om een plattelandswoning te herstellen.

1302 27/07/1807 502 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor de herstelling van een plattelandswoning

1303 27/07/1807 503 - BG antwoordt aan de burgemeester van 
Hillegem dat ze voor een keer nog voor kledij 
voor Sophie Mondelé zullen zorgen. Ze moet 
naar het godshuis Sint-Jan in d’Olie aan de 
Vlasmarkt gestuurd worden. 

1304 27/07/1807 504 - BG meldt aan mevrouw Weverberg, 
econoom van Oudevrouwen, dat per 1 augus-
tus haar functie is afgeschaft door de prefect. 
Bedankt, je bent onmisbaar maar we probe-
ren het toch zonder jou.
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1305 28/07/1807 505 - BG antwoordt aan de prefect dat collega 
Mertens door jicht niets heeft doen aan het 
lastenboek voor de openbare aanbesteding 
van de “fournitures” voor de verlaten kinderen. 

1306 28/07/1807 506 - BG antwoordt aan de prefect dat zijn 
voorstel om een aantal leerlingen van de Kul-
ders te straffen aan zijn doel voorbijschiet. Uit 
de school zetten worden is juist wat de oudere 
leerlingen betrachten. Ze zullen dus meer ver-
grijpen (délits) begaan. Dus Joseph Gissens 
niet buitenzetten. Livin Rombaut kan ook niet 
op water en brood en in een gevangenis. 

1307 03/08/1807 507 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor het ruimen van de Sint-Elisabethgracht. 

1308 04/08/1807 508 - BG antwoordt aan L. Van der Straeten, 
directeur Oude Vrouwen, dat ze akkoord gaan 
met de vervanging van de tuinman. Zodra er 
plaats is zullen ze Louis Moerloose laten op-
nemen. BG geeft toestemming om Catherine 
Pardoens aan te werven. … Het kan niet dat 
jonge hospitalières moeten zorgen voor de 
oude. Allereerst zijn er geen jonge hospitaliè-
res want de min. Leeftijd is 50 à 60 jaar. Wat 
ze van BG ontvangen is onvoldoende om van 
te leven, dus moeten ze werken en hebben ze 
geen tijd om voor ouderen te zorgen. 

1309 06/08/1807 509 - BG meldt aan de burgemeester dat hij, 
zijn adjuncten samen met de commissieleden 
aanwezig zullen zijn bij de jaarlijkse uitreiking 
van de prijzen. (Achterkant zegel zie ook 525)

1310 07/08/1807 510 - BG vraagt aan Hil. oogheelkundig thans 
in Gent om Pierre Jean Thon?, verlaten kind 
opgevoed door BG, de nodige zorgen te 
verlenen. (cet acte philantropique vous don-
nera un nouveau titre à la reconnaissance de 
l’humanité souffrante)

1311 08/08/1807 511 - BG meldt aan de burgemeester dat de 
prijsuitdeling in de Kuldersschool maandag 
om 10 uur plaats heeft en niet om 15 uur.

1312 11/08/1807 512 - BG vraagt aan Schoonheyt, onder-
pastoor (vicaire) te Zeveneken om langs te 
komen om te praten over de verkoop van het 
huis van weduwe Haes.



BG 53: Briefkopieën

1313 10/08/1807 513 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor verlaten kinderen en 
vondelingen met het verzoek zo snel mogelijk 
te betalen.

1314 11/08/1807 514 - BG antwoordt aan de prefect dat de 
uitbating van turfsteken in de Hoekmeers te 
Heusden in feite een voortzetting is van de 
oude uitbating door Sint-Jan in d’Olie, die de 
meers onafgewerkt heeft gelaten. Wat BG 
doet is de resterende turf verwijderen en de 
weide gelijk maken om ze meer gras te laten 
opbrengen. 

1315 14/08/1807 515 - BG nodigt op verzoek van de prefect 
de heren De Meulenaere, L. Papeleu, Triest 
(Zusters van Liefde), D’Hane Steenhuyze, B. 
Papeleu uit voor een vergadering.

1316 19/08/1807 516 - BG vraagt aan de prefect om het uitbag-
geren van de Sint-Elisabethgracht te laten 
doen door dagloners vermits niemand is inge-
gaan op de aanbesteding. 

1317 22/08/1807 517 - BG vraagt aan de prefect om het bestek 
voor de herstelling aan de hoeve van Joseph 
Van Hecke terug te sturen. Ze ontbrak bij zijn 
toelating. 

1318 24/08/1807 518 - BG stuurt aan de prefect een uitvoe-
rige berekening van de prijsbepaling voor het 
uitbaggeren van de Sint-Elisabethgracht. De 
brief wordt afgesloten met de vermelding dat 
bewoners klagen over de afsluiting van de 
gracht, die nu droogt ligt. Dit heeft nadelen en 
is zeer ongezond. Wassers en brouwers kun-
nen daardoor hun werk niet meer doen.
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1319 24/08/1807 519 - De BG leden dienen hun gezamenlijk 
ontslag in bij de prefect naar aanleiding van 
zijn besluit en de brief van 21/08. Weldadig-
heid “pénètre dans toutes les cloaques” en 
kent de noden, hoewel BG dat betwijfelt. Ze 
geven een belangrijke hulp aan eerlijke fami-
lies, toegegeven, maar er is nog een mysteri-
euze groep. In iedere wijk heeft zij uitdelers, 
vertrouwensmensen met een lijst die op 
bepaalde dagen rondgaan in hun wijk met een 
zak klein geld. De betrokken noodlijdenden 
steken aan hun deur staand hun hand uit en 
krijgen een muntstuk toegestopt “ils rentrent 
dans leur réduit. Voilà comme il spénètrent 
dans les cloaques”. Zelfs al komen ze tot aan 
“au grabat de tous les malheureux, ils ne con-
noitroient pas encore ceux qui ont des froits 
à nos hopitaux.” … BG zou zich nu nog enkel 
mogen bezig houden met het ondertekenen 
van huurovereenkomsten. Met dergelijke for-
maliteiten houden wij ons niet bezig. Ontslag. 

1320 25/08/1807 520 - BG meldt aan de prefect dat de “récep-
tions d’officiers de santé” 1330 fr heeft opge-
bracht.

1321 31/08/1807 521 - BG meldt aan de prefect dat zijn brief 
van 27/08 aan alle leden afzonderlijk is mede-
gedeeld. S’Hane S en B. Papeleu bevinden 
zich op het platteland. Mertens en Wauters 
willen voorlopig hun mandaat voortzetten. 

1322 02/09/1807 522 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming voor het uitbaggeren van de Sint-Elisa-
bethgracht volgens de nieuwe begroting die 
betrekking heeft op 3974,33 m³ ipv 929 m³.

1323 03/09/1807 523 - BG stuurt kopie van de brief van D’Hane 
S aan de prefect. Hij wil zijn functie voortzet-
ten tot een nieuwe commissie is samenge-
steld. 

1324 05/08/1807 524 - BG vraagt aan de Burgemeester tot op 
welke diepte drie kanalen moeten uitgebag-
gerd worden. Twee kanaaltjes rond het Sint-
Jacobsgodshuis en eentje achter het Kleer-
makersgodshuis 
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1325 06/08/1807 525 - BG stuurt aan De Meulenaere, L. Pa-
peleu, een kopie van het besluit van de 
prefect over de uitdeling van de prijzen. (Op 
ACHTERKANT doorgesneden, gedrukt zegel 
ander stuk staat op achterkant van 509 pro 
patria eiusque libertate, IDV&Ce, Vryheyd) 

1326 18/08/1807 526 - Met verbazing hebben BG kennis ge-
nomen van het besluit van de prefect dat 
Weldadigheid voortaan beslist over wie er 
opgenomen mag worden in de godshuizen, 
omdat Weldadigheid het best de noden van 
de bevolking kent. (2 vellen) 

1327 08/09/1807 527 - BG schrijft aan de prefect dat het militai-
re ziekenhuis van Brussel 2 tot 300 man naar 
Gent wil sturen. BG beschikt over meubilair 
dat ze van de regering volle eigendom heeft 
gekocht. Hoe stelt zij dit materiaal ter beschik-
king van de ondernemer van het ziekenhuis?

1328 10/09/1807 528 - BG stuurt aan L. Van der straeten een 
Vlaams handboek voor verpleegsters, die dit 
ter harte moeten nemen.

1329 11/09/1807 529 - BG schrijft aan de prefect dat ze Vispoel 
op de hoogte hebben gebracht. Deze meldt 
dat er vanavond 60 zieken en morgen nog 
60 uit Brussel komen en binnenkort 200 uit 
Antwerpen. Hij vraagt om de bedden en het 
beddengoed zeer snel te leveren. 

1330 12/09/1807 530 - BG vraagt aan mevrouw Ten Dalle .. 
s’hage waarom zij aan capiteyn Cronelis 
Oudtshoorn niet de papieren, resisters etc 
van de gewezen abdij der Bijloke ende arme 
schoolen niet heeft afgegeven. 

1331 14/09/1807 531 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 
zandsteen (grès) afkomstig van de herstel-
ling van de steenwegen zouden willen kopen 
voor de bestrating van het binnenplein van de 
Kulders.

1332 14/09/1807 532 - BG meldt aan Weldadigheid dat ze in 
de Rodelijvekens een hangar willen bouwen 
en dat de mandelige muur tot 2 meter moet 
worden verhoogd. 
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1333 16/09/1807 533 - BG schrijft aan J. De Nayer, architect, J. 
Colpaert meester-metser, J.C. Ingels te ever-
ghem, gehucht Lagerbrugge, dat de aanbe-
steding voor de afbraak en heropbouw van 
een boerenhuisje (maison rustique) te Eeklo 
bewoond door Josse De Wever, gebracht is 
op 1795,30 en dat ze op de nieuwe vergade-
ring lagere offertes kunnen indienen. 

1334 17/09/1807 534 - BG schrijft aan de prefect dat er geen 
lagere offerte is ingediend voor de afbraak 
en heropbouw van een boerenhuisje (maison 
rustique) te Eeklo en dat de bouw is toever-
trouwd aan J.C. Ingels te Everghem, gehucht 
Langerbrugghe

1335 22/09/1807 535 - BG vraagt aan de prefect onmiddellijk 
goedkeuring van het besluit om Roothaese te 
belasten met de uitvoering van de baggerwer-
ken in de Sint-Elisabethgracht.

1336 28/09/1807 536 - BG meldt aan de prefect dat hun ont-
vanger de som van 716 fr heeft gestort aan de 
Algemeen Ontvanger die hen het ontvangst-
bewijs van de heer Noel directeur van de 
school voor geneeskunde te Straatsburg heeft 
afgegeven. 

1337 28/09/1807 537 - BG stuurt Vispoel J.F. ondernemer van 
het militair ziekenhuis, een brief van de pre-
fect. Daarin onder andere benoeming van 
Bouchel tot 2e geneesheer en zijn instemming 
om de dagprijs te verlagen. 

1338 28/09/1807 538 - BG vraagt aan Boone, hoofdgeneesheer 
van militair ziekenhuis, Bouchel, 2e genees-
heer, en Muyshondt hoofdchirurg om met nog 
meer zorg en vlijt te zorgen voor het aange-
groeide aantal zieken dat hen is toevertrouwd. 
Een goede verzorging maar niet langer dan 
nodig.

1339 29/09/1807 539 - BG vraagt aan de Minister directeur van 
de Oorlogsadministratie om hen een aantal 
voorgedrukte formulieren te sturen. 
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1340 30/09/1807 540 - BG schrijft aan de prefect dat ze vol-
gens zijn instructie (désir) Bouchet (Bonchet?) 
tot 2e geneesheer hebben aangesteld. Gallé 
mag enkel nog optreden als chirurg 3e klasse. 
Muyshondt moet hoofdgeneesheer worden 
en Verbeke moet chirurg 2e klasse benoemd 
worden. Per zieke verliezen we 10 c sinds de 
dagprijs naar 1,20 fr is verlaagd. 

1341 02/10/1807 541 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
de brief van Vispoel die akkoord gaat met de 
verlaging van de dagvergoeding.

1342 06/10/1807 542 - BG meldt aan Vispoel dat Verbeeke be-
noemd is tot chirurg 2e klasse met een wedde 
van 600 fr.

1343 06/10/1807 543 - BG vraagt aan de prefect om toestem-
ming voor het uitbaggeren van de waterloop 
langs het Sint-Jacobsgodhuis. 

1344 07/10/1807 544 - BG meldt aan DesRoches, inspecteur 
van Waters en Bossen van Schelde en Twee 
Neten, dat J. Bte Bekaert de 4 eiken en 43 
sparren zal in ontvangst komen nemen bij 
Elias, boswachter op 13/10 om 13 uur.

1345 09/10/1807 545 - BG meldt aan DesRoches, inspec-
teur van Waters en Bossen van Schelde en 
Twee Neten, dat Jbte Bekaert belast is met 
de inventaris (recollement) van het kaphout 
te Nazareth en dat Igance Stockman dat zal 
doen te Lembeke.

1346 10/10/1807 546 - BG schrijft aan F.C. Van Wambeke, in-
specteur van de landgoederen, dat hij de ve-
rie bomen mag laten kapen en ze verkopen. 
Indien Leirens in de weg komt lopen, moet hij 
een pv hiervan opstellen.

1347 14/10/1807 547 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
BG aanzienlijk veel kapitaal heeft staan bij de 
Keizer van Oostenrijk en de Weense Bank. Al 
verscheidene jaren proberen ze niet meer de 
vervallen interesten op te vragen. Door krach-
tige bemiddeling van de ambassadeur van 
Frankrijk kunnen we er aanspraak op maken. 
We hebben nog een bewijsstuk nodig van de 
Burgemeester waaruit blijkt dat de betrokken 
godshuizen onze eigendom zijn. 
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1348 17/10/1807 548 - BG vraagt aan de prefect om de ont-
brekende goed te keuren stukken (bestek en 
algemene voorwaarden) voor het uitbaggeren 
van de waterloop bij Sint-Jacobs op te sturen 
voor 22/10 wanneer de aanbesteding plaats 
heeft.

1349 22/10/1807 549 - BG vraagt aan de prefect om hen een 
kopie op te sturen van de schatting van het 
meubilair in het militair ziekenhuis. 

1350 23/10/1807 550 - BG stuurt aan L. Papeleu (Rodelijve-
kens) de goedgekeurde staat van inkomsten 
en uitgaven. 

1351 24/10/1807 551 - BG stuurt aan de prefect het pv van de 
aanbesteding van de baggerwerken nabij het 
Sint-Jacobsgodshuis voor goedkeuring. (Oor-
spronkelijk nummer 651)

1352 24/10/1807 552 - BG stuurt aan de prefect de kassituatie. 
1353 28/10/1807 553 - BG meldt aan L. Van der Straeten 

(Oudevrouwen) dat ze haar uitgavenstaat 
goedkeuren. Ze kunnen niet ingaan op haar 
verzoek om de vacante plaatsen in te vullen. 
Françoise Mondoy mag voorlopig naar het 
waanzinnigengesticht.

1354 28/10/1807 554 - BG vraagt aan Aubert, hoofdingenieur 
van dept Schelde, om hen alle zandsteen op 
de weg Oost-akker – Lochristi ter beschikking 
te stellen. 

1355 27/10/1807 555 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze niet 
in kunnen gaan op het verzoek om de vacante 
plaatsen in het Oudevrouwengesticht in te 
vullen. Wat het Oudemannengesticht betreft, 
kunnen ze geen informatie geven. Die wordt 
enkel aan de prefect gegeven. 

1356 28/10/1807 556 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
om een geding tegen weduwe Vermeiren 
voor het Hof van Beroep te Brussel te mogen 
voortzetten.

1357 29/10/1807 557 - BG vraagt aan de prefect hoe ze de 
uitgaven van 1392 fr voor de zieke Pruisische 
krijgsgevangenen die vrijwillig in dienst van 
Holland waren, moeten terugvorderen. Moet 
dat via de ambassadeur van de Koning van 
Nederland?
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1358 07/11/1807 558 - BG stuurt aan de prefect de uitgavenno-
ta voor de vondelingen en verlaten kinderen. 

1359 09/11/1807 559 - BG schrijft aan Moll ontvanger van de 
registratie van Domeinen te Dendermonde 
over de houtverkoop.

1360 12/11/1807 560 - BG vraagt aan François de Buck buy-
ten de Petercelle Poorte om de verschenen 
croisen van de obligatie schuldig aan Louis de 
Moerloose te komen voldoen.

1361 12/11/1807 561 - BG vraagt aan E.J. Claus ex-notaris 
te Gent om zo snel mogelijk uitleg te komen 
verschaffen over het gebruik van het geld dat 
beheert voor Louis de Moerloose in het Sint-
Antoniusgesticht.

1362 20/11/1807 562 - BG vraagt aan M.L. Van der Straeten, 
directeur Oude vrouwen en aan abbé Ferin, 
econoom Oude Mannen om morgenvroeg het 
aantal vacante plaatsen te komen vertellen.

1363 26/11/1807 563 - BG vraagt aan Mols, ontvanger van de 
registratie van Domeinen te Dendermonde 
om BG een tabel te sturen gecertificeerd door 
de onderprefect die BG nodig heeft voor haar 
boekhouding.

1364 26/11/1807 564 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
en vervulling van de nodige formaliteiten om 
te mogen ingaan op het voorstel van Caroline 
Merry, begijn in het Groot-Begijnhof. Ze wil op 
haar kosten het bouwvallige huis dat ze daar 
bewoont herstellen. 

1365 26/11/1807 565 - BG antwoordt negatief op het verzoek 
van J. Weverbergh, voormalige religieuze 
in het Sint-Jan in d’Olie hospitaal. BG heeft 
besloten dat niemand nog een woning mag 
betrekken in het Sint-Jan in d’olie hospitaal. 

1366 27/11/1807 566 - BG vraagt aan Coolens, econome van 
het Vrouwenzwakzinnigengesticht om Marie 
Vallé voorlopig op te nemen en die die thans 
in de gevangenis (maison de depot) verblijft.

1367 27/11/1807 567 - BG vraagt aan de prefect waarom de 
originele overzichten in verband met de ver-
zorging van enkele Hollandse militairen zon-
der enig commentaar zijn teruggestuurd. 
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1368 28/11/1807 568 - BG stuurt aan Percheron, commissaris 
van de Marine belast met de ziekenhuizen te 
Antwerpen, het mandaat terug dat de boek-
houder heeft weigeren uit te betalen. 

1369 02/12/1807 569 - BG vraagt aan de Keizerlijke procureur 
bij de burgerlijke rechtbank te Gent informatie 
over de geboorteplaats en gezinssituatie van 
Marie Vallé die BG op verzoek van de prefect 
in het zwakzinnigengesticht heeft laten opne-
men.

1370 02/12/1807 570 - BG schrijft aan abbé Ferin, econoom 
van het Oudemannengesticht dat ze om zijn 
“vrijwillig” ontslag hebben verzocht via de 
Groot Vicarissen. Ze zijn heel tevreden over 
hem, maar er zijn te weinig geestelijken die 
voor 450 fr, de max toegestane verloning, 
kapelaan willen zijn. Daarom heeft BG beslo-
ten de functie van kapelaan en econoom in 
het Oudemannegensticht te combineren om 
zo een betere verloning mogelijk te maken. 
Dit levert BG bovendien een besparing op. 
Zijn ontslag zal dan ook gewaardeerd worden 
en als tegenprestatie wil BG Ferin de post van 
kapelaan in Sint-Jacobs aanbieden. Onbe-
zoldigd uiteraard, maar hij mag daar zo waar 
gratis wonen en vrij naar eigen zin de mis 
opdragen. 

1371 03/12/1807 571 - BG antwoordt aan weduwe Marchand te 
Parijs, dat ze volgende informatie gevonden 
hebben over Constantin Marchand: veteraan 
van 1ste demie-Brigade te Parijs, opgenomen 
in het ziekenhuis op 30/06/1807 en er over-
leden op 22/09/1807. Hij had geen papieren 
van enige waarde bij zich en was bij zijn op-
name, na het verlaten van de militaire gevan-
genis, schamel gekleed. 

1372 03/12/1807 572 - BG vraagt aan Wauters, hoofdgenees-
heer van de ziekenhuizen, om morgen even 
op de vergadering te verschijnen.
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1373 04/12/1807 573 - BG melden aan De Meulenaere, L. Pa-
peleu en M.L. Van der Straeten dat Wauters 
aangesteld is als hoofdgeneesheer van alle 
ziekenhuizen en dat hij het recht heeft: alle 
gezondheidsinstellingen te controleren, de 
apotheken te bezoeken, zich te bemoeien met 
alle grote en buitengewone gevallen; behan-
delingen voor te stellen; maatregelen tegen 
misbruiken op te leggen. 

1374 05/12/1807 574 - BG stelt aan de prefect voor om na het 
ontslag van B. Papeleu en Mertens, de bur-
gemeester voor het Oudemannengesticht en 
Triest voor de kleine godshuizen aan te stel-
len. 

1375 07/12/1807 575 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
de brief met toelichting die gevoegd was bij de 
overzichten.

1376 07/12/1807 576 - BG schrijft aan de prefect, in antwoord 
op zijn besluit om twee plaatsen in de gods-
huizen te reserveren voor twee kinderen van 
de weduwen van gendarmen. BG is zo vrij op 
te merken dat sinds de stichting enkel kinde-
ren van de stad Gent in aanmerking komen. 
Het door de prefect toegedane principe kan 
dan uitgebreid worden naar de kinderen van 
zeelui, militairen enz en dat allemaal ten na-
dele van de eigen Gentse kinderen. 

1377 07/12/1807 577 - BG schrijft aan Salomon, adjoint aux 
commissaires des Guerres, chargé du service 
dept Schelde, dat er nog 54878,30 fr open-
staat die maar niet betaald wordt. Er moeten 
dringende maatregelen genomen worden, zo 
niet moeten we de werking van het militair 
ziekenhuis stoppen. 

1378 08/12/1807 578 - BG schrijft aan de Bisschop van Gent 
dat de kapelaan van de Bijloke, Coesens, is 
overleden en BG Sierens voormalig geeste-
lijke van Baudeloo voorstelt ter vervanging.
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1379 08/12/1807 579 - BG schrijft aan de prefect dat volgens 
art 1 van de wet 12 oogst 1807 een notaris 
aangeduid moet worden voor de openbare 
verhuur van pachthoeven. Er zijn drie kandi-
daten, waarvan Driessens de meest geschikt 
lijkt omdat hij een zeer groot gezin heeft en 
het zwaar te verduren heeft gehad. 

1380 11/12/1807 580 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs dat ze 
zijn mandaat van 2469 fr ontvangen hebben 
en geïnd.

1381 14/12/1807 581 - BG bestelt te Parijs een lange lijst 
voorgedrukte formulieren (bijgevoegde lijst ca 
19.000 stuks). (Op ACHTERKANT: tableau 
service officiers de sante an 6 1-4 trimestre) 

1382 15/12/1807 582 - BG schrijft aan Ferin dat ze bij hun 
besluit blijven om de twee functie samen te 
voegen. Bovendien heeft de Bisschop een op-
volger als kapelaan voor de Bijloke aangeduid 
m.n. Sierens, en hij plaats moet ruimen om 
de nieuw benoemde er te laten wonen. We 
wachten nog op antwoord in verband met ons 
voorstel dat hij, Ferin, mag verhuizen naar 
Sint-Jacobs.

1383 15/12/1807 583 - BG schrijft aan de bisschop van Gent, 
aalmoezenier van zijn Majesteit de Keizer dat 
ze hem een overzicht sturen van de fondaties 
en de goederen waarvan BG het beheer heeft 
volgens wet 4 Ventôse IX. 

1384 18/12/1807 584 - BG meldt aan Des Roches, inspecteur 
van Water en Bossen, Schelde/Twee Neten, 
dat ze notaris Bekaert te Zwijnaarde belast 
hebben met de afdoening van art 9 en 10 
van de houtkapstaat jaar VIII te Nazareth en 
Melle.

1385 18/12/1807 585 - BG vraagt aan de prefect de onverkoch-
te loten kaphout te Nazareth en Ursel aan BG 
te willen toewijzen voor eigen gebruik in de 
godshuizen.
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1386 24/12/1807 586 - BG vraagt aan Dureiu notaris te Kortrijk 
om het inschrijvingsbriefje te overhandigen 
aan de conservateur van Kortrijk, te laten 
invullen en terug te zenden. Voorts ook de 
rentebrieven ten laste van van Dommele en 
Van den Heede terug te sturen. 

1387 28/12/1807 587 - BG spreekt Salomon, adjoint aux immis-
saires des Guerres aan om de kosten van de 
behandeling van zieke militaire van het Hol-
landse leger te recupereren. 

1388 28/12/1807 588 - BG stuurt twee hypothecaire inschrij-
vingsbriefjes aan Onraet te Oudenaarde om 
er de nodige formaliteiten voor te vervullen.

1389 28/12/1807 589 - BG stuurt twee hypothecaire inschrij-
vingsbriefjes aan De Zutter te Brugge (roer-
draeger van O.L.V. Kerke tot Brugge) om er 
de nodige formaliteiten voor te vervullen.

1390 28/12/1807 590 - BG stuurt 21 hypothecaire inschrijvings-
briefjes aan Moll, ontvanger van de inschrij-
ving en domeinen te Dendermonde met het 
verzoek om er de nodige formaliteiten voor te 
vervullen..

1391 28/12/1807 591 - BG staat uitzonderlijk aan L. Papeleu, 
directeur Rodelijvekens, toe dat Françoise 
Frank voortijdig de school mag verlaten. Ze 
krijgt dan ook slecht 60 in plaats van 75 frs 
uittredingsvergoeding

1392 28/12/1807 592 - BG vraagt aan haar collega’s te Ant-
werpen hulp in verband met de manier om 
de behandeling van de zieke marins te laten 
terugbetalen. 

1393 29/12/1807 593 - BG stuurt aan de collega’s te Brussel 
kopie van de officiële stukken met betrekking 
tot de cursus geneeskunde, die antwoord 
moeten geven op hun 13 vragen. Daarnaast 
vragen ze de hulp van BG Brussel voor de 
herinschrijving van hypothecaire inschrijvin-
gen.

1394 30/01/1808 Brief van BG
1395 14/06/1808 Brief van BG
1396 11/06/1808 Brief van BG
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1397 04/01/1808 598 - BG dankt de prefect voor de toezending 
van 4 kisten geneesmiddelen en stuurt hem 
een geldweegschaaltje (trébuchet) en een 
flacon om de lucht te desinfecteren uit kist 
A en een weegschaal met gewichten “paire 
de balances et des poids” uit de kist B. (Op 
ACHTERKANT opsomming namen dokters 
uitwendige en inwendige ziekten.)

1398 04/01/1808 599 - BG meldt aan de prefect dat zij de 
dienst van het militair ziekenhuis niet meer 
kunnen verzekeren wegens geldgebrek. 

1399 09/01/1808 600 - BG verhaalt aan de prefect het leven en 
de geschiedenis van de twee begijnhoven en 
het Bijlokeklooster. Aantallen, intreding, re-
gels, werkdag enz (4 blz).

1400 09/01/1808 601 - BG schrijft aan de prefect over de toe-
zending van een dubbel van de jaarinkomsten 
en uitgaven en de uitbetaling van de op-
brengst van houtkap.

1401 12/01/1808 602 - BG schrijft aan Perrussel, belast met 
de inspectie van de zeemachtziekenhuizen 
te Antwerpen in verband met terugbetalingen 
van voorschotten voor behandelde marinesol-
daten.

1402 15/01/1808 603 - BG stuurt aan de conseiler général 
d’administration des hospices et secours du 
premier arrondissement du dept de la Dyle 8 
”bordereaux primitifs” om aangepast te wor-
den. (Op ACHTERKANT tableau qui règle le 
service des officiers de santé An 6)

1403 15/01/1808 604 - BG bedankt de Antwerpse BG voor het 
innen van haar mandaten.

1404 16/01/1808 605 - BG schrijft aan de bisschop van Gent 
over het legaat van Quintine van de ..dre dd 
6/02/1694. De verplichting om dagelijks een 
mis te hare herdenking op te dragen is na-
gekomen tot 1774. Daarna was geen enkele 
priester nog bereid om dit tegen de geboden 
som uit te voeren. 

1405 18/01/1808 606 - BG maakt Papeleu , Rode Lijvekens, er 
attent op dat hij de uittredingsgratificatie zoals 
aan Françoise Franck, niet voor het besluit 
van BG nog te betalen. 
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1406 18/0/18081 607 - BG meldt aan Augustin Colens, eco-
noom van het Zwakzinnigengesticht dat zijn 
onderneming eindigt op 1 maart.

1407 18/01/1808 608 - BG vraagt de prefect om niet in te gaan 
op de onterecht openbare verkoop van een 
stuk grond bij de Coupure bezet door Antoine 
Erffelinck en afkomstig van het voormalige 
Sint-Veerlekapittel. 

1408 25/01/1808 Brief van BG
1409 01/02/1808 609 - BG schrijft aan P.E. Wauters hoofdge-

neesheer over de aankoop van een pot honig 
“baril de miel”.

1410 02/02/1808 610 - BG vraagt aan drie schooldirecteuren en 
econoom Blaton Ant. Om bloemen op het graf 
te gaan gooien van de vader van de burge-
meester. De begrafenis is in de Sint-Michiels-
kerk om 10 uur. Ook enkele leerlingen worden 
meegevraagd. 

1411 16/02/1808 611 - BG vraagt aan P.E. Wauters hoofdge-
neesheer om inlichtingen over de gang van 
zaken van de cours d’instruction médicale. 

1412 03/02/1808 612 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van het werk gepresteerd door de leerlingen 
van de scholen in 1907.

1413 03/02/1808 613 - BG vraagt de kapitein commandant van 
de reservecompagnie van het Schelde dept. 
de overzichten van in 1907 behandelde solda-
ten te willen tekenen. 

1414 08/02/1808 614 - BG stuurt aan de prefect een staat met 
de kassituatie van het 4e trim 1807.

1415 08/02/1808 615 - BG schrijft aan Bruggheman econoom 
van de Bijloke dat het verbruik van koffie 
beperkt wordt op 10£/maand. Deze hoeveel-
heid is bestemd voor de ziekenzusters die ’s 
nachts werken.

1416 12/02/1808 616 - BG schrijft aan de prefect van het Leie 
dept om aan De Zutter het mandaat mee te 
geven ter vergoeding van de fout gelopen 
betaling dor Guill Naessens.

1417 12/02/1808 617 - BG schrijft aan B.F. & I.F. Van Hecke, 
inspecteurs van de landgoederen te Ste-
kene over de gevolgen van de orkaan dd 
15/01/1808 en het ondergelopen land.



BG 53: Briefkopieën

1418 12/02/1808 618 - BG schrijft aan M.M. De Meulenaere, 
Blauwe Meisjes, dat Françoise de Jonghe, die 
lijdt aan ongeneeslijke scrophulose, door Wel-
dadigheid zal geplaatst worden bij de zusters 
van liefde.

1419 17/02/1808 619 - BG stuurt aan de prefect de uitgavenlijst 
voor de vondelingen en verlaten kinderen 4e 
trimester 1807.

1420 18/02/1808 620 - BG schrijft aan Des Roches, inspecteur 
van Waters en Bossen over de uitrusting en 
bewapening van de boswachters.

1421 24/02/1808 621 - BG meldt aan de prefect dat 3 interne 
leerlingen de cursus Instruction médicale met 
een toelage van 400 fr/jaar volgen. Wij weten 
niet of er externen zijn. Ook hebben wij op uw 
voorstel 400 fr gegeven aan de heren profes-
soren voor de kosten van … en verwarming 
deze winter. Of de cursus vlot en correct 
verloopt kunnen wij niet melden omdat wij 
er niemand hebben binnen deze school met 
deze opdracht. Misschien is de aanstelling 
van een commissaris gekozen uit de leden 
van BG een mogelijkheid om op een correcte 
manier te kunnen rapporteren.

1422 18/02/1808 622 - BG schrijft aan de prefect dat zij de 
petitie van Augustin Colens, aannemer van 
het zwakzinnigengesticht, gelezen hebben. 
Deze wil dat we op ons besluit terugkomen 
om de aanneming aan de directeur van de 
zusters van liefde tegen dezelfde voorwaar-
den en prijs. De zusters van liefde zijn beter 
dan mannen in dit geval. Dat zijn familie deze 
functie al 70 jaar vervult, is geen argument. (2 
documenten aan elkaar gekleefd)

1423 20/02/1808 623 - BG meldt aan E.J. Dullaert de Rynck 
dat 7619 fr met een jaarinterest van 314,77 fr 
onvoldoende is om 2 personen te plaatsen in 
het Oudmannengesticht. De jaarkost bedraagt 
380,96. BG wil ze opnemen als hij het verschil 
jaarlijks wil bijpassen. Enkel dan wordt de 
schenking aanvaard.
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1424 20/02/1808 624 - BG schrijft aan De Rynck, overste van 
het Kleine Begijnhof dat ze een huis, T, nr 37, 
verhuurt en het geld opstrijkt. Dit is onwette-
lijk.

1425 22/02/1808 625 - BG schrijft aan Dominique De Vos, 
ex-notaris te Aalst, dat BG het erfdeel van 
de rente op 500 gulden op een kapitaal ten 
laste van François d’hoye te Meilegem opeist 
wegens de opname van Coleta en Maria Van 
Hauwe, zwakzinnigen.

1426 24/02/1808 626 - BG vraagt aan Van Wambeke inspec-
teur , Zoutstraat, Aalst, om twee kwitanties 
voor BG te willen innen. 

1427 24/02/1808 627 - BG schrijft aan de Broglie, bisschop, dat 
hij uitgenodigd wordt op een buitengewone 
vergadering. 

1428 25/02 628 - BG meldt aan Aug Colens, econoom 
van het Vrouwengekkenhuis, dat ze commis-
sarissen benoemd hebben voor de installatie 
van de zusters van liefde in zijn instelling.

1429 26/02/1808 629 - BG schrijft aan Verstraeten penning-
meester van de Cappellepolder dat er te veel 
vergaderingen zijn en dat de commissarissen 
die gestuurd worden deze reiskosten moeten 
betalen. BG stelt voor om C. J. Kervijn Vol-
kaersbeke lid van BG te laten aannemen door 
de vergadering. 

1430 27/02/1808 630 - BG schrijft aan Gegnet, directeur van 
de Keizerlijke goederen, dat de prefect BG 
definitief in het bezit heeft gesteld van een 
stuk grond te Ertvelde, voormalig bezit van 
OLV Sint-Pieters te Gent en bezet door Josse 
Standaert die het pacht van weduwe Arnault 
de Beule. 

1431 03/03/1808 631 - BG schrijft aan de leden van de algeme-
ne raad van het bestuur van de godshuizen 
en hulpverlening van het 1e arrondissment 
van het dept Dijle over de reden van de ver-
nieuwing van de inschrijving van een aantal 
“bordereaux”.
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1432 10/03/1808 632 - BG stuurt aan de prefect een voorstel 
van lastenboek voor de verhuur van stads-
woningen en fabrieken afhangend van BG. 
(zonder lastenboek)

1433 11/03/1808 634 - BG schrijft aan De Meulenaere, vica-
ris general en directeur Blauwe Meisjes, dat 
ze deze keer uitzondering willen maken met 
betrekking tot Marie Bernardine de Rycke, 
gehandicapte. Het komt aan BG toe om te be-
palen wie toegelaten wordt en wie ontslagen.

1434 12/03/1808 635 - BG schrijft aan De prefect dat uit het 
testament van J. Plle van den Eynde blijkt 
dat ze niet aan BG maar aan iedere arme 
ouderling(e) 2 fr schenkt. 

1435 14/03/1808 636 - BG schrijft aan de burgemeester dat hij 
de kapel van het Sint-Jan in d’Olie kan gebrui-
ken tegen 20,50 fr/maand huur.

1436 14/03/1808 637 - BG meldt aan Bouchel, geneesheer van 
het militair hospitaal, dat de bevolking aldaar 
zo gedaald is dat hij overbodig is en mag 
opstappen.

1437 16/03/1808 638 - BG schrijft aan Durieux notaris te Kor-
trijk, dat de toegestuurde “bordereaux” inge-
schreven moeten worden.

1438 17/03/1808 639 - BG bedankt de prefect omdat hij ak-
koord gaat met het voorstel om Van der Hae-
gen als commissaris te benoemen die de 
gang van zaken van de cursus geneeskunde 
volgt. 

1439 18/02/1808 640 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
van Waters en Bossen, toestemming voor 
houtkap, omdat ze te Waarschoot een brug 
moeten herbouwen in een bos toebehorend 
aan het voormalige Sint-Jans in d’Olie. Daar-
toe zijn 12 eiken nodig. (waarvan 4 in het bos 
dit les dix mesures, ? de 10 gemeten? En 8 in 
“dit, le bois de plantis”)

1440 21/03/1808 641 - BG schrijft aan N. Versturme te Gent, 
dat hij zo snel mogelijk het lokaal van de brou-
werij moet verlaten, omdat men de brouwerij 
van de Bijloke wil heropstarten.
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1441 24/03/1808 642 - BG vraagt aan Perrussel, commissaire 
rapporteur de la Marine te Antwerpen, dat 
augustus 1807 nog steeds niet betaald is en 
dat een andere bedrag geen betrekking heeft 
op betalingen voor de behandeling van zeelie-
den.

1442 25/03/1808 643 - BG schrijft aan de commissaire ordon-
nateur de la 24e division militaire te Brussel 
over een fout in de berekening van een terug 
te betalen bedrag.

1443 26/03/1808 644 - BG vraagt aan J. De Wilde dat hij zijn 
claim op goederen die zich nog in het voorma-
lige Sint-Antonius bevinden, moeten staven. 

1444 26/03/1808 645 - BG sympathiseert met Van Hecke, 
inspecteur van BG goederen, naar aanleiding 
van de overstroming van de zee in de Stop-
peldijk. Zij keuren zijn beleid goed.

1445 26/03/1808 646 - BG stuurt aan de prefect een obligatie.
1446 04/04/1808 647 - BG stuurt aan de prefect een verslag 

over de toestand van de godshuizen.
1447 12/04/1808 648 - BG schrijft aan P.E. Wauters, hoofd-

geneesheer, dat De Blocq de overleden La 
Bricque opvolgt en dat er een nieuwe adjunct 
chirurg nodig is. Wil hij een keuze maken uit 
Van de Casteele, A. Taminiau en E. Verbeeck.

1448 19/04/1808 649 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Winkel dat het kind van de in zijn gemeente 
overleden vrouw totaal niet ten laste komt van 
BG. Hij moet zich richten tot Weldadigheid 
van zijn gemeente of die van zijn geboorte-
plaats

1449 20/04/1808 650 - BG schrijft aan J.Bte Raemaut, uurwerk-
maker te Gent, dat hij bij het verlaten van de 
huurwoning zaken heeft meegenomen en het 
huis in een zeer slechte staat heeft achterge-
laten. (Op ACHERKANT van nr. 646-651 debi-
teurensituatie verhuurde woningen, gronden) 

1450 21/04/1808 651 - BG schrijft aan de prefect dat Anne Ma-
rie Welbegeirt, aanval razernij, opgenomen is 
in het Vrouwenzothuis op kosten van de stad 
Geraardsbergen.
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1451 26/04/1808 652 - BG bevestigt aan De Meulenaere dat 
zijn in/uitgavenrekening goed is gekeurd en 
betaling volgt.

1452 29/04/1808 653 - BG schrijft aan P.J. De Smet, pen-
ningmeester van Sint-Jan en Bentille Polder 
te Maldegem dat “zij geresolveert hebben 
de zelve vergaederinge bij F. Hacquaert tot 
Sint-Laureyns niet bij te woonen, om alzoo 
te vermeyden de onkosten die uyt diergelijke 
voyagien tot naedeel van den armen moeten 
resulteren”. 

1453 29/04/1808 654 - BG vraagt aan Vervier en Van Lokeren, 
geneesheren, om in het zwakzinnigengesticht 
Bourgeois en Malingreau te onderzoeken.

1454 02/05/1808 655 - BG stuurt aan de prefect de kassituatie 
van het 1ste trimester.

1455 09/05/1808 656 - BG stuurt aan L. Papeleu en M. M. De 
Meulenaere een kopie van het besluit in ver-
band met de redenen tot uitsluiting of wegzen-
ding van leerlingen. (Op ACHTERKANT lijstje 
met pachters)

1456 09/05/1808 657 - BG stuurt aan de prefect de staat met 
uitgaven gedaan gedurende het eerste trimes-
ter voor de vondelingen en verlaten kinderen.

1457 01/04/1808 658bis - BG bedankt P.R. Wauters, hoofd-
geneesheer, voor de aankoop van een baal 
zoethout (balle bois de reglisse). 

1458 05/1808 658bis - BG stuurt aan de prefect een lijst met 
problemen en oplossingen voor de werking 
van de cursus geneeskunde, aanstelling van 
een lijkenvoorsnijder (prosecteur de cadavres) 
600 fr/jaar, zaalknecht voor het aansteken 
van het licht en de verwarming, ruimen van de 
anatomische zaal tegen 400fr/jaar, … 4 blz

1459 13/05/1808 659 - BG stuurt aan burgemeester het inge-
vulde budgetvoorstel voor 1809. 

1460 13/05/1808 660 - BG schrijft aan P.J. Verbruggen te Sint 
Lievens Houtem over pachter D’Haemer en 
de lokale gebruiken die door de Code Napo-
leon zijn gehandhaafd gebleven in verband 
met prijzen, pachten enz. 2 pp. 
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1461 17/05/1808 661 - BG schrijft aan Silvestre Van Haute, ca-
baretier à l’enseigne de l’aigle, rue dite Nieuw-
land dat ze vernomen hebben dat hij planken 
legt over de waterloop achter zijn huis, zodat 
men makkelijk toegang krijgt tot het terrein 
van het Sint-Jacobsgodshuis (on s’en sert 
pour venir enlever nos arbres fruitiers). 

1462 17/05/1808 662 - BG stuurt antwoorden op de brieven 
van MM De Meulenaere en meldt dat in de 
Blauwe Meisjes de kinderen F. Verleyen, J. 
Dore, F.L. Dusellier, J. Th. Rogghe en C.F. 
Slok aangenomen zijn. 

1463 19/05/1808 663 - BG schrijft aan L. Papeleu, Rodelij-
vekens, dat ze vernomen dat een leerlinge 
besmet is met schurft (écrouilles, scrufilae) en 
dat voorzorgsmaatregelen tegen deze aanste-
kelijke ziekte nodig zijn. 

1464 19/05/1808 664 - BG schrijft aan de commissie van Ger-
aardsbergen om inlichtingen over de dochter 
van Batth?, officier de santé, die hij voorstelt 
om naar Parijs gestuurd te worden om daar 
opgeleid te worden tot vroedvrouw. 

1465 20/05/1808 665 - BG vraagt aan de prefect om toestem-
ming te krijgen om de erfenis te aanvaarden 
gedaan door Jeann Petronille van den eynde, 
echtgenote Gaspard Rollier, die 2 fr geeft aan 
alle ouderlingen (m/v) van Sint-Antonius en de 
Bijloke. Totaal goed voor 400 fr.

1466 23/05/1808 666 - BG schrijft aan Weldadigheid van Oos-
terzele dat ze de betrokkene willen opnemen 
in het ouderlingengesticht tegen betaling van 
163,26 fr (90 florijnen Brabants).

1467 28/05/1808 667 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat er te veel koffie wordt gedronken 
en dat het verbruik moet beperkt blijven tot 10 
pond per maand, gelet op de duurte van dit 
product.

1468 01/07/1808 668 - BG vraagt aan de prefect toestem-
ming om de hypothecaire inschrijving te laten 
schrappen op de bezittingen van Pierre Abra-
ham van Loo, cabaretier ten gunste van Jacq 
Lammens, advocaat, die een aantal huizen 
van van Loo heeft verworven. 
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1469 01/07/1808 669 - BG schrijft aan J.F. Vispoel, econoom 
van het militair ziekenhuis, over het rond-
schrijven (2/05) in verband met de manier 
waarop over de bezittingen van overleden of 
gevluchte militairen moet worden beschikt. 
Ook moet er zo vlug mogelijk een register 
komen waarin wapens, kleding, geld en bezit-
tingen worden geregistreerd bij opname.

1470 02/06/1808 670 - BG schrijft aan de prefect dat ze geen 
enkele kandidate hebben voor de cursus 
vroedvrouw te Parijs die ze wettelijk moeten 
sturen en betalen.

1471 02/06/1808 671 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde de opname/vertrekbriefjes 
van gevangen Pruisische soldaten in dienst 
van Nederland 

1472 03/06/1808 672 - BG vraagt aan de burgemeester inlich-
tingen over een meisje (enfant femelle qui 
exitait au Dépôt de la ville) waarvan de vader 
overleden is, dat opgenomen moet worden 
(en nourrice à la campagne), maar waarvan 
de naam, geboorteplaats, datum enz niet 
weet.

1473 08/06/1808 673 - BG vraagt aan de prefect (idem verhaal 
nummer 672) wat hen te doen staat met dat 
meisje.

1474 11/06/1808 674 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Zeveneken dat Gilles François Verschraegen 
niet kan opgenomen worden omdat hij geen 
Gents burger is. Als Weldadigheid van Zeve-
neken 1,46 fr (16 sols Brabants) wil betalen 
per dag kunnen ze hem opnemen.

1475 11/06/1808 675 - BG schrijft aan Versturme dat ze hem 
met alle rechtsmiddelen zullen uitzetten uit 
de Bijloke als hij binnen de veertien dagen de 
plaats niet ontruimd heeft. (Op ACHTERKANT 
iets over een geschil tussen pachters en de 
magistraten van de stad (Veurne) en kasselrij 
in verband met het wegnemen van alcohol 
(eaux de vie) jenever uit de cantine van de 
Domeinen die naar verluidt te dicht bij de stad 
staan)
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1476 13/06/1808 676 - BG meldt aan Dellafaille, directeur van 
Ouderlingengesticht voor mannen dat Frans 
Colpaert als overtallige wordt opgenomen en 
dat zijn familie 100 gulden per jaar betaalt. 

1477 13/06/1808 677 - BG verwijt Vanden Bossche, inspecteur 
te Steenhuize, dat hij de belangen van de 
pachters van BG niet ondersteunt.

1478 16/06/1808 678 - BG herinnert Salomon, comm. des guer-
res, eraan dat ze akkoord gaan met de oprich-
ting van een hospitaaldepot (depot hospitalier) 
te Eeklo. BG heeft Vispoel belast met het 
bestuur ervan.

1479 18/06/1808 679 - BG schrijft aan de prefect dat ze na rijp 
beraad over de klacht van de Meulenaere, 
directeur van de Blauwe Meisjes, besloten 
hebben om geen externe lesgever meer te 
gebruiken, nu deze zijn ontslag heeft gege-
ven, en een van de meisjes (zuster?) die er 
werkt dat (lezen en schrijven) te laten doen. 
BG zal dan een vergoeding van 300 fr/jaar 
aan de directeur geven.

1480 18/06/1808 680 - BG schrijft aan de prefect dat ze ver-
moeden dat het loon van de opgenomen jager 
niet toereikend zal zijn om de 82 c. per dag 
voor zijn onderhoud te betalen. Wil de prefect 
met de Majoor een regeling treffen om het 
verschil te dekken.

1481 20/06/1808 681 - BG roept de hulp in van Lemnander 
(sic), plaatsvervangend burgemeester, om 
de oude tucht weer in te voeren. Vastgesteld 
is dat Kulders zonder verlof van de speciale 
commissaris of de econoom zich buiten de 
poorten begeven in het bijzonder op maandag 
en de eerste zondag van de maand om er de 
herbergen (cabarets) en verdachte huizen 
te bezoeken, waar ze zich bezatten en hun 
gezondheid ondermijnen. Dat gebeurt vooral 
buiten de Antwerpse poort, maar ook in de 
cabaretten en ontuchthuizen binnen de stad. 
Velen komen dan dronken terug en veroor-
zaken rellen zoals op 13 juni jl. (een van de 
reden om buiten de stad te gaan is om op het 
platteland te gaan werken)
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1482 20/06/1808 682 - BG bedankt de bestuurder (régent) van 
de Kulderschool voor zijn inspanningen om de 
uitspattingen van 13 juni te onderdrukken en 
te bestraffen. BG betreurt het (nous sommes 
fâchésde vous devoir dire) dat de Magistraat 
de sureté op hoger bevel de zaak naar zich 
heeft toegetrokken, vooral omdat “les mutins 
ont méconue et matraitée l’autorité supéri-
eure. Nous tramblons (sic) que la Loi va att-
eindre les coupables et quelle les punira dans 
toute sa rigueur. Quelques chefs sont déjà 
sous la glaive vengeur du Crime. … puisque 
la police est chargé de pousser ses recher-
ches avec vigeur pour découvrir le fil de cette 
trame abominable“.

1483 22/0/18086 683 - BG meldt aan de prefect dat ze de som 
voor de verzorging van de soldaten in de zo-
mer van 1807 niet ontvangen hebben, omdat 
de betrokken officier de papieren niet meer 
vindt.
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1484 24/06/1808 684 - BG beschrijft voor de prefect wat er zich afge-
speeld heeft op 13 juni in de Kulderschool. (4pp). De 
school is opgedeeld in twee klassen, kinderen onder 
de 12-13 jaar en de ouderen. De jongsten mogen niet 
buiten komen en leren lezen, schrijven en weven (filer). 
De ouderen gaan werken bij een leermeester. Op 12 
juni stelt de econoom vast dat een achttal ouderen op 
weg naar de mis hun kledij gewijzigd hadden; de recht-
opstaande boord (collet) van hun kledij (habit et veste) 
was vervangen door een platte boord. ’s Anderendaags 
13 juni, werd hij tijdens het eten (l’heure du repas) 
aangepakt door twee leerlingen die hem verweten dat 
de reglementbepalingen (arrêtés) niet door BG maar 
door hemzelf bedacht waren. Dezelfde dag nog zijn de 
leerlingen in plaats van zich naar het werk te begeven 
roepend en scheldend en gewapend met stokken door 
de stad en de voorgeborchten getrokken. ’s Avonds 
tegen 20.30 uur zijn vier leerlingen dronken teruggeko-
men. Op de binnenkoer hebben ze gezongen en wilde 
bewegingen gemaakt (gesticuler) Na de soepbedeling 
vroegen ze een onderhoud met de econoom, die hen 
liet weten dat ’s anderendaags te willen doen. Daarop 
zijn naar de keuken getrokken die toegang geeft tot 
het kwartier van de econoom. De knecht die hen dat 
wilde beletten is van de trappen gesleurd. Twee andere 
knechten hebben willen helpen, maar werden met ste-
nen bekogeld. De deur werd ook met stenen bekogeld 
zodat het slot is stuk gesprongen. De econoom had 
ondertussen de politiecommissaris Volbracht laten 
roepen, die met een sergeant is komen opdagen en 
hen heeft trachten te bepraten. Ze hebben hem uitge-
lachen zijn met tegels (pavés) beginnen gooien in de 
ruiten van het kwartier van de econoom. Daarop riep 
de commissaris de brandweer op, die eveneens met 
stenen werd bekogeld. Ondertussen was de adjunct-
burgemeester Limnander opgedaagd met 20 man. Hij 
eiste dat ze zich verspreidden en een voor een bij hem 
kwamen, wat geweigerd werd. Met wapengeweld heeft 
hij hen dan laten knevelen en er 55 laten afvoeren naar 
het maison de dépot tegen 23.30 uur. ’s Anderdaags 
volgde een ondervraging. De minst schuldigen werden 
vrijgelaten. De acht leiders bleven aangehouden. De 
Magistrat de surété, (onderzoeksrechter), heeft een 
aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd en hen 
laten afvoeren naar het maison d’arrêt. 

1485 24/06/1808 685 - BG vraagt aan de capitaine comman-
dant de la compagnie de réserve départe-
mentale de l’escaut, om de overzichten van 
de behandeling van soldaten in 1807 terug te 
sturen. 

1486 27/06/1808 686 - BG meldt aan J. De Vuyst te Herzele 
dat J.F. Van Caneghem de prijzije (prijzen der 
pachters regt) zal komen doen. 
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1487 27/06/1808 687 - BG schrijft aan J.F. Van Caneghem in 
verband met zijn expertise die hij moet doen. 
J. De Vuyst heeft Mabielle ad hoc aangesteld. 
(Op ACHTERKANT brief van P. A. Blaton aan 
Lammens in verband met aankoop van 36 
zakken graan en aardappelen.)

1488 28/06/1808 688 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Caneghem dat een vader met een 7-8 jarig 
meisje is opgeleid, maar voor zijn ondervra-
ging in het maison de depot al was overleden. 
Vermoedelijk is het meisje geboren in Cane-
gem.

1489 28/06/1808 689 - BG schrijft aan Dellafaille J. directeur. 
Oudemannengesticht, dat ze besloten hebben 
Antoine François de Keystere, 76 jaar, op te 
nemen.

1490 29/06/1808 690 - BG schrijft aan Salomon, comm. des 
guerres, sous-inspecteur aux revues, dat 
verwonderd zijn dat het hospitaaldepot (de-
pot hospitalier) te Eeklo niet voldoet. Het was 
nochtans door de HH Vispoel, de secretaris 
van de onderprefect en de officier de santé 
goed bevonden. Men mag niet vergeten dat 
het eigenlijk een tussenstop is tussen het 
eiland Cadzand en Gent en daar dus niet alle 
voorzieningen noodzakelijk zijn. BG kan geen 
bijkomende uitgaven voor Eeklo op zich ne-
men. In feite moet Eeklo die dragen omdat de 
bewoners aldus geen zieke militairen in hun 
huis moeten opnemen. BG kan niet akkoord 
gaan met een overbrenging van het depot te 
Eeklo naar het voormalige Recollettenkloos-
ter. 
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1491 02/07/1808 691 - BG schrijft aan de prefect over de ver-
vanging van de Moerloose, conciërge van de 
instelling van de voormalige Alexianen. Triest 
wil de dienst van dit tehuis laten doen door 
drie leden van deze lekenbroedervereniging 
die thans met succes ons ouderlingengesticht 
bedienen. Er zijn evenwel twee hindernissen. 
Triest heeft geen fondsen die hij aan de broe-
ders kan voorschieten en BG mag en kan dit 
evenmin. De tweede hindernis zijn de herstel-
lingen aan het gebouw dat in geen 12 à 14 
jaar niet meer onderhouden is. 

1492 02/07/1808 692 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Rode-
lijvekens, dat naar aanleiding van het ontslag 
van Westerlink, leraar, hij iemand uit de groep 
van de “filles dévotes” mag aanduiden om te 
leren lezen, schrijven en spellen. Bij gebrek 
aan een interne kracht die bekwaam is en 
daar tijd voor heeft, mag hij iemand die ge-
schikt aantrekken. 

1493 04/07/1808 693 - BG stuurt aan Boone, hoofdgeneesheer 
en Muyshondt, hoofdchirurg, een kopie door 
van een brief van de Minister directeur van de 
oorlogsadministratie.

1494 09/07/1808 694 - BG vraagt aan Perussel, belast met de 
inspectie van de zeemacht te Antwerpen, een 
duplicaat van het mandaat tbv 5,40 fr. 

1495 09/07/1808 695 - BG meldt aan D’Aoust, rue bonne nou-
velle nr 11, te Parijs, dat er nog een post van 
2,20 fr te betalen valt.

1496 09/07/1808 696 - BG vraagt BG te Antwerpen om voor 
hen 3 mandaten te willen innen. 

1497 13/07/1808 697 - BG meldt aan Dellafaille, directeur. 
Ouderlingengesticht dat ze Baudouin Jacques 
Periez hebben laten opnemen. 
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1498 16/07/1808 698 - BG schrijft aan Papeleu, dat ze opge-
togen zijn met het voorstel van de “soeurs 
morales” om te zorgen voor de opleiding, le-
zen, schrijven en spellen in de Rodelijvekens. 
Het gaat niet om een nieuwe verplichting voor 
nieuwe leden. Bovendien staat BG toe dat er 
voortaan 12 leden in de Rodelijvekens mogen 
werken, inclusief novicen en zieken. Ook is 
er een oplossing voor de priester die missen 
komt lezen. Een deel van het loon van de 
voormalige externe leraar mag hier aan be-
steed worden. 

1499 18/07/1808 699 - BG schrijft aan Cornelis econoom van 
de Kulders dat hij onmiddellijk Pieter Crosette, 
verpleger in de Kulders, moet ontslaan.

1500 18/07/1808 700 - BG vraagt aan Wauters hoofdgenees-
heer om voor hun rekening een vat honing te 
kopen.

1501 22/07/1808 701 - BG schrijft aan Emanuel Dullaert De 
Rynck dat de twee voorgestelde personen 
voorlopig opgenomen worden in het hospice 
de Miséricorde in het kader van de stichting 
van wijlen Mevr A. Geerbrant weduwe Pisou-
lit(?) en tegen betaling van 380,96 fr per jaar. 

1502 21/07/1808 702 - BG schrijft aan Ferdinand baron de Mul-
ler, agent … te Wenen, dat ze tevreden zijn 
dat hij de uitbetaling van de interesten heeft 
bekomen en ook dat hij wacht met ons het 
geld toe te sturen tot de wisselkoers beter is 
geworden. 

1503 23/07/1808

23/07/1808

703 - BG schrijft aan Roels, advocaat te 
Brugge, dat hij alle papieren in de zaak Triest 
moet teruggeven aan de koster (bedeau) van 
de OLV kerk, die hem zijn honorarium zal 
betalen.
704 - BG schrijft aan Pre De Zutter, koster van 
de OLV kerk te Brugge, dat hij kennis moet 
nemen van de inhoud van de brief gericht aan 
advocaat Roels, en zich ernaar conformeren. 
Na ontvangst van alle papieren moet hij ze 
per bargie in een verzegeld pakket aan BG 
sturen. 
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1504 23/07/1808 705 - BG schrijft aan J. Carion, pleitbezorger 
bij de burgerlijke rechtbank van het arrondis-
sement Eeklo dat d’Haese accoord gaat met 
de voorstellen. Er is reeds een voorschot 
door hem betaald met de belofte het saldo te 
voldoen. Zijn onterechte betalingen aan de 
ontvanger van Domeinen moeten we kunnen 
terugkrijgen.

1505 28/07/1808 706 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Geraardsbergen dat de wettelijke stukken die 
staven dat Marie Welbegeirt in het zwakzin-
nigengesticht mag worden opgenomen, niet 
meegestuurd zijn. 

1506 30/07/1808 707 - BG stuurt aan keizerlijk notaris Durieu te 
Kortrijk, een mandaat van 77,80 c afgeleverd 
door de prefect van departement Leie aan 
onze prefect.

1507 02/08/1808 708 - BG schrijft aan weduwe Buyse dat de 
notaris en de commissaris bij haar langs ko-
men om de akte te verlijden.

1508 02/08/1808 709 - BG schrijft aan De Meulenaere en aan 
Papeleu dat de prijsuitreiking volgende dins-
dag plaats heeft. 

1509 02/08/1808 710 - BG vraagt de burgemeester om op 
verzoek van de prefect aanwezig te zijn op de 
prijsuitreiking maandag in de Kulders, dins-
dag in de Blauwe Meisjes en woensdag in de 
Rodelijvekens.

1510 06/08/1808 711 - BG vraagt aan JB Apers dat hij de op-
brengst van de verkoop van de goederen van 
Marie Slimbroek niet mag vervreemden zon-
der hun toelating.

1511 06/08/1808 712 - BG vraagt aan Boucket, geneesheer, 
om in het militair ziekenhuis te blijven verder 
werken tegen dezelfde voorwaarden.

1512 08/08/1808 713 - BG schrijft aan D’Haene Steenhuyse 
dat hij de werken aan de hoeven te Wetteren, 
Aaigem en Zonnegem mag laten uitvoeren.
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1513 11/08/1808 714 - BG schrijft aan Caroline Merry begijn 
in het Groot Begijnhof dat Zijne Majesteit de 
Keizer én Koning zich verwaardigd heeft haar 
aanbod van 14/07/1807 te aanvaarden. Op 
13/08 wordt de akte verleden voor notaris 
Raman, rue basse.

1514 13/08/1808 715 - BG schrijft “aen den eerzaemen Broeder 
Antonius Blaton, econome van het oude-man-
nekens huys binnen Gent”, dat de negende 
persoon die hij aangenomen had “voor het 
doen van den dienst in het huys aan Ue toe 
betrouwd”, “bij het ontfangen deezen … weg-
gezonden” moet worden.

1515 17/08/1808 716 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Ca-
therine Van Loo weggezonden wordt uit 
Rodelijvekens wegens behept met “écrouel-
les” (scrofulae) (schurft) naar de zusters van 
Liefde op kosten van BG. 

1516 17/08/1808 717 - BG schrijft aan L. Papeleu, Rodelijve-
kens, dat de aandoening van Catherine Van 
Loo en Marianne Interynk enkel bij Van Loo 
zo is dat ze opgenomen moet worden bij de 
zusters van liefde. Interynks aandoening is 
nog onvoldoende kwaadaardig en kan moge-
lijk nog genezen. Enkel al ook zij er slecht aan 
toe is kan ze naar de zusters van liefde. 

1517 17/08/1808 718 - BG schrijft aan de directeur “des domai-
nes impériaux à Bruges” dat de receveur des 
domaines te Kortrijk enkel het mandaat wil 
uitbetalen mits BG een bevestiging en bevel 
van de directeur kan overleggen.

1518 17/08/1808 719 - BG schrijft aan Robinet commissaire 
ordonnateur de la 24eme division militaire 
te Brussel dat ze in plaats van 8000 slechts 
6000 frs hebben ontvangen voor de verzor-
ging van de zieke militairen. Indien niet meer 
geld, valt de werking stil.

1519 18/08/1808 720 - BG schrijft aan J. Bruggeman, fabri-
quant d’étoffes de laine hors de la porte de 
Bruges 18°.
Dat de verkoop van het huis eigendom van 
weduwe Haes te Zeveneken volgende mer-
credy om 9 uur plaats heeft.
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1520 31/08/1808 721 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor de vondelingen en verla-
ten kinderen. De kosten belopen 5860,51 fr.

1521 01/09/1808 722 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
De witte de waterloop uitgebaggerd heeft die 
loopt zijn goed en de Rodelijvekens, en de 
modder op het deel van BG heeft gestort om 
de kosten te drukken. BG vraagt dat de water-
loop opnieuw gebaggerd wordt op kosten van 
De Witte.

1522 01/09/1808 723 - BG vraagt aan De Meulenaere en Pa-
peleu om de heer De Clercq, schrijver (maitre 
d’écriture) alle hulp te verlenen bij het opstel-
len van de gedetailleerde beschrijving van alle 
religieuze gemeenschappen te Gent. Daarbij 
zijn kleurenplaten nodig met de costumen van 
vroeger en nu, evenals die van de leerlingen.

1523 03/09/1808 724 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de aantallen opname in en ontslag uit het 
ziekenhuis evenals de kassituatie.

1524 06/09/1808 725 - BG stuurt aan de prefect een nieuw dos-
sier voor de aanbesteding van de onderne-
ming van Vispoel, die bijna ten einde is.  

1525 07/09/1808 726 - BG schrijft aan Della faille, directeur van 
het ouderlingengesticht dat J.B. Vlaminck, Ph. 
J. Facq, Jerome J. Spillemaeckers opgeno-
men worden.

1526 08/09/1808 727 - BG meldt aan de commissaris van de 
Oorlog dat ze het niet zien zitten om een bij-
huis van 2 à 300 zieken op te richten. Doordat 
er weinig werk is in de fabrieken wegens de 
maritieme oorlog is het lokaal in de Bijloke 
niet meer beschikbaar. 

1527 13/09/1808 728 - BG stuurt aan de prefect de antwoorden 
op zijn vragen. 1) het vrouwengekkenhuis 
kan makkelijk 65 personen herbergen 2) de 
schulden van de Bijloke belopen 8728,23 voor 
de installatie van BG, 3227,21 boekjaren voor 
1808, 16.258,57 lopende = 28.214,01 3) de 
dagprijs in de winter bedraagt 1,45 fr en 1,27 
fr in de zomer 4) opbrengst van de polders 5) 
De Blauwe meisjes werd opgericht in 1620 6) 
…7) … 8) …9) … 10) Visitatie … 11) Marollen 
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1528 15/09/1808 729 - BG schrijft aan Aubert, hoofdingenieur, 
dat ze graag de “grès de rébut” afkomstig van 
de wegwerkzaamheden zouden ontvangen. 
(Op achterkant Rapport nr. 26 over 1) Pieter 
Alleijn die van de spinnerij is weggelopen en 
door de commissaris ’s anderdaags is terug-
gebracht naar de school. 10 augustus. 2) 
Joannes de Metter, Hironomus Tricot, Guielle 
Dagliar, Joannes rijschoot, op 8 aug. “be-
vonden door den commissaris volbragt in de 
herberge geseyd het papegaeytjen over de …
brugge, speelende met de klanten om 8 uren 
smorgens en sijn door den seven commissa-
ris en sijne bediende gebragt naer de schole”.

1529 15/09/1808 730 - BG meldt aan Dellafaille dat Pre De 
Meyer in het ouderlingengesticht is opgeno-
men.

1530 24/09/1808 731 - BG stuurt aan de burgemeester de uit-
gavenstaat van het maison d’accouchement 
(moederhuis).

1531 24/09/1808 732 - BG schrijft aan Catherine Peruchet, hos-
pitalière in het Sint-Jakobsgodshuis dat het 
verboden is om familie te laten logeren.

1532 30/09/1808 733 - BG meldt aan Salomon, comm. des 
guerres, dat Gilbert, chef armurier (hoofd 
wapenmaker) van het bataillon te Vlissingen 
opgenomen is in het zwakzinnigengesticht 
(hospice des furieux).

1533 01/10/1808 734 - BG schrijft aan Vander Haeghen, voor-
zitter école de médecine, om een examen uit 
te schrijven naar aanleiding van het ontslag 
van De Moor. De vacante plaats van inwonen-
de leerling moet ingevuld.

1534 01/10/1808 735 - BG meldt aan de prefect dat de aanbe-
steding van het Militair Ziekenhuis met enkele 
dagen is uitgesteld omdat D’hane Steenhuyze 
wil aanwezig zijn en hij nog op zijn buitengoed 
verblijft. Ondertussen blijft Vispoel het werk 
voortzetten tot een opvolger is gevonden. 
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1535 01/10/1808 736 - BG schrijft aan Kluyskens hoofdchirurg 
Bijloke dat zijn broer niet zomaar als intern 
(élève interne) op de Bijloke mag komen na 
het vertrek van De Moor. Er dient volgens het 
K. Decreet van 2 juli 1806 een examen uitge-
schreven te worden. 

1536 03/10/1808 737 - BG nodigt Jbte Apers te Gent uit om de 
netto opbrengst van de verkoop van de roe-
rende goederen van wijlen Marie Slimbroek te 
komen storten. Alle erfgenamen zullen daar 
samen zijn. 

1537 08/10/1808 738 - BG stuurt aan de prefect het pv van de 
aanbestedingsbijeenkomst voor het militair 
ziekenhuis. 

1538 14/10/1808 739 - BG vraagt aan Van der Straeten, direc-
teur. Oude Vrouwen, om Slimbroek, weduwe 
Mouton, te sturen.

1539 15/10/1808 740 - BG bedankt het BG van Antwerpen voor 
haar inspanningen en de fondsen die hun 
secretaris heeft meegekregen bij zijn bezoek 
aan Antwerpen.

1540 18/10/1808 741 - BG schrijft aan Noot, ontvanger van de 
registratie en domeinen te Sas van Gent, dat 
hij François Camoen landbouwer te Axel moet 
inlichten dat hij geen pachtgeld aan de regis-
tratie moet, maar wel aan BG volgens beslui-
ten van de consuls dd 16 Fructidor VIII (bull. 
41, nr. 266).

1541 24/10/1808 742 - BG meldt J.F. Vispoel dat zijn opdracht 
in het militair ziekenhuis per 1/11/1808 eindigt. 
Vande Haeghen zal deelnemen aan de schat-
ting van het meubilair. BG’s expert is Palink.

1542 26//180810 743 - BG beklaagt zich bij Vispoel dat de 
ziekenzalen nog niet verwarmd zijn. Gelieve 
meteen kachels te plaatsen. (Op ACHTER-
KANT model van registerblad te gebruiken bij 
visitatie van zieken.)
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1543 26/10/1808 744 - BG schrijft aan Papeleu (Rodelijvekens) 
dat de herstellingen en werken aan de gebou-
wen op een andere manier zullen verlopen. 
(Op ACHTERKANT 9 Ventôse VI verzendad-
vies aan BG vanwege gemeentebestuur in 
verband met 5 doorgestuurde brieven Victor 
Van Loo, J. De Wilde boutiquiuer, getuigenis-
sen over civisme van De Wilde)

1544 31/10/1808 745 - BG wensen niet in te gaan op de vragen 
van D’Hane steenhuyze, o.a. interveniëren 
bij de prefect voor vrijstelling van een leerling 
wever, het bos te Wetteren.

1545 03/11/1808 746 - BG schrijft aan Salomon, commissaire 
des guerres Departement Schelde, dat er 
kachels worden geplaatst en het vuur aange-
stoken in de ziekenzalen en dat de gebroken 
ramen worden vervangen.

1546 07/11/1808 747 - BG stuurt aan de prefect de staat van 
de kas voor het 3e kwartaal.

1547 15/11/1808 748 - BG vraagt aan Layrle, capitaine de la 
compagnie de la réserve dept Schelde, om de 
documenten in drievoud te tekenen 

1548 16/11/1808 749 - BG schrijft aan Rollein, handelaar te 
Gent, dat BG de nalatenschap vanwege zijn 
vrouw voor het Ouderlingengesticht aan-
vaardt. 

1549 19/11/1808 750 - BG bedankt de heren députés du Dépt 
Schelde au corps législatifs voor de interven-
tie bij de ministre directeur de l’admin de la 
guerre in verband met de betaalde voorschot-
ten voor zieke militairen.

1550 19/11/1808 751 - BG vraagt aan de Keizerlijke procureur 
bij de burgerlijke rechtbank van het arrondis-
sement Gent om op grond van het verslag 
van dokter Bouchel de drie oude vrouwen Ca-
therine Priem, Cloeta de Loof, Marie Therese 
de Backer (hospitalières dans l’hospice des 
vieilles femmes) hen wegens zwakzinnigheid 
te laten opsluiten. 

1551 19/11/1808 752 - Brief van BG aan de ministre directeur 
de l’admistration de la guerre over het niet 
terugbetalen van de voorschotten voor de 
behandeling van zieke militairen. 
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1552 22/11/1808 753 - BG stuurt aan de prefect een kopie 
van de dringende herstellingen nodig aan de 
Alexianen. 

1553 24/11/1808 754 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de verlaten kinderen en vondelingen voor 
het 3e kwartaal.

1554 24/11/1808 755 - BG stuurt aan Le helier, souscommis-
saire de marine à Gand, in vijfvoud een over-
zicht van de zieke marinesoldaten behandeld 
in juni en juli.

1555 25/11/1808 756 - BG vraagt aan weduwe Thomas, steen-
kapper te gent, om meteen de stenen langs 
de muur van het Catherinahospice (rue du 
verger) weg te nemen. 

1556 25/11/1808 757 - BG meldt aan de ontvanger L. Vissens 
van Nazareth dat hun huurder van Wijk opge-
volgd is door Augustin Soyer en dat de belas-
tingen bij hem opgehaald moeten worden.

1557 29/11/1808 758 - BG vraagt Van Lokeren, De Blok, ge-
neesheer en chirurg, om in de Kulders Henri 
Grimonpré en in de Rodelijvekens Marianne 
La Porte te onderzoeken en BG meteen te 
informeren of hun aandoening aanstekelig en 
ongeneeslijk is. (Op ZIJKANT in ander schrift 
de melding dat BG uit Sint-Jan in d’olie moet 
wegens de oprichting van een handelsrecht-
bank. ’s Anderendaags moeten ze er al uit 
zijn)

1558 29/11/1808 759 - BG stuurt de auditeur van de staats-
raad, prefect van het departement Schelde de 
ingevulde modellen terug. (Op ACHTERKANT 
48 hollands is 54 vlaemsch, 1 rijksdaelder is 
53 stuivers hollands en 53 Zeeuws.) 

1559 03/12/1808 760 - BG roept de hulp in van de deputés 
du dept Schelde au corps législatifs. Om het 
Alexianengodshuis toegewezen te krijgen in 
eigendom. Het klooster is totaal vervallen en 
nagenoeg onbewoonbaar, zolang BG geen 
eigenaar is willen ze geen uitgaven doen. 

1560 07/12/1808 761 - BG vraagt aan Marie Joséphine Verrel-
le, echtgenote Jacqs d’Hollander, hospitalière 
in het Sint-Jans in d’Olie, om binnen de drie 
dagen het godshuis te verlaten.
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1561 07/12/1808 762 - BG vraagt aan de econoom van Sint-
Jans om er voor zorg te dragen dat Marie 
Joséphine Verrelle binnen drie dagen het 
godshuis heeft verlaten.

1562 09/12/1808 763 - BG schrijft aan d’Aoust te Parijs over het 
saldo van 2471 fr.

1563 04/11/1808 Brief gericht aan F. van Braeckel, chef de 
bureau des hopitaux et de la comptabilité à la 
commission des hospices civils met lijst (en 
aantallen) van het drukwerk nodig voor 1809. 

1564 10/12/1808 764 - BG stuurt aan de Minister directeur van 
de administration de la guerre een aanvraag 
voor drukwerk voor 1809.

1565 13/12/1808 765 - BG stuurt aan de prefect het beheers-
overzicht met bewijsstukken voor 4 kwartaal 
van XIII.

1566 14/12/1808 766 - BG vraagt Vreese, schatter, te Naza-
reth, de figuratieve kaarten en goederenbe-
schrijvingen terug. (Op ACHTERKANT niet 
gedateerd overzicht van schulden, dagprijzen, 
inkomsten, voor Bijloke, Blauwe meisjes Ma-
rollen, Rodelijvekens, filles de visitation.)

1567 15/12/1808 767 - BG schrijft aan de leden compoant le 
directoire central des hopitaux militaires te Pa-
rijs over de betaling van 3343,03 voor het jaar 
II. (Op ACHTERKANT lijst per 24/05/1808 van 
de werknemers die noodzakelijk zijn voor de 
dienst van het ziekenhuis maar opgeroepen 
voor krijgsdienst: François Verbeeck, Jacq 
Van Peene, Louis Vermeeren, Charles Serra-
ris, Eloy Vanderelst, Jean Busso, Antoine Tac-
quet, Theodore hebb, Philippe Vandewinkel.)

1568 16/12/1808 768 - BG schrijft aan de prefect dat ze begre-
pen hebben dat de minister niet akkoord gaat 
met hun voorstel en dat ze dus de dienst van 
het militair ziekenhuis “en régie” voortzetten.

1569 16/12/1808 769 - BG stuurt aan de prefect het verslag van 
de openbare verhuring van enkele BG goede-
ren.
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1570 17/12/1808 770 - BG schrijft aan Bouchel, geneesheer, 
dat het aantal zieke militairen geen 2e ge-
neesheer meer vereist en hij dus mag opkras-
sen tegen 20/12. (Op ACHTERKANT lijst van 
bedienden bij BG en van de geneesheren)

1571 17/12/1808 771 - BG schrijft aan de econoom van de Bij-
loke over levering van geneesmiddelen voor 
de kleine godshuizen.

1572 20/12/1808 772 - BG schrijft aan de econoom van de 
Bijloke dat ze de bakkerij hebben opgehe-
ven. Gelieve dan ook de bakkersjongen te 
ontslaan en het brood aan te kopen bij een 
bakker in de stad.

1573 20/12/1808 773 - BG schrijft aan Salomon, commissaire 
des guerres, dat ze de 4800 fr van de Minis-
ter voor de aankoop van 300 capottes niet 
meer nodig hebben. Het aantal zieken is fors 
gedaald en het aangeboden geld was onvol-
doende voor dat aantal. (Op ACHTERKANT 
verslag van Jean Baptiste Pisson architect 
over de expertise van de Alexianen)

1574 20/12/1808 774 - BG stuurt aan de burgemeester van 
Wetteren de vertaling van twee rentetitels.

1575 22/12/1808 775 - BG schrijft aan de prefect bij veran-
dering van aanbestedingsmodel voor het 
militaire ziekenhuis de belasting erop te fors 
zouden oplopen en ze het dus bij het oude 
willen laten.

1576 24/12/1808 776 - BG schrijft aan de prefect dat hun vraag 
in verband met een stuk grond te Oostakker 
(landboek nr. 70) vervalt omdat zijn voor-
ganger die grond al aan weldadigheid heeft 
gegeven. (Op ACHTERKANT vervolg van 
achterkant nummer 778) 

1577 24/12/1808 777 - BG stuurt aan de burgemeester de ant-
woorden op de vragen van de prefect.

1578 24/12/1808 778 - BG schrijft aan Weldadigheid te Oost-
Eeklo dat ze slechts zieken uit Gent opnemen 
tenzij een dagprijs betaald wordt van 1,45 
fr (16 sols de Brabant). (Op ACHTERKANT 
overzicht van de 29 godshuizen met straat en 
wijkvermelding) 
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1579 27/12/1808 779 - BG schrijft aan de commissaire ordon-
nateur de la 24 div. militaire te Brussel dat zij 
nog steeds niet de twee mandaten van 668,50 
en 10.000 hebben ontvangen.

1580 28/01/1809 789 - BG schrijft aan Vervier, geneesheer, N. 
Bock en de Brucq chirurgen dat ze enkel de 
ingeschreven zieken mogen behandelen en 
niet hun familie, ouders, kinderen enz. 

1581 02/01/1809 780 - BG vraagt een afspraak bij de prefect 
omdat een mondelinge bespreking makkelij-
ker is.

1582 11/01/1809 781 - BG vraagt aan Desroches, inspecteur 
des eaux et forêts, om een kapvergunning.

1583 14/01/1809 782 - BG stuurt aan de leden van het direc-
toire central des hopitaux militaires à Paris 
een kopie van het besluit dd 7/10/1808 over 
de expertise van de overgedragen goederen. 
BG vraagt toevoeging van 1285,40 fr voor de 
verblijfskosten van de Pruisische gevangen in 
dienst van Holland en 73,85 fr voor de goede-
ren die deserteurs hebben meegenomen. 

1584 16/01/1809 783 - BG stuurt aan Salomon, commissaire 
des guerres du dept Schelde, in drievoud 
een verslag van de goederen die deserteurs 
hebben meegenomen en de originele pv van 
ontsnapping.

1585 16/01/1809 784 - BG vraagt aan Pagez, procureur impé-
rial près du tribunal de 1ere instance de l’arr. 
Eeklo, inlichtingen over de op te sluiten zwak-
zinnige Marie Thérèse Frans. 

1586 17/01/1809 785 - BG vraagt aan de prefect toelating om 
de terugbetaling van een eeuwigdurende 
rente en schrapping van de hypothecaire 
inschrijving ten laste van François van den 
Heede en erfgenamen met betrekking tot een 
hoeve, land en afhangen te Kuurne.
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1587 17/01/1809 786 - BG stuurt aan D’Hane Steenhuyse, 
vice président du conseil général du dept 
Schelde et de la commission administrative 
des Hopitals civils de la ville de Gand, enkele 
klachten die hij aan de raad moet voorleggen. 
1) achtergelaten kinderen nog niet terugbe-
taald 82.108,74 fr (zes jaren) 2) kosten zieke 
militairen nog niet terugbetaald 99.198,51 fr 
(1807-1808) 3) de verkoop van kaphout door 
de administratie zou ter plekke en in kleine 
hoeveelheden moeten gebeuren, bovendien 
schrikken de formaliteiten de gewone mensen 
af 4) een vergoeding voor het verlies van het 
sasrecht aan de Ketelvest die sedert 1323 ten 
gunste van Sint-Jan in d’olie werd geheven 5) 
een vergoeding voor de goederen van BG die 
verkocht werden door Domaines nationaux 
6) de inbezitstelling van de goederen van de 
Alexianen 7) de inschrijving van de eigenaars 
op de rol van eigendomsbelasting is nadelig 
voor BG, vroeger haalde de ontvanger ter 
plaatse de belasting op die door de pachter 
verschuldigd was. BG kent al die mensen niet. 

1588 18/01/1809 787 - BG schrijft aan de leden van het direc-
toire central des hopitaux militaires à Paris 
dat over hun weigering om 300 capotes aan 
te kopen, ze het toch zullen doen en ze ter 
plaatse zullen kopen in plaats van te Parijs.

1589 19/01/1809 788 - BG schrijft aan de prefect dat ze op-
dracht hebben gegeven om 300 capotes te 
kopen tegen 7000 fr waarvan 4800 fr betaald 
door de Minister. 

1590 31/01/1809 790 - BG stuurt aan de prefect het originele 
cahier des charges de la dernière entreprise 
des services de l’hôpital militaire (zie BG 12 
doos 1 voor een dergelijk contract).

1591 01/02/1809 791 - BG stuurt aan de prefect de bedragen 
van voorschotten voor de verlaten kinderen 
18641,52 en vondelingen 4448,17 fr. 

1592 03/02/1809 792 - BG vraagt aan de prefect bevestiging 
van de aanstelling door BG van haar collega 
Van der Haeghen tot ordonnateur général de 
l’administration. 
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1593 03/02/1809 793 - BG stuurt aan Le Hellier, commissaire 
de la marine impériale te Gent het overzicht 
van de behandelingen van zieke marinesolda-
ten.

1594 06/02/1809 794 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Vlierzele dat in hun registers geen spoor is te 
vinden van het vondeling/verlaten kind. Mo-
gelijk kan Weldadigheid als opvolger van de 
Armenkamer hem helpen.

1595 06/02/1809 795 - BG stuurt aan de prefect het besluit van 
aanstelling van Louis Mesdach tot controleur 
van de administratie.

1596 08/02/1809 796 - BG vraagt aan Duio, ontvanger van 
de Domeinen te Lochristi om hun pachter 
Charles Joseph Criel (erfgenaam van zijn 
schoonvader Willem Kerhove) te Evergem 
niet meer lastig te vallen met achterstallige 
pachtsommen. (Op ACHTERKANT nummers 
796 en 797 salarissen van de bedienden van 
BG incl. chirurgen, geneesheren enz.)

1597 08/02/1809 797 - BG gaat akkoord met het verzoek van 
Van de Straeten, directrice Oudevrouwen, 
om twee nieuwe huishoudhulpen in te hu-
ren. Bovendien “nous applaudissons de bien 
bon coeur à votre plan d’établir et d’assurer 
l’existance d’une congrégation de filles de 
Sint-Vincent de Paul. (Op ACHTERKANT 
nummers 796 en 797 salarissen van de be-
dienden van BG incl. chirurgen, geneesheren 
enz.)

1598 09/02/1809 798 - BG vraagt aan Mols, ontvanger van het 
Keizerlijk Domein te Dendermonde om reken-
schap en storting van de ontvangen gelden.

1599 11/02/1809 799 - BG schrijft aan Van Peene, chirurg 2e 
klasse in het militair ziekenhuis dat het regle-
ment geen vervanging tijdens wachtdienst 
toelaat en ze dus zijn ontslag aanvaarden. 
(Op ACHTERKANT berekening driehoekme-
ting) 
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1600 11/02/1809 800 - BG vraagt aan de inspecteur van waters 
en bossen Schelde om te kunnen beschikken 
over de 3 trembles (populier), 4 hêtres (beuk) 
en 39 tetard chênes (geknotte eik) die gekapt 
zijn op een dijk tussen Assenede en Zelzate. 
(Op ACHTERKANT gedrukte overeenkomst 
openbare toewijzing van pachtgoed)

1601 11/02/1809 801 - BG meldt aan Weldadigheid dat over 
het testamentair toegekend onderhoudsgeld 
voor 2 personen in Sint-Antonius door de 
erfgenaam E.J. Dullaert de Rynck middels 
een eeuwigdurende rente zal worden overge-
nomen.

1602 11/02/1809 802 - BG vraagt aan de prefect goedkeuring 
om de organisatie te wijzigen en meer uit te 
geven (overzichtje jongste 8 jaar) (vermelding 
van een orkaan op 15/01/1807 met overstro-
ming polders).

1603 16/02/1809 803 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor verlaten kinderen en 
vondelingen.

1604 18/02/1809 804 - BG vraagt aan notaris François Durieux 
te Kortrijk om de originelen terug te sturen van 
de rentebrieven ten laste van weduwe Van 
den Heede en van Van Dommel (Kuurne).

1605 18/02/1809 805 - BG schrijft aan François van den Heede 
dat hij mag terugbetalen.

1606 18/02/1809 806 - BG vraagt aan de leden van het raad-
gevend comité van de commissie om hun 
oordeel over de hypothecaire schrapping naar 
aanleiding van het overlijden van de crédiren-
tière.

1607 24/02/1809 807 - BG vraagt aan C. Bazenerye, onderpre-
fect te Eeklo om toezending van het pv van de 
houtkap van 17/12/1808.

1608 24/02/1809 808 - BG stuurt aan BG te Antwerpen twee 
mandaten om voor rekening van BG Gent te 
ontvangen.

1609 24/02/1809 809 - BG nodigt L. Mestdach uit om morgen 
om 5 uur naar de vergadering te komen waar 
hij geïnstalleerd zal worden. 
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1610 24/02/1809 810 - BG stelt aan de prefect voor om een ge-
zamenlijk aanvraag bij waters en bossen in te 
dienen voor het snoeien van de dennenbos-
sen en andere. (Op ACHTERKANT Florentin 
Ascoop huwt met Th. Van Ruyskensvelde tot 
Wijkhuyze)

1611 28/02/1809 811 - BG bevestigt aan Salomon, commis-
saire des guerre dept Schelde de aanvaarding 
van de goederen afkomstig uit de magazijnen 
van Kales en Sint-Omaars 40 couvertures 
piquées, 600 couvertures de laine, 400 bon-
nets de laine, 15 kg de crin paardenhaar, 850 
kg wol. 

1612 28/02/1809 812 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
om de terugbetaling te aanvaarden van een 
rente ten laste van Ant. De landtsheer te 
Baasrode. 

1613 28/02/1809 813 - BG stuurt aan Mols, ontvanger van de 
domeinen te Dendermonde een volmacht om 
de terugbetaling door de erven de Landtsheer 
te Baasrode in ontvangst te nemen.

1614 28/02/1809 814 - BG vraagt aan Weldadigheid om beta-
ling van enkele achterstallige rentes.

1615 02/03/1809 815 - BG meldt aan De Vuyst, meyer der com-
mune van Bosbeke, dat ze enkel kinderen uit 
Gent opnemen.

1616 06/03/1809 816 - BG stuurt aan de prefect de kastoe-
stand.

1617 07/03/1809 817 - BG schrijft aan Salomon dat zijn besluit 
om alle zieke militaire in een zaal (nr. 2) onder 
te brengen in de hoop aldus ontsnappingen te 
voorkomen ongelukkig is. 

1618 07/03/1809 818 - BG vraagt aan de prefect om de strikte 
toepassing van de wet bij afwezigheid van de 
burgemeester als voorzitter van de commis-
sievergaderingen. Papeleu en Limnander zijn 
zich komen aanbieden als vervanger van de 
burgemeester. De wet (7 Floréal XIII) bepaalt 
dat het de vicepresident (in casu D’Hane 
Steenhuyze) is die de vergadering dan voor-
zit.
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1619 04/02/1809 819 - BG vraagt aan de prefect de goedkeu-
ring van een besluit over een schrapping van 
een hypothecaire inschrijving. Verzonden op 
8/03/1809.

1620 08/03/1809 820 - BG vraagt aan D’Aoust te Parijs om drie 
effecten voor hen te innen. 

1621 09/03/1809 821 - BG vraagt aan de prefect toewijzing van 
het onverkochte lot kaphout nr. 26 voor eigen 
gebruik van de godshuizen. 

1622 11/03/1809 822 - BG schrijft aan JB. Baguet, ontvanger, 
dat zij zijn wedde niet kunnen wijzigen. (Op 
ACHTERKANT achterstallige sommen te be-
talen door Ministerie van Oorlog 1808)

1623 14/03/1809 823 - BG vraagt aan Weldadigheid om Colete 
Keukelaere, leerlinge aan de Rodelijvekens, 
onder te brengen bij de zusters van liefde. Het 
kind lijdt aan epilepsie (mal caduc) en jaagt de 
leerlingen en zelfs de leraressen schrik aan. 

1624 14/03/1809 824 - BG stuurt aan de commissaire de la 
Marine chargé des hopitaux à Anvers de uit-
gavenstaat.

1625 16/03/1809 825 - BG vraagt goedkeuring aan de prefect 
voor de bouw van een schuur en paardenstal 
bij twee hoeves.

1626 18/03/1809 826 - BG schrijft aan JB. Baguet, algemeen 
ontvanger, dat hij alle huurgelden, pachten en 
rente-interesten die komen te vervallen in het 
4e kwartaal 1806.

1627 18/03/1809 827 - BG schrijft aan BG te Luik dat ze in 
Gent geen brouwerij bezitten maar het bier 
aankopen bij verschillende brouwers en er de 
belastingen op betalen. Luik is van plan om 
dat aan te klagen.

1628 22/03/1809 828 - BG stuurt aan de inspecteur van waters 
en bossen een overzicht van de houtkap in 
het jaar X.

1629 27/03/1809 829 - BG stuurt aan de prefect in drievoud het 
overzicht van zieke militairen van de reser-
vecompagnie. (Op ACHTERKANT Haeck (nr. 
24) en Coolens (nr. 8) vraagt een loons(?)
verhoging)
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1630 27/03/1809 830 - BG geeft aan De Meulenaere toestem-
ming om een leerlinge van de Blauwe Meisjes 
weg te sturen wegens zware uitspattingen en 
stelt hem 600 fr ter beschikking.

1631 27/03/1809 831 - BG schrijft aan Papeleu dat Weldadig-
heid Coleta de Keukeleire heeft willen opne-
men en in vervanging M. D’Hondt aan ons 
heeft voorgesteld voor opname in de Rodelij-
vekens.

1632 28/03/1809 832 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
12.186,22 fr hebben gekregen van de Keizer 
voor de bouw van een brouwerij. Het econo-
misch nut is zeer twijfelachtig, daarom zou de 
burgemeester moeten bepleiten dat dit geld 
aangewend wordt voor de herstelling van de 
Bijloke. 

1633 01/04/1809 833 - BG schrijft aan Malouet, prefet maritime 
au Port d’Anvers over zoekgeraakte manda-
ten.

1634 01/04/1809 834 - BG nodigt de econome van Poortakker 
uit op een vergadering in de namiddag. 

1635 03/04/1809 835 - BG schrijft aan Papeleu over de gewij-
zigde boekhoudingmethode.

1636 04/04/1809 836 - BG schrijft aan Papeleu dat ze in plaats 
van M. D’hondt ene Julie Gxxx willen laten 
opnemen.

1637 11/04/1809 837 - BG schrijft aan Druk, conciërge van de 
Alexianen, dat de portier Van Loo zonder toe-
stemming aldaar zaken opslaat.

1638 12/04/1809 838 - BG schrijft aan JB. Reyniers, pachter te 
Zwijnaarde, dat hij zijn pacht moet betalen.

1639 12/04/1809 839 - BG schrijft aan den eerzaemen Adrianus 
de Vos, pachter tot Ophasselt.

1640 12/04/1809 840 - BG vraagt aan Salomon, commissaire 
des guerres dept Schelde, om een staal van 
de aangeboden quinquina schors te krijgen, 
alsook om informatie over de prijs, manier 
van betalen. Er is zo’n 100 kg nodig wegens 
het hoge verbruik omdat ¾ van de patiënten 
besmet is met onregelmatige koorts (fièvres 
intermittentes).
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1641 12/04/1809 841 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Herzele waarom hij weigert een certificaat 
van bestaan van de vondeling Jean Charles 
Ra., onderhouden bij Victor Schittecatte, af te 
leveren. Per kwartaal moet voor zo’n kind een 
certificaat van bestaan afgeleverd worden.

1642 14/04/1809 842 - BG schrijft aan P. De Zutter te Brugge 
dat zij rechtstreeks een zaak bij de burger-
lijke rechtbank mogen aanspannen. Hij wordt 
verzocht alle documenten over Vercruyssen 
te Koolskamp aan de heer Holvoet raadsheer 
van de prefectuur. (Op ACHTERKANT s.d. 
jaarkost van BG personeel secrétaire faiant 
fonction d’archiviste Mr Lammens 2400 fr; 
Van Braekel chef de bureau de l’odonnateur 
1500 fr …)

1643 13/04/1809 843 - BG schrijft aan Papeleu, Rodelijvekens, 
dat ze niet in kunnen gaan op zijn voorstel om 
de school “diriger par manière d’admodiation” 
(pacht). Zijn vraag moet ingegeven zijn door 
zijn afkeer voor een aantal wettelijke formali-
teiten.

1644 14/04/1809 844 - BG meldt aan de commissaire ordonna-
teur de la 24eme division militaire te Brussel, 
dat men zijn ordonnantie niet wil uitbetalen.

1645 22/04/1809 845 - BG stuurt aan de burgemeester het bud-
get voor 1810. 

1646 25/04/1809 846 - BG vraagt aan de Keizerlijke procureur 
van de burgerlijke rechtbank te Gent om de 
nodige formaliteiten te vervullen om Marie Ja-
cobs te ontslaan uit het zwakzinnigengesticht. 

1647 25/04/1809 847 - BG wijst de directeur van de registratie 
van domeinen door naar Van Hecke zelf om 
inlichtingen te krijgen over de opbrengsten 
van de Sint-Antoniuspolder in de jaren 4 tot 
8. (Op ACHTERKANT omzetting van bonnier, 
journals (journaux), verge naar hectare, are, 
ca. Gent en Aalst) 

1648 26/04/1809 848 - BG schrijft aan de directeur van de re-
gistratie dat de bossen van BG slechts onder-
worpen werden aan de belastingen sinds het 
besluit van het jaar X en dat geen enkele wet 
een retroactieve werking kan hebben.
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1649 28/04/1809 849 - BG schrijft aan de commissaire ordon-
nateur de la 24 division militaire te Brussel dat 
BG te weinig en te laat geld ontvangt.

1650 29/04/1809 850 - BG geeft een aantal antwoorden op 
vragen van Van der Straeten, directrice Oude 
Vrouwen: de opbrengst van het schamele 
werk van die “goede oudjes” hoort hen toe 
ter voorkoming van luiheid en ledigheid; alle 
pensioenen moeten rechtstreeks in onze kas 
betaald worden; bij opname wordt roerend 
bezit door BG zelf openbaar verkocht; alle 
legaten moeten in onze kas gestort evenals 
elke vrijgevigheid die overeenkomstig de wil 
van de schenker moet besteed.

1651 03/05/1809 851 - G schrijft aan de Keizerlijk Procureur 
van de burg. Rechtbank te Gent, dat ze voor-
lopig het individu dat opgepakt is zonder 
passeport te Landegem in het Ouderlingen-
gesticht opnemen. (Op ACHTERKANT inven-
taris van de juwelen van Thérèse Sauvage in 
godshuis nr. 27 beschrijving van 4 stuks)

1652 04/05/1809 852 - BG meldt aan de burgemeester van 
Aalst dat ze bereid zijn de eerwaarde pater 
Casimir ex-Capucijn op te nemen in het Ou-
derlingengesticht tegen 150 guldens sjaars. 

1653 04/05/1809 853 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
het bijgevoegde mandaat voor hen te willen 
incasseren bij de Marine. 

1654 06/05/1809 854 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Nazareth, Zevergem, Afsnee, Mullem een uit-
treksel geboorteakte.

1655 06/05/1809 855 - BG gaan akkoord met het ontslag van 
Sebastien Chr. Van der Elst als apotheker 3e 
klasse.

1656 06/05/1809 856 - BG meldt aan de prefect dat op 8 mei al 
de vermelde kinderen zullen samengebracht 
zijn.

1657 10/05/1809 857 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de kosten voor vondelingen en verlaten 
kinderen.

1658 09/05/1809 858 - BG vraagt aan BG Luik een uittreksel 
uit de geboorteakte van een verlaten kind uit 
Ebrouva(?) dept Ourthe
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1659 13/05/1809 859 - BG schrijft aan F.L. De Smet dat zij J.F. 
De Deken als expert hebben aangeduid voor 
de ruil van de biens fonds

1660 17/05/1809 860 - BG meldt aan de ontvanger van de re-
gistratie van domeinen te Scheldewindeke dat 
hij onterecht François de Cock te Merelbeke 
om betaling van pachtgeld vraagt. 

1661 20/05/1809 861 - BG schrijft aan de econoom van de 
Bijloke dat Blaton econoom van het Ouder-
lingengesticht dagelijks een portie voor twee 
individuen komt halen. 

1662 20/05/1809 862 - BG meldt aan Weldadigheid dat ze in de 
Bijloke Pierre Speliers, verlamd, en Catherine 
Dureau met baarmoedercarcinoom opgeno-
men hebben. Deze aandoeningen zijn onge-
neeslijk wat het vertrek van deze patiënten 
noodzaakt. Ze kunnen nergens naar toe, dus 
gelieve …

1663 20/05/1809 863 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Aalst dat alles in orde is voor de ontvangst 
pater Casimir.

1664 26/05/1809 864 - BG eist van Rich. Benoît dat hij onmid-
dellijk de deur en vensteropening die hij heeft 
gemaakt in de tuinmuur van het gehuurde 
pand dicht maakt.

1665 26/05/1809 865 - BG nodigt Van der Maeren L. uit op de 
vergadering van zaterdag. (Op ACHTERKANT 
renten tot laste van de commissie in profijte 
van diferente begijntjes)

1666 26/05/1809 866 - BG vraagt aan Van Caneghem, inspec-
teur des biens ruraux van BG om te bemidde-
len bij het geschil tussen BG’s pachter Blom 
en zijn buur. 

1667 29/05/1809 867 - BG vraagt de capitaine commandant 
la compagnie de la réserve dept Schelde om 
handtekening op de stukken over de behan-
deling van zieke soldaten.

1668 30/05/1809 868 - BG meldt aan de prefect dat ze François 
Verbieck(?) doctor in de chirurgie aan de spe-
ciale chirurgieschool te Parijs hebben aange-
duid als beschermer van de Gentse School 
voor Geneeskunde.
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1669 30/05/1809 869 - BG schrijft aan de Zutter te Brugge in 
zake het geschil met L.B. Triest.

1670 06/06/1809 870 - BG vraagt te Parijs formulieren op.
1671 06/06/1809 871 - BG schrijft aan de prefect dat De 

Blauwe meisjes geleid wordt door M. De 
Meulenaere, dat zes gewezen zusters van 
de visitatie van Maria hem toegewezen zijn 
voor de school in ruil voor kost en inwoning, 
dat later nog vier meisjes toegevoegd zijn op 
voorwaarde van betaling van 200 fr per jaar. 
Uiteindelijk wordt hen nu 500 frs per jaar toe-
gekend. De Meulenaere heeft bezwaren en 
wil dat de meisjes het beter krijgen om ze te 
kunnen houden.

1672 07/06/1809 872 - BG schrijft aan de prefect het loon van 
de verloskundige van 800 naar 1000 frs mag 
gaan.

1673 08/06/1809 873 - BG vraagt aan F. Verhegghen handelaar 
te Gent om voor BG negen stuks ongebleekt 
lijnwaad te kopen. 

1674 14/06/1809 874 - BG schrijft aan de Meulenaere dat de 
infirmerie moet vervangen worden. 

1675 19/06/1809 875 - BG schrijft aan de ontvanger te Kruis-
houtem dat hun pachter Gilles De Lombaert 
ontrecht een aanmaningsbetaling heeft gekre-
gen. 

1676 19/06/1809 876 - BG luidt de alarmbel bij de prefect over 
het uitblijven van de voorgeschoten sommen. 

1677 23/06/1809 877 - BG schrijft aan Des Roches inspecteur 
van waters en bossen Schelde dept, dat de 
52 bomen die gekapt zijn op de Poel dijk 
tussen Assenede en Zelzateaan aan Lievin 
Schepens mogen geleverd worden.

1678 23/06/1809 878 - BG bevestigt bij Le Hellier, commissaire 
de la marine te Gent dat hij de twee mandaten 
heeft ontvangen. 

1679 24/06/1809 879 - BG schrijft aan Des Roches inspecteur 
van waters en bossen dat zij een stuk grond 
in landbouwgrond willen omzetten. 



BG 53: Briefkopieën

1680 24/06/1809 880 - BG vraagt aan Des Roches om te 
mogen beschikken over de 14 bomen die de 
burgemeester van Wetteren heeft laten kap-
pen met het oog op de verbreding van de weg 
in de buurt van de hoeve van Norbert Van der 
Straeten.

1681 24/06/1809 881 - BG schrijft aan B & J.F. Van Hecke, 
inspecteurs des bois ruraux, dat zij twee 
bedragen mogen uitbetalen voor prestaties 
geleverd door ten Dele in Den Haag.

1682 29/06/1809 882 - BG vraagt aan Ange Verlinden, hoofd-
apotheker van de Bijloke om de naam bij wie 
hij quinquina gekocht heeft, de hoeveelheid, 
de prijs.

1683 29/06/1809 883 - BG vraagt aan Weldadigheid om Josse 
Van Wayenberghe te willen laten opnemen 
bij de zusters van Liefde. De man is van vrij 
hoog gevallen en na een operatie is hij aan de 
rechterkant verlamd gebleven. 

1684 29/06/1809 884 - BG meldt aan De Meulenaere, Blauwe 
Meisjes, dat de prefect akkoord gaat met de 
verhoging van 500 naar 1000 fr per jaar. Over 
de aanwerving van een 7de meisje denkt hij 
nog na.

1685 03/07/1809 885 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat de 300 capotes zijn gemaakt en gele-
verd en dat hij voor de betaling mag zorgen.

1686 03/07/1809 886 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs over 
geldzaken.

1687 05/07/1809 887 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat de overdracht uit het depot van Sint-
Omer door hun twee vertegenwoordigers al-
daar niet is aanvaard: de lakens waren totaal 
versleten, de kapjes opgevreten door motten, 
het paardenhaar was in feite koeienhaar. 

1688 08/07/1809 888 - BG vraagt Van Loekren, geneesheer en 
De Blok om naar het zwakzinnigengesticht 
te gaan om een verslag op te maken over de 
geestelijke toestand van Marie Van Hauwe en 
Eleonore Malingreau.
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1689 11/07/1809 889 - BG stuurt de econoom van de Rodelij-
vekens haar managementrichtlijnen: 1) alle 
bestellingen worden besteld bij de “livrancier” 
van zijn keuze geplaatst. Hij betaalt zelf de 
bedragen onder de 4 pond, welke bedragen 
door BG worden ter beschikking gesteld. Bij 
hogere bedragen wordt de rekening (mé-
moire) gecontroleerd met de levering en een 
pv opgesteld. Beide documenten geeft de 
leverancier af aan onze kas die hem meteen 
betaalt. 2) maandelijks stuurt de econoom een 
gedetailleerde rekening van de uitgaven. 3) 
per kwartaal stuurt hij een nota met de op-
brengst van de verkoop van kant en andere 
inkomsten. Dit bedrag moet in de kas gestort. 
4) hij zorgt voor de geestelijke gezondheid 
door te waken over de zedigheid en de goede 
orde. Voorts de vreze des Heeren en werkij-
ver (amour du travail).

1690 12/07/1809 890 - BG stuurt aan BG te Antwerpen twee 
mandaten voor incassering.

1691 15/07/1809 891 - BG stuurt een kopie van schatting van 
de 300 couvertures piquées et het certificaat 
van de hoofdmagazijnier te Sint-Omer.

1692 15/07/1809 892 - BG stuurt aan de prefect het kasover-
zicht van het eerste kwartaal. (Op ACHTER-
KANT Bruno Van Hercke beëdigd schatter 
schrijft aan de prefect dat de notaris van Axel, 
Losanne, is overleden en er dringend een 
nieuwe nodig is en stelt zich kandidaat) 

1693 18/07/1809 893 - BG schrijft aan de prefect dat zij de 
klacht van de Minister van Oorlog niet kunnen 
appreciëren. Er is een achterstallige betaling 
aan BG van 141453 fr waardoor BG geen ver-
vangingsmateriaal kan kopen. Als BG binnen 
de 14 dagen geen fondsen krijgt stoppen we 
ermee. 

1694 19/07/1809 894 - BG schrijft aan de prefect dat op grond 
van de nieuwe instructies van de prefect ad 
interim over de boekhouding aan de directeu-
ren en economen, Papeleu (Rodelijvekens) 
gemeend heeft ontslag te moeten nemen.
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1695 19/07/1809 895 - BG vraagt aan de Zutter te Brugge om 
advocaat Holvoet de vervolging van Vercruys-
sen voorlopig te schorsen. 

1696 20/07/1809 896 - BG schrijft aan de prefect over een 
bouqueteau (boqueteau/petit bosquet?) dat 
mogelijk goede landbouwgrond zou kunnen 
worden.

1697 22/07/1809 897 - BG nodigt Caroline de Boeck, begijn in 
Groot Begijnhof, uit om de door een windstoot 
omgevallen muur (door den wind te gronde af-
gevlogen) langs de straatkant te laten herop-
bouwen. Voorts de scheiding tussen haar huis 
(leter T nr. 90) en dat van nr. 89 samen met 
BG te laten herstellen. (Op ACHTERKANT 
oefening omzetting gewichten metriek stelsel 
en Gentse gewichten)

1698 24/07/1809 898 - BG stuurt aan de prefect het kasover-
zicht voor het 2de kwartaal. (Op ACHTER-
KANT uitnodiging voor Caroline de Bock zie 
nummer 897)

1699 24/07/1809 899 - BG stuurt aan de kapitein commandant 
van de reserve Schelde dept het overzicht 
van de opnames van zieke militairen in 2e 
kwartaal.

1700 02/08/1809 900 - BG schrijft aan Papeleu dat hij zijn oude 
prerogatieven en bevoegdheden blijft behou-
den, behoudens enkele kleine wijzigingen 
in de manier waarop hij de rekeningen moet 
opmaken. 

1701 03/08/1809 901 - BG nodigt Van Hecke uit, inspecteur des 
biens ruraux, om verslag uit te brengen over 
de oogst. 

1702 03/08/1809 902 - BG meldt aan De Meulenaere, Blauwe 
Meisjes, en Papeleu, Rodelijvekens, dat de 
jaarlijkse prijsuitdelingen volgende woensdag 
plaats hebben. 

1703 04/08/1809 903 - BG stuurt aan Mols, receveur de 
l’enregistrement te Dendermonde, een no-
tarieel uittreksel van de overdrachtakte van 
rentes verschuldigd door de erven Josse De 
Block en Jean De Smet uit Opwijk.
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1704 05/08/1809 904 - BG vraagt aan de burgemeester om te 
laten leveren een kg quinquina van Ballot nr. 
14 en idem nr. 25 ter beproeving in de Bijloke

1705 06/08/1809 905 - BG meldt aan Du Bar (2 klasse) en aan 
Van Peene, Vermeeren, Foret, Behaegel (3e 
klasse) dat chirurg zijn aangesteld in het mili-
tair ziekenhuis. 

1706 06/08/1809 906 - BG schrijft aan L. Van der Straeten, 
Oude Vrouwen, en De Meulenaere, Blauwe 
Meisjes, dat er ontzettend veel gewonden 
uit Vlissingen aangevoerd worden. Er is een 
gebrek aan kleine verbanden (charpies) zodat 
BG zou willen dat de leerlingen/hospitalières 
oude linnen aangevoerd door De Cooman uit 
het militair ziekenhuis tot repen scheuren. 

1707 08/08/1809 907 - BG schrijft aan de prefect dat ze drin-
gend een voorschot van 14.000 frs nodig heb-
ben. Er zijn heel veel uitgaven gedaan voor 
de opvang van de 5 à 600 zieken en gewon-
den uit Vlissingen. Er is noodopvang voorzien 
in de Capucijnen voor 2 à 300 man. De leve-
ranciers kunnen geen krediet meer geven, 
wegens nog te veel uitstaande schulden van 
BG bij hen.

1708 09/08/1809 908 - BG meldt aan de burgemeester dat ze 
de drie stalen quinquina hebben ontvangen 
en naar de apotheker van de Bijloke voor 
onderzoek hebben gestuurd. (Op ACHTER-
KANT Bernard Poelman, drukkerboekhande-
laar, heeft een renteschuld op een gehypothe-
keerd huis buiten de Antwerpse poort nabij de 
heuvel (près du mont de Sint-Amand). Hij wil 
deze hypotheek overdragen op een huis in de 
hoogpoort letter G nr. 219)

1709 09/08/1809 909 - BG stuurt aan Ange Verlinden, apothe-
keres in de Bijloke, de drie stalen quinquina 
voor onderzoek.

1710 10/08/1809 910 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verlaten 
kinderen in het 2 kwartaal. (In brief wordt ge-
bruikt gemaakt van een cijfermatige afkorting: 
3mestre voor trimestre)
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1711 12/08/1809 911 - BG schrijft aan de bisschop dat ze in het 
bezit zijn gesteld van een aantal goederen 
waarop mogelijk een devote stichting (fon-
dation pieuse) rust. De betrokken pastoors 
moeten ons de documenten overleggen. (Op 
ACHTERKANT benoeming van Pierre De 
Ryke tot onderwijzer van de Armenscholen, 
de benoeming van Andre de Ryke is ingetrok-
ken.)

1712 12/08/1809 912 - BG schrijft aan Weldadigheid over 
de afspraken met de ondernemer van de 
schouwburg. De retributie blijft gehandhaafd 
op het oude niveau en de opening gebeurt 
drie maanden later. (Op ACHTERKANT op-
somming van landcheynsboeken, cijnsboeken 
1638, 1701, 1724, door Ferdinand Brandt, 
Bijloke 9 vermeldingen)

1713 12/08/1809 913 - BG schrijft aan Dhane Steenhuyse, dat 
ze toestemming geven voor opname in zijn 
school van Charles Hutsebaut en Pierre Felix 
Van Lancourt? We hebben weinig vertrouwen 
in pachter Van den Hende.

1714 21/08/1809 914 - BG vraagt aan de Minister Admin Oorlo-
gen 3000 ontslagformulieren (billets de sor-
tie).

1715 22/08/1809 915 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze niet op de hoogte waren van de nieuwe 
instructie van de prefect over de opmaak van 
het budget.

1716 24/08/1809 916 - BG meldt aan de prefect waarom ze 
het budget niet volgens de nieuwste instruc-
tie hebben opgemaakt en vraagt hoe het nu 
moet.

1717 24/08/1809 917 - BG schrijft aan de prefect dat als gevolg 
van zijn besluit tot benoeming van Kluyskens 
tot hoofdchirurg, zij ingestemd hebben met de 
vraag van Kluyskens om De Ron tot chirurg 2 
klasse en Peen, Vermeeren, Foret en Behae-
gel tot chirurg 3e klasse te benoemen. Deze 
mensen vragen ons nu welk honorarium ze 
zullen krijgen.
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1718 25/08/1809 918 - BG smeekt bij de burgemeester om 
bij de prefect aan te dringen dat ze zelfs ten 
nadele van de gewone behoeftigen, de held-
haftige soldaten willen behandelen maar dat 
alle middelen opgebruikt zijn. 

1719 02/09/1809 919 - BG vraagt aan Lefort comm ordonna-
teur de la 24eme division militaire te Brussel 
om zijn handtekening te plaatsen onder de 
hem toegestuurde staat van dagverblijven van 
zieke militairen van de reservecompagnie. 

1720 04/09/1809 920 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de overbevolking in de Bijloke door patiënten 
met intermitterende koorts. Een verschijnsel 
dat zich ieder jaar op het einde van de zomer 
voordoet en een groot verbruik van quinquina, 
als koortswerende middel, veroorzaakt. BG 
wil een bijkomende levering van 5 kg telkens 
van drie verschillende kwaliteit. Zie historisch 
archief: BG 12 nr 1 over compleet contract 
van een “entreprise de la Biloque”.

1721 05/09/1809 921 - BG laat weten aan de econome van de 
Bijloke dat ze vernomen dat op een plechtig-
heid een nieuwe zuster (hospitalière) haar 
kleed zal ontvangen. BG moet daar haar 
toestemming toe geven. Er kunnen zusters 
bijkomen zonder noodzakelijkheid voor de 
dienst.

1722 07/09/1809 922 - BG stuurt een brief aan de econome 
van de Bijloke waarin ze schrijft dat de betrok-
ken als nooit opgesteld dient te worden be-
schouwd.

1723 08/09/1809 923 - BG stuurt aan Ange Verlinden 2 x 5 kg 
quinquina (apotheker Bijloke).

1724 08/09/1809 924 - BG vraagt aan de directrices van het 
Groot en Klein Begijnhof om respectievelijk 
10/20 begijntjes te sturen naar de Kapucijnen 
om te helpen bij de verzorging van gewonde 
militairen wegens de uitzonderlijke grote aan-
voer van gewonden.



BG 53: Briefkopieën

1725 07/09/1809 925 - BG schrijft aan Du Val commissaire 
ordonnateur du corps d’armée du Marechal 
Moncey, Duc De Conegliano, (1754-1842) dat 
door de massale aanvoer van gewonden uit 
de kuststreek BG een groot tekort heeft aan 
dekens (200#).

1726 09/09/1809 926 - BG meldt aan Boone, hoofdgeneesheer 
militair ziekenhuis dat hij wegens de grote 
aanvoer van gewonden voorlopig enkel dienst 
moet doen in de Kapucijnen en dat Bouchel 
en B… in de Bijloke blijven.

1727 11/09/1809 927 - BG vraagt goedkeuring en onderteke-
ning van de offerte voor de aanmaak van 600 
strozakken door Kerckhove, meester kleerma-
ker. 

1728 11/09/1809 928 - BG bestelt een reeks formulieren; 6000 
ontslagformulieren, 3000 opnameformulieren, 
3000 dagboekingen; 500 overlijdensaangiftes, 
1000 overlijdensuittreksels.

1729 11/09/1809 929 - BG meldt aan de burgemeester van 
Evergem dat Piere Comfeyn ontsnapt is uit de 
Kuldersschool. Hij zou zich verstoppen bij zijn 
moeder Marie Moelaert bij Pierre Wispelaere 
nabij de eerste molen. Gelieve hem te laten 
aanhouden en terug te brengen “sous bonne 
escorte”.

1730 12/09/1809 930 - BG schrijft aan P.E. Wauters, hoofdge-
neesheer burgerlijke godshuizen dat ze ak-
koord gaan met de aankoop van quinquina. 
BG zal de bijkomende 5 kg lichtrode quin-
quina aanvragen voor het militair ziekenhuis. 
BG vraagt hem om alle ziekenhuizen (kapu-
cijnen, geschoeide en ongeschoeide karme-
lieten, augustijnen en rijke klaren ) te willen 
bezoeken. 

1731 13/09/1809 931 - BG schrijft aan weduwe Adriaen de 
Meyer te Lovendegem dat zij 2610, de helft 
van de prijzije in het sterfhuis van haar man, 
nog moet betalen. 

1732 15/09/1809 932 - BG schrijft aan de Directeur van de Oor-
logsadministratie en vraagt om snelle terug-
betaling van de voorschotten gedaan voor de 
enorme toevloed van gewonden.
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1733 15/09/1809 933 - BG dankt de burgemeester voor de le-
vering van 10 kg quinquina. BG wijst erop dat 
de dokters nog veel meer onderzoek moeten 
doen, want sommige patiënten overleven niet 
door het geneesmiddel maar door de kracht 
van hun gestel, bij anderen is dat omgekeerd. 
Bij de militairen heerst er veel typhoïde koorts.

1734 16/09/1809 934 - BG meldt aan de Meulenaere, directeur 
Rodelijvekens dat ze zijn rekening goedkeu-
ren en 152,38 fr uittrekken voor het 2 halfjaar 
voor de religieus die de mis leest en geloofs-
leer geeft.

1735 19/09/1809 935 - BG schrijft aan M. L. Van der Straeten, 
Oude Vrouwen, dat Mlle Elbo ex-non van 
Galilea als overtallige mag opgenomen wor-
den tegen betaling van 100 fl per jaar ge-
waarborgd door Mlle Eleonore Hyde. Lievine 
Teirlynck mag het vergeten. We hebben ze 
afgewezen en zal nooit in ons godshuis toe-
gelaten worden.

1736 19/09/1809 936 - BG schrijft aan JB De Cooman, eco-
noom van het militair ziekenhuis dat ambte-
naren en grafdelvers zich erover beklagen dat 
1) de inschrijving van overledenen niet be-
hoorlijk gebeurt. Begraven zonder naam, enz. 
2) Er mocht begraven worden zonder kist, 
maar met het lijk gewikkeld in een doek. Het 
blijkt dat maar een klein stukje doek gebruikt 
wordt. 3) De zusters van liefde en begijnen 
die meehelpen hebben recht op minstens een 
glas wijn per dag. We hebben besloten dat ze 
voortaan een kwart liter goede wijn per dag 
moeten krijgen. Ze hebben ook recht op een 
schort.

1737 22/09/1809 937 - BG schrijft aan Du Val commissaire 
ordonnateur du corps d’armée du Marechal 
Moncey, Duc De Conegliano, (1754-1842) dat 
door de enorme toeloop van zieken en ge-
wonden het “mobilier” niet meer volstaat. Het 
meest dringende is het gebrek aan couvertu-
res de laine (800) et les capotes (1500). 

1738 25/09/1809 938 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur des 
biens ruraux om naar Nazareth te gaan pour 
assister au recollement des coupes de tailles. 
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1739 25/09/1809 939 - BG vraagt aan de directrices van het 
Groot en Klein begijnhof om meer begijnen 
(30/20) in te zetten om de toeloop van zieken 
en gewonden op te vangen.

1740 25/09/1809 940 - BG vraagt aan Van Lokeren en Ver-
schelden, geneesheren, om dienst te doen 
in de Augustijnen waar 3 à 400 gewonden 
worden binnengebracht.

1741 27/09/1809 941 - BG meldt aan de Directeur van de 
Oorlogsadministratie dat bij het toegestuurde 
drukwerk er oude, dus onbruikbare ontslag-
formulieren zitten. De nieuwe (10.000 stuks) 
zijn dringend nodig omdat er veel gewonden 
afgevoerd worden naar Rijsel.

1742 27/09/1809 942 - BG schrijft aan Manilius, chef de division 
de la prefecture, chargé de l’inspection du 
service des hopitaux, dat zijn aanstelling tot 
inspecteur van het ziekenhuis een bewijs is 
van de oordeelkundige keuze van de prefect. 
Enz.

1743 27/09/1809

27/09/1809

943 - BG maakt de burgemeester attent op de 
brief van de commissaris ordonnateur over de 
geschikt making van het Augustijnenklooster.
944 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 
burgemeester attent gemaakt hebben op de 
brief van de commissaris ordonnateur over de 
geschikt making van het Augustijnenklooster.

1744 26/08/1809 944bis - BG nodigt Stokmans, geneesheer, 
uit om te beginnen in het aangepaste Augus-
tijnenklooster met als collega Van Lokeren en 
Van der Schelde.

1745 27/09/1809 945 - BG schrijft om 6 uur ’s avonds aan de 
prefect dat ze slechts twee offertes hebben 
gekregen: een door A.J. De Cuyper voor de 
Rijke Klaren tegen 1,50 fr per dag. De andere 
komt van J. De Wilde (Annonciadenstraat nr. 
404) voor de Kapucijnen, Rijke Klaren en Kar-
melieten tegen 1,15 fr per man/dag.

1746 28/09/1809 946 - BG beklaagt zich bij Cooman over de 
kwaliteit van de onder andere de wijn die 
slechts water is gemengd met wat wijn. De 
zieken hebben recht op middelen van onberis-
pelijke kwaliteit
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1747 28/09/1809 947 - BG vraagt aan zijn excellentie een aan-
tal stuks drukwerk.

1748 28/09/1809 948 - BG antwoordt op de klachtbrief van de 
prefect 1) leveringen worden niet meteen 
ingezet, verhaal over aanmaak van hemden, 
lakens en kapjes 2) hooi voor de matrassen, 
slecht seizoen en nieuwe nog niet droog 3) 
hoofdrollen 4) niet verversen van linnen (er 
zijn nu 2400 in plaats van 6 à 700 personen 
opgenomen in Akkergem) 5) de dekens in 
Akkergem en Augstijnen 6) teveel verzorgers 
zijn gestuurd naar de Augustijnen 7) de Ka-
pucijnen lag overvol tot op de zolder en in het 
wachthuis (drie ca A3 vellen met speld sa-
men).

1749 29/09/1809 949 - BG schrijft aan Du Val, dat de misbrui-
ken en nalatigheden het gevolg zijn van de 
overbelasting van één man.

1750 30/09/1809 950 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de inboedel van het groot ziekenhuis.

1751 03/10/1809 951 - BG stuurt aan JB De Cooman en J. De 
Wilde het besluit van de prefect en de brieven 
van de commissaire des guerres. De gevol-
gen zullen zwaar zijn als ze de richtlijnen niet 
stipt opvolgen.

1752 05/10/1809 952 - BG meldt aan Kluyskens, hoofdchirurg, 
dat Wontergem apotheker wordt in de Karme-
lieten. Het salaris van de chirurgen 3e klasse 
werd verhoogd met inachtneming van de 
kostprijs van het eten. 

1753 06/10/1809 953 - BG aan BG te Sint-Niklaas dat hen niet 
kunnen helpen met het gevraagde drukwerk.

1754 06/10/1809 954 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze slechts over enkele heel kleine kamertjes 
beschikken om onderdak te geven. Mogelijk is 
er ook nog ruimte in de Jezuïeten, achter de 
burgerlijke rechtbank. 

1755 06/10/1809 955 - BG stuurt aan Le Fort, commissaire 
ordonnateur 24 division Militaire te Brussel het 
overzicht van het aantal opnames en vraagt 
het document te tekenen.
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1756 08/10/1809 956 - BG meldt aan de prefect dat Van Won-
terghem als apotheker was aangesteld maar 
dat ze zijn adres niet kenden en het hebben 
laten opzoeken, zonder resultaat. Dat is hem 
ter ore gekomen en hij is naar het hospitaal 
gekomen. ’s Anderendaags is hij niet meer 
komen opdagen. Hij blijkt drankverslaafd te 
zijn. Verder over veranderingen binnen de 
bijhuizen en apothekers, het ontruimen van 
bijhuizen, het vervangen van hooi door stro 
voor de matrassen, het ontslaan van zieken, 
het verversen van het linnen. 

1757 08/10/1809 957 - BG geeft aan De Willde econoom van 
de bijhuizen van het militair ziekenhuis de toe-
lating om de Kapucijnen en Karmelieten naar 
Rijke Klaren te ontruimen en al het meubilair 
naar daar over te brengen.

1758 08/10/1809 958 - BG schrijft aan de prefect over de pro-
blemen die zich stellen bij het evacueren van 
de gewonden naar Kortrijk.

1759 09/10/1809 959 - BG meldt aan Le Bel, commissaire des 
guerres du dept de l’Schelde, dat ze besloten 
hebben om de 600 fournituren te aanvaarden, 
gelet op de sterke vermindering van het aan-
tal zieken.

1760 09/10/1809 960 - BG geeft bij Du Val commissaire des 
guerres toe dat het inderdaad onmenselijk 
was om de 60 gewonden 24 uur aan hun lot 
te hebben overgelaten. Uit onderzoek blijkt 
dat de schuld ligt bij de geneesheer (off. de 
santé) die het konvooi begeleidde. 

1761 10/08/1809 961 - BG schrijft aan JB Baquet, ontvanger 
van BG, dat zijn salaris bepaald wordt door de 
prefect. 

1762 11/08/1809 962 - BG schrijft aan Van Rotterdam, prof. de 
l’école de Medecine, dat het aantal zieken 
sterk is gedaald en dat ze zijn diensten niet 
meer nodig hebben.

1763 18/10/1809 963 - BG schrijft aan Naverdet, garde ma-
gasin principal des effets d’hopitaux militaires 
à Lille, dat ze de documenten terugsturen om-
dat de vermeldingen en facturen niet kloppen 
met wat afgesproken was voor de levering 
van lakens, hemden enz. 
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1764 18/10/1809 964 - BG schrijft aan Van de Casteel, chirurg 
2e klasse Rijke Klaren, Gerbaux, Horreman, 
Ernalsteen, chirurgen 3e klassen, dat wegens 
de vermindering van het aantal zieken zij 
vanaf morgen 19/10 niet meer in dienst zijn. 
Als er later weer meer zieken zijn, zullen we u 
meteen weer oproepen.

1765 18/08/1809 965 - BG Meldt aan de prefect dat de re-
servecompagnie uit de Bijloke zal worden 
afgevoerd. Het hospitaal zat overvol en men 
vreesde een gevaarlijke besmetting. Boven-
dien weigert de econoom om ze tegen slecht 
80 ct per dag te verzorgen.

1766 19/08/1809 966 - BG bestelt een aantal voorgedrukte 
formulieren. 

1767 21/08/1809 967 - BG schrijft aan de leden van de conseil 
général d’administration des hospices & 
secours du 1r Arrond. Du dept de la Dyle dat 
hun brief een maand zoek is geweest. BG 
antwoordt dat ze per dag en per zieke soldaat 
of onderoff. 1,20 fr en voor een officier 1,95 
fr krijgt, 2 fr voor een begraving en 30 ct bij 
ontslag. 

1768 20/08/1809 968 - BG vraagt aan de prefect of de heren 
burgemeester, d’hane Steenhuyse, Van der 
haeghen, Kervijn moeten deelnemen aan de 
lottrekking voor de herbenoeming van de le-
den van BG. Zij bekleden een publieke functie 
(Keizerlijk Decreet 7 Germinal XIII). Enkel de 
Potter en Triest komen in aanmerking.

1769 21/08/1809 969 - BG vraagt aan De Wilde econoom van 
de Rijke Klaren hospitaal om 700 fr per jaar te 
betalen aan Jean Fonteyne voor de duur dat 
hij chirurg 3e klasse is geweest. (Op ACH-
TERKANT naamlijst van 22 verplegers)
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1770 21/08/1809 968 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
Lievine Van Wonterghem, prostituee besmet 
met een geslachtsziekte, opgenomen is in 
de Bijloke. Ondertussen is nog een tweede 
prostituee opgenomen. Deze vrouwen noch 
de eigenaars van de huizen waar ze zijn 
aangehouden, kunnen de kosten van hun 
verzorging betalen. Als dat de regel is, kunnen 
nagenoeg alle prostituees van de stad onder 
hetzelfde voorwendsel hier terechtkomen en 
moeten wij de kosten dragen. Mag BG voor-
stellen dat u de huizen waar ze zijn aange-
houden sluit. Dat moet voldoende zijn om hen 
aan te zetten de verzorging te betalen.

1771 21/10/1809 971 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
het contract met De Wilde econoom van de 
bijhuizen Rijke Gasthuis, Kapucijnen en Kar-
melieten. In bijvoegsel stuurt BG een kopie 
van een nota met het voorstel tot verminde-
ring met 5 ct van de dagprijs. 

1772 26/10/1809 972 - BG schrijft aan Bauxxxxxx, geneesheer 
in het militair ziekenhuis dat wegens de daling 
van aantal patiënten hij voortaan dienst zal 
doen samen met Hullin in het Rijke Gasthuis, 
in vervanging van Van der schelden.

1773 26/10/1809 973 - BG stuurt aan de gemeente Sint-Niklaas 
een aantal voorgedrukte formulieren en be-
veelt de aankoop van Recueil Général des 
Lois … (2 delen) aan. Het kan besteld worden 
bij Du Jardin, boekhandelaar op de Kouter te 
Gent.

1774 26/10/1809 974 - BG schrijft aan Van Lokeren, genees-
heer Augustijnen en Van der Schelden ge-
neesheer Rijke Gasthuis dat het aantal pati-
enten is gedaald en dat ze vanaf morgen niet 
meer hoeven te komen.
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1775 27/08/1809 975 - BG antwoordt op verschillende brieven 
van Du Val, commissaire des guerres faisant 
fonction d’ordonnateur. De Zolder van de 
Augustijnen is ingericht om zieken te ontvan-
gen en de ramen voorzien van glas. Wegens 
de daling van het aantal opnames worden de 
zolders nu overal gebruikt voor het onderbren-
gen van de bezittingen van de zieken. Volgen 
verdere verbeteringen (5 kantjes tekst)

1776 28/10/1809 976 - BG meldt aan de prefect dat ze de in 
Luik bestelde kachels niet kunnen terugsturen 
in ruil voor grotere modellen, bestemd voor de 
Augustijnen. Ze zijn even groot als de vorige 
en grotere vergden twee maand om te laten 
maken. Dr Kluyskens stelt voor om ze hoger 
te plaatsen en de buizen langer te maken 
waardoor ze meer rendement geven. 

1777 28/10/1809 977 - BG schrijft aan de prefect dat ze ak-
koord kunnen gaan met Desfontaines, expédi-
tionnaire op de BG administratie, die zijn loon 
van 400 fr per jaar te laag vindt. BG stelt 700 
fr voor.

1778 30/10/1809 978 - BG uiten hun verontwaardiging over 
de klachten tegen De Cooman econoom van 
de militaire ziekenhuizen, geformuleerd in de 
brieven van de commissaire des guerres en 
van Du Val aan de prefect. 

1779 02/11/1809

02/11/1809

979 - BG vraagt aan Van Lokeren en Stok-
mans geneesheren om zich bij De Cooman 
aan te melden voor uitbetaling van hun loon 
aan 900 fr pro rata temporis.
980 - BG vraagt aan Van Rotterdam en Van 
der schelden geneesheren om zich bij De 
Cooman aan te melden voor uitbetaling van 
hun loon aan 900 fr pro rata temporis.

1780 02/11/1809

02/11/1809

981 - BG schrijft aan de Cooman dat zij het 
loon van Kluyskens zullen betalen. Hij moet 
Du Bar betalen evenals het loon aan 900 fr/
jaar van Baxxx, Van Lokeren, Stokmans, Van 
Rotterdam, Van der Schelden. 
982 - BG vraagt aan De Wilde, econoom, 
Rijke Gasthuis, om het loon van Van Rotter-
dam en Van der Schelden uit te betalen.



BG 53: Briefkopieën

1781 03/11/1809 983 - BG corrigeert bij De Cooman, econoom 
Rijke Gasthuis, de data van de dienstperiode 
van Pots, chirurg 3 klasse en Gerbeau?

1782 03/11/1809 984 - BG brengt Pots chirurg 3 klasse militair 
ziekenhuis op de hoogte van de fout in de uit-
betalingperiode. (Op ACHTERKANT overzicht 
van mobilier nessesaire pour completer les 
fournitures des lits à l’hopital des augustins, 
bois de lits, matelats, traversins, couvertes, 
draps de lits, coiffes, chemises, paillasses, 
traversins dd 24/10/1809)

1783 03/11/1809 985 - BG antwoordt aan Le Bel, commissaire 
des guerres de la pace de Gand du dept 
Schelde, dat ze geen stukjes linnen (charpies) 
en linnen kunnen lenen aan het tijdelijk militair 
ziekenhuis te Eeklo.

1784 03/11/1809 986 - BG brengt verslag uit aan Du Val, com-
missaire des guerres, over de staat van de 
werken in de Augustijnen. Onder andere over 
de 14 lijken die niet meteen begraven zijn. 5 
in de loop van de dag overleden, twee dood 
aangekomen, vier die door de politiecommis-
saris niet mochten begraven worden zonder 
voorafgaand pv. Een lijk in ontbinding waarop 
de geneesheren eerst een sectie wilden ver-
richten wegens de buitengewoon vreemde 
ziekte. Normaal moeten lijken binnen de 24 
uur verwijderd worden. enz. 

1785 03/11/1809 987 - BG meldt aan de prefect dat alle ge-
neesheren betaald zijn. Voorts betreuren ze 
dat ze Verschelden niet in het Rijke Gasthuis 
hebben kunnen gebruiken. 

1786 04/11/1809 988 - BG meldt aan Dellafaille, directeur ou-
demannengesticht, dat ze drie onruststokers 
eruit hebben gezet. 

1787 06/11/1809 989 - BG meldt aan de prefect dat het bijhuis 
in de Augustijnen gesloten kan worden en dat 
De Cooman zijn ontslag heeft aangeboden 
voor dat bijhuis.

1788 07/11/1809 990 - BG meldt aan de prefect dat ze op alle 
brieven van Du Val een antwoord hebben 
gestuurd.
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1789 09/11/1809 991 - BG vraagt aan Le Bel, commissaire des 
guerres du dept Schelde om de capotes die 
Naverdet, garde magasin principal des effets 
d’hopitaux militair du Nord te Rijsel vermoede-
lijk in het magazijn van het militair ziekenhuis 
heeft laten opslaan, dringend aan BG te laten 
uitleveren. 

1790 10/11/1809 992 - BG vraagt aan de min. directeur de 
l’administration de la guerre dringend twee 
overlijdensregisters te bezorgen. Ondertussen 
gebeurt dit op losse bladen. 

1791 10/11/1809 993 - BG schrijft aan de Minister Directeur 
de l’administration de la guerre over de voor-
schotten die BG moet betalen.

1792 11/11/1809 994 - BG vraagt aan de prefect om zijn goed-
keuring te geven aan het loon van Kluyskens, 
die aangesteld is om de afdeling chirurgie van 
de militaire gasthuizen te leiden. 

1793 13/11/1809 995 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de fournituren aanwezig in de Augustij-
nen.

1794 13/11/1809 996 - BG schrijft aan Duval, commissaire des 
guerres, dat het De Wilde, econoom, ver-
boden is om zich rechtstreeks tot Robinet, 
ordonnateur, te wenden. Hij had zich tot BG 
moeten wenden die via Duval de vraag aan 
de ordonnateur zou hebben doorgegeven. BG 
meldt dat ze niet op de hoogte was van de 
inspectie van de burgerlijke chirurgen.

1795 13/11/1809 997 - BG vraagt aan de prefect om een drin-
gende vraag over de verontrustende toestand 
door te sturen naar de Minister.

1796 13/11/1809 998 - BG schrijft aan De Wilde econoom over 
de brief die hij Robinet rechtstreeks heeft 
gestuurd en zijn verzoek om inspectie van de 
burgerlijke chirurgen 3e klasse die volgens 
hem niet voldoende ervaring zouden hebben. 
Hij krijgt verbod om zelf nog rechtstreeks con-
tact op te nemen met hogere autoriteiten.

1797 14/11/1809 999 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
voor een ruil (échange foncière) met De Smet, 
fabrikant.
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1798 16/11/1809 1000 - BG schrijft aan Blondin, hoofdchirurg in 
het Rijke Gasthuis, dat de werken aldaar op 
bevel van de burgemeester zijn uitgevoerd en 
dat ze hem zullen vragen de overige noodza-
kelijke werken te laten uitvoeren. De kachels 
worden eerlang geleverd. De banken zijn al 
zes weken besteld.

1799 15/11/1809 1001 - BG meldt aan de prefect dat Le Bel, 
commissaire des guerres, gevraagd heeft de 
Augustijnen te ontruimen.

1800 16/11/1809

16/11/1809

1002 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de door Blandin, hoofdchirurg, gevraagde 
herstellingen in het Rijke Gasthuis te laten 
uitvoeren.
1003 - BG vraagt 10 karren aan de burge-
meester om op 20/11 de ontruiming van de 
Augustijnen uit te voeren.

1801 17/11/1809 1004 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verlaten 
kinderen, belopende 6305 frs.

1802 17/11/1809 1005 - BG vraagt aan de burgemeester drin-
gende betaling van de huur van de Kapucij-
nen, ie. 2539,69.

1803 18/11/1809 1006 - BG vraagt aan Le Fort, commissaire 
ordonnateur de la 24e div. militair te Brussel, 
om zo snel mogelijk de beloofde 6000 frs vrij 
te maken. Het dept Oorlogen moet BG nog 
meer dan 200.000 fr.

1804 22/11/1809 1007 - BG vraagt aan de prefect om de bur-
gemeester de leden van de commissie en de 
secretaris te laten schrappen op de lijsten van 
inschrijving voor “le service de la garde natio-
nale”.

1805 23/11/1809 1008 - BG meldt aan de prefect dat ze in het 
Rijke Gasthuis 2 personen te veel hebben. 
Wettelijk kunnen er maar 4 hoofdverplegers 
en 21 ondergeschikte voor 424 patiënten.

1806 23/11/1809 1009 - BG schrijft aan Du Bar, chirurg adju-
dant majoor (aide-major) in het Rijke Gast-
huis. Het aantal patiënten bedraagt slechts 
424 personen meer, wat meebrengt dat hij 
voorlopig vanaf de avond van 23/11 ermee 
mag stoppen.
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1807 23/11/1809 1010 - BG schrijft aan de prefect dat Blandin, 
hoofdchirurg in het Rijke Gasthuis, dat het 
welzijn van de zieken een aantal herstellingen 
vereist. Volgt opsomming.

1808 24/11/1809 1011 - BG schrijft aan de leden van de wetge-
vende vergadering van dept Schelde over het 
uitblijven van de terugbetaling van de voor-
schotten.

1809 14/11/1809 1011bis - BG stuurt aan de prefect de brief 
van Du Val terug. De Cooman geeft hierbij 
schriftelijke weerlegging van de aangemelde 
misbruiken. 

1810 25/11/1809 1012 - BG meldt aan de prefect dat ze over-
eengekomen zijn om De Cooman tegen 1,10 
frs per dag verder te laten werken. Aantal 
bedden beschikbaar in Grand Hopital 700, 
Augustijnen 600, 500 Rijke Gasthuis. De ge-
wonden worden in verhouding aangebracht: 
voor de Cooman is dat 13, en voor De Wilde 
6. Nog andere afspraken zoals alle gewonden 
naar Augustijnen, koortslijders naar de Bijloke.

1811 27/11/1809 1013 - BG stuurt de prefect het financiële 
overzicht van het 3e trimester 

1812 27/11/1809 1014 - BG schrijft dat Kluyskens hoofdchirurg, 
naar de Bijloke moet komen bij Kervijn die 
hem het nut van de werken zal uitleggen.

1813 28/11/1809 1015 - BG schrijft aan Limnander, adjunct 
van de burgemeester, belast met de militaire 
huisvesting, commissaris van de burgerlijke 
kazerne over de instructies gegeven aan De 
Cooman over teruggave van de kazernering-
voorwerpen en geeft uitleg over de herstel-
lingen van drieërlei aard aan de gebouwen na 
gebruik. 

1814 01/12/1809 1016 - BG stuurt aan Naverdet, garde ma-
gasin principal des effets d’hopitaux militaires 
du Nord te Rijsel de afgestempelde documen-
ten terug onder andere facturen voor leverin-
gen, voorwerpen, materiaal en capotes.

1815 01/12/1809 1017 - BG vraagt aan notaris Van der Ween 
te Eeklo om het nodige te doen voor de open-
bare verhuring van BG eigendommen.



BG 53: Briefkopieën

1816 01/12/1809 1018 - BG vraagt aan de prefect zijn goedkeu-
ring bij het besluit om 1000 nieuwe hemden 
over te dragen aan de Cooman voor de dienst 
in het Groot Hospitaal.

1817 02/12/1809 1019 - BG schrijft aan BG van 1e arrondis-
sement Dyle over de 3% commissie op de 
interesten uitbetaald in Oostenrijk.

1818 04/12/1809 1020 - BG meldt aan de prefect dat ze niet de 
bedoeling hadden om hun besluit te uit te voe-
ren te laten brengen zonder zijn voorafgaande 
goedkeuring.

1819 04/12/1809 1021 - BG stuurt aan P.E. Wauters, hoofdge-
neesheer, een staal van linnenreepjes (char-
pie) voor onderzoek van de kwaliteit.

1820 04/12/1809 1022 - BG vraagt uitleg aan Kluyskens, 
hoofdgeneesheer, over de onregelmatigheid 
waarmee hij consult houdt. Voorts verwaar-
loost hij de “leçon de clinique” die hij geeft. 
Erger is dat hij vrouwen met geslachtsziekte 
onderzoekt op de mannenafdeling, hoewel 
de verpleegsters een aparte kamer hadden 
aangeboden. 

1821 04/12/1809 1023 - BG vraagt aan De Cooman, econoom 
militair ziekenhuis en Augustijnen om de in-
structies van de prefect na te komen.

1822 03/12/1809 1024 - BG legt aan Du Bar, chirurg, uit dat zijn 
ontslag gemotiveerd wordt door de verminde-
ring van het aantal patiënten.

1823 05/12/1809 1025 - BG schrijft aan Du Val, commissaire 
des guerres, dat het overzicht van de behan-
delingen in de drie Gentse hospitalen is terug-
gestuurd omdat er geen afsplitsing voorkwam 
van de behandelde officieren.

1824 06/12/1809 1026 - BG vraagt toestemming aan de prefect 
voor de overdracht van 1000 hemden aan De 
Cooman econoom 

1825 08/12/1809 1027 - BG meldt aan Le Bel, commissaire 
des guerres, dat er een stijging van het aan-
tal gewonden aan de gang is en er nog veel 
meer te verwachten zijn. Er is onvoldoende 
materiaal. Van de 1000 capotes zijn er maar 
300 geleverd. 
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1826 08/12/1809 1028 - BG stuurt aan Van Hecke, inspecteurs 
des biens ruraux, 5 afschriften van huurover-
eenkomsten die hij aan de pachters moet 
overhandigen tegen betaling van de kosten.

1827 13/12/1809 1029 - BG schrijft aan de prefect dat ze nog 
steeds geen bericht hebben gekregen van de 
Minister direct. van de admin van de oorlog 
over de achterstallige 200.000 frs.

1828 14/12/1809 1030 - BG vraagt Du Pont, chirurg 3e klasse 
in het Rijke Gasthuis, om zaterdag naar de 
vergadering te komen.

1829 14/12/1809 1031 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg, wat hij denkt van het verzoek van Ernel-
steen, chirurg 3e klasse over de betaling van 
53 fr voor dienst in het ziekenhuis; en van het 
verzoek van Le Bel om een amputatiekist.

1830 14/12/1809 1032 - BG schrijft aan Du Val, commissaire 
des guerres, dat ze de bedienden die de over-
zichten maken er attent op gemaakt hebben 
dat ze met meer zorg de boekhouding moeten 
opmaken.

1831 15/12/1809 1033 - BG stuurt aan notaris Van der Massen 
te Strijpen, een procuratie om in het bezit te 
worden gesteld van geüsurpeerd land.

1832 18/12/1809 1034 - BG vraagt aan Salomon Bauwens, 
leerling apotheker bij Van der Ma.., om te ko-
men werken in het gasthuis van Deynze. 

1833 19/12/1809 1035 - BG meldt aan de prefect dat ze een 
kandidate gevonden voor de vroedvrou-
wenschool te Parijs. Het gaat om Antoinette 
Frisco, dochter van Frisco geneesheer te Zot-
tegem. Ze spreekt, schrijft en leest Frans. 

1834 19/12/1809 1036 - BG meldt aan de prefect dat de eco-
noom van de Augustijnen melding maakt van 
diefstallen naar aanleiding van het openen 
van een nieuwe straat achter de Augustijnen 
die uitmondt in de Lieve. Er dienen overal 
afsluitingen te worden geplaatst in ramen en 
luchtopeningen. Ook kan vanaf een aanpa-
lend huis vanaf de verdieping binnengeslopen 
worden.
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1835 20/12/1809 1037 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze ten dele akkoord kunnen gaan de klachten 
opgesomd in de brief van adjudant Chameau? 
over de staat van het hospitaal en het linnen. 
Het ministerie moet ons nog 200.000 frs ach-
terstallige voorschotten. 

1836 20/12/1809 1038 - BG bestelt te Parijs een aantal voorge-
drukte formulieren.

1837 27/12/1809 1039 - BG bestelt te Parijs een aantal voorge-
drukte formulieren.

1838 27/12/1809 1040 - BG dringt bij de prefect erop aan om 
van zijn bezoek aan de hoofdstad gebruik te 
maken om bij de minister aan te dringen op 
de uitbetaling van de achterstallige 200.000 
frs. 

1839 03/01/1809 1041 - BG bedankt D’Aoust, te Parijs voor de 
2744,50 fr.

1840 29/12/1809 1042 - BG stuurt aan Le bel, commissaire des 
guerres dept Schelde, een kopie van hun be-
sluit over de afstand van 300 nieuwe capotes 
en 5200 kg linnen en haar. BG vraagt dat de 
capotes gelet op het seizoen zo snel mogelijk 
worden geleverd.

De Briefkopieën van 1810 ontbreken
1841 02/02/1811 277 - BG stuurt aan de prefect de twee docu-

menten over de begijnhoven terug aangevuld 
met hun opmerkingen. 

1842 03/01/1811 278 - BG meldt aan de prefect dat in hun 
registers nergens een Ange Gray (Grany?) 
wordt vermeld.

1843 03/01/1811 279 - BG vraagt aan Charles Bogaert, burge-
meester te Geraardsbergen, om de behande-
ling van Marie Silbegaert? in het zwakzinni-
gengesticht te willen terugbetalen. Ze is niet 
geboortig van Gent.

1844 05/01/1811 280 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res in drievoud een overzicht met het verloop 
in de militair ziekenhuizen, evenals dat voor 
de marine. 
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1845 07/01/1811 281 - BG vraagt aan de econoom van het mi-
litair ziekenhuis kennis te nemen van de brief 
van Minister over de instructies in verband 
met het aanvragen van voorgedrukte formulie-
ren. 

1846 09/01/1811 282 - BG schrijft aan de prefect dat de brief 
van de directeur van de registratie niets 
anders dan fouten en onwaarheden staan in 
verband met de goederen van het Hebberecht 
godshuis. Volgen 6 blz. uitleg over het verschil 
tussen Hebberecht en Sint-Pietersabdij en in 
het bijzonder over de infirmerie.

1847 11/01/1811 283 - BG dankt P.C. Wauters hoofdgenees-
heer van de godshuizen voor de aankoop van 
een baal zoethout (réglisse) tegen 52 frs per 
100. BG vraagt om tegen dezelfde prijs nog 
een baal te kopen voor het ouderlingenge-
sticht.

1848 11/01/1811 284 - BG vraagt aan Molz, ontvanger van de 
domeinen te Dendermonde om het voorstel 
van JB. Verheyen te mogen aanvaarden die 
hypotheek van Josse De Block wil overne-
men. Evenals het voorstel van bakker Joseph 
De Cock uit Merchten in verband met de 
hypotheek van Jean F de Smedt.

1849 12/01/1811 285 - BG meldt aan de prefect dat ze het billijk 
vinden dat het jaarloon van de geneesheren 
op 1100 fr wordt gebracht.

1850 12/01/1811 286 - BG schrijft aan de prefect dat ze kun-
nen instemmen met de klacht van Jospeh De 
Hoon architect van BG dat zijn loon te laag is 
en BG stelt daarom 900 fr/jaar voor.

1851 15/01/1811 287 - BG vraagt JB. De Cooman, om dringend 
de maandoverzichten te sturen.

1852 16/01/1811 288 - BG vraagt aan de prefect om goedkeu-
ring van de lastenboeken voor de openbare 
veiling voor notaris Ch Apers.

1853 16/01/1811 289 - BG stuurt aan Eduard Blanchard, com-
missaire des guerres dept Schelde, een 
overzicht van het algemeen verloop van zieke 
militairen in het godshuis in 1810. 

1854 17/01/1811 290 - BG vraagt aan Ribbers te Sas van Gent 
om de achterstallen in orde te brengen.
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1855 17/01/1811 291 - BG vraagt aan de commissaire des 
guerres voorgedrukte formulieren.

1856 17/01/1811 292 - BG schrijft aan Piaget, adjunct chirurg 
in het militair ziekenhuis, dat zijn benoeming 
enkel te maken heeft met het in de praktijk 
brengen van zijn talenten. BG heeft hem geen 
graad gegeven omdat alle niveaus bezet 
waren. 

1857 20/01/1811 293 - BG schrijft aan de Cooman, over de 
instructies in verband met de opname van 
Italiaanse, Napolitaanse en geconfedereerde 
troepen.

1858 22/01/1811 294 - BG stuurt aan de prefect een naamlijst 
van de begijnen in de twee begijnhoven.

1859 23/01/1811 295 - BG stuurt aan de prefect een overlijden-
suittreksel van Mathurin Ruellexx overleden in 
het Rijkegasthuis.

1860 23/01/1811 296 - BG vraagt aan Triest, directeur van het 
vrouwenzothuis en Haeck van het mannen-
zothuis, een namenlijst van de personen die 
zonder vonnis zijn opgesloten. 

1861 24/01/1811 297 - BG schrijft aan Philippe Van den Hecke, 
rentenier te Gent, dat hij samen met BG een 
stuk grond in onverdeeldheid voor de helft 
bezit. BG wil de zaak laten opmeten en verde-
len.

1862 29/01/1811 298 - BG stuurt aan Letellier, marinecommis-
saris te Gent, een overzicht van wat de mari-
neadministratie nog verschuldigd is.

1863 29/01/1811 299 - BG schrijft aan de regent van de Kul-
ders dat hij de kelk mag laten vergulden en de 
andere sieraden mag laten restaureren om er 
“le service divin” te laten celebreren “avec la 
décence et la dignité convenable”.

1864 29/01/1811 300 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene in verband met de onver-
deeldheid van grond in de polder van Omdyke 
(Andyke?) met hem en met Jean Putter, we-
duwe Verpoorter, Jacq Verkouter.

1865 30/01/1811 301 - BG stuurt aan Eduard Blanchard, com-
missaire des guerres dept Schelde, het over-
zicht van de opnames van marinesoldaten 
voor 4e kwartaal 1810.
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1866 1/02/1811 302 - BG vraagt aan de onderprefect te Eeklo 
een bewijs dat BG hen 10 kg gentiaan en 
daarop 20 kg van dezelfde wortel heeft gele-
verd zoals vereist door de boekhouding.

1867 04/01/1811 303 - BG stuurt aan Le Tellier marinecommis-
saris te Gent het overzicht van de marinesol-
daten in het 4e kwartaal.

1868 04/02/1811 304 - BG stuurt aan Ed Blanchard, com-
missaire des guerres, twee overzichten van 
behandelde soldaten.

1869 04/02/1811 305 - BG vraagt aan Wauters, Beyts genees-
heren en Benaus, Hulin chirurgen en lid van 
het Vaccinatiecomité, om samen te komen en 
er een kind mee te brengen voorzien van het 
virusvaccin.

1870 07/02/1811 306 - BG schrijft aan Bataille, bijzondere te 
Gent, en Constance, ex-kloosterzuster, dat ze 
eigenaars zijn van een huis in de tuin naast 
een weide in de buurt van het Groot Begijnhof 
en een scheidingsmuur willen bouwen. Daar-
toe moeten aflijningspaaltjes gezet en de zaak 
opgemeten. 

1871 07/02/1811 307 - BG raadt De Cooman aan om de nieu-
we instructies in verband met het bijhouden 
van de registers goed na te komen.

1872 13/02/1811 308 - BG stuurt aan E. Blanchard de lijst met 
de behandelde militairen in drievoud.

1873 14/02/1811 308 - BG stuurt aan E. Blanchard de lijst met 
de behandelde militairen.

1874 14/02/1811 309 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor de uitbesteding van von-
delingen en verlaten kinderen.

1875 14/02/1811 310 - BG vraagt aan E. Blanchard om 1000 
voorgedrukte bladen te laten bezorgen.

1876 16/02/1811 311 - BG stuurt aan Robinet, commissaire 
ordonnateur de la 24 div. te Brussel, het 
overzicht van de behandelde soldaten van de 
reserve compagnie.
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1877 16/02/1811 312 - BG schrijft aan de ontvanger van de 
domeinen te Dendermonde dat zijn voorgan-
ger de heer Molz voor rekening van BG de 
interesten inde op verscheidene rentes. Heeft 
Molz hem de betrokken titels en documenten 
overhandigd.

1878 16/02/1811 313 - BG schrijft aan de prefect dat ze niet 
kunnen ingaan op het verzoek van de Kapi-
tein van de reserve om alle schurftige solda-
ten samen onder te brengen bij de geslachts-
zieken in dezelfde zaal. Verder vergist hij zich 
in verband met de dagprijs. Bovendien is er 
het besluit van de Minister dat bepaalt dat mi-
litaire met een gewone schurft (galle simple) 
binnen het corps behandeld moeten worden 
en niet naar een ziekenhuis hoeven.

1879 16/02/1811 314 - BG schrijft aan de prefect dat de op-
zegging van het huurcontract door Soyez?, 
“receveur particulier des droits réunis à la 
présidence de Thourout”, niet zomaar kan ge-
beuren maar een speciale procedure vereist. 
(3 blz.)

1880 20/02/1811 315 - BG stuurt aan de onderprefect te Eeklo 
het ontvangstbewijs terug omdat er 10 kg 
gentiaan te weinig op vermeld wordt.

1881 20/02/1811 316 - BG vraagt aan L. Van der Straeten, di-
rectrice van het oudevrouwengesticht om van 
Van Rossem per kwartaal het onderhoudsgeld 
voor weduwe Couvreur te gaan innen.

1882 21/02/1811 317 - BG schrijft aan Del Marmol, conserva-
teur des eaux et forêts te Brussel, dat hun 
goedgekeurde aanvraag tot kappen van 376 
hoogstambomen nog niet beantwoord is. 

1883 25/02/1811 318 - BG schrijft omstandig aan de prefect 
waarom ze zijn verzoek niet inwilligen. De 
man is nog geen 70 jaar en is niet geheel 
behoeftig. (2 blz.)

1884 01/03/1811 319 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de opnames in het 4e 
kwartaal. 
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1885 02/03/1811 320 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
mandaat ten laste van de Marine te Antwer-
pen en verzoekt het te laten innen te haren 
voordele.

1886 04/03/1811 321 - BG vraagt aan Wauters hoofdgenees-
heer om een vat honing aan te kopen voor de 
apotheek van de Bijloke.

1887 04/03/1811 322 - BG stelt aan M.M. De Meulenaere, di-
recteur Blauwe meisjes, voor om Jossine Pie-
tronille, geboren op 19 Ventôse XIII, zus van 
de overleden Antoinette Spyse, in de plaats 
van laatstgenoemde op te nemen. 

1888 06/03/1811 323 - BG schrijft aan F.R. Letellier, commissa-
ris Marine Gent, dat ze het mandaat ontvan-
gen hebben, maar dat er een fout staat in het 
overzicht voor juni dat ze graag zouden willen 
corrigeren.

1889 08/03/1811 324 - BG schrijft aan de prefect dat ze ak-
koord kunnen gaan met het voorstel gedaan 
door Duhayon om een rente te splitsen, op 
voorwaarde dat de hypothecaire dekking be-
houden blijft.

1890 09/03/1811 325 - BG meldt aan Triest, directeur vrou-
wenzothuis, dat Marie Jeanne xxx, gestuurd 
door de burgemeester van Oudenaarde mag 
opgenomen worden.

1891 11/03/1811 326 - BG stuurt aan de prefect het kassaover-
zicht.

1892 11/03/1811 327 - BG vraagt het advies van de leden van 
het raadgevend comité van de genoemde ad-
ministratie over een probleem met een pach-
ter die het kavel verlaat.

1893 18/03/1811 328 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde dat ze via zijn brief verno-
men hebben dat een mandaat van 20.000 frs 
onder weg is.

1894 19/03/1811 329 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van geüsurpeerde goederen die ze ontdekt 
hebben en vraagt het nodig te doen om hen 
ervan in het bezit te stellen.

1895 19/03/1811 330 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
des eaux et forêts een overzicht van het te 
kappen hout in 1812.
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1896 22/03/1811 331 - BG klaagt bij de onderprefect over het 
uitblijven van het ontvangstbewijs voor de 10 
kg gentiaan die op 10 september is geleverd.

1897 22/03/1811 332 - BG schrijft aan Boddaert, chirurg sous-
aide major in het militair ziekenhuis en aan 
Van de Meersche, apotheker ibid., dat ze op 
16 maart besloten hebben hun functie op te 
heffen wegens de daling van het aantal pa-
tiënten en dat ze de 17e hun functie zullen 
moeten neerleggen (op datum van 22?).

1898 23/03/1811 333 - BG schrijft aan Gervaise, directeur des 
contributions dept Schelde dat ze vernomen 
hebben dat er fouten staan in de kadastrale 
legger (matrice) van Heusden. BG stuurt een 
gecorrigeerd overzicht van haar bezittingen 
aldaar. 

1899 25/03/1811 334 - BG schrijft aan de Cooman over het wit-
ten (blanchissage) van het ziekenhuis.

1900 25/03/1811 335 - BG schrijft aan de prefect over de in 
te vullen namenlijst van arme wezen waar-
bij blijkt dat volgens het nieuwe prefectorale 
besluit alle gezonde mannelijke kinderen van 
11 jaar bestemd zijn voor militaire dienst. 
BG heeft bezwaren. BG heeft in geen enkel 
huis of godshuis in feite echte wezen. Er zijn 
slechts 3 scholen voor kinderen van arme 
ouders, Kulders, Blauwe en Rode Meisjes. 
Het gaat uitsluitend om kinderen geboren in 
deze stad uit wettelijke ouders. Ze zijn ten 
laste van de stad noch van het rijk. Het geld 
is afkomstig van stichtingen en schenkingen. 
… De stad heeft reeds een bepaald aantal 
soldaten te leveren, met deze kinderen erbij 
wordt de stad dus onbillijk zwaarder belast. 
Wil de prefect overwegen om zijn besluit aan 
te passen.(4 pp) 

1901 26/03/1811 336 - BG schrijft aan Robinet, commissaire 
des guerres de la 24e division militair te Brus-
sel dat de commissaire des guerres van Gent 
gevraagd heeft hoeveel geld voor 1809, 1810 
en 1811 de Administratie nog verschuldigd is 
aan BG.

1902 27/03/1811 337 - BG vraagt aan Triest, directeur Vrou-
wenzothuis, om Marie Rogiers op te nemen. 
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1903 28/03/1811 338 - BG stuurt aan de onderprefect de stuk-
ken over het verzoek van Eugene De Moor, 
handelaar, om bij wijze van ruil over een tuin 
van BG te kunnen beschikken; de plannen en 
waardeschattingen van de betrokken goede-
ren; het besluit van BG. 

1904 29/03/1811 339 - BG stuurt aan de prefect de namenlijst 
met de gezondheidsofficieren in de godshui-
zen. 

1905 30/03/1811 340 - BG beantwoordt de brief van Dhane 
Steenhuyse negatief en verzet zich formeel 
tegen de vervanging (..?) 

1906 01/04/1811 341 - BG stuurt aan de onderprefect de lijst 
met de rentes op de bank van Wenen, eigen-
dom van BG. 

1907 02/04/1811 342 - BG schrijft aan P.J. De Smet, secreta-
ris Weldadigheid, dat ze een besluit getrof-
fen hebben ter aanvaarding van de opvolger 
van Diemans, overleden, ontvanger van de 
armenbelasting op bals, redoutes en ander 
openbaar vertier. 

1908 03/04/1811 343 -BG stuurt aan de prefect de drie inge-
vulde overzichten. 

1909 03/04/1811 344 - BG stuurt aan E. Blanchard, commissai-
re des guerres dept Schelde te Gent: het le-
veringsbewijs van de gentiaan: het algemene 
verloop in het militair ziekenhuis 1 kwartaal: 
een overzicht van de bedragen die de Admin. 
aan BG verschuldigd is.

1910 03/04/1811 345 - BG stuurt aan de prefect, hoewel ze er 
niet mee akkoord gaan, de lijst van de elfjari-
gen bestemd voor militaire dienst.

1911 06/04/1811 346 - BG vraagt aan Dusard(?) directrice des 
lits militaires de la place de Gand, het besluit 
van de minister waarbij BG zou moeten op-
draaien voor de vervoerkosten van de 600 
geleende bedden.

1912 06/04/1811 347 - BG antwoordt aan de prefect dat alle 
overzichten van het verblijf van zieke militai-
ren in 1806, 1807, 1808, 1809 en 1810 regel-
matig zijn opgestuurd bekleed met de nodige 
formules samen met de bewijsstukken aan de 
commissaire des guerres. 
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1913 06/04/1811 348 - BG stuurt aan de prefect op zijn formeel 
verzoek de lijst (liste numérative) met de we-
zen in de godshuizen van BG.

1914 09/04/1811 349 - BG wenst van BG te Antwerpen te ver-
nemen of zij succes gehad hebben met hun 
bezwaren tegen de dienstplicht voor de 11 
jarige wezen in hun stad. 

1915 09/04/1811 350 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de kosten van lijkbezorging voor personen 
overleden in een godshuis. Oude regeling en 
de nieuwe afspraak met Kiekepoost. 

1916 10/04/1811 351 - BG schrijft aan Fourcault, économe 
regisseur de l’hopital militaire te Middelburg, 
dat de ontsmetting van alle “fournitures” die 
hij ontvangen heeft op 16/06/1810 volgens de 
minister op kosten van BG moet gebeuren. 
BG denkt dat hijzelf deze fumigation (ontsmet-
ten in rook) kan uitvoeren op een afdoende 
en goedkope manier. Wil hij dat doen, als de 
kosten niet meer dan 1500 fr bedragen.

1917 11/04/1811 352 - BG stuurt aan E. Blanchard, de lijst van 
de marinesoldaten die opgenomen waren in 
het eerste kwartaal.

1918 11/04/1811 353 - BG stuurt aan Ange Verlinden apotheke-
res in de Bijloke een verslag over het gebruik 
van druivensiroop (sirop de raisin) met enkele 
recepten voor de bereiding van deze siroop 
en honing die voordelig de rietsuiker (sucre 
des colonies) kan vervangen. Het besluit 
bepaalt ook dat alle rietsuiker vervangen moet 
worden door inlandse suiker. 

1919 11/04/1811 354 - BG schrijft aan Clavareau, directeur des 
droits réunis te Gent, dat het moeilijk hebben 
met de beslissing van de zijn mensen om de 
jenever die zo onontbeerlijk is voor de ouderl-
ingeninstellingen, nu ook te gaan belasten. 
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1920 11/04/1811 355 - BG schrijft aan de prefect dat ze ak-
koord kunnen gaan met het verzoek van De 
Meulenaere, directeur van de Blauwe meis-
jes, om de salesianenzusters die daar on-
derwijzen, een grotere vergoeding te geven. 
BG stelt 1000 fr voor. Een zevende zuster is 
eveneens nodig. Daarmee komt het aantal 
overeen in verhouding met het aantal Marol-
lenzusters in de Rodelijvekens.

1921 12/04/1811 356 - BG stuurt aan Le Tellier, commissaire 
de marine te Gent, in tweevoud de stukken in 
verband met het verblijf van de marinesolda-
ten in het eerste kwartaal.

1922 12/04/1811 357 - BG stuurt aan Layrle?, capitaine com-
mandant de la cIe de la réserve, het overzicht 
van het verblijf van de behandelde militairen.

1923 13/04/1811 358 - BG stuurt aan de onderprefect de 
lijst van de rentes ten laste van de Cham-
bre ... des Finances de sa M. L’empereur 
d’Allemagne. 

1924 16/04/1811 359 - BG vraagt aan de prefect om in het bezit 
gesteld worden van drie stukken gronden die 
aan het bisdom hebben toebehoord. 

1925 17/04/1811 360 - BG stelt aan de prefect vijf kandidaten 
voor ter vervanging van Van der Haeghen die 
burgemeester is geworden. (Benoit Papeleu, 
Charles Vaernewyk, Emanuel Elias, Charles 
Rodrigues de Rhodes, François Surmont)
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1926 18/04/1811 361 - BG meldt aan de prefect (3 blz.) dat 
er een kar is aangekomen met Abraham 
Aerstens? en zes van zijn dochters, allen 
besmet met de polderkoorts, teigne, schurft 
(gale) et rongés de vermines. De chirurg van 
Cadzand samen met de burgemeester van 
Eeklo heeft hen doorgestuurd naar de Bijloke. 
De vader werkte mee aan de verdedigings-
werken en heeft daar de ziekte opgelopen die 
hij doorgegeven heeft aan zijn gezin. Een van 
de dochters is de volgende nacht overleden. 
Een andere, Piere De Baere, eveneens daar 
tewerkgesteld, is om dezelfde redenen naar 
hier gestuurd. Als dit zo voortgaat, wie moet 
dat blijven betalen? Kan er niet bepaald wor-
den dat de werknemers ook gratis behande-
ling krijgen.

1927 19/04/1811 362 - BG maant Francies Careel, landsman 
tot Huysse, aan om het huys en de drooge 
catheylen op het gepachte land af te breken. 

1928 20/04/1811 363 - BG stuurt aan E. Blanchard, commissai-
re des guerres Schelde, het overzicht van de 
behandelde soldaten in het 4 kwartaal 1810 
evenals die van de behandelde gevangenen 
uit de Spaanse oorlogen. 

1929 22/04/1811 364 - BG meldt aan de burgemeester van Dik-
kelvenne dat ze geen spoor terugvinden van 
Jacques Allegoet in de registers van uitbe-
stede kinderen.

1930 22/04/1811 365 - BG stuurt aan de prefect de overzichten 
van de kas, van het verloop in de godshuizen, 
het aantal behandelde militairen.

1931 23/04/1811 366 - BG stuurt aan de prefect de werkover-
eenkomsten van 17 Kulders geboren tussen 
1791 en 1794 die ze niet hebben opgenomen 
in de lijst van de gezonde mannelijke Kulders 
geboren tussen 1791 en 1799.

1932 27/04/1811 367 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de behandelde militairen 
in het 1e kwartaal 1811 voor een bedrag van 
38198 frs.
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1933 27/04/1811 368 - BG stuurt aan de burgemeester het bud-
get voor 1812 en de namenlijst van de zwak-
zinnigen opgesloten in nr. 24 en 18.

1934 27/04/1811 369 - BG schrijft aan J. Van de Putte, di-
recteur du jury du 1er arr. du dept Schelde, 
dat J.B. Baguet, algemeen ontvanger van 
BG, opgeroepen is om te zetelen in de jury 
d’accusation. BG heeft bezwaren.

1935 01/05/1811 370 - BG meldt aan Blok, adjunct chirurg, om 
Kluyskens te vervangen tijdens zijn verblijf in 
Parijs. 

1936 01/05/1811 371 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van de school voor geneeskunde om een 
examen uit te schrijven om een vervanger te 
vinden voor L.B. Verschraeghen, intern, die 
zijn ontslag heeft gegeven.

1937 01/05/1811 372 - BG vraagt aan De Brucq prof. School 
voor Geneeskunde om de plaats van Kluy-
skens waar te nemen tijdens afwezigheid. 
De lessen hebben 3x per week plaats in het 
Pakhuys. De lessen behandelen scrofuleuse 
ontstekingen, witte tumoren (tumeurs blan-
ches) gewrichtsaandoeningen, beenderziek-
ten zoals necrosis, caries, spinna ventosa, 
exostose, rachitis, beenderzwakte en ostesar-
cose en tenslotte zweren.

1938 01/05/1811 373 - BG schrijft twee kantjes aan Ferdiand 
baron de Mutter, agent ... te Wenen over het 
beheer van de fondsen aldaar.

1939 02/05/1811 374 - BG schrijft aan Weldadigheid te Brugge 
dat Joseph Pottier naar de Bijloke mag ge-
stuurd om geopereerd te worden van “stenen” 
(être opérer de la pierre).

1940 03/05/1811 375 - BG meldt aan de prefect dat er in de 
Rodelijvekens 61 leerlingen zijn en 11 perso-
neelsleden met inbegrip van de econoom, een 
77 jarige invalide en twee novices.

1941 07/05/1811 376 - BG meldt aan E. Blanchard dat ze op 
het ogenblik geen behoefte hebben aan enig 
medicijn vermeld op het overzicht.
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1942 07/05/1811 377 - BG schrijft aan Z.E. Comte de Cessac, 
directeur de l’Administration de la guerre, over 
de nog uitstaande schulden voor de verzor-
ging van militairen. 

1943 08/05/1811 378 - BG stuurt aan E. Blanchard de lijst van 
de behandelde militairen van de reserve van 
de Schelde. (Op ACHTERKANT M. Mestdach 
est autorisé à délivrer sous récépissé détaillé 
les fournitures suivantes volgt opsomming per 
klasse (2/3/4), aantallen)

1944 09/05/1811 379 - BG stuurt aan Layrle, capitaine com-
mandant de la réserve de l’escaut het over-
zicht van de behandelde soldaten.

1945 14/05/1811 380 - BG schrijft aan de commissaris over 
het uitstaande saldo voor de behandeling van 
militairen.

1946 16/05/1811 381 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat ze de Cooman afvaardigen om 
de verkoop van de bezittingen van overleden 
militairen bij te wonen in naam van BG. 

1947 18/05/1811 382 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Saint Christophe, arr. de Domfront, Dépt de 
l’Orne, dat Guillaume Golodé in Gent is ver-
zorgd en op 6/12/1809 doorgestuurd naar het 
militair ziekenhuis van Rijsel. 

1948 27/05/1811 383 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
met de uitgaven voor onderhoud van verlaten 
kinderen en vondelingen.

1949 30/05/1811 384 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Eeklo dat hij de geboorteakte moet doorsturen 
in verband met het in de gevangenis geboren 
kind van Marie Françoise Guleyn.

1950 31/05/1811 385 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Sleidinge om een authentiek bewijsstuk te 
sturen in verband met de overtreding die JB. 
Martens begaan heeft. Hij heeft het op zijn 
pachtgrond gekapte hout laten liggen en niet 
ten gepaste tijde afgevoerd. 

1951 01/06/1811 386 - BG stuurt aan de burgemeester het ver-
beterde budget 1812. Volgt uitleg bij de toege-
voegde cq aangepaste posten. (2 pp)
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1952 04/06/1811 387 - BG bevestigt bij de onderprefect de 
ontvangst van het besluit met betrekking tot 
de benoeming van Benoit Papeleu als vervan-
gend lid van de Administratie.

1953 05/06/1811 388 - BG bevestigt aan Golsuet? commissaire 
de marine te Antwerpen dat ze zijn mandaat 
hebben ontvangen.

1954 06/06/1811 389 - BG schrijft aan de bewaker van het 
moederhuis te Parijs dat Fisco?, leerlinge 
vroedvrouw, dringend naar huis moet komen. 
Het geld (62 fr) voor de retourreis mag ze pas 
op de vooravond van haar vertrek ontvangen.

1955 06/06/1811 390 - BG schrijft aan Toinette Fisco leerlinge 
vroedvrouw te Parijs dat ze op haar verzoek 
40 fr sturen voor het wassen van haar linnen-
goed gedurende de jongste 12 maanden.

1956 08/06/1811 391 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Gignac, kanton Souillac, dept Lot, dat ze niets 
terugvinden in de registers over Charles Lerg, 
soldaat 63e regiment de Ligne, 5e bataillon, 
3e compagnie. In het overlijdensregister van 
Rijkegasthuis is er Charles Lerne, geboortig 
van Saint Bonninck, dept Ruhr opgenomen 
op 18/09/1809 en overleden op 28/10/1809. 
Mogelijk gaat het om dezelfde persoon.

1957 10/06/1811 392 - BG schrijft D’Aoust te Parijs aan over 
twee rentes. (2 pp)

1958 12/06/1811 393 - BG stuurt aan de prefect het bestek en 
voorwaarden voor de openbare verhuring van 
enkele BG eigendommen te Stekene. 

1959 14/06/1811 394 - BG schrijft aan C.F. Van Wambeke dat 
Antoine Everaert pachter te Hofstade 498,54 
fr achterstallige pacht heeft. BG doet twee 
voorstellen om het achterstal met de verkoop 
van de voorhanden gewassen te dekken.

1960 15/06/1811 395 - BG schrijft aan Van Wambeke dat vol-
gens deurwaarder Claessens te Dendermon-
de ook pachter D’Haeck te Impe zijn gewas-
sen te velde wil laten verkopen ter afdoening 
van zijn achterstallige pacht.
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1961 17/06/1811 396 - BG schrijft aan Hacquart, hoofdver-
pleegster in de Bijloke, dat leerlingen enkel 
als ze met wachtdienst zijn, mogen overnach-
ten in het hospitaal. 

1962 17/06/1811 397 - BG antwoordt aan P.F. Botte, pleitbe-
zorger, dat het kind wegens plaatsgebrek niet 
opgenomen kan worden in de jongensschool. 
Gelet op zijn bedroevende situatie kan hij mo-
gelijk een beroep doen op Weldadigheid.

1963 17/06/1811 398 - BG meldt aan E. Blanchard dat ze de 
transportkosten voor de 600 bedden slechts 
betalen als hen een besluit in de zin van de 
Minister overlegd kan worden.

1964 18/06/1811 399 - BG antwoordt aan E. Blanchard, com-
missaire des guerres dept Schelde, dat ze 
Kluyskens aangesteld hebben als opvolger 
van Gibassier? in het militair ziekenhuis.

1965 18/06/1811 400 - BG schrijft aan de onderprefect dat De 
Moor hen een stuk grond te Drongen in ruil wil 
geven.

1966 18/06/1811 401 - BG schrijft aan De Cooman dat Gibas-
sier, hoofdchirurg in het militair ziekenhuis, 
naar elders bevorderd is en dat Kluyskens 
hem opvolgt.

1967 18/06/1811 402 - BG vraagt aan Kluyskens, om Gibassier 
in het militair ziekenhuis op te volgen. Laatst-
genoemde is bevorderd naar het 4e regiment 
de l’infanterie légère. Hij kan dus zijn oude job 
van voor Gibassier aldus weer opnemen.
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1968 18/06/1811 403 - BG stelt aan Desroches, Inspectuer 
des eaux et forêts dept Schelde voor om de 
boswachters van Wachtebeke en Winkel te 
vervangen door een persoon. Pierre Slok 
de boswachter van Wachtebeke is onlangs 
verdronken. Zijn verloning is eigenlijk te laag 
om een gezin er mee te onderhouden. Boven-
dien woont hij zeer afgelegen. De boswachter 
Blok te Wachtebeke heeft weinig bos om te 
bewaken. Bovendien is het een alcoholicus, 
die nagenoeg permanent dronken is. Hij 
voldoet niet. Daarom stellen we voor de twee 
gemeenten door Jean François Bodaert, ge-
reformeerd militair, 53 jaar oud, en voormalig 
veldwachter van Wachtebeke te laten bewa-
ken.

1969 21/06/1811 404 - BG geeft aan J.A. Reynier te Zevene-
ken de toestemming om het weiderecht in de 
weiden te Spijk openbaar ten overstaan van 
notaris te verkopen. 

1970 21/06/1811 405 - BG schrijft aan de onderprefect van het 
4e arr. te Eeklo dat BG nog steeds niet het 
proces-verbaal van de verkoop van kaphout 
1811 heeft ontvangen. Hij moet ook aan de 
ontvanger vragen de wissels/traites van De 
Vriendt op te sturen.

1971 24/06/1811 406 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Fran-
çois J. De la Txxie in vervanging van Henri 
Grimonprez die Weldadigheid geplaatst heeft 
bij de zuster van Liefde, volgens het rapport 
van de dokter niet enkel zwakzinnig is maar 
bovendien incontinent (urine/fecaliën) is. Dat 
maakt hem totaal ongeschikt voor opname in 
de school voor arme jongens. Gelieve hem te 
vervangen. 
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1972 27/06/1811 407 - BG schrijft aan de Cooman, econoom 
militair ziekenhuis dat de commissaire des 
guerres zich erover beklaagt dat hij zeer laat-
tijdig informatie ontvangt over de behandelde 
militairen die aangevoerd zijn na de inval van 
de Engelsen op Zeeland. Deze militairen zijn 
in het Rijkegasthuis opgenomen. De direc-
teur is vaak afwezig en zijn zoon tekent dan 
de registers. Wij stellen voor dat de registers 
centraal worden bewaard in de archieven van 
onze Commissie. 

1973 27/06/1811 408 - BG schrijft aan de Cooman, econoom 
militair hospitaal, dat er aanzienlijk aantal 
stukken kledij, uitrusting … afkomstig van 
militairen overleden in het Rijkegasthuis. De 
Comm des guerres wil dat deze stukken in het 
magazijn van het militair ziekenhuis Ekkergem 
worden ondergebracht en het voorbereidende 
inventariswerk te doen met het oog op de ver-
koop. De Cooman krijgt 200 fr voor dit uitzon-
derlijke werk. 

1974 29/06/1811 409 - BG stuurt aan de prefect een zegel van 
75ct op 

1975 29/06/1811 410 - BG stuurt aan Bazexxx, onderprefect 
4e arr. Schelde te Eeklo, een nieuwe zegel in 
verband met de openbare veiling van kap-
hout.

1976 29/06/1811 411 - BG schrijft aan Jean Adam Jacob, blik-
slager te Sint-Avold 4e arr. Sarreguemines 
(dept. Moselle) dat ze geen spoor vinden van 
het overlijden of opname van zijn zoon in de 
registers van de Gentse hospitalen.

1977 01/07/1811 412 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor de openbare verhuring van enkele pan-
den van BG.

1978 03/07/1811 413 - BG vraagt aan Des Roches inspecteur 
van waters en bossen om aan Steurbaut, 
boswachter van Weldadigheid te Munte, de 
bewaking van onze boek te Munte en Schel-
dewindeke toe te vertrouwen.
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1979 03/07/1811 414 - BG vraagt aan de commissaire des 
guerres om kwijtschelding van 1683,50 fr voor 
het vervoer van 600 uitgeleende bedden. 
Vroeger gebeurde dat op kosten van de minis-
ter directeur. Volgen enkele voorbeelden van 
gratis vervoer.

1980 04/07/1811 415 - BG vraagt aan de Cooman, econoom 
militair ziekenhuis, en De Wilde, voormalig 
econoom Rijkegasthuis, om een namenlijst 
te sturen van alle geneesheren, leerlingen, 
apothekers op te sturen. 

1981 05/07/1811 416 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
mandaat van 354,50 fr om voor BG Gent deze 
te incasseren. 

1982 05/07/1811 417 - BG dankt D’Aoust te Parijs voor het toe-
gezonden pakje.

1983 08/07/1811 418 - BG stuurt aan de prefect een namenlijst 
van de wezen (m).

1984 11/07/1811 419 - BG schrijft aan de prefect dat zij nog 
niets vernomen hebben van Jeanne Colpaert, 
hoewel ze de prefect beloofd had haar kind 
terug te nemen. 

1985 11/07/1811 420 - BG stuurt aan E. Blanchard, commissai-
re des guerres dept Schelde, een ordonnance 
van 8000 fr terug 

1986 11/07/1811 421 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur, om ter plaatse inlichtingen in te winnen 
bij JB. De Mulde, pachter te Voorde, over het 
waardevermindering van het BG goed.

1987 11/07/1811 422 - BG schrijft aan de prefect dat ze een 
mandaat hebben moeten terugsturen.

1988 11/07/1811 423 - BG schrijft aan Marcé, directeur van de 
Keizerlijke Domeinen te Gent, dat BG nog 
steeds geen promesses hebben ontvangen 
hoewel al twee reeds vervallen.

1989 13/07/1811 424 - BG stuurt aan commissaire des guer-
res een namenlijst van de militairen behan-
deld in de Gentse godshuizen, de lijst van de 
Spaanse krijgsgevangenen, de namenlijst van 
de reservecompagnie, de namenlijst van de 
zeelui. 
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1990 13/07/1811 425 - BG schrijft aan Bodaert, chirurg en 
Roossens, apotheker in het militair ziekenhuis 
dat ze per 18/07 ontslagen zijn. 

1991 16/07/1811 426 - BG vraagt Haeck, econoom van het 
zwakzinnigengesticht, om tijdelijk François 
Herbaut (Lochristi) op te nemen. 

1992 17/07/1811 427 - BG schrijft aan de prefect dat de aange-
stelde notaris voor de openbare verhuring van 
enkele BG panden niet aanwezig kon zijn en 
een vervangend notaris is gestuurd.

1993 18/07/1811 428 - BG stuurt aan de prefect een lijst van de 
behandelde marinesoldaten van het 2e kwar-
taal. 

1994 18/07/1811 429 - BG schrijft aan de auditeur bij de Staats-
raad over de ruil van onroerende goederen 
met de Senaat.

1995 1907/1811 430 - BG stuurt aan de prefect voor goed-
keuring een proces-verbaal van verhuur van 
enkele goederen van BG.

1996 19/07/1811 431 - BG meldt aan de burgemeester van 
Nevele, dat hun pachter P. Van Crombrugge 
verplicht wordt om te betalen voor een brug 
die de gemeente heeft aangelegd. Dit kan niet 
en voortaan moet hij zich rechtstreeks richten 
tot BG.

1997 19/07/1811 432 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res een algemene lijst van de militairen be-
handeld te Ekkergem en in het Rijkegasthuis. 

1998 19/07/1811 433 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze zelfs niet tijdelijk het kind van Catherine 
Veeckmans kunnen opnemen. De prefect 
moet voorafgaandelijk een toelating geven.

1999 19/07/1811 434 - BG meldt aan De Wilde, econoom van 
het Rijkegasthuis, dat ze bij het overbrengen 
van de spullen van overleden militairen ze 
een aantal zaken zijn vergeten mee te ge-
ven zoals het register voor inschrijving van 
de persoonlijke bezittingen van de overleden 
soldaten …
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2000 20/07/1811 435 - BG stuurt aan de prefect de kassitu-
atie van het 2e kwartaal, het verloop in de 
godshuizen, het aantal dagen dat militairen in 
behandeling waren. 

2001 22/07/1811 436 - BG vraagt aan de prefect goedkeuring 
van de benoeming van Benoit Papeleu in ver-
vanging van Vander haeghen die burgemees-
ter is geworden. 

2002 22/07/1811 437 - BG vraagt aan Augustin Coolens, bij-
zondere te Gent, B. Moerloose idem en 
Druck, conciërge van het gesticht van de 
voormalige Alexianen, inlichtingen over de 
huizen van particulieren waar zwakzinnigen in 
de kost worden genomen. De burgemeester 
wenst het regime te kennen, welke soort per-
sonen, de behandeling en het aantal gevallen. 
(zie BG 53 nr. 2011)

2003 19/07/1811 438 - BG legt aan de prefect uit waarom BG 
een vergoeding wil voor het ontzeggen van 
een slaapruimte in het hospitaal. Leerling 
Charles Kluyskens had daarover een brief 
aan de prefect gestuurd (3 blz. met uitleg van 
BG)

2004 22/07/1811 439 - BG vraagt aan Triest, directeur zwak-
zinnigen en Haeck, econoom van Foux et 
Furieux, inlichtingen over 1) het huidig aantal 
personen in hun instelling en op wiens kosten 
(BG, ouders, gemeente) zij daar verblijven 
en 2) hoeveel personen de instelling nog kan 
opnemen. De burgemeester is een onderzoek 
hierover voerende.

2005 22/07/1811 440 - BG schrijft aan de prefect dat bij besluit 
dd 31/07/1807 van zijn voorganger de eerste 
maandag, dinsdag en woensdag van augus-
tus de jaarlijkse prijsuitreiking in de instellin-
gen van BG wordt gehouden waarop de com-
missie, de burgemeester worden uitgenodigd. 
Dit jaar kan de burgemeester pas half augus-
tus hieraan deelnemen. Krijgt BG toelating 
om het feest op 19, 20 en 21/08/1811 te laten 
plaats hebben. 
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2006 22/07/1811 441 - BG verwondert er zich bij De Cooman, 
econoom van het militair ziekenhuis, dat Cop-
pens zijn ontslag bij hem heeft ingediend en 
dat hij zich permitteert om in zijn vervanging 
te voorzien, wat het voorrecht van BG is! Cop-
pens blijft dus in functie tot hij ons daarover hij 
aangesproken en wij het ontslag aanvaarden. 
Wij zullen te zijner tijd en zo nodig een ver-
vanging aanstellen.

2007 29/07/1811 442 - BG antwoordt aan de onderprefect te 
Gent dat ze de goedgekeurde statuten van 
de zusters van de Bijloke hebben ontvangen. 
In het verlengde van het besluit om het aan-
tal zusters in de Bijloke te verminderen tot 
1 zuster per 8 zieken, verblijven er thans 27 
inclusief de overste. Drie zusters zijn invalide 
en leveren geen prestaties meer. Acht andere 
zijn al meer dan 70 jaar en werken niet zo 
veel meer. Drie zijn exclusief verbonden aan 
de apothekerei, die geneesmiddelen levert 
niet enkel aan de Bijloke maar aan alle ande-
re godshuizen en armenscholen van de stad. 
De overste telt niet mee als werkzuster. Als wij 
ons baseren op het maximum jaarlijkse aan-
tal zieken, t.w. 230, betekent dat 23 zusters, 
waaronder acht 70-jarigen en drie apotheke-
ressen. 

2008 27/07/1811 443 - BG schrijft aan de prefect van het dept 
Jemmappes te Bergen dat ze een rente 
domaniale ontdekt hebben die toegewezen 
was aan de regie der domeinen. BG heeft hier 
recht op.

2009 29/07/1811 444 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de behandelde soldaten 
van de reserve van de Schelde voor nazicht 
en goedkeuring.

2010 29/07/1811 445 - BG stuurt aan de onderscheiden bur-
gemeesters waar een vondeling/verlaten kind 
uitbesteed is, het verzoek om dat kind, dat 
geselecteerd om deel uit te maken van het 
Regiment des pupilles, door de veldwachter 
te laten brengen naar de Kulders achter Sint-
Baafs. Te behandelen als confidentieel tot op 
de dag van vertrek.
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2011 29/07/1811 446 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat er in de stad twee godshuizen zijn waar 
zwakzinnigen worden opgenomen : 1) het 
oud Rasphuis op de Nederschelde achter de 
prefectuur en tegenover de brievenpost, hier 
worden mannen opgenomen, thans 82 in aan-
tal met een maximum van 90. 2) het Zothuys 
nabij het kanaal Houtleie met ingang door de 
oude Zottepoort, hier worden vrouwen opge-
nomen, thans 87 met een maximum van 100.
Verder in de stad zijn nog drie huizen: 1) In de 
Alexianen onder leiding van directeur Druck, 
thans 2 pers. met een maximum van veertien. 
2) het huis van JB de Moerloose, gelegen in 
het Blendeken, dat uitgeeft op de rue du Bé-
lier (Ramen), thans 2 pers. met een maximum 
van vier, met de nodige aanpassingen maxi-
mum van acht. 3) bij Augustin Colens op de 
Beestenmarkt, thans slechts een vrouw, met 
maximum van twintig. Geen gegevens wat het 
regime betreft behalve in de bijgevoegde brief 
van de Moerloose (ontbreekt). (zie BG 53 nr. 
2002)

2012 30/07/1811 447 - BG vraagt aan D”Hane Steenhuyse om 
aanwezig te zijn bij de selectie en keuring van 
de 5 leerlingen die deel zullen uitmaken van 
het Regiment des Pupilles. In totaal worden 
jaarlijks 1700 kinderen van vijftien jaar uit de 
gasthuizen van het Keizerrijk gekozen. Wij 
hebben dit jaar vijf verlaten kinderen, vijf von-
delingen en twee kulders aangeduid, waaruit 
op het Stadhuis er vijf worden geselecteerd. 

2013 31/07/1811 448 - BG attendeert er Coppens, hoofdapo-
theker bij het militair ziekenhuis dat hij zijn 
ontslag niet moet geven bij de econoom, maar 
bij BG.

2014 01/08/1811 449 - BG wijst Cornelis, econoom Kulders, De 
Meulenaere directeur Blauwe Meisjes en L. 
Papeleu directeur Rodelijvekens erop dat de 
jaarlijkse prijsuitreiking plaats heeft op 19 tot 
21 augustus.
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2015 01/08/1811 450 - BG meldt aan J.P. Van Hove, handelaar 
te Gent, dat xxy la Roche, entrepreneur géné-
ral des Tabacs zijn huis, dat eigendom is van 
BG, zal komen inspecteren. 

2016 01/08/1811 451 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur des biens ruraux te Aalst om aanwezig 
te zijn bij de beëindiging van de pacht van 
D’Haese voor notaris.

2017 01/08/1811 452 - BG vraagt aan de prefect om hun vraag 
te steunen dat de boswachter van Weldadig-
heid ook het bos dat eertijds tot de pacht van 
Lievin de Backer te Munte behoorde, te laten 
bewaken dat er nu onbewaakt bij ligt.

2018 03/08/1811 453 - BG maakt enkele opmerkingen bij de 
onderprefect over de selectie van de vijf pupil-
len, onder andere over slaapgelegenheid, en 
over de begeleiding van deze jongeren door 
een militair konvooi dat desertie moet voor-
komen maar tevens vernederend is. Daarom 
stelt BG voor de selectie niet op het Stadhuis 
maar in de Kuldersschool te laten plaats heb-
ben. 

2019 06/08/1811 454 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
overzichten van uitbesteding … na te kijken 
en voor goedkeuring door te geven aan de 
prefect.

2020 06/08/1811 455 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
bestekken en voorwaarden voor openbare 
verhuring na te kijken en voor goedkeuring 
door te geven aan de prefect.

2021 07/08/1811 456 - BG dringt er bij De Wilde, econoom Rij-
kegasthuis, op aan om onverwijld de registers 
en ontvangstbewijzen over te dragen.

2022 07/08/1811 457 - BG stuurt aan de kapitein-commandant 
van de reserve van de Schelde de overzich-
ten voor de verzorging van zijn compagnie 
gedurende het 2e kwartaal 1811.

2023 07/08/1811 458 - BG meldt aan Des Roches, inspecteur 
van waters en bossen, dat de drie stukken 
bos al geruime tijd, en nog voor waters en 
bossen hiervoor bevoegd waren, omgezet zijn 
in landbouwgrond. (Ertvelde tussen plansoen 
en puybosch) 
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2024 08/08/1811 459 - BG stuurt aan de kapitein-commandant 
van de reserve van de Schelde de overzich-
ten voor de verzorging van zijn compagnie 
gedurende het 2e kwartaal 1811.

2025 09/08/1811 460 - BG stuurt aan de burgemeester een 
gedetailleerd overzicht van de kosten voor de 
Artsenschool. 

2026 10/08/1811 461 - BG schrijft aan de prefect dat het een 
misverstand is te denken dat BG de vondelin-
gen in de totaliteit van het budget inkomsten/
uitgaven zou zijn opgenomen, zodat de kos-
ten ons terugbetaald zouden worden. Volgt 
opsomming argumenten waarom ze tot een 
getal van 387 kinderen komen. (4 pagina’s)

2027 12/08/1811 462 - BG stuurt aan De Cooman 1) een regis-
ter genaamd Hôpital militaire de Gand, suc-
cursale dite Riche hopital, Registre des bijoux 
et monnaies, met 22 inschrijvingen 2) een 
bevelschrift van de commissaire des guerres 
om de bezittingen van Pierre Joseph Delplace 
aan de familie terug te bezorgen 3) een opna-
meformulier met opsomming van de bezittin-
gen van Louis Antoine garde national.

2028 13/08/1811 463 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat ze het register en stukken aan de 
econoom van het militair ziekenhuis hebben 
afgegeven. Volgt uitleg waarom een en ander 
niet klopt (onder andere te veel opnames om 
papieren op orde te hebben).

2029 14/08/1811 464 - BG vraagt aan C.F. Van Wambeke, 
inspect. des biens ruraux, om het stuk grond 
genaamd Appelterreveld voorheen eigendom 
van de Elisabethes de Bruxelles, te gaan 
bekijken en informatie in te winnen over de 
gebruikers, solvabiliteit, waarde enz.

2030 19/08/1811 465 - BG schrijft aan de prefect dat de jaar-
lijkse uitreiking van de prijzen in de scholen 
plaats heeft op vandaag 19/08 … en of hij 
zoals de prefect heeft bepaald, aanwezig zal 
zijn bij de uitreiking.
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2031 21/08/1811 466 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat Louis Mestdagh, controleur van 
BG, aanwezig zal bij de openbare verkoop 
van de bezittingen van overleden militairen.

2032 21/08/1811 467 - BG schrijft aan de prefect dat ze ver-
moedt dat er geen lottrekking nodig is voor de 
vervanging van bestuurders, naar aanleiding 
van de vervanging van Van der Haeghen, bur-
gemeester geworden, door Benoit Papeleu.

2033 22/08/1811 468 - BG vraagt aan D’Hane Steenhuyse om 
op de vergadering van de Algemene Raad 
van het Departement enkele punten onder de 
aandacht te brengen. 1) de achterstand in de 
terugbetaling van de vergoeding voor “mois 
de nourrice & layettes” 31.730,45 frs 2) de 
inbezitstelling van de goederen van de voor-
malige Alexianen (uitleg).

2034 23/08/1811 469 - BG meldt aan de econoom van de 
Bijloke dat de leerlingen volgens de prefect 
gratis logement moeten krijgen in de Bijloke. 
Volgen aantal regels na te leven door de (3#) 
leerlingen; ’s avonds thuis zijn om 21 uur en 
tussen 1 nov en 30 april om 20 uur, zich cor-
rect gedragen.

2035 27/08/1811 470 - BG schrijft aan D’Huyvetter, pleitbezor-
ger bij de burgerlijke rechtbank van het arr. 
Gent, dat het huis bewoond door PJ. Van 
Hove thans verhuurd is aan Orry La Roche 
en dat hij maatregelen moet nemen om hem 
toegang te geven tot het huis vanaf 15 sept.

2036 27/08/1811 471 - BG vraagt aan de onderprefect wat er 
moet gebeuren met de leerlingen die na de 
selectie van de kandidaten voor het Pupil-
lenregiment van de Keizerlijke wacht. Mogen 
ze teruggestuurd worden, want ze kosten ons 
geld.

2037 28/08/1811 472 - BG schrijft aan de onderprefect dat de 
prefect het fout voorheeft als hij stelt dat wij 
nog geen storting gedaan hebben voor de 
vergoeding van de boswachters. 
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2038 28/08/1811 473 - BG stelt aan de conservateur bossen en 
waters dept Schelde te Brussel voor om Joa-
chim de Fleurquin, 37 jaar, gehuwd en wonen-
de te Winkel, te benoemen als opvolger van 
Slok, overleden, boswachter te Wachtebeke.

2039 29/08/1811 474 - BG vraagt JB. de Cooman om zoveel 
mogelijk zieken op te nemen als het hospitaal 
kan herbergen.

2040 29/08/1811 475 - BG dankt Marcé, directeur de 
l’enregistrement & des domaines te Gent voor 
de vier wissels getekend door F. De Vriendt 
en vraagt naar de overige.

2041 31/08/1811 476 - BG schrijft aan de conservateur bossen 
en waters dept Dyle, Jemappes, Schelde, Lys, 
Deux Nethes, Bouches Schelde, Bouches 
Rhin te Brussel dat het proces-verbaal tegen 
Lievin Schepens onterecht is en dat er bomen 
gekapt zijn (3 pagina’s).

2042 02/09/1811 477 - BG nodigt JB. de Cooman uit op de 
buitengewone vergadering die in de namiddag 
plaats heeft.

2043 02/09/1811 478 - BG vraagt aan de burgemeester om 
François Joseph Diderickx, wees en gevlucht 
uit de Kulders, te laten terugvoeren naar de 
Kulders in Gent. Het gaat om een mauvais 
sujet.

2044 02/09/1811 479 - BG meldt aan de prefect dat ze in bui-
tengewone vergadering bij een zijn gekomen 
om de inrichting van een bijhuis te organise-
ren. Er ontbreekt een en ander en de leveran-
ciers zijn nog steeds niet betaald. Mocht hij de 
uitstaande 70.000 frs willen storten.

2045 02/09/1811 480 - BG schrijft aan de prefect dat uit de 
bijgevoegde brief blijkt dat Kluyskens voorstelt 
om de kerk van Ekkergem toe te voegen aan 
het hospitaal in plaats van de Kapucijnen in te 
richten. Daarnaast heeft de Cooman het voor-
stel afgewezen om zich ook bezig te houden 
met de aanneming van de Kapucijnen. 

2046 31/08/1811 481 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
prefect de openbare verhuring voor notaris 
Flore Dusong te laten goedkeuren.
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2047 03/09/1811 482 - BG schrijft aan BG te Sint Niklaas dat 
ze Em. Theilleman, niet-verkozen kandidaat 
pupil, terugsturen naar zijn voedstervader. 

2048 07/09/1811 483 - BG bericht aan Kluyskens dat er een 
bijhuis komt in de Kapucijnen op bevel van de 
prefect. Gelieve ons uw inzicht over het aantal 
geneesheren te willen geven. Het gaat om 
200 zieken. 

2049 07/09/1811 484 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat er voor de inrichting van de Kapu-
cijnen nog heel wat ontbreekt.

2050 12/09/1811 485 - BG schrijft aan de prefect dat ze een 
toereikende hoeveelheid strozakken en ma-
trassen hebben.

2051 12/09/1811 486 - BG schrijft aan Cooman dat hij voor stro 
moet zorgen om de matrassen en zakken te 
vullen.

2052 17/09/1811 487 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
notariële akte van de verhuring van de wonin-
gen voor te leggen aan de goedkeuring van 
de prefect.

2053 18/09/1811 488 - BG stuurt aan D’Hane Steenhuyse een 
jachtvergunning voor haar terrein te Drongen. 
BG veronderstelt dat ze die zelf kan geven.

2054 23/09/1811 490 - BG vraagt aan Andries Josephus Vis-
poel, landsman binnen Laeren, om 39 jaar 
pacht te komen betalen (848,98 fr) 

2055 24/09/1811 491 - BG meldt aan de onderprefect dat een 
eigendom in de Kortedagsteeg nr. 88 (let-
ter K) dringt herstellingen behoeft. Er wordt 
ondermeer voorgesteld om een kamer op de 
1e verdieping te bouwen boven de deur van 
de Wollewevers waardoor er meer huur kan 
gevraagd worden. 

2056 26/09/1811 492 - BG vraagt aan de onderprefect om 
goedkeuring te krijgen om een omzetting van 
rente verschuldigd door J.B Veldeman, land-
bouwer te Lede, toe te staan.

2057 28/09/1811 493 - BG meldt aan notaris Mys te Afsnee dat 
aan het door de prefect goedgekeurde pro-
ces-verbaal niets toegevoegd kan worden.
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2058 28/09/1811 494 - BG meldt aan de onderprefect dat C. J. 
Kervijn is uitgeloot als aftredend lid. Ze voegt 
een lijst met vijf kandidaten toe.

2059 30/09/1811 495 - BG stuurt aan BG te Antwerpen negen 
mandaten voor uitbetaling ten gunste van BG 
Gent.

2060 30/09/1811 496 - BG vraagt de onderprefect om het 
bestek en voorwaarden voor de openbare 
verhuring ten overstaan van notaris J. Van der 
Massen te Leeuwerghem te laten goedkeuren 
door de prefect

2061 03/10/1811 497 - BG bevestigt aan de commissaire des 
guerres dat ze een brief ontvangen hebben 
waarin ze voor 5000 frs zijn opgenomen.

2062 03/10/1811 498 - BG stuurt een brief de onderprefect in 
verband met een verhuring en veranderingen 
aan die woning.

2063 04/10/1811 499 - BG brengt Triest, Haeck, Hacquart, De 
Notter, Van der Straeten, Cooman op hoogte 
van het besluit dat toestaat dat de conciërges 
en portiers van de hospitalen en godshuizen 
voor intern gebruik aldaar tabak mogen ver-
kopen. Opsomming van de voorwaarden. (2 
pagina’s)

2064 09/10/1811 500 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
goedkeuring te vragen aan de prefect van het 
proces-verbaal van de openbare verhuring 
van enkele bezittingen te Nazareth. 

2065 09/10/1811 501 - BG doet melding aan de onderprefect 
van de twee inschrijvingen ad 5 % die BG 
bezit

2066 12/10/1811 502 - BG stuurt aan de onderprefect de vier 
naamlijsten van vondelingen, verlaten kinde-
ren opgevoed of geplaatst.

2067 14/10/1811 503 - BG schrijft aan P. Van de Velde, bijzon-
dere te Gent, dat hij afval gestort heeft in een 
weide van de Bijloke. Hij krijgt vierentwintig 
uur om het op te ruimen en een schadever-
goeding te komen betalen.

2068 14/10/1811 504 - BG bepleit bij de prefect de verbouwing 
van de Bijloke, die niet uit de gewone inkom-
sten moet gefinancierd worden. 
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2069 17/10/1811 505 - BG meldt aan J.A. De Graeve, hospita-
lière in het Catharinagodshuis, dat ze vervan-
gen wordt door Marie Joanne Schotte.

2070 17/10/1811 506 - BG dankt BG te Antwerpen voor de uit-
betaling van de mandaten. 

2071 21/10/1811 507 - BG antwoordt aan de commissaire des 
guerres dat het aanstellen en ontslaan van 
geneesheren tot haar bevoegdheid behoort. 
BG vraagt motivering van het ontslag van 
chirurg sous aide major d’Hamer.

2072 23/10/1811 508 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
hem de stukken sturen die bewijzen dat ze 
volkomen terecht en wettelijk de canon op 
de rente ontvangen. Weldadigheid te Nokere 
heeft hier geen recht op.

2073 23/10/1811 509 - BG schrijft aan de prefect over het 
besluit van commissaire ordonnateur de la 
division om de 200 bedden in de Kapucijnen 
te sluiten. 

2074 24/10/1811 510 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
het passend vinden dat er geen tabaksver-
koop komt in haar instellingen, behalve in het 
militair ziekenhuis waar Bauffry?, portier, een 
vergunning heeft gekregen.

2075 26/10/1811 511 - BG stuurt aan de onderprefect het kas-
overzicht en het verloop in de godshuizen.

2076 28/10/1811 512 - BG stuurt aan de commissaire des 
guerres een reeks overzichten en stukken in 
verband met het 3e kwartaal 1811.

2077 28/10/1811 513 - BG stuurt aan de prefect het resultaat 
van hun opzoekingen over de fonciere betalin-
gen voor BG goederen te Nazareth.

2078 29/10/1811 514 - BG stuurt aan de capitaine commandant 
de la compagnie de la réserve de l’Escaut een 
overzicht van het aantal behandelde soldaten 
van zijn compagnie.

2079 29/10/1811 515 - BG schrijft aan BG Antwerpen dat ze 
spoor vinden in de geboorteaktes van Pietro-
nille Meyvis. 

2080 29/10/1811 516 - BG nodigt De Cooman uit om weduwe 
Van Laere, naaister, te betalen voor het ge-
presteerde werk in het hospitaal.
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2081 30/10/1811 517 - BG bevestigt bij Des Roches, inspecteur 
des eaux & forêts dat ze de affiche en bestek 
en voorwaarden voor de verkoop en kap van 
hout hebben ontvangen.

2082 30/10/1811 518 - BG stuurt aan de onderprefect de aan-
gifte van hun rentes op de staat.

2083 30/10/1811 519 - BG meldt aan Pre Jean Van Landuyt 
landbouwer te Lede dat Pierre Jean Smitryns 
als expert aangeduid is om de waarde van de 
“engrais & droit de fermier” te komen waarde-
ren.

2084 31/10/1811 520 - BG schrijft aan Weldadigheid te Brugge 
dat Joseph Pottier in het hospitaal is geope-
reerd aan de milt (rathe ?) en ze de kosten 
hierbij voorleggen.

2085 04/11/1811 521 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
het besluit van de prefect van 26/08 hebben 
ontvangen om 21 godshuiskinderen te leve-
ren. Ze zullen het nodige doen.

2086 04/11/1811 522 - BG schrijft aan burgemeester dat ze lijst 
van de kinderen die 15 jaar zijn geworden, 
ontvangen hebben.

2087 05/11/1811 523 - BG stuurt aan de marinecommissaris de 
overzichten van de behandelde soldaten.

2088 05/11/1811 524 - BG stuurt aan een aantal burgemees-
ters de lijst van de kinderen die in aanmerking 
komen om te dienen in het pupillenregiment 
en in hun gemeente in de kost zijn.

2089 05/11/1811 525 - BG schrijft aan de professoren van de 
school voor geneeskunde in verband met de 
vraag van Piaget aan de burgemeester om 
een openbare cursus bandages et appareils 
te mogen inrichten. Er moet ook een open-
bare wedstrijd komen voor de invulling van 
de posten van de vertrekkende leerlingen 
geneeskunde Bruggeman, Kluyskens en Le 
Bacq.

2090 05/11/1811 526 - BG nodigt Du But ontvanger van de Kei-
zerlijke Domeinen te Dendermonde om reken-
schap af te leggen.
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2091 05/11/1811 527 - BG vraagt aan de onderprefect om het 
bestek en de voorwaarden voor de openbare 
verhuring aan de goedkeuring van de prefect 
voor te leggen.

2092 05/11/1811 528 - BG stuurt aan Jolly chef de bataillon 
commandant la compagnie de reserve de 
l’Escaut, président du conseil d’administration 
de overzichten van de behandelde soldaten.

2093 09/11/1811 529 - BG vraagt uitleg aan Boone, hoofd-
geneesheer in het militair ziekenhuis over 
D’hamer, leerling chirurgie, die de hem toever-
trouwde soldaten in 48 uur geen nieuw ver-
band heeft gegeven.

2094 07/11/1811 530 - BG schrijft aan de onderprefect dat zij 
die het godshuis vrijwillig of gedwongen heb-
ben verlaten, niet meer toegelaten worden. 
Dat blijft ook gelden voor François Hochstein, 
geboren te Ath op 19/02/1743 en opgenomen 
in het oudemannenhuis op 5/07/1806 en weg-
gegaan is op 6/02/1807.

2095 08/11/1811 531 - BG schrijft aan de prefect 5 kantjes over 
een zekere L. Schepens uit Mendonk die bo-
men zou gekapt hebben. De weringen zouden 
vals of overdreven zijn. 

2096 09/11/1811 532 - BG vraagt aan de onderprefect om het 
proces-verbaal van de openbare verhuring 
van enkele goederen te Leeuwergem aan de 
goedkeuring van de prefect voor te leggen.

2097 09/11/1811 533 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
goedkeuring van de prefect de plannen, be-
stek en voorwaarden voor de bouw van twee 
nieuwe zalen voor de behandeling van zowel 
mannen als vrouwen met een besmettelijke 
ziekte.

2098 12/11/1811 534 - BG schrijft aan de Cooman dat hem 
geen fondsen kunnen geven bij gebrek aan 
zelfde.

2099 12/11/1811 535 - BG stuurt aan de onderprefect de over-
zichten van “nourrice, layettes & habillemens” 
van de vondelingen en verlaten kinderen.
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2100 16/11/1811 536 - BG schrijft aan de prefect dat Isabelle 
Fierens niet kan opgenomen worden omdat 
ze nog geen 70 jaar is, hoe miserabel haar 
toestand ook is.

2101 18/11/1811 537 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget 1812 terug met toevoeging van de 
uitgaven en inkomsten voor vondelingen en 
verlaten kinderen. 

2102 18/11/1811 538 - BG vraagt aan de geneesheren en 
chirurgen van de Bijloke op verzoek van de 
prefect meer uitleg over de besmettelijke ziek-
ten die in de gevraagde twee nieuwe zalen 
zouden worden behandeld.

2103 19/11/1811 539 - BG schrijft aan François Moerman dat 
zijn onderhuurder die woont in een huis in 
het beluik van de Bijloke geiten en ganzen 
laat weiden op een weide van BG. Dat moet 
ophouden wegens schade aan gras en jonge 
bomen.

2104 21/11/1811 540 - BG blijft bij haar mening dat er geen 
tabaksverkoop in de godshuizen nodig is. Zij 
die leven op kosten van familie krijgen van 
hen tabak, de anderen die gewoon geen geld 
hebben om er te kopen krijgen er af en toe 
wat van de econoom. In het bejaardenhuis 
gaan de bejaarden op hun uitgangsdag zelf 
tabak kopen of vragen aan een bediende om 
er te gaan kopen.

2105 25/11/1811 541 - BG dankt de commissaire des guerres 
voor de toegezonden ordonnances.

2106 29/11/1811 542 - BG vraagt aan Van Wambeke onmiddel-
lijke storting van het geld voor de betaling van 
de boswachters.

2107 29/11/1811 543 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat het verzoek van Pioguet afgewezen moet 
worden. Om de twee jaar is er een cursus op 
de school voor geneeskunde en de betrok-
kene beschikt over geen enkele titel.

2108 30/11/1811 544 - BG stuurt 60 fr aan de ontvanger van 
Domeinen te Geraardsbergen ter betaling van 
François de Cooman boswachter te Dender-
houtem.
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2109 02/12/1811 545 - BG meldt aan de onderprefect dat ze de 
sommen gestort hebben voor de betaling van 
de boswachters te Gent, Geraardsbergen, 
Aalst en Eeklo. 

2110 03/12/1811 546 - BG schrijft aan de onderprefect dat er 
in de streek in de herfst steeds epidemie van 
fièvre putride ou typhoïde heerst. Daartoe 
zouden de twee nieuwe te bouwen zalen kun-
nen dienen. 

2111 03/12/1811 547 - BG schrijft aan de prefect dat ze de drie 
rentes ten laste van de Banque de Viennen bij 
Guillaume Haemlinck hebben weggehaald. 

2112 03/12/1811 548 - BG vraagt aan de Procureur bij de bur-
gerlijke rechtbank 1e arr. Schelde om Marie 
De Coster die in de Rodelijvekens werkt voor-
lopig te mogen laten opsluiten in het vrouwen-
zothuis.

2113 03/12/1811 549 - BG meldt aan de onderprefect dat door 
de dood van Beyts zijn leerstoel chymie, phar-
macie pratique, histoire naturelle des drogues 
usuelles et de botanique aan de school voor 
chirurgie vacant is. BG stelt voor de leerstoel 
te splitsen. Kandidaten kunnen zijn Bouchel 
en François Verbeek.

2114 04/12/1811 550 - BG schrijft aan Orry la Roche dat ze 
onmiddellijk het dak zullen laten herstellen 
aan het huis dat hij van BG huurt. De schade 
aan de deur is veroorzaakt door zijn schuld en 
wordt niet hersteld.

2115 06/12/1811 551 - BG schrijft aan de directeur van het 
zwakzinnige vrouwengesticht dat Marie De 
Coster opgenomen moet worden en blijven tot 
ze hersteld is.

2116 09/11/1811 552 - BG schrijft aan de prefect dat de open-
bare verhuring ondanks de afwezigheid op de 
dag van de notaris toch door moet gaan. Ze 
stellen een andere notaris voor.

2117 13/12/1811 553 - BG stuurt aan BG van Antwerpen, 
Brugge, Brussel en Rijsel 7 vragen over de 
dienst in het militair ziekenhuis. 

2118 14/12/1811 554 - BG meldt aan de burgemeester van 
Latem dat ze in zijn gemeente geen enkel 
goed bezitten.
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2119 13/12/1811 555 - BG stuurt aan N. Buck, courtier, make-
laar, de kosten voor het onderhoud en kleden 
van zijn neef en nicht Joseph Augustin & Adè-
le de Meyer sinds 1/07/1800 tot 30/09/1811.

2120 18/12/1811

18/12/1811

18/12/1811

556 - BG vraagt aan de Brucq, prof verloskun-
de, om les te geven in de plaats van Kluys-
kens die een 12tal dagen afwezig zal zijn. 
557 - BG vraagt aan de Block, prof chirurgie, 
om les te geven in de plaats van Kluyskens 
die een 12tal dagen afwezig zal zijn.
558 - BG vraagt aan Verbeek, prof chirurgie, 
om les te geven in de plaats van Kluyskens 
die een 12tal dagen afwezig zal zijn.

2121 21/12/1811 559 - BG meldt aan De Cooman, dat zijn aan-
nemerschap in het militair ziekenhuis te einde 
loopt op 1 jan. Van die datum af wordt het 
gevoerd in “en regie économique” (voor eigen 
rekening). Maandag 23/12 is er een schatting 
van het mobilier.

2122 23/12/1811 560 - BG schrijft aan de Cooman dat Jean 
Walger vervangen wordt door François Pae-
linck voor de schatting.

2123 23/12/1811 561 - BG schrijft aan Walger Jean dat zijn 
mandaat van schatter ingetrokken wordt 

2124 23/12/1811 562 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res de 12 schriften met de processen-verbaal 
met het oog op de verkoop van de bezittingen 
van overleden militairen in het Rijkegasthuis. 

2125 24/12/1811 563 - BG meldt aan de Cooman de ze Ber-
nard Calens als schatter hebben aangeduid.

2126 26/12/1811 564 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
doorsturing aan en goedkeuring van de pre-
fect de beraadslaging over de aanstelling van 
JB. Coppenaire? in vervanging van de eco-
noom van het militair ziekenhuis.

2127 26/11/1811 565 - BG antwoordt aan de prefect in verband 
met de brief gestuurd door De Cooman.

2128 29/11/1811 566 - BG stuurt aan de onderprefect twee 
processen-verbaal van openbare verhuring.

2129 31/12/1811 567 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat de Cooman zijn functie neerlegt.
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2130 29/12/1811 568 - BG schrijft aan de onderprefect over 
een eeuwigdurende rente verschuldigd door 
Pierre Antoine & Jean François Van Huffel, 
landbouwers te Nazareth. Ze willen die vol-
ledig terugbetalen. (Op ACHTERKANT in 
schabouwelijk Frans brief van een oude man, 
Brohon, die enkele kleine zaken vraagt)

2131 31/12/1811 569 - BG meldt aan J.B. Wallemacq dat zijn 
functie vanavond beëindigd is.

2132 31/12/1811 570 - BG schrijft aan commissaire des guer-
res dat er een ordonnance van 6000 frs op 
komst is.

2133 31/12/1811 571 - BG vraagt aan de Procureur om Pierre 
De pannemaeker wegens zwakzinnigheid te 
laten opsluiten. 

2134 03/01/1812 572 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
de kinderen vermeld op de lijst, laten verschij-
nen voor onderzoek, behalve Pierre Cassé 
die meerderjarig is geworden en niet meer 
onder de voogdij van BG valt.

2135 03/01/1812 573 - BG meldt aan de prefect dat ze geen 
enkele schuldbrief of rentebrief ten laste van 
buitenlandse grootmachten en instellingen 
heeft, behalve van de Duitse keizer.

2136 04/01/1812 574 - BG schrijft aan Haeck, econoom zwak-
zinnigengesticht, dat hij voorlopig op kosten 
van BG Pierre Pannemaecker, dement, moet 
opnemen.

2137 07/01/1812 575 - BG schrijft aan Lysbeth, kartonfabrikant 
te Gent, dat hij openingen heeft laten maken 
in de gemene muur die grenst aan de tuin van 
de Rodelijvekens. Hij wordt verzocht deze 
onwettelijke situatie recht te zetten. 

2138 07/01/1812 576 - BG schrijft aan de commandant van 
de stad Rowaan (Rouen). Volgt uitleg over 
de verplichting om hen 48 fr toe te kennen 
waarvan 24 bij vertrek en 24 fr die hen wordt 
uitbetaald wanneer zij onder de wapens zijn. 
BG vraagt hem om de resterende 24 fr uit te 
betalen.

2139 09/01/1812 577 - BG nodigt A. De Buck, makelaar/
courtier, uit op de vergadering van morgen 
vrijdag 10/01.
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2140 09/01/1812 578 - BG nodigt Kluyskens uit op de vergade-
ring van morgen vrijdag 10/01 om 17 uur.

2141 09/01/1812 579 - BG schrijft aan de Voorzitter en leden 
van de algemene raad van de administra-
tie van de godshuizen … Dyle, dat BG hen 
dankt, maar dat een aantal gegevens die ze 
via de prefect opgevraagd hebben, nog niet 
ontvangen zijn.

2142 11/01/1812 580 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde, het overzicht van de behan-
delde marinesoldaten tijdens 4 kwartaal 1811 
en die van de reservecompagnie.

2143 11/01/1812 581 - BG meldt aan Mouqué, hoofdapotheker 
van het militair hospitaal dat ze besloten heb-
ben hem vandaag te ontslaan. Hij gelieve dus 
vandaag zijn functie te beëindigen.

2144 11/01/1812 582 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
marine au port de Gand, het overzicht van de 
behandelingen van de militairen verbonden 
aan de Marine Impériale met betrekking tot 
het 4e kwartaal 1811. Na goedkeuring kunnen 
deze documenten dan doorgestuurd worden 
voor uitbetaling.

2145 15/01/1812 583 - BG vraagt aan Meys, notaris te Assen-
de, een expeditie van de huurakte verleden 
op het einde de vorige zomer.

2146 15/01/1812 584 - BG schrijft aan Cansiau burgemeester 
van Steenhuyse Wijnhuyse (nu Herzele) dat 
ze het uittreksel uit het landboek ontvangen 
hebben. BG wil de naam en voornaam ken-
nen van de persoon die het geüsurpeerde 
goed thans in bezit heeft. Voorts sturen ze 
hem het uittreksel uit het landboek van Sint-
Antelinckx en van de kadastrale legger terug.

2147 17/01/1812 585 - BG stuurt aan de onderprefect drie na-
men van kandidaten voor de leerstoel Chymie 
Pharmaceutique et Botanique aan het School 
voor Geneeskunde te Gent; Bouchel, genees-
heer, Verbeeck docteur en chrirurgie, Van de 
Casteele adjoint professeur de chymie.

2148 18/01/1812 586 - BG stuurt aan de Comm. des guerres 
de lijst van de behandelde militairen in het 4 
kwartaal 1811
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2149 20/01/1812 587 - BG antwoordt aan Coppeneur? eco-
noom militair hospitaal, dat hij slechts 400 
pond van elke pruimensoort neemt van De 
Cooman. 

2150 21/01/1812 588 - BG vraagt aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen Schelde, Gent, ver-
gunning tot kappen van hout in het Lange 
Wulfsbosch te Waarschoot. Het kleinhout zou 
ter plaatse moeten kunnen worden verkocht 
wegens te hoge transportkosten. Wat zijn de 
formaliteiten.

2151 21/01/1812 589 - BG stuurt aan de chef de bataillon 
commissaire de la compagnie de réserve het 
overzicht van de behandelde soldaten in het 
4e kwartaal 1811.

2152 24/01/1812 590 - BG schrijft aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen dept Schelde, Gent dat 
de bepalingen dat de koper van het kaphout 
het dubbele aantal jonge eiken van 25 à 30 
cm dik moet planten en gedurende vijf jaar 
onderhouden de kopers zal afschrikken of de 
prijs sterk doen verlagen. BG stelt voor het 
zelf te doen.

2153 25/01/1812 591 - BG schrijft aan de prefect dat ze hun 
rechten willen behouden op de 412 ha in de 
zeearm genaamd Hellegat en sturen hem de 
bewijsstukken.

2154 28/01/1812 592 - BG antwoordt aan De Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde, Gent, dat 
ze een kapvergunning vragen op naam van 
Louis Van den Berghe, inspecteur des biens 
ruraux van BG.

2155 28/12/1812 593 - BG stuurt aan Kluyskens, hoofdchirurg, 
een brief van Weldadigheid waarin uitleg 
wordt gevraagd over de wegzending van Sof-
fers.



BG 53: Briefkopieën

2156 28/01/1812 594 - BG vraagt aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen Schelde, Gent, om aan 
de Conservateur de toestemming te vragen 
voor 1) het uitdunnen (éclariassage) van een 
jong dennenbos van ca 1 ha te Rosteyne, 
Wachtebeke, en de opbrengst voor eigen BG 
gebruik te bestemmen; 2° kappen van 7 dode 
eiken in het kanton Vogelzang en 8 eiken op 
den doel.

2157 01/02/1812 595 - BG stuurt aan de onderprefect de situ-
atie van de kas in het 4E kwartaal 1811.

2158 03/02/1812 596 - BG schrijft aan JB Coppeneer? eco-
noom van het militair hospitaal dat ze de lijst 
met de geneesheren, ziekenverzorgers en 
bedienden van het militair hospitaal kritisch 
hebben bekeken; Het geringe aantal zieken 
noodzaakt niet het hoge aantal medewerkers. 
Descamps als magazijnbediende mag ver-
trekken en zijn werk kan tegen 100 fr extra 
per jaar door Vervorght erbij genomen wor-
den. 

2159 04/02/1812 597 - BG stuurt aan Étienne Alexandre Bar-
din (geboren op 31 mei 1774 te Parijs en 
overleden in zijn kasteel Châtelay, gemeente 
Corquilleroy (Loiret) op 27 oktober 1840 
zie wikipedia) colonel, président du conseil 
d’admin du régiment des pupilles de la garde 
impériale te Versailles, een mandaat voor 432 
fr bestemd voor uitbetaling aan de 18 pupillen 
die BG geleverd heeft. 

2160 04/02/1812 598 - BG vraagt aan de onderprefect de toe-
stemming tot toekenning van een leefpensi-
oen van 400 fr voor Hugues Beirens, katholiek 
priester en kapelaan in het vrouwenzothuis. 
De man oud, bij wijlen niet bij zijn verstand en 
totaal berooid. 

2161 04/02/1812 599 - BG meldt aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen dept Schelde, Gent, dat 
ze via hun pleitbezorger de Brander? uitstel 
van onbeperkte duur hebben aangevraagd in 
de zaak tegen L. Schepens.
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2162 04/02/1812 600 - BG vraagt De Roches, inspecteur van 
waters en bossen Schelde, Gent, om bij de 
Conservateur aan te dringen tot goedkeuring 
van BG’s vraag in verband met de bossen in 
Winkel en Wachtebeke. 

2163 07/02/1812 601 - BG schrijft aan de prefect dat ze Soffers 
te vergeefs hebben laten opsporen. Hij blijkt 
ondertussen overleden te zijn. Kluyskens is 
om uitleg gevraagd over het wegzenden van 
deze man en alles blijkt volgens het reglement 
te zijn verlopen.

2164 08/02/1812 602 - BG meldt aan de prefect dat de secreta-
ris van BG de ontsmetting van de matrassen 
en hoofdsteunen zal bijwonen.

2165 13/02/1812 603 - BG vraagt Des Roches, inspecteurs des 
eaux et forets, om de kaart met de houtkap-
gebieden te verbeteren, m.n. in verband met 
Helsbosch te Waarschoot.

2166 13/02/1812 604 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres de ontvangst van een ordonnantie 
van 6200.

2167 13/02/1812 605 - BG vraagt het advies van de Leden van 
het comité consultatif de la commission over 
een petitie van een opgeheven religieuze 
orde.

2168 14/02/1812 606 - BG verzoekt de onderprefect om positief 
te antwoorden op het verzoek van Monique 
De Baets, begijn in het Groot Begijnhof om 
in ruil voor haar gehele hebben en houden 
opgenomen te worden in de infirmerie van het 
voornoemde Begijnhof.

2169 15/02/1812 607 - BG meldt aan de burgemeester dat de 
orkaan die gisteren woedde heel wat schade 
heeft veroorzaakt aan het glaswerk in de 
ramen van het militair ziekenhuis en vraagt 
dringend ingrijpen.

2170 15/02/1812 608 - BG schrijft aan de burgemeester dat BG 
al enige tijd de levering van brood aan haar 
instellingen onderzoekt en denkt aan een 
vaste prijsafspraak (traiter à forfait avec les 
boulangers) met de bakkers. 
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2171 16/02/1812 609 - BG vraagt aan de prefect de opdracht 
om het speciale stel gewichten voorhanden 
sinds jaren in het militair ziekenhuis te laten 
ijken. 

2172 18/02/1812 610 - BG geeft aan C.F. Van Wambeke de 
opdracht om het jaarloon van de boswachters 
uit te betalen aangezien de ontvanger van 
domeinen moeilijk doet in dit verband.

2173 18/02/1812 611 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
een aantal maatregelen hebben getroffen in 
verband met de toepassing van vaccinatie 
van de kinderen van de drie scholen. 1) alle 
kinderen die geen uiterlijke tekenen van de 
kinderpokken (petite vérole) vertoonden wer-
den ingeënt. 2) ingeënt zijn is een vereiste om 
toegelaten te worden tot de school 3) vonde-
lingen krijgt BG meestal 2 à 3 dagen na de 
geboorte, hen dan al inenten is levensbedrei-
gend. Zij worden meteen uitbesteed op het 
platteland. Men kan moeilijk de voedsters ver-
plichten het kind naar de stad te brengen om 
het te laten inenten als dit 3 à 4 maanden oud 
is. Ze worden veel te weinig betaald. Daarom 
stellen we voor dat ze kind mee brengen als 
ze nieuwe kledij komen ophalen.

2174 20/02/1812 612 - BG vraagt aan A. De Buck om bij de 
burgemeester te komen om te confereren 
over de maanden uitbesteding van de kinde-
ren van Megard?

2175 20/02/1812 613 - BG komt bij de burgemeester nogmaals 
terug op de eis van BG om in het bezit gesteld 
te worden van de goederen van de voorma-
lige Alexianen.

2176 22/02/1812 614 - BG beklaagt zich bij de Conseil 
d’administration du régiment des pupilles de 
la garde impériale te Versailles dat de 24 fr 
die aan alle pupillen moest uitbetaald worden, 
gebruikt is voor linnen en schoeisel. Graag 
uitleg.

2177 22/02/1812 615 - BG meldt aan de onderprefect dat 
Beirens, kapelaan van het oudemannen- en 
oudevrouwengesticht in functie was van 1 
Prairial XI tot 20/05/1810.
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2178 22/02/1812 616 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
drie kandidaten aangeduid hebben voor de 
vacante plaats wegens het overlijden van 
Beyts?

2179 22/02/1812 617 - BG stuurt aan Des Roches de staat van 
de bossen voor kaphout voor 1813.

2180 22/02/1812 618 - BG schrijft aan Balasse, rentenier, rue 
de Sint-Paul nr 9 te Mons. BG gaat akkoord 
met zijn voorstel na goedkeuring door de Kei-
zer om bedden voor ongeneeslijke zieken te 
schenken in het hospice civil. Bedoelt hij met 
dat laatste vervangen het hopital civil dan kan 
dat niet. Misschien wil hij dat vervangen door 
het oudevrouwengesticht dat makkelijk uitge-
breid kan worden.

2181 26/02/1812 619 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
een aantal maatregelen hebben genomen met 
het oog op een goede werking van het militair 
ziekenhuis. 1) collega Triest werd tot directeur 
ervan benoemd 2) om de drie maanden een 
(récolement) verificatie van het meubilair 3) 
verwerking en nazicht van de cahiers de visite 
en vergelijking met de consumptie van voe-
dingsmiddelen en geneesmiddelen 4) binnen-
kort komen er vaste prijsafspraken voor alle 
consumptiegoederen (etenswaren).

2182 26/02/1812 620 - BG meldt aan E.J. Dullaert de Rynck 
dat Judith Dericks, fa Martini, in het oude-
vrouwengesticht mag worden opgenomen 
in vervanging van de overleden Marie Anne 
Philippine Wittevrongel. 

2183 26/02/1812 621 - BG schrijft aan de onderprefect dat 
ze hem de registers van de kinderen opstu-
ren. Ze voegen er enkele opmerkingen bij in 
verband met het rekruteren van kinderen die 
in feite ten laste komen van een fondatie of 
zij die nog een vader en/of moeder hebben. 
Deze kunnen niet in aanmerking komen als 
kandidaat pupil. (4 blz.) 

2184 29/02/1812 622 - BG stuurt aan de onderprefect het 
overzicht van uitbestede kinderen voor het 4e 
kwartaal 1811.
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2185 29/02/1812 623 - BG stuurt aan de onderprefect het be-
sluit van BG in verband met het voorstel van 
Chs Van der Stichelen rond het onthullen van 
geüsurpeerd goed.

2186 29/02/1812 624 - BG schrijft aan Van noutte (Van Houtte) 
commissaire principal de marine, chargé de 
l’admin des höpitaux du port d’Anvers, dat ze 
zijn mandaat ontvangen hebben en sturen 
hem het overzicht voor het 4e kwartaal 1811.

2187 29/02/1812 625 - BG geeft aan P.E. Wauters, hoofdge-
neesheer, de toelating tot de aankoop van 1) 
hoeveelheid Mia.. 2) hoeveelheid zoethout 3) 
hoeveelheid rabarberwortel.

2188 29/02/1812 626 - BG stuurt aan de burgemeester van 
Antwerpen een bedanking voor de geleverde 
informatie, voorts een brief voor een van de 
bedienden van de marine, een mandaat van 
656 frs ter inning ten voordele van BG.

2189 02/03/1812 627 - BG stuurt aan de onderprefect de lijst 
van de geneesheren en chirurgen afhankelijk 
van BG .

2190 03/03/1812 628 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
des bois, de vergunning om twee omgewaai-
de bomen (orkaan van 24/02) te mogen ge-
bruiken 1) die van Nazareth is geschikt voor 
de bouw 2) de andere betreft slechts brab 

2191 06/03/1812 629 - BG stuurt aan de onderprefect een 
notarieel proces-verbaal in verband met de 
openbare verkoop van enkele BG goederen. 
(Op ACHTERKANT verzoek van De Cooman 
tot betaling van 7000 fr)

2192 09/03/1812 630 - BG stuurt aan de onderprefect het be-
stek en voorwaarden voor de openbare verhu-
ring van enkele BG goederen.
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2193 09/03/1812 631 - BG vraagt aan de onderprefect om bij 
de prefect de toestemming te bekomen voor 
de herstelling van de sedert 20 jaar niet meer 
onderhouden ramen van Wolleweverskapel in 
de Korte Dagsteeg. Door de geplande ver-
breding van de Brabantdam en de afbraak 
van het vleeshuis, zou de kapel als slagerij 
gebruikt worden. Dit plan is uitgesteld. De 
kapel was sedert 13 Floréal VI tot 14/09/1811 
verhuurd als magazijn en staat nu leeg. Dit 
gebouw zou nu openbaar verhuurd moeten 
worden, maar eerst hersteld. 

2194 10/03/1812 632 - BG stuurt aan de onderprefect 1) 8 re-
gisters gebruikt om de kinderen te vermelden 
die opgenomen zijn door zowel BG als door 
de Armenkamer, thans Weldadigheid sedert 
1/01/1788, aangeduid met de letters S, T & 
nrs 1 tot 6; 2) drie namenlijsten de namen van 
de kinderen die overleden zijn of teruggege-
ven aan hun ouders of door de Minister van 
Oorlog zijn ingezet. De Registers 1 tot 6 ge-
bruiken we dagelijks en we kunnen ze slechts 
enkele dagen missen. 

2195 11/03/1812 633 - BG vraagt aan Verlinde-Canoot te Gent 
om een expert aan te duiden voor de schat-
ting van de bomen op de veste achter BG’s 
tuin. 
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2196 11/03/1812 634 - BG schrijft aan de burgemeester over 
het bezit van een deel van de vestingsgracht 
vroeger eigendom van Sint-Laurens (Wene-
maers) en het bijbehorende visrecht. Met 
verwijzing naar het register van de fortifica-
ties liggende op het Stadhuis. Bij het graven 
van de vestgracht zijn allen vergoed behalve 
Wenemaers waardoor ze nog steeds het on-
verstoorde eigendom bezit. De stad verhuurt 
dit nu, waardoor onze huurder voor het niet-
genot van het gehuurde schadevergoeding 
eist. BG vraagt daarom in volle eigendom 
te worden gesteld en terugbetaling van de 
misgelopen inkomsten. (zie BG 104 deel 2, 
pp19-24 atlas nr 90 plan 6 en idem deel 3 nr 
10 beschrijving nr 14 waarin ook sprake van 
Joachim Braeckman als huurder.) Het plan 
waarnaar verwezen in deze brief ontbreekt.

2197 14/03/1812 635 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en voorwaarden voor de levering van 
brood aan het militair ziekenhuis.

2198 14/03/1812 636 – Brief van BG
2199 16/05/1812 637 - BG meldt aan E. Blanchard, commissai-

re des guerres dept Schelde, ontvangstbeves-
tiging van een ordonnancement van 3000 fr. 

2200 20/03/1812 638 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Mèze, dept Hérault (regio Languedoc-Rous-
sillon) om een vat druivenstroop van dezelfde 
kwaliteit als twee jaar geleden te zenden. 

2201 21/03/1812 639 - BG meldt aan François Papeleu, ge-
meenteontvanger Gent, dat in de begroting 
geen bedrag van 412,32 voor verschuldigde 
renten is voorzien en dat ze ze dus niet kun-
nen betalen.
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2202 23/03/1812 640 - BG schrijft aan de onderprefect dat BG 
twee cabarets bezit op de Coupure, het ene 
La Bonne Société, het andere la maison aux 
choux. Beide huizen steken een stuk uit op de 
trekweg en schenden de aanblik van de wan-
deling. Voor het bezoek van de keizer kregen 
we het bevel om ze af te breken. La Bonne 
Société kan zonder al te veel problemen ge-
deelte afgebroken en voorzien van een nieu-
we gevel. Het andere is zeer oud en daarom 
problematisch qua afbraak. Een particulier is 
nu bereid het afgebroken huis te kopen in ruil 
voor drie stukken landbouwgrond in Balegem.

2203 26/03/1812 1 - BG meldt aan E. Blanchard, commissaire 
des guerres dept Schelde, dat ze JB. Coppe-
neur, econoom militair ziekenhuis, aangesteld 
hebben om in naam van BG aanwezig te zijn 
bij de openbare verkoop van de achtergelaten 
bezittingen van de in het Rijke Klaren overle-
den militairen.

2204 26/03/1812 2 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
processen-verbaal van de openbare verhuring 
van enkele goederen aan de goedkeuring van 
de prefect voor te leggen. 

2205 27/03/1812 3 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Merelbeke dat ze geen goed verkocht heb-
ben in de gemeente en ze ook niet begrijpen 
waarom het netto-inkomen van BG’s eigen-
dom aldaar zou zijn gedaald. 

2206 27/03/1812 4 - BG schrijft aan EJ. Dullaert De Rynck 
dat ze Jossine Van Rysselberghe, weduwe 
Braekman opgenomen hebben in het Oude-
vrouwengesticht ter invulling van de plaats 
voorzien in de fondatie van weduwe Pijoulet, 
na het overlijden van Judith Dierickx.

2207 31/03/1812 5 - BG schrijft aan Des Roches, inspecteur 
des eaux et forets, dat ze een brief van de 
burgemeester ontvangen hebben waarin hij 
aandringt om de bomen te kappen op de 
veste tussen de poort van de Bijloke tot aan 
de molen. 
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2208 31/03/1812 6 - BG meldt aan de burgemeester dat ze zijn 
verzoek om 50 bomen op de veste te kappen 
doorgestuurd hebben naar de administratie 
van het bosbeheer voor toelating. 

2209 31/03/1812 7 - BG schrijft aan de onderprefect over 1) 
een “entreprise de fourniture de pain”. BG wil 
starten met brood voor het militaire ziekenhuis 
omdat het anders is dan dat voor particulieren 
en patiënten in de andere godshuizen. Het 
experiment zou enkele maanden duren om 
de problemen te leren kennen met dergelijke 
opzet. Dan kan het bestek en voorwaarden 
aangepast opgemaakt. 2) artikel 11 van het 
bestek gaat over pain bluté en huishoud-
brood. Het reglement van 2 Thermidor VIII 
bepaalt dat le pain doit être du poids de 15 
hectogrammes pour que la distribution puisse 
se faire en portion, trois quarts ?demie ?, 
quarts x ? de portion tous pesée, il en résulte 
que le pain doit toujours être sujet aux varia-
tions dans le prix suivant la hausse ou baisse 
du froment. Il convient donc que le fournisseur 
fasse autant de comptes de livraisons qu’il y 
a de variations dans les prix du grain. Un pain 
de ménage au contraire qui ne sert qu’aux in-
firmes à son poids fixé par les …, 851 son prix 
rest invariable, poids du pain de ménage …

2210 02/04/1812 8 - BG antwoordt aan de onderprefect dat 
Hugues Beirens geboren is te Brugge op 
6/02/1749 en dus 63 jaar is.

2211 11/04/1812 9 - BG stuurt aan de belastingsontvangers 
De La Croix, Walwein, Zaegemans, Luyck 
de répartition des contributions foncières. Ze 
moeten de belastingen gaan ontvangen bij de 
vermelde pachters.

2212 14/04/1812 10 - BG schrijft aan LB. Sibille dat ze geen bo-
men mogen knotten zonder de toestemming 
van de Inspecteur des eaux et forets.

2213 14/04/1812 11 - BG schrijft aan de prefect dat de te kap-
pen bomen vervangen moeten worden door 
jonge aanplanting. 
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2214 14/04/1812 12 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
toestemming nodig hebben om bomen te kap-
pen en dat Sibille zal moeten wachten tot BG 
de vergunning krijgt.

2215 15/04/1812 13 - BG vraagt aan de Minister directeur de 
l’admin (hopitaux) te Parijs om een aanzien-
lijk voorschot te krijgen op de achterstallige 
74588,81 fr.

2216 15/04/1812 14 - BG meldt aan de onderprefect dat de 
boekhouder hard werkt aan het jaarverslag 
1811. 

2217 17/04/1812 15 - BG schrijft aan Des Roches dat Sibille 
klaagt over de schade veroorzaakt door de 
takken van de 50 canada’s (peupliers) boven 
zijn pachtgoed 

2218 18/04/1812 16 - BG vraagt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde om het overzicht van het 4e 
kwartaal 1811 terug te sturen. Terzelfder tijd 
sturen ze hem het overzicht van de behan-
delde marinesoldaten.

2219 18/04/1812 17 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res Schelde dat ze een bericht van ordon-
nantie van 1600 fr hebben ontvangen voor de 
behandelde zieke soldaten in 1811

2220 18/04/1812 18 - BG staat aan JB. Coppeneur econoom 
militair ziekenhuis dat hij voor een sol meer 
brood aan de verplegers uitdeelt tot dat de 
prijs van het graan opnieuw normaal is.

2221 18/04/1812 19 - BG stuurt een proces-verbaal aan de pre-
fect over de verlaten kinderen Spanhove.

2222 20/04/1812 20 - BG stuurt aan Jolly, chef de batail-
lon commandant de la Cie de réserve dept 
Schelde, het overzicht van de behandelde 
militairen. Ze beloven voortaan sneller deze 
documenten toe te sturen.

2223 20/04/1812 21 - BG schrijft aan de BG van Amiens dat 
de kosten van de praktische cursus Artse-
nij en Farmacie opgericht bij K. besluit van 
2/07/1806 en opgestart op 26/09/1806 jaar-
lijks 9800 fr bedragen. De kosten worden 
vergoed door de stad uit de opbrengst van het 
octrooi. 
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2224 27/04/1812 22 - BG schrijft aan de prefect dat Bouchel 
aangesteld is als geneesheer aan het militair 
ziekenhuis en hij daardoor betaald wordt door 
de regering ad 1000 fr per jaar. 

2225 01/05/1812 23 - BG schrijft aan J. Robin ontvanger ad 
interim van de domeinen te Eeklo dat ze zijn 
brief nooit ontvangen hebben. Albert Matthijs 
drager van deze brief zal hem 250 fr overhan-
digen als loon voor de boswachters van zijn 
regio.   

2226 01/05/1812 24 - BG schrijft aan Van Hoobrouck Mooreg-
hem dat ze akkoord kunnen gaan met zijn 
voorstel om een beluik (enclos) te huren in het 
Sint-Jan in d’Olie godshuis tegen volgende 
voorwaarden : duur 9 jaar, prijs 48 fr ’s jaars, 
bouw van de muur langs de grote poort op 
zijn kosten, bij vertrek alles in oorspronkelijke 
staat terugbrengen. Enkele jaren geleden 
heeft BG aan de regering gevraagd aldaar 
een moederhuis “maison d’accouchement” in 
te richten. Indien er toestemming wordt gege-
ven eindigt van rechtswege zijn contract. 

2227 05/05/1812 25 - BG stuurt aan C. Impens, burgemeester 
van Deurle, de lijst met de bezittingen van BG 
in zijn gemeente.

2228 05/05/1812 26 - BG stuurt aan de onderprefect drie regis-
ters opgemaakt volgens het model evenals 
een namenlijst van de overleden, uitgetreden, 
weggestuurde en als pupil opgenomen we-
zen.

2229 06/05/1812 27 - BG vraagt aan de raad van bestuur van 
de school voor geneeskunde om een examen 
uit te schrijven voor geneesheren 3e klasse 
wegens de grote toename van opgenomen 
militairen.

2230 06/05/1812 28 - BG stuurt aan de burgemeester het bud-
get 1813 evenals de namenlijst van de in de 
zwakzinnigengestichten opgesloten personen. 
Tenslotte nog een memorie met opmerkingen.
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2231 07/05/1812 29 - BG schrijft Du Bot, ontvanger der domei-
nen te Dendermonde, aan over het proces-
verbaal van de verkoop van houtkap. P. Van 
Petegem uit Lochristi heeft vier wissels afge-
geven voor het lot dat hij heeft gekocht. Deze 
stukken zouden moeten aangeboden worden 
voor inning.

2232 11/05/1812 30 - BG schrijft aan de burgemeester dat het 
regenwater in de Agterstraete in het Klein 
Begijnhof afgevoerd wordt via een greppel die 
loopt in een gracht gelegen tussen de eigen-
dommen van de heren de La Paulle (?) en 
Thienpont en de weide genaamd Ter Hooyen. 
De aangelanden hebben onlangs een stuk 
van de gracht dichtgegooid. Het water kan 
niet meer weg, blijft staan en gaat slecht 
ruiken. De burgemeester zou via de politie de 
betrokkenen te dwingen de gracht weer open 
te leggen.

2233 12/05/1812 31 - BG stuurt aan de commissaire van de 
marine te Gent het overzicht van de behan-
delde marinesoldaten.

2234 12/05/1812 32 - BG schrijft aan Van Houbroeck Morreg-
hem dat afgezien wordt van het plan om te 
huren.

2235 12/05/1812 33 - BG vraagt aan de prefect een kopie van 
de processen-verbaal van de houtverkoop 
1812.

2236 13/05/1812 34 - BG stuurt aan de burgemeester de schat-
ting voor 50 fournitures de lits voorde Bijloke 
en de gedetailleerde lijst van de kosten voor 
de school voor geneeskunde. 

2237 14/05/1812 35 - BG schrijft aan de prefect dat ze wei-
geren om de bewaking van hun beste ei-
gendommen (Wachtebeke en Winkel) toe te 
vertrouwen aan Blok.

2238 16/05/1812 36 - BG schrijft aan de ontvanger van domei-
nen te Lochristi dat ze niet op de hoogte zijn 
van enige klacht over 13 morgen 51 roeden te 
Zaffelare gepacht door Jean Celie (?).

2239 16/15/1812 37 - BG stuurt aan de onderprefect het over-
zicht van het patiëntenverloop in de godshui-
zen en de stand van de kassa.
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2240 19/05/1812 38 - BG vraagt aan de commissaire des guer-
res om een visum te plaatsen op het bericht 
van ordonnantie van 9500 fr voor de behan-
deling van de zieke militairen van het 5e regi-
ment van de garde impériale. 

2241 20/05/1812 39 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res twee plannen in verband met een aanpas-
sing in het militair ziekenhuis. 

2242 20/05/1812 40 - BG stuurt aan de onderprefect drie regis-
ters; namenlijst van de overleden, vertrokken, 
weggestuurde en als pupil van de Keizerlijke 
garde opgenomen wezen; mannelijke verlaten 
en onderhouden kinderen sedert 1788; arme 
wezen sedert 1791; de vondelingen sedert 
1788.

2243 20/05/1812 41 - BG stuurt aan generaal Statenratsch, 
commandant van het dept Schelde de onkos-
tennota voor de behandeling van zijn bedien-
de t.b.v. 42,10 fr.

2244 20/05/1812 42 - BG stuurt aan Mme Ange Verlinden, 
hoofdapothekeres van de Bijloke een alge-
meen overzicht van de gebruikte geneesmid-
delen.

2245 20/05/1812 43 - BG stuurt aan JB. Coppeneur, econoom 
militair ziekenhuis de lijst van de gebruikte 
geneesmiddelen. 

2246 21/05/1812 44 - BG schrijft aan Barbe Bijl, directrice van 
de Bijloke, dat ze tegen morgenmiddag een 
lijst moet sturen met de namen, leeftijd en 
beroep van de leden van haar gemeenschap. 

2247 21/05/1812 45 - BG stuurt aan de apothekers Van Hoore-
beke, Coppens, Van Lokeren, Van de Walle, 
Van der Maeren, de lijst en prijzen van de 
geneesmiddelen. De hoofdapotheker van de 
Bijloke en de econoom van het militair zieken-
huis mogen bij hen geneesmiddelen ophalen. 
In PS verzoek om maandelijks een lijst te be-
zorgen van de opgehaalde geneesmiddelen. 
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2248 25/05/1812 46 - BG schrijft aan de onderprefect over de 
twee huizen die ze bezit waarvan een op de 
Botermarkt letter L nr 290 gehuurd tot augus-
tus 1811 door Heyderickx. Na vijf openbare 
zittingen is het huis nog steeds niet verhuurd. 
Het andere huis staat in de Korte Dagsteeg 
letter K nr 85 en was verhuurd aan Amand 
Blauwe, die inmiddels overleden is. Zijn we-
duwe mag onderverhuren. De huur gaat bin-
nenkort verlopen, maar op de twee openbare 
zittingen zijn er geen kandidaten naar voren 
getreden. Nu is er een zekere Bernard Van 
Loo, met Guill. Poelman als borg, die het huis 
wil huren voor 9 jaar. Zou de prefect willen de 
toestemming geven.

2249 26/05/1812 47 - BG vraagt aan de onderprefect om er 
voor te zorgen dat twee jaar onterecht door 
de ontvanger van de domeinen geëiste belas-
ting, die overigens door de pachter van BG, 
Bernard d’Haese, landbouwer te Eeklo, zijn 
betaald, worden teruggegeven. 

2250 29/05/1812 48 - BG schrijft aan Steenput, ontvanger van 
Poelpolder, Sas van Gent, dat hij aan BG het 
bedrag moet terugstorten dat weduwe Josse 
Hamerlinck toekwam.

2251 30/05/1812 49 - BG stuurt aan Des Roches, inspec-
teur waters en bossen dept Schelde, de 5 
processen-verbaal terug in verband met de 
heropmeting en die van het recollement van 
de houtkap.

2252 30/05/1812 50 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
geen goederen in bezit hebben afkomstig van 
de instellingen waarrond er een geschil be-
staat. Voorts stuurt BG een lijst met de goede-
ren van de twee begijnhoven. 

2253 03/06/1812 51 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res de ontvangst van het bericht van ordon-
nantie tbv 8000 fr over 1811.

2254 03/06/1812 52 - BG vraagt aan Ongenae te Gent om 
morgen om voor de vergadering te verschij-
nen met uitleg over de geïnde grondrentes ten 
voordele van de Bijloke en de bedragen in de 
kassa van BG te storten. 
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2255 08/06/1812 53 - BG schrijft aan J.C. Lauwers, landbouwer 
te Wonterghem dat ze “avec la plus vive dou-
leur” kennis hebben gekregen van de zware 
hagelslag die zijn gewassen hebben verwoest 
op 28/05/1812. BG zal zo snel mogelijk de 
gebouwen laten herstellen. 

2256 06/06/1812 54 - BG vraagt dringend Des Roches inspec-
teur waters en bossen de toestemming om 
enkele sparren te kappen die nodig zijn om 
de schade te herstellen als gevolg van de 
zware hagel bui op 28/05/1812 in Wonterg-
hem, Sleidinge, Lovendegem enz. Voorts ook 
de toestemming om 1200 dennenstaken te 
mogen kappen nodig voor de bonenteelt in de 
groententuin van de Bijloke. 

2257 08/06/1812 55 - BG vraagt aan de onderprefect om bij 
de prefect aan te dringen dat hij hun verzoek 
bij Des Roches inspecteur waters en bossen 
steunt om toestemming te bekomen tot het 
kappen van sparren van ca 2 voet, en van 
1200 dennenstaken te Wachtebeke in het 
Polderbosch.

2258 16/06/1812 56 - BG stuurt aan de onderprefect de on-
kostennota voor de vondelingen en verlaten 
kinderen met het oog op een ordonnantie tbv 
6411 fr voor het 1 kwartaal.

2259 16/06/1812 57 - BG vraagt aan de onderprefect om bij de 
prefect te bepleiten dat BG de in de stad Gent 
gebruikelijk geldende huurtermijnen van 3, 6 
9 te mogen aanvaarden. De twee kandidaat 
huurders willen niet voor een termijn van 6 
jaar huren. 

2260 19/06/1812 58 - BG vraagt aan Marce, directeur van 
de domeinen te Gent om de ontvanger van 
domeinen te Lochristi aan te manen te ver-
volging van pachter Jean Celie te beëindi-
gen, aangemaand wordt 6000 fr achterstallig 
pachtgeld te betalen voor de pacht te Zaffela-
re afkomstig van de pastorij van Sint-Jacobs. 
BG argumenteert over 3 blz dat de eigendom 
afkomstig is van het godshuis van Sint-Jacob 
en niet de pastorij.
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2261 19/06/1812 59 - BG vraagt aan Mevr L. Van der Straeten, 
directeur Oude vrouwen, om geduld wegens 
geldgebrek. Ze zijn eveneens voorstander 
om de houten britsen geleidelijk te vervangen 
door bedden van ijzer.

2262 19/06/1812 60 - BG vraagt aan de onderprefect wie de 
aannemers zijn van de herstelling van de weg 
Deinze – Tielt en hoe BG schadevergoeding 
kan krijgen. Ze hebben bomen omgelegd en 
grond van onze velden gehaald. 

2263 22/06/1812 61 - BG stuurt het aangepaste budgetvoorstel 
terug aan de burgemeester.

2264 24/06/1812 62 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res een benaderend overzicht van de be-
dragen verschuldigd voor het behandelen 
van militairen in de godshuizen tijdens 1809, 
1810, 1811 en 1812.

2265 24/06/1812 63 - BG stuurt aan de onderprefect een 
overzicht van de goederen afkomstig van de 
Begijnhoven.

2266 27/06/1812 64 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en voorwaarden voor de openbare verhuring 
van enkele stadswoningen.

2267 27/06/1812 65 - BG dankt Wauters hoofdgeneesheer van 
de ziekenhuizen en godshuizen te Gent voor 
de aankoop van zoethout (reglisses) en ver-
zoekt hem twee vaten honig bij Van de Poele 
tegen “29 ct du %”

2268 30/06/1812 66 - BG vraagt aan de onderprefect de toe-
stemming voor de opname van Jacques de 
Latem in het ouderlingengesticht tegen be-
paalde voorwaarden.

2269 2/07/1812 67 - BG stuurt aan Jolly, chef de bataillon, 
capitaine, het overzicht van het dagaantal 
behandelde militairen van zijn onderdeel.

2270 04/07/1812 68 - BG vraagt aan de onderprefect of ze het 
voorstel mogen aanvaarden van een lid van 
een afgeschafte religieuze instelling die een 
vrij groot, geüsurpeerd goed wil verraden.

2271 08/07/1812 69 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en voorwaarden voor de openbare verhuring 
van enkele landeigendommen te Stekene.
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2272 09/07/1812 70 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en de voorwaarden voor de bouw van een 
kapel in het militair hospitaal. 

2273 09/07/1812 71 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen een verslag over een ille-
gale houtkap.

2274 11/07/1812 72 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
goedkeuring door de prefect van een besluit 
tot verhoging van de muur van het vrouwen-
zothuis.

2275 11/07/1812 73 - BG vraagt aan de hoofdverpleegster van 
de Bijloke om de gewonde en zieke François 
Trock toe te laten tot de Bijloke en goed te 
verzorgen.

2276 11/07/1812 74 - BG verwijt Bouchel, geneesheer belast 
met de kleine godshuizen dat hij nalatig is en 
zijn plicht verzuimt.

2277 13/07/1812 75 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, toelating om bomen te 
snoeien te Eeklo op goed van BG bewoond 
door weduwe Huysman en Pierre Van de 
Walle.

2278 13/07/1812 76 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, het geregistreerde proces-
verbaal van de afgewaaide takken “chablis” 
[Terme d'eaux et forêts. Le chablis est le bois 
que la force du vent ou quelque orage abat 
dans les forêts.] 

2279 14/07/1812 77 - BG bevestigt bij Chatel, commissaire de 
la marine Gent, de ontvangst van het man-
daat van 662.

2280 14/07/1812 78 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Dusseldorf met het verzoek om de geboorte-
akte van Marie Françoise fa François Poitiers 
en Bernardine Gerardi. Ze zou op 16/01/1797 
geboren zijn te Itter, gemeente die we niet op 
de kaart terugvinden. (1908 wurde Itter zur 
Bürgermeisterei Benrath eingemeindet, 1929 
dann zur Stadt Düsseldorf.)

2281 14/07/1812 79 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een man-
daat van 662  ter inning van BG Gent.
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2282 14/07/1812 80 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en voorwaarden voor de openbare verhuring 
van enkele goederen.

2283 15/07/1812 81 - BG legt aan de burgemeester de klacht 
van De Walsche uit in verband met een 
schenking onder levenden op 20/10/1670 
door Nicolas de Beudel aan het Groot Begijn-
hof. (3 blz)

2284 16/07/1812 82 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Vaulx (62390 Pas de Calais) dat ze geen 
spoor van Guislain Joseph Guerlet  terugvin-
den in de registers van de hospitalen 

2285 16/07/1812 83 - BG schrijft aan Duret, prefectuur be-
diende van Seine et Marne te Melun (77000) 
dat ze geen spoor terug vinden van Charles 
Germain Truchy in de registers.

2286 18/07/1812 84 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res te Gent het overzicht van het dagaantal 
behandelde militairen.

2287 20/07/1812 85 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
geen formeel besluit hebben genomen ten 
aanzien van de bouw van een kapel in het mi-
litair ziekenhuis. Ze zullen dit pas doen op het 
ogenblik dat de prefect hen de toestemming 
tot de bouw geeft.

2288 20/07/1812 86 - BG schrijft aan Le Preux te Gent dat hij 
dient te betalen voor het onderhoud in het zie-
kenhuis van de manschappen die hij in dienst 
had. 

2289 20/07/1812 87 - BG meldt de burgemeester dat de klacht 
van de lijkenvervoerder aan de centrale com-
missie van verenigde kosters onterecht is. 
Sedert 1/04/1811 heeft de prefect de betaling 
van 1 fr voor het vervoer van een lijk van een 
behoeftige afgeschaft. 

2290 20/07/1812 88 - BG schrijft aan Ongenae te Gent dat de 
prefect eist dat zijn verslag in Frans opgesteld 
moet worden, hij de titels documenten en 
stukken moet inleveren …

2291 21/07/1812 89 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
niet kunnen ingaan het verzoek van de com-
missaris van de 5e wijk omdat de twee kinde-
ren buiten de huwelijksband geboren zijn. 
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2292 25/07/1812 90 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
marine te Gent, het overzicht van het dagaan-
tal behandelingen van marinesoldaten. 

2293 25/07/1812 91 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres te Gent de ontvangst van de ordon-
nantie tbv 3000 fr.

2294 25/07/1812 92 - BG stuurt aan de onderprefect de kastoe-
stand en het overzicht van het verloop in de 
godshuizen. 

2295 27/07/1812 93 - BG vraagt aan de prefect om paal en 
perk te stellen aan de pesterijen van Kluys-
kens. BG stuurt een proefexemplaar van de 
wijn die Kluyskens als ondrinkbaar bestem-
pelt. Alle andere geneesheren vinden wijn 
acceptabel voor de zieken.

2296 27/07/1812 94 - BG schrijft aan Mme Hacquaert, hoofd-
verpleegster Bijloke, dat ze Kiekepoost moet 
betalen voor het vervoer van de lijken van 
niet-behoeftigen. 

2297 27/07/1812 95 - BG stuurt aan de onderprefect het pro-
ces-verbaal van een openbare verhuring van 
enkele eigendommen van BG in Gent.

2298 28/07/1812 96 - BG stuurt aan Rouck, advocaat te Den-
dermonde een nota in verband met wat P.B. 
De Clercq te Bavegem verschuldigd is aan 
BG.

2299 28/07/1812 97 - BG vraagt aan notaris Mys te Assenede 
om het achterstallige pachtgeld van Pierre 
de Jonghe, van wie de erfgenamen de erfe-
nis verworpen hebben, te recupereren uit de 
liquidatie.

2300 29/07/1812 98 - BG vraagt uitleg aan J. De Hoon, archi-
tect, over de klachten in verband met de uit-
voering van zijn taken om een antwoord aan 
de prefect te kunnen geven.

2301 31/07/1812 99 - BG antwoordt aan de prefect dat de in-
ning van achterstallige renten en erfpachtca-
nons door Van Brakel is uitgevoerd. Deze taak 
wordt zwaar bemoeilijkt doordat vele schulde-
naars deze schulden als feodaal bestempelen 
en dus afgeschaft zijn. Baquet zal zich voort-
aan hiermee bezig houden.
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2302 31/07/1812 100 - BG vraagt aan De Coninck, griffier vre-
degerecht, de overhandiging van de registers 
en documenten die in het sterfhuis van Im-
schoot zijn aangetroffen. 

2303 01/08/1812 101 - BG meldt aan D’Hane Steenhuyse, 
directeur spécial van de Kulders, dat de jaar-
lijkse prijsuitreiking plaats heeft op dinsdag 11 
om 15 uur.

2304 01/08/1812

01/08/1812

102 - BG meldt aan Meulenaere, Papeleu, 
directeur spécial van de Kulders, dat de jaar-
lijkse prijsuitreiking plaats heeft op dinsdag 11 
om 15 uur.
103 - BG meldt aan Cornelis, directeur spécial 
van de Kulders, dat de jaarlijkse prijsuitreiking 
plaats heeft op dinsdag 11 om 15 uur.

2305 04/08/1812 104 - BG stuurt aan Mme Julien, rue de 
Bièvre 15, Place Maubert, te Parijs, de ge-
boorteakte van haar dochter. De aanvraag is 
gelopen via de burgemeester van Düsseldorf 
en de kosten bedragen 7,35 fr. De schrijfwijze 
van haar naam en die van de dochter en 
vader zijn verschillend wat zware problemen 
kan opleveren. De ouders van haar gewezen 
man zullen het kind niet willen erkennen en de 
erfenis opeisen voor henzelf.  

2306 04/08/1812 105 - BG schrijft aan de prefect (in 6 pagina’s) 
dat ze bezwaren hebben tegen zijn voorstel 
om alle BG bezittingen in de stad openbaar 
te verkopen. Te veel onderhoud en slechte 
reparaties, te vaak en te langdurige leeg-
stand, te lage opbrengst, het brandgevaar. 
Wat de landgoederen betreft en meer bepaald 
de strodaken en het dakgebinte, is het materi-
aal in de buurt aanwezig, moet de pachter ze 
leveren, en vooral de arbeiders te eten geven. 

2307 04/08/1812 106 - BG meldt aan de prefect dat ze scru-
puleus zullen toezien op nakomen van de te 
presteren diensturen. De “ecritures” (boekin-
gen?) die sedert 1809 uitgebleven zijn, be-
staan uit een dertigtal processen-verbaal van 
dagzittingen tijdens de landing van Engelsen 
op Walcheren. Alle stukken zijn beschikbaar 
en onze secretaris zal ze binnenkort afge-
werkt hebben. 



BG 53: Briefkopieën

2308 05/08/1812 107 - BG bepleit bij de prefect dat het inder-
daad in het verleden gebeurd is dat ze bouw-
werken of herstellingen die minder dan 300 
fr kostten, hebben laten uitvoering zonder de 
formaliteiten na te komen, maar dat ze, be-
wust van deze overtreding, daar komaf mee 
aan het maken waren.

2309 07/08/1812 108 - BG vraagt Van der Hofstad, notaris te 
Brugge, waarom hij zijn afrekening nog niet 
heeft voorgelegd met betrekking tot de roe-
rende goederen van de overleden Vedaste 
Misere? horlogemaker. De overledene had 
een kleinkind (petite fille?) Isabelle Speel-
mans opgenomen in het zwakzinnigenge-
sticht. BG wil haar erfdeel kennen. 

2310 07/08/1812 109 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming om het aanbod van JB. Persyn te mo-
gen aanvaarden. Na 3 openbare verhuurzit-
tingen is het huis Tyckstraet litera M nr 140 
stilzwijgend na beëindiging van de huurceel 
verder bewoond door Lievin Dumortier, nog 
steeds niet verhuurd. 

2311 07/08/1812 110 - BG schrijft aan I.H. Dufort, rue Jean-
Pain-Mollet nr 10 te Parijs, dat ze het het 
mandaat ontvangen hebben voor het onder-
houd (pension) van Gaspard Jarach en stuurt 
de schuldbekentenis getekend op. 

2312 07/08/1812 111 - BG vraagt aan Daeveloose notaris te Ol-
sene en Donker burgemeester ibid., curatoren 
(sindics à la masse), van Athanase Van Haute 
uit Deinze om zo snel mogelijk de opbrengst 
van het weiderecht aan BG te storten. 

2313 08/08/1812 112 - BG stuurt aan de burgemeesters van 
Massemen, Zwijnaarde, Asper, Melsen, Dron-
gen, Wondelgem, Bambrugge, Wetteren, 
Merelbeke, Scheldewindeke, Destelbergen, 
Bottelare, Munte en Moorsele een brief met 
het verzoek om de jongen … uitbesteed bij .. 
door de veldwachter te laten ophalen en naar 
de Kulderschool te begeleiden. 
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2314 08/08/1812 113 - BG stuurt aan de prefect de brief van de 
Hoon, architect van BG, waarin hij de be-
schuldigingen weerlegt (d’une manière victori-
euse). BG bevestigt de waarachtigheid. 

2315 08/08/1812 114 - BG stuurt aan de onderprefect het 
proces-verbaal van de verhuring van enkele 
landgoederen ten overstaan van notaris Bru-
non Van Hecke te Stekene. 

2316 11/08/1812 115 - BG meldt aan Coupeneur, econoom mi-
litair ziekenhuis, dat de minister bevolen heeft 
dat de Spaanse krijgsgevangenen besmet 
met schurft (galle simple) evenals de andere 
troepen in de kazerne behandeld mogen 
worden en dat hij de geneesmiddelen aan de 
chirurg met dienst mag overhandigen.

2317 11/08/1812 116 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res te Gent dat ze het bericht over de wissel? 
(ordonnance) van 12000 fr hebben ontvan-
gen. 

2318 13/08/1812 117 - BG stuurt aan de onderprefect voor ver-
dere afdoening het bestek en de voorwaarden 
voor de openbare verhuring van enkele land-
goederen te Zelzate.

2319 17/08/1812 118 - BG stuurt aan de onderprefect de pro-
cessen-verbaal van de opnebare verhuring 
ten overstaan van notaris … te Sleidingen. 

2320 17/08/1812 119 - BG schrijft aan de prefect dat ze JJ. Du 
Brulle, weduwe Morel, 67 jaar en 6 maand, 
niet kunnen opnemen omdat zij niet voldoet 
aan de leeftijdsvereiste van minimum 70 jaar.

2321 17/08/1812 120 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
marine te Gent, de overzichtsstaat van het 
aantal behandelingsdagen van marinesolda-
ten.
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2322 18/08/1812 121 - BG stuurt aan de onderprefect de 
naamlijst van de 16 jarigen en jonger die 
ze opgevoed hebben en die niet op de lijst 
voorkomen. In de marge staat waarom het 
onderzoek hen heeft uitgesloten. Een aantal 
kinderen zijn verhuisd en zouden door de pre-
fect moeten aangeschreven worden. François 
Rombaut uitbesteed bij François Groothaert in 
Wondelgem is ondertussen ter beschikking in 
de Kulderschool. 

2323 19/08/1812 122 - BG maakt bij Gravier, ontvanger van do-
meinen, enkele opmerkingen bij de aanslag: 
1) Capotteschole, letter F, nr 62, gemeen-
schap van 4 à 5 devote vrouwen die gratis 
onderwijs verschaften aan jonge meisjes. Het 
huis en beluik is verlaten door deze intussen 
vertrokken en nu vermoedelijk overleden vrou-
wen. BG heeft er drie woningen van gemaakt 
en verhuurd.  2) houten loge ten behoeve van 
de armen letter E, nr 30 voormuyde behoort 
aan Weldadigheid 3) een huis Margrietstraat, 
de huurder heeft de belasting betaald. 4) een 
huis Vrouwenmattestraat eigendom van de 
brouwersgilde (corps des brasseurs)  4) nog 
een huis ibidem, idem 5) Alexianen nooit BG’s 
eigendom geweest en toegewezen uiteindelijk 
aan de stad. 

2324 21/08/1812 123 - BG meldt aan JB. Baguet, algemeen 
ontvanger van BG, dat de secretaris hem alle 
registers zullen toevertrouwen.

2325 22/08/1812 124 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en de voorwaarden voor de openbare 
verhuring van enkele eigendommen te Naza-
reth.

2326 22/08/1812 125 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Bambrugge een dubbel van het document in 
verband met het ophalen van een uitbesteed 
kind en begeleiden naar de Kulders.

2327 28/08/1812 126 - BG schrijft aan Kluyskens hoofdchirurg 
dat hij Boniface van de Sype uit Zonnegem 
heeft laten opnemen in de Bijloke. Hij gaat 
hiermee zijn boekje te buiten en de kosten 
zullen van zijn loon worden afgehouden. 
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2328 28/08/1812 127 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Destelbergen dat hij twee uitbestede kinderen 
door zijn veldwachter naar  de Kulders heeft 
laten brengen. Een ervan Leopold S’morgens 
uitbesteed bij Pierre De Jaeger is niet komen 
opdagen. 

2329 29/08/1812 128 - BG stuurt aan de prefect het verslag 
opgemaakt door de speciale commissie 
bestaande uit Vanderhaegen, burgemeester, 
D’Hane Steenhuyse, en B. Papeleu, die de 
klacht hebben onderzocht.

2330 29/08/1812 129 - BG schrijft aan de prefect dat ze het be-
drag hebben gestort voor een jaar verblijf van 
de leerlinge vroedvrouw Fisco te Parijs. 

2331 29/08/1812 130 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat de plannen het bestek voor de 
bouwwerken in het militair ziekenhuis zijn 
goedgekeurd door de prefect en dus niet 
meer veranderd kunnen worden. Voor het 
bouwen van een huiskapel (oratoire) zou het 
uitspringende deel (l’avancée) kunnen worden 
afgebroken en de stenen hergebruikt.  Het 
gebouw is echter eigendom van de stad. 

2332 29/08/1812 131 - BG geeft aan Coppeneur, econoom 
militair ziekenhuis, de toestemming om 20 
couvertures de galleux ten laste van het depot 
van de krijgsgevangen te leveren. 

2333 29/08/1812 132 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat er 20 dekens (couvertures des gal-
leux) zijn afgeleverd. 

2334 29/08/1812 133 - BG stuurt aan Borchel, geneesheer, het 
besluit van de prefect waarbij hij benoemd 
wordt tot leraar scheikunde en artsenijbereid-
kunde in de school voor geneeskunde.

2335 02/09/1812 134 - BG stuurt aan Bruno Ferdinand Van 
Hecke  te Stekene het door de prefect goed-
gekeurde proces-verbaal van de verhuurde 
goederen te Stekene.

2336 02/09/1812 135 - BG stuurt aan Flore Du Sorg notaris te 
Waarschoot het door de prefect goedgekeur-
de proces-verbaal van de verhuurde goede-
ren.
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2337 03/09/1812 136 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres de ontvangst van de ordonnantie van 
4500 fr.

2338 05/09/1812

05/09/1812

137 - BG schrijft aan L. Papeleu, econoom 
Rodelijvekens, dat er ’s avonds een lading 
gekookt vlees zal worden gebracht. Hij moet 
de slager een zelfde hoeveelheid in mindering 
laten leveren. 
138 - BG schrijft aan M. Hacqurt, hoofdver-
pleegster Bijloke, dat er ’s avonds een lading 
gekookt vlees zal worden gebracht. Hij moet 
de slager een zelfde hoeveelheid in mindering 
laten leveren.

2339 10/09/1812 139 - BG schrijft aan de prefect dat de negen 
stukken grond te Herlinckhove, Oultre, Voorde 
en Eychem afkomstig van de voormalige Eli-
sabethe de Bruxelles? ook voorkomen op de 
openbare verkoop die op 12 plaats heeft. 

2340 11/09/1812 140 - BG schrijft aan de procureur impérial 
près du tribunal de 1re instance de l’arr. de 
Gand dat de verpleegster Jossine Martens, 
weduwe van Jean Verschelde, dement is 
geworden en de orde en rust verstoort. Graag 
voorlopige opsluiting in zwakzinnigengesticht. 

2341 11/09/1812

11/09/1812

141 - BG schrijft aan Des Roches, inspec-
teur waters en bossen dept Schelde, dat 
ze akkoord gaan om te gelijkertijd met de 
staatsboswachters ook BG boswachters 
heruitgerust worden . Wij zullen voor de helft 
tegemoet komen in de kosten van de ge-
mengde sortering (triages mixtes). 
142 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen dept Schelde, twee docu-
menten evenals een brief van weduwe Slok. 
BG vraagt of er inderdaad een afhouding van 
zijn loon is gebeurd voor zijn wapenuitrusting.

2342 12/09/1812 143 - BG schrijft aan de econoom van het mi-
litair ziekenhuis dat ze de benoeming van De 
Cubber als chirurg hebben ingetrokken. 

2343 12/09/1812 144 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
om  een nieuw examen uit te schrijven, nu De 
Cubber als chirurg, aide-major in het militair 
ziekenhuis is geschrapt. 
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2344 12/09/1812 145 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en voorwaarden voor een openbare 
verhuring van enkele eigendommen te Leeu-
wergem door notaris JB. Van der Massen te 
Strijpen.

2345 14/09/1812 146 - BG stuurt aan de prefect toelichting 
bij de afwezigheid van 10 kinderen bestemd 
voor het onderzoek in verband met de Pupil-
lenwacht (3 bladen 4 pp) J.Bte Franck, Louis 
Dequique (bestede kinderen register nr 19), 
François Rombaut, Augustin van de voorden, 
Dominique Vermeulen, Josse van de Calcye, 
Marc Zulle, François Leopold S’morgens, 
Pierre Van Portael, Joseph Hilarion (met toe-
lichting over wat er gebeurd is).

2346 15/09/1812 147 - BG stuurt aan de onderprefect de lijst 
met de kandidaten voor de opvolging van de 
uittredende collega Triest in het kader van de 
verplichte hernieuwing.

2347 16/09/1812 148 - BG vraagt aan de prefect om aan de 
minister voor te stellen om het salaris van 
Bouchel, belast met de leerstoel scheikunde 
en artsenijbereidkunde aan de School voor 
Geneeskunde te verhogen tot 1200 fr. Thans 
krijgt hij slecht 500 fr als geneesheer aan de 
kleine godshuizen. Toegegeven daarnaast 
krijgt hij 1000 fr voor de behandeling van zie-
ke militairen. Zijn voorganger Beyets evenwel 
genoot van 1500 fr als lesgever Scheikunde 
en 3000 fr als Lyceumprovisor. 

2348 17/09/1812 149 - BG vraagt aan de onderprefect om te 
laten goedkeuren het voorstel van Pierre 
Jacobs landbouwer in Sint-Denijs-Westrem tot 
grondruil.

2349 17/09/1812 150 - BG eist dat JB Cooman onmiddellijk … 
weghaalt in een van de zalen van het militair 
ziekenhuis. 
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2350 18/09/1812 151 - BG antwoordt aan D’Hane Steenhuyse 
in verband met de misplaatste eis van Ascop 
om een formele akte voor de pachten, voorts 
de vraag van Ser… die vraagt om zijn kinde-
ren in de Kulders op te nemen. Ze zijn te oud 
en er worden nooit twee broers aangenomen. 
Triest wil enkele dringend  herstellingen aan 
het hof van De Clercq te Zomergem. 

2351 19/09/1812 152 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat Copeneur, econoom van het militair 
ziekenhuis, in naam van BG zal aanwezig zijn 
op de verkoop van de kledij afkomstig van 
overleden militairen. 

2352 21/09/1812 153 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
processen-verbaal in verband met de verhu-
ring van enkele eigendommen aan de prefect 
voor visa over te leggen. 

2353 21/09/1812 154 - BG schrijft aan Coppeneur dat hij in 
naam van BG zal aanwezig zijn op de ver-
koop van de kledij afkomstig van overleden 
militairen.

2354 21/09/1812 155 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, om toelating tot het kappen 
van enkele bomen nodig voor herstellingen. 

2355 22/09/1812 156 - BG geeft aan de prefect een aantal 
antwoorden 1) geen enkele vondeling wordt 
zonder een proces-verbaal van de wijkcom-
missaris opgenomen 2) dit is een zaak voor 
het openbaar ministerie 3) van geen enkele 
van de verlaten kinderen en vondelingen ken-
nen wij de ouders 4) De Potter is belast met 
de bestellingen bij de meest befaamde han-
delaren van de stof nodig voor kledij tegen de 
laagste prijs en in kleine hoeveelheden (i.e. 
1 à 2 stuks) 5,6,7) zie (ontbrekend) bijvoeg-
sel 8) de meeste befaamde lakenhandelaren 
zijn Van Beneden, … & …, voor de stoffen La 
Combe, Delebique, Bailleul, Gabriels, Maeter-
linck 9) de te volgen werkwijze 10) eenmaal 
hebben we een bijzondere weg gevolgd door 
tegen een bijzonder lage prijs te kopen bij een 
voorbijtrekkende handelaar uit Limburg ?Mor-
nard
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2356 24/09/1812 157 - BG stuurt aan de onderprefect een 
beraadslaging over een dringende herstelling 
aan een woning het Groot Begijnhof voor visa 
van de prefect.

2357 24/09/1812 158 - BG vraagt aan J.B Apers te Gent de 
uitslag van de verkoop van het weiderecht. 

2358 24/09/1812 159 - BG vraagt aan de onderprefect toestem-
ming om in te gaan op het voorstel van Van 
Peene die een geüsurpeerd goed wil aange-
ven in ruil voor de vervallen pacht. 

2359 24/09/1812 160 - BG stuurt aan Chatel commissaire de 
Marine te Gent, een triplicata van het over-
zicht van behandelde marinesoldaten.

2360 28/09/1812 161 - G stuurt aan J. Durieu notaris te Kortrijk 
een uittreksel uit de overdrachtsakte. 

2361 01/10/1812 162 - BG vraagt aan de onderprefect het no-
dige te doen om uitvoering te laten geven aan 
het besluit van BG om het voorstel van Bracq 
tot het bouwen op zijn kosten van een woning 
in het Groot Begijnhof.

2362 02/10/1812 163 - BG stuurt aan Joly kapitein comman-
dant van de reservecompagnie van de Schel-
de een overzicht van de behandelde soldaten.

2363 02/10/1812 164 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res te Gent het overzicht van de achterstal-
lige bedragen voor de behandeling van zieke 
militairen 

2364 03/10/1812 165 - BG meldt aan Van de Casteele, adjunct 
lesgever farmaceutische scheikunde, dat zijn 
functie per decreet is afgeschaft.

2365 03/10/1812 166 - BG stuurt aan de onderprefect de be-
dragen van de betrokken percelen die geruild 
worden met Jacobs.

2366 03/10/1812 167 - BG schrijft aan Bouchel, leerstoel far-
maceutische scheidkunde aan de school voor 
geneeskunde, dat bij decreet de salarissen 
zijn verminderd tot 1200 fr en de adjuncten 
zijn afgeschaft.

2367 05/10/1812 168 - BG stuurt aan BG te Antwerpen twee or-
donnanties die ze voor rekening van BG Gent 
zouden moeten innen.
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2368 05/10/1812 169 - BG stuurt aan de onderprefect de van 
zegels voorziene voorstel van Van Peene. 

2369 09/10/1812 170 - BG schrijft aan de directeur van de 
domeinen te Gent dat Pierre Boons onterecht 
aangemaand wordt om 17 jaar pachtgeld te 
betalen voor de gepachte grond te Sint-Pie-
ters Aaigem. Deze grond is bezit van BG en 
is afkomstig van het oud Hebberechtgodshuis 
en niet van Sint-Pieters. 

2370 10/10/1812 171 - BG stuurt aan de onderprefect de ont-
slagbrief van Bouchel, lesgever aan de school 
voor geneeskunde. Als kandidaten stelt BG 
voor F. Verbeeck, chirurg al jaren gratis wer-
kend adjunct chirurg, Van Hoorebeeck, apo-
theker, Van de Casteele voormalig adjunct 
van Bouchel.

2371 10/10/1812 172 - BG schrijft aan de Minister dat ze bij 
herhaling hem hebben gewezen op het uitblij-
ven van de terugbetalingen.

2372 15/10/1812 173 - BG meldt aan de onderprefect dat de 
het vertrek van Bouchel als lesgever zeer 
nadelig is voor het onderricht. F.H. Verbeeck 
biedt aan om dit voorlopig over te nemen tot 
hij definitief wordt aangesteld. 

2373 16/10/1812 174 - BG vraagt aan de onderprefect het visa 
van de prefect op de processen-verbaal van 
de openbare verhuring van enkele goederen.

2374 16/10/1812 175 - BG stuurt aan de onderprefect het voor-
stel van Van de Casteele lesgever scheikunde 
die hetzelfde loon als zijn voorganger Beyts 
eist. 

2375 17/10/1812 176 - BG meldt aan de prefect dat François 
Marie, sleuteldrager in het Rasphuis is opge-
nomen in het ouderlingengesticht. 

2376 17/10/1812 177 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de behandelde soldaten. 

2377 17/10/1812 178 - BG vraagt De Meulenaere, vicaris ge-
neraal Bisdom Gent om de nieuwe huiskapel 
in het militair ziekenhuis te komen bezoeken. 
Voorts ontbreekt er een altaarsteen (pierre 
d’autel), die hij misschien op voorraad heeft.

2378 23/10/1812 179 - BG stuurt aan BG te Antwerpen de twee 
ordonnanties vanwege de marine.
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2379 23/10/1812 180 - BG schrijft aan de prefect dat Vereec-
ken, apotheker 1019 frs is komen storten. Het 
geld ligt ter beschikking. 

2380 26/10/1812 181 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
Marine Gent, het overzicht van de behandelde 
marinesoldaten. 

2381 28/10/1812 182 - BG stuurt aan de onderprefect het ant-
woord op de vragen van de prefect in verband 
met de bouw van een woning door Bracq. de 
jaaropbrengst van het lokaal met twee wonin-
gen letter T nr 95 en het afgebroken letter 7 nr 
96. De kosten belopen 6000 fr. Na dood van 
de 2 vrouwen kan men het nieuwe huis verhu-
ren tegen 217,68. De oudste is 38 jaar, heeft 
een bochel en astma, de jongste is 32 jaar.

2382 31/10/1812 183 - BG stuurt aan de onderprefect het be-
stek en voorwaarden voor de openbare verhu-
ring van enkele eigendommen ten overstaan 
van Charles Apers, notaris.

2383 31/10/1812 184 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om JB. 
Baquet het geld ter beschikking te houden.

2384 07/11/1812 185 - BG stuurt aan de onderprefect de staat 
van de kas en het overzicht van het verloop in 
de godshuizen. 

2385 13/11/1812 186 - BG stuurt aan de leden van de Admin. 
van het Regiment der pupillen te Versailles 
een mandaat op de bankiers Rodriguez & 
Patto te Parijs. Het geld is bestemd voor het 
linnen en de schoenen van Hypolite Charles 
van den Berghe en Emanuel Peleman. 

2386 16/10/1812 187 - BG bevestigt aan de prefect het besluit 
om juffr. Sorit? naar de vroedvrouwenschool 
te Parijs te sturen op kosten van BG.

2387 16/11/1812 188 - BG stuurt aan Des Roches het overzicht 
van houtkap voor 1814.

2388 16/11/1812 189 - BG bevestigt bij de onderprefect de 
ontvangst van het decreet in verband met het 
aanvaarden van de gehele afstand van goe-
deren door Monique Ba(e)ts in ruil voor op-
name in de infirmerie van het Groot Begijnhof.
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2389 16/11/1812 190 - BG schrijft aan de Minister van Oorlog 
dat ze maandelijkse staten niet hebben opge-
maakt omdat ze de modellen niet toegestuurd 
hebben gekregen. Opnieuw vraagt BG een 
ruime terugbetaling van haar voorschotten. 

2390 21/11/1812 191 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis de toelating om op zon- en 
feestdagen voor de Spaanse priester die de 
mis doet, … te betalen. 

2391 27/11/1812 192 - BG stuurt aan de onderprefect voor visa 
van de prefect een huurcontract voor een 
woning.

2392 05/12/1812 193 - BG schrijft aan Marie Barbe Sorit te 
Ronse dat ze naar vroedvrouwenschool in 
Parijs mag gaan. Ze moet bij de burgemees-
ter in Ronse een paspoort aanvragen en bij 
aankomst (?) naar het secretariaat van de 
commissie nabij de Sint-Jakobskerk aan de 
vlasmarkt gaan. 

2393 08/12/1812 194 - BG schrijft aan Duvoir en Baruchweil 
Rue Boucherat (nu rue Turenne) nr. 23 te 
Parijs dat ze aanbevolen zijn als leveranciers 
van verbanden en zwachtels voor zowel de 
militaire als burgerlijke ziekenhuizen. Ze vra-
gen een model aan. (zie BG 6, 28/11/1812, 
préfet d’Houdetot)

2394 12/12/1812 195 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres de ontvangst van de ordonnantie van 
17.000 fr.

2395 16/12/1812 196 - BG zendt aan de Ontvanger van Domei-
nen het bedrag van 60 fr bestemd voor Fran-
çois de Cooman boswachter. 

2396 23/12/1812 197 - BG stuurt aan de onderprefect voor visa 
van de prefect een notarisakte voor de verhu-
ring van enkele eigendommen. 

2397 24/12/1812 198 - BG stuurt aan de burgemeester ant-
woorden op zijn vragen over de zwakzinnigen. 
(2 blz.)
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2398 28/12/1812 199 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat ze de econoom van het militair zie-
kenhuis de toestemming hebben gegeven om 
voeding aan François Louange, rijkswachter, 
te geven in de vorm van af en toe een stuk vis 
of ….

2399 28/12/1812 200 - BG zendt aan La Fargue, burgemeester 
van Duraval de overlijdensakte van Etienne 
Baldés, overleden op 26/04/1810.

2400 30/012/1812 201 - BG schrijft aan de prefect dat juffr; Soret 
(Sorit) leerlinge vroedvrouw te Parijs, om 
gezondheidsredenen niet in staat is om te 
vertrekken. 

2401 04/01/1813 202/17 - BG stuurt op vraag van de Com-
missaire des Guerre Dept. een overzicht per 
boekjaar van de verzorging van militairen.

2402 06/01/1813 203/17 - BG vraagt aan Jolly, chef de ba-
taillon, commandant la compagnie de ré-
serve de l’Escaut, président du conseil de 
l'administration, om de nodige formaliteiten te 
vervullen voor het toegezonden overzicht van 
het aantal dagen verzorging van militairen. 

2403 08/01/1813 204/17 - BG dankt de ministre directeur de 
l’administration de la guerre voor de 17.000 
fr die ze ontvangen hebben voor 1812, maar 
wijst hem op het nog uitstaande bedrag van 
103575,05 (1809-1812).

2404 09/01/1813 205/17 - BG meldt aan de burgemeester 
dat ze akkoord gaan met het dumpen van 
de modder uit de Oude Houtlei op de weide 
achter de Bijloke op voorwaarde dat de on-
dernemer dumpt op de door BG aangeduide 
plaatsen.

2405 11/01/1813 216/17 - BG vraagt aan de burgemeester om 
het nodige te doen dat weduwe Pernette(s), 
cabaretière in de Gouden Pluim tegenover de 
oude stadsvesting, de kosten betaalt voor de 
24 dagen verzorging in de Bijloke van Euge-
nie Lauwers, prostituee in de GPluim, wegens 
geslachtsziekte. 
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2406 13/01/1813 217/17 - BG schrijft aan Duvoir en Baruchweil 
Rue Boucherat (nu rue Turenne) nr. 23 te Pa-
rijs dat ze de kleine kist met drie zwachtels en 
verbanden, geleverd per diligence, ontvangen 
hebben.

2407 12/01/1813 218/17 - BG stuurt aan de onderprefect van 
Gent de drie registers terug waarin de man-
nelijke kinderen die 11 jaar zijn geworden 
vermeld worden. 

2408 16/01/1813 219/17 - BG meldt aan de Comm. des Guer-
res de ontvangst van het bericht dat 16000 fr 
voor zieke militairen zal uitbetaald worden.

2409 18/01/1813 220/17 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor Geneeskunde 
om de tabel in te vullen en de inlichtingen te 
verstrekken die de Minister heeft gevraagd.

2410 21/01/1813 221/17 - BG schrijft aan L. Papeleu, Rode 
Lijvekens, dat de weduwe van Triest 1369 fr 
heeft gelegateerd aan BG op voorwaarde dat 
de kinderen van de armenscholen aanwezig 
zijn op haar begrafenis. Hij moet er voor zor-
gen dat de kinderen op vrijdag 22 om 10 uur 
in de St Martinus kerk aanwezig zijn. 

2411 23/01/1813 222/17 - BG stuurt aan de Comm. des guer-
res een zestal lijsten in verband met de ver-
zorging van zieke militairen, krijgsgevangen 
(Spaanse, Engelse, ...).

2412 26/01/1813 223/17 - BG stuurt aan Des Roches, inspec-
teur waters en bossen dept Schelde, het 
proces-verbaal in verband met 59 eiken te 
Wachtebeke, voorzien van de nodige zegels 
(timbres).

2413 26/01/1813 224/17 - BG gaat akkoord met L. Papeleu, 
Rodelijvekens, dat Marie Ni??? vroegtijdig de 
school verlaat en dat ze haar uittredingsver-
goeding mag krijgen.

2414 29/01/1813 226/17 - BG aan de burgemeester van Ertvel-
de voorzitter van Weldadigheid (doorstreepte 
brief) over Bernard De Baets en zijn opname 
in het ouderlingengesticht.

2415 01/02/1813 227/17 - BG stuurt aan Des Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde Dept, 
kopie van twee visrechtverhuringen. 
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2416 02/02/1813 228/17 - BG brengt verslag uit aan de burge-
meester over de vaccinaties sinds zijn brief 
van 15/02/1812. Alle kinderen van Kulders, 
Blauwe Meisjes en Rodelijvekens zijn ingeënt 
die niet op natuurlijk wijze de pokken had-
den gehad. Bijkomend is toen besloten om 
geen kinderen meer toe te laten die niet geënt 
waren of de pokken niet op natuurlijke wijze 
hadden gekregen. In 1812 zijn 167 (187?) 
vondelingen ingeënt (doorstreept en 42 ver-
laten kinderen) Elf zijn overleden waarvan vijf 
enkele dagen na de inenting. BG heeft dat 
besproken met het centrale inentingscomité 
en er is voorgesteld om enkel in het goede 
seizoen of midden in de zomer in te enten. 
Verzwakte personen verdragen deze behan-
deling minder goed. 

2417 03/02/1813 228/17 - BG schrijft aan de ministre du trésor 
impérial te Parijs over het feit dat er 16.000 
fr beloofd was voor de verzorging van zieke 
militairen, maar tot op heden geen uitbetaling 
is gevolgd. (tweemaal een nr. 228)

2418 08/02/1813 229/17 - BG vraagt aan des Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde Dept, de 
levering ten behoeve van de godshuizen van 
de nrs. 4,9,10,11 en 12 van de affiche, die 
onverkocht zijn gebleven.

2419 15/02/1813 230/17 - BG vraagt aan Wauters hoofdge-
neesheer van de godshuizen om een ton 
honing te kopen (baril).

2420 15/02/1813 231/17 - BG stuurt aan de Onderprefect de 
gevraagde lijst met de geneesheren, chirur-
gen en apothekers verbonden aan BG en 
door haar betaald.

2421 18/02/1813 232/17 - BG herhaalt haar vraag aan de leden 
van raad van bestuur van de gratis school 
voor geneeskunde in verband met een aantal 
inlichtingen over de staat van de instelling. 

2422 20/02/1813 233/17 - BG stuurt aan de Onderprefect het 
overzicht van de kastoestand in het 4e kwar-
taal 1812 en het verloop in de godshuizen.
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2423 23/02/1813 234/17 - BG bevestigt aan de Comm. des 
Guerres Schelde Dept de ontvangst van een 
ordonnantie van 4200 fr voor de verzorging 
van zieke militairen en een soortgelijke van 
7000 fr voor achterstallige bedragen.

2424 23/02/1813 235/17 - BG stuurt aan Boinin, comm. des ho-
pitaux de la marine van de haven van Antwer-
pen, de lijst met het aantal dagen verzorging 
van zieke zeemachters. 

2425 10/03/1813 236/17 - BG schrijft aan de prefect dat de 
burgemeester van Ijzendijke sinds enige tijd 
zieke gemeente-inwoners naar Gent stuurt 
voor verzorging, onder andere Joseph Huyg-
he en Josse de Grave. Gelieve deze handels-
wijze te verbieden.

2426 15/05/1813 237/17 - BG stuurt aan de Prefect een verslag 
over de werking van de medische opleiding in 
Gent.

2427 18/03/1813 238/17 - BG nodigt P. Blommaert, brouwer, uit 
op haar vergadering van vrijdag 19 om 16.30 
uur.

2428 18/03/1813 239/17 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Kortrijk, voorzitter van Weldadigheid aldaar 
dat Isabelle Gillard, vrouw van François 
Dondeyne, die als vrijwilliger met het leger is 
vertrokken, overleden is. Hun tweejarig doch-
tertje kan hier niet verder verblijven en heeft 
recht op opvang in Kortrijk waar ze geboren 
is.

2429 22/03/1813 240/17 - BG stuurt aan Verbeeck, professeur 
de chemie au cours d’instruction médicale te 
Gent, het besluit van ze benoeming als opvol-
ger van de demissionaire Bonchel (Bouchel?)

2430 23/03/1813 241/17 - BG stuurt aan I. Motos, s.comm. de 
marine chargé du service des hopitaux in de 
haven van Antwerpen, het overzicht van de 
verzorging in het 2e kwartaal 1812.

2431 24/03/1813 244/17 - BG legt aan de Onderprefect uit dat 
ze hout nodig hebben voor de godshuizen 
en ziekenhuizen en ze daarom bij voorkeur 
onverkochte houtpartijen opvragen.
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2432 24/03/1813 242/17 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
een vervanger voor de vacante plaats van 
voorsnijder (prosecteur).

2433 29/03/1813 243/17 - BG bevestigt aan de Comm. des 
guerres Dept Schelde, de ontvangst van de 
ordonnatie van 5500 fr.

2434 29/03/1813 245/17 - BG stuurt aan Pre Blommaert, Pre 
De Meyer, Charles de Reu, Schauwenberghe, 
brouwers te Gent, het ontwerp van de leve-
ringsvoorwaarden voor het bier.

2435 30/03/1813 246/17 - BG stuurt aan Des Roches inspec-
teur van waters en bossen een schatting van 
de kosten verbonden aan de houtkap.

2436 31/03/1813 247/17 - BG vraagt aan de onderprefect een 
uittreksel uit het proces-verbaal van de hout-
verkoop.

2437 31/03/1813 248/17 - BG vraagt aan de ontvanger van 
de domeinen te Eeklo dat hij de wissels met 
betrekking tot de verkoop van hout afkomstig 
van BG goederen zou overhandigen aan Al-
bert Mattthijs, drager van deze brief.

2438 01/04/1813 249/17 - BG schrijft aan baron de Varrughe?? 
(? Baron Muguet de Varange?), receveur gé-
néral Dept Schelde dat de wissel van Theo-
dore Bonenkant? te Waarschoot vervallen zijn 
en dat BG graag het bedrag van 1823,60 wil 
ontvangen.

2439 02/04/1813 250/17 - BG stuurt aan de comm. des Gue-
reres te Gent een overzicht van de bedragen 
bij benadering die het Min. des Guerres nog 
verschuldigd is. 

2440 05/04/1813 251/17 - BG stuurt aan Joly, commandant la 
compagnie de réserve de l’Escaut het over-
zicht van het aantal verzorging van zieke 
militairen. 

2441 06/04/1813 252/17 - BG schrijft aan de Prefect dat ze 
nog geen inlichtingen kunnen verstrekken 
over de bedragen ontvangen in 1812 voor de 
inschrijving van leerlingen aan de school voor 
geneeskunde en hun besteding wegens de 
ziekte van Verbeeck. 
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2442 06/04/1813 253/17 - BG schrijft aan de Prefect dat ze en-
kel de opnamedatum van Philibert Brat? ken-
nen (23/9/1809). Hij is vermoedelijk afgevoerd 
naar Rijssel. In de grote verwarring die toen 
heerste zijn de registers niet correct kunnen 
worden bijgehouden. 

2443 13/04/1813 254/17 - BG schrijft aan de Prefect dat de 
inschrijvingen van de leerlingen van de cours 
d’instruction médicale in 1812 1670 fr belo-
pen. Dat bedrag bevindt zich in de kassa van 
de administratie. 

2444 16/04/1813 255/17 - BG schrijft aan Des Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde, dat hij de 
kapvergunningen mag afleveren voor nr 4 aan 
Albert matthijs en voor nrs. 7, 9, 10 en 11 aa, 
J. Bte Beekaert, notaris te Zwijnaarde.

2445 17/04/1813 256/17 - BG vraagt aan Du Bat? (Best?), 
ontvanger van de domeinen te Dendermonde, 
om rekenschap af te leggen van de bedragen 
van de intresten op de nationale renten. 

2446 20/04/1813 257/17 - BG schrijft aan Lion (Lior?) ontvan-
ger van de domeinen te Kruishoutem, dat 
ze inderdaad eigenaar zijn van de goederen 
vermeld in zijn brief als nrs. 1, 2 , 3 ,4 en 5 
die toebehoorden aan de begijnhoven St 
Elisabeth en Groene Hoeye (Klein). Artikel 6 
in verband met grond te Eke en toebehorend 
hebbend aan St Esprit de St Pierre is onbe-
kend aan BG. Artikel 7 komt van de Bijloke, 
“dénomination vulgairement donnée à l’hopital 
civil.“ Tot slot vraagt BG dat als hij nog schrijft 
hij zijn brieven zou frankeren (affranchir) [twee 
vellen ]

2447 24/04/1813 258/17 - BG stuurt aan de Commissaire des 
Guerres zeven overzichten met betrekking tot 
de verzorging van zieke militairen.

2448 27/04/1813 259/17 - BG vraagt aan P.L. Wauters hoofd-
geneesheer, om een ton honing en een baal 
zoethout aan te kopen.
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2449 22/04/1813 260/17 - BG schrijft aan Bertou, inspecteur 
général des hopitaux, over de deficitaire 
situatie. Het militair ziekenhuis kan 700 man 
huisvesten, maar daar zijn de middelen niet 
voor beschikbaar. De regering heeft nog een 
schuld van 160.991,07. BG zelf heeft mas-
sale schulden bij haar leveranciers J.L. Van 
Melle, slager, 39.000 fr, Bernard Heuybrechs, 
wijnhandelaar 13679,80, C. Ni?land, bakker, 
14466,75 fr enkel voor leveringen aan het 
militair ziekenhuis. 

2450 01/05/1813 261/17 - BG meldt aan de Onderprefect dat 
het militair ziekenhuis 700 bedden beschik-
baar heeft. Ze bevestigt de ontvangst van de 
ordonnantie van 11.000 fr.

2451 03/05/1813 262/17 - BG stuurt aan Moto, comm. de mari-
ne te Antwerpen, het overzicht van het aantal 
verzorgde zieken in het 3e kwartaal 1812. 

2452 06/05/1813 263/17 - BG stuurt aan de Onderprefect vijf 
kostenstaten in verband met de verhuring en 
verpachting van BG eigendom. 

2453 07/05/1813 264/17 - BG meldt aan de Ministre Directeur 
de l’administration de la guerre dat de bere-
kening van het beloofde bedrag niet overeen-
stemt met de berekening van BG.

2454 08/05/1813 265/17 - BG schrijft aan Kluyskens, hoofd-
chirurg, dat een examen nodig is om nieuw 
personeel aan te werven. Er moet dus een 
examen komen. Intussen benoemen ze tijde-
lijk Pierache als enige sous-aide wegens de 
tijdelijke daling van het aantal patiënten.

2455 08/05/1813 266/17 - BG meldt aan de onderprefect dat 
ze de professoren van de school voor ge-
neeskunde hebben geraadpleegd. Ze zijn 
voorstander van een jonge voorsnijder (pro-
secteur) die voldoende handigheid bezit. Na 
zes jaar zou de plaats weer vacant worden 
verklaard en zou bij middel van een wedstrijd 
een nieuwe geselecteerd worden. Het ging 
hier om de opvolging van de heer Verbeeck. 

2456 08/05/1813 267/17 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget voor 1814.
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2457 11/05/1813 268/17 - BG schrijft aan de Ministre du Trésor 
Impérial dat de uitbetaling van 12.000 fr ge-
weigerd wordt.

2458 12/05/1813 269/17 - BG verbiedt Guillelmus de Meyer ho-
venier binnen Gend om de hagen te scheren 
in de tuin (…Pre Spae) en takken te kappen. 

2459 15/05/1813 270/17 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze in 1810 een plan hadden om in de Bijloke 
de sexen te scheiden en twee zalen bij te 
maken. Wegens geldgebrek is dat niet door-
gegaan. Nu is de nood zo hoog dat BG wil dat 
de kosten voor dit project opgenomen worden 
in het budget van de stad en toestemming 
wordt gegeven voor de uitvoering.

2460 17/05/1813 271/17 - BG schrijft aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor elementaire 
geneeskunde en chirurgie dat ze accoord 
gaan met het plan om een examen uit te 
schrijven voor voorsnijder en een termijn van 
max. zes jaar in te voeren. BG heeft dit plan 
aan de onderprefect voorgelegd. 

2461 22/05/1813 272/17 - BG stuurt vijf processen-verbaal van 
verhuring aan de onderprefect.

2462 22/05/1813 273/17 - BG stuurt aan de onderprefect de ge-
vraagde stukken in verband met de financiële 
situatie en het verloop in de godshuizen.

2463 22/05/1813 274/17 - BG stuurt aan de onderprefect de ge-
vraagde stukken in verband met de financiële 
situatie en het verloop in de godshuizen.

2464 22/05/1813 275/17 - BG schrijft aan Marie Hacquart eco-
nome van de Bijloke (sic) dat Wauters hoofd-
geneesheer zich erover beklaagt dat hij de 
journaals en rondeboeken van de geneeshe-
ren niet heeft gekregen. Voorts stuurt BG een 
brief bestemd voor de leerlingen in verband 
met de schriften (cahiers) die ze nalaten in te 
sturen.

2465 22/05/1813 276/17 - BG schrijft aan de internen van de 
Bijloke dat ze nagelaten hebben de ronde-
boeken (journaux de visite du medecin) in te 
dienen. 
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2466 26/05/1813 277/17 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze een brief via de prefect ontvangen hebben 
van de Directeur général de la comptablité 
des communes die ingaat op BG’s voorstel 
van budget. Ze klagen over 1) uitgaven voor 
zieken, 2) wezen en kinderen van onvermo-
gende ouders 3) overschatting van de pacht-
inkomsten 

2467 29/05/1813 278/17 - BG vraagt aan BG te Antwerpen dat 
ze voor BG Gent vier wissels zouden innen.

2468 26/05/1813 279/17 - BG stuurt aan de onderpefect de 
overzichten van de uitgaven voor uitbesteding 
(nourrice) voor vondelingen en verlaten kinde-
ren. 

2469 29/05/1813 280/17 - BG schrijft aan de prefect dat ze zijn 
brief ontvangen hebben over de karren die het 
vervoer verzorgen in dhet militair ziekenhuis 
en het gedrag van de ziekenverzorgers ten 
aanzien van de patiënten;

2470 29/05/1813 281/17 - BG schrijft aan Wauters; hoofdge-
neesheer dat hij voor rekening van BG een 
vat honing mag kopen.

2471 31/05/1813 282/17 - BG meldt aan de onderprefect dat 
het nog enkele dagen zal duren voor ze 
financiële overzichten kunnen voorleggen. 
BG stuurt aan de onderprefect de gevraagde 
stukken over de financiële situatie en het 
verloop in de godshuizen. BG stuurt aan de 
onderprefect de gevraagde stukken over de 
financiële situatie en het verloop in de gods-
huizen. BG stuurt aan de onderprefect de 
gevraagde stukken over de financiële situatie 
en het verloop in de godshuizen. BG stuurt 
aan de onderprefect de gevraagde stukken 
over de financiële situatie en het verloop in de 
godshuizen.

2472 31/05/1813 283/17 - BG antwoordt aan de Onderprefect 
dat ze het nodige zullen doen om alle man-
nelijke kinderen door BG opgevoed en ouder 
dan 16 jaar in de Kulderschool zullen bijeen 
gebracht worden.
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2473 03/06/1813 285/17 - BG stuurt aan de onderprefect de na-
menlijst van de jongens, vondelingen, achter-
gelaten of arme wezen, ouder dan 16 jaar 

2474 04/06/1813 286/17 - BG schrijft aan Dom. Mijs, notaris te 
Assenede, over het geschil met Jacqes Gys-
selinck, oud-pachter, Pieters Jean nieuwe 
pachter. 

2475 05/06/1813 287/17 - BG stuurt aan Haeck, econome de 
l’hospice des foux et furieux, een modeldocu-
ment dat hij zorvuldig moet invullen en met-
een terugsturen.

2476 05/06/1813 288/17 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Kortrijk, voorzitter van Weldadigheid aldaar, 
dat Fran.. de Rijcke het kind Marie Dondaine, 
fa François en Catherine Gilard, overleden in 
Gent, naar Kortrijk brengt. 

2477 07/06/1813 289/17 - BG stuurt aan de Onderprefect het 
bestek en de voorwaarden voor de openbare 
verhuring van enkele goederen. 

2478 08/06/1813 290/17 - BG vraagt aan de procureur van de 
burgerlijke rechtbank te Gent om Jean Marc-
bah, fuselier van het 2e Zwitserse regiment, 
thans verblijvend in het militair hospitaal, te 
mogen opsluiten in een zwakzinnigengesticht. 
De man heeft zich opgesloten in de politie-
kamer en de deur gebaricadeerd. Heeft de 
gehele tijd niet meer gegeten en krijgt de deur 
niet meer open. 

2479 08/06/1813 291/17 - BG bevestigt de ontvangst van een 
bericht van ordonnantie van 7500 fr voor de 
verzorging van zieke militairen. 

2480 08/06/1813 292/17 - BG schrijft aan BG te Antwerpen 
over de inning van 2881,43 fr. 
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2481 08/06/1813 293/17 - BG meldt aan F. Verhegghen, ad-
junct van de burgemeester, officier van de 
burgerlijke stand, dat een besluit van de Pre-
fect handelt over bepaalde na te komen voor-
schriften in verband met met gevonden kinde-
ren: geen enkele vondeling mag opgenomen 
worden tenzij voorzien van een gedetaillerd 
proces-verbaal opgesteld door de gemeente. 
Vermeld moet worden: de aard van de kle-
dij en andere voorwerpen die het bij had, de 
omstandigheden en het weer, de kenmerken 
(marques naturelles), zijn vermoede leeftijd in 
dagen, de namen die eventueel door de off. 
burg. stand zijn gegeven enz.

2482 08/06/1813 294/17 - BG schrijft aan Françoise Henau te 
Brussel? dat haar oom Martin Henau van wie 
ze erft heeft, solidaire borg was voor Severin 
Rabonez die een huis huurde van BG. Deze 
man is insolvabel en hij moet nog 378,35 huur 
aan BG

2483 03/06/1813 295/17 - BG schrijft aan de Prefect over 
BGs verzet tegen een verkoop van enkele 
goederen aangetekend bij zijn voorganger 
d’Houdetot. De identiteit moest vastgesteld 
worden en over de afmetingen bestaan vra-
gen. 

2484 09/06/1813 296/17 - BG vraagt aan de burgemeester dat 
hij ingrijpt bij de begrafenisondernemer, zodat 
die zich conformeert aan het besluit van 24 
thermidor jaar VIII om de lijken van overleden 
militairen te begraven bij dageraad.

2485 10/06/1813 297/17 - BG schrijft aan J. Haeck, econoom 
van het zwakzinnigengesticht, dat hij Jean 
Marcbah, fuselier van het 2E Zwitserse regi-
ment moet opnemen.

2486 11/06/1813 298/17 - BG beklaagt zich bij de comm. or-
donnateur de la 24 division militaire te Brussel 
over de grote achterstand in de terugbetaling 
van de voorschotten, die nu 110.904,67 fr 
bedragen. 
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2487 11/06/1813 299/17 - BG vraagt aan de ontvanger van 
domeinen te Loochristi dat ze Jacques Fran-
çois Geirnaert en Guille. Kerkhove zou gerust 
laten. De belastingen zijn door deze pachter 
steeds betaald aan BG die eigenaar is van de 
gewezen goederen van Bijloke abdij. 

2488 15/06/1813 300/17 - BG schrijft aan BG te Dendermonde 
dat de drie leerlingen uitgesteld (ajourner) 
zijn voor een jaar? BG zou hen graag zonder 
terugbetaling de 4 couronnes de franc hebben 
gegeven indien ze aangeduid (verkozen?) 
waren. BG stuurt de zegel voor kwijting terug. 

2489 15/06/1813 301/17 - BG schrijft aan Du But, ontvanger 
van de domeinen te Dendermonde dat hij nog 
steeds niet ingegaan is op BG’s uitnodiging 
om rekenschap te komen geven van zijn in-
ningen voor BG.

2490 19/06/1813 302/17 - BG stuurt aan de onderprefect de 
overzichten met betrekking tot vondelingen en 
verlaten kinderen. 

2491 19/06/1813 303/17 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
een kopie van het proces-verbaal waarbij Van 
de Plat en Pierache aangeduid werden als 
chirurg sous-aide. Er is een nieuw examen 
nodig voor de vacante plaats van interne na 
het ontslag van Boddaert.

2492 21/06/1813 304/17 - BG schrijft aan Dellafaille, comman-
dant de la légion des gardes nationales du 
Dept Escaut, dat een van hun pachters te Ma-
ria Lierde, Louis de Vulder, op de lijst staat om 
deel uit te maken van het legioen. BG steunt 
zijn verzoek tot schrapping van zijn naam op 
de lijst.

2493 21/06/1813 305/17 - BG schrijft aan de prefect in verband 
met brief nr. 25478.

2494 23/06/1813 306/17 - BG vraagt aan de onderprefect om 
de goedkeuring van de prefect tot benoeming 
van Ghéquière als voorsnijder.

2495 22/06/1813 307/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
beraadslaging over de vergoeding van de 
voedstervaders van vondelingen en verlaten 
kinderen. 
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2496 24/06/1813 308/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
financiële overzicht van de Ontvanger met 
betrekking tot de jaren 1806 tot 1811.

2497 25/06/1813 309/17 - BG stuurt aan de Prefect een klaag-
brief over de moeilijke situatie waarin BG zich 
bevindt naar aanleiding van de nog niet terug-
betaalde voorschotten voor zieke militairen 
die 110.904,67 bedragen (1810-1813).

2498 26/06/1813 310/17 - BG vraagt aan Van Wambeke te 
Aalst om 180 fr te storten in de kas van de 
ontvanger van Domeinen ter verloning van de 
boswachters. 

2499 26/06/1813 311/17 - BG schrijft aan de onderprefect over 
de uitbetaling van de lonen van de boswach-
ters (Eeklo, Geraardsbergen en Aalst).

2500 26/06/1813 312/17 - BG vraagt aan JB Baguet, ontvanger, 
Van Brakel, hoofd boekhouding ziekenhuizen, 
Fr. Couvreur expéditionnaire au bureau des 
enfants trouvés, J.B Coorman, expédition-
naire, om nadere gegevens (welke staat er 
niet in).

2501 29/06/1813 313/17 - BG schrijft aan Dom. Mys, notaris te 
Assenede, in verband met vergetelheden rond 
huurovereenkomsten.

2502 03/07/1813 314/17 - BG vraagt aan Limnander, conseil-
ler faisant fonction de comm. des guerres par 
interim, om het kostenoverzicht voor de ver-
zorging van pupillen van de keizerlijke wacht 
aan de ordonnateur door te sturen.

2503 05/07/1813 315/17 - BG vraagt aan de onderprefect om 
toezending van de gedetailleerde inventaris 
van de papieren met betrekking tot Hebbe-
rechtsgodshuis, die in beslag zijn genomen bij 
de ex-monnik van St Pieters, Alison
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2504 06/07/1813 316/17 - BG vraagt aan de ontvanger van 
de domeinen te Geraardsbergen om 60 fr in 
ontvangst te nemen als jaarloon voor Nico-
las de Cooman, boswachter Denderhautem. 
Als hij zich aanbiedt mag hem de eerste zes 
maand van jaar uitbetaald worden en vervol-
gens telkens op het einde van het kwartaal. 
(Op ACHTERKANT kosten voor glaswerk aan 
Cammaert, Wayenberghe, bakker, cauwer en 
voor timmerwerken aan Velleman, Naeyer, 
Dehoon. )

2505 06/07/1813 317/17 - BG stuurt aan de burgemeester de 
gevraagde inlichtingen met vermelding van de 
bedragen van kosten voor voeding en luiers 
van vondelingen, voor drukkosten, aankoop 
registers, kleine uitgaven, opbrengst loon van 
kinderen uit de godshuizen. 

2506 06/07/1813 318/17 - BG stuurt aan Joly, comm. van de 
reservecompagnie van de Schelde, een kos-
tenoverzicht voor visa.

2507 08/07/1813 319/17 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
de 419 fr die overbleef van “des receptxxxx 
d’officiers de santé” in de kas van de ontvan-
ger hebben gestort. (Op ACHTERKANT de 
vergissingen van notaris Mys art 7 en art 14)

2508 13/07/1813 320/17 - BG stuurt aan de comm. van de 
zeemacht van de Gentse haven het overzich-
ten van de kosten voor verzorging van zieke 
zeemachters.

2509 13/07/1813 321/17 - BG vraagt aan François De Rouck, 
advocaat te Dendermonde, om niets meer te 
doen, nu Dubut van plan is om rekenschap te 
komen geven. 

2510 13/07/1813 322/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
proces-verbaal van een openbare verhuring 
voor notaris Charles Apers voor goedkeuring 
en eventueel visa van de prefect.

2511 15/07/1813 323/17 - BG verbiedt de econome van de Bij-
loke, militair ziekenhuis, ouderlingen, Kulders, 
Blauwe meisjes, Rodelijvekens om nog bier 
te schenken aan de arbeiders die er herstel-
lingen uitvoeren.
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2512 15/07/1813 324/17 - BG schrijft aan Olivier, politiecom-
missaris, dat een zekere Lanschoot, huurder 
van een woning in het beluik van de Bijloke, 
een geit laat weiden in de weide van het ge-
noemde beluik. Het beest richt schade aan de 
jonge planten en aan de bomen. Als dat zich 
nog voordoet moet een van zijn sergeanten 
de geit aanhouden. 

2513 16/07/1813 325/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
gevraagde overzicht van de vondelingen en 
verlaten kinderen. 

2514 17/07/1813 326/17 - BG stuurt aan de Prefect een zegel 
van 75 ct.

2515 17/07/1813 327/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
financieel overzicht. 

2516 20/07/1813 328/17 - BG vraagt aan D’Hane Steenhuyse 
en De Potter om aanwezig te zijn samen met 
al de leden van de administratie van BG en 
Weldadigheid in het kantoor van de burge-
meester om voorgesteld te worden aan de 
nieuwe bisschop.

2517 20/07/1813 329/17 - BG schrijft aan De Meulenaere, 
Blauwe Meisjes, dat op vraag van Triest, BG 
heeft besloten de opname van Marie Antoi-
nette Staessens uit te stellen en in vervanging 
Josephine Engelbeen toe te laten. 

2518 20/07/1813 330/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
kopie van het besluit om Ghéquière als voor-
snijder te benoemen. 

2519 21/07/1813 331/17 - BG meldt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
dat ze voor de vacante plaatsen als interne 
Van der Haeghen hebben benoemd en Van 
der Plat, deze laatste in de plaats van Ghequi-
ere, die nu voorsnijder wordt. 

2520 21/07/1813 332/17 - BG bevestigt aan J.Bte Baquet, alg. 
ontvanger, dat ze vier overzichten hebben 
ontvangen. 
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2521 21/07/1813 333/17 - BG vraagt aan de comm. des guer-
res du Dept Escaut wat ze moeten doen met 
de weigering van de ‘comm. de marine’ van 
de haven van Gent om de opgeroepen dienst-
plichtigen die nog niet ingelijfd zijn, te laten 
meetellen in de terug te betalen verzorgings-
kosten. 

2522 22/07/1813 334/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
kopie van het keizerlijke besluit dat de statu-
ten van de zusters marollen goedkeurt. 

2523 23/07/1813 335/17 - BG schrijft aan de Prefect over de 
nieuwe klachten die de Cooman ten aanzien 
van BG heeft geuit. (3 blz)

2524 24/07/1813 336/17 - BG meldt aan de onderprefect dat 
het gevraagde hout, geen specifieke be-
stemming heeft. Het snoeihout is voor intern 
gebruik van de instellingen van BG, de stam-
men, gebruikt voor kleine herstellingen als die 
nodig zijn, liggen opgeslagen in een magazijn. 

2525 26/07/1813 337/17 - BG vraagt aan de Zutter, koster van 
de OLV kerk te brugge, de fondsen die hij al 
enkele jaren in handen heeft, onmiddellijk te 
storten. 

2526 27/07/1813 338/17 - BG antwoordt aan BG Antwerpen op 
hun vraag over het beleid ten aanzien van de 
vondelingen en verlaten kinderen door hen 
een kopie te sturen van de Prefectorale be-
sluit in dat verband. Voorts beantwoordt BG 
de vraag (6e) over de ouderlingenbeleid.  

2527 27/07/1813 339/17 - BG nodigt de burgemeester uit om 
aanwezig te zijn op de prijsuitreiking op 2 
oogst bij de Kulders, 3 oogst bij de Blauwe 
meisjes en op 4 bij de Rodelijvekens

2528 28/07/1813 340/17 - BG brengt De Meulenaere Blauwe 
Meisjes en Papeleu, Rodelijvekens op de 
hoogte van de prijsuitreiking. 

2529 31/07/1813 341/17 - BG meldt aan Papeleu Rodelijve-
kens dat ze de uitreiking uitstellen tot midden 
augustus.
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2530 31/07/1813 342/17 - BG schrijft aan de Onderprefect dat 
Pierre Dupuits een kreupel rechterhand heeft, 
Louis Deques is zwaar astmatisch en gebo-
cheld, en Marie Van Aelbroeck heeft een ver-
lamde linkerarm. Dergelijke kinderen blijven 
bij de voedstervader voor zover nog van enig 
nut kunnen zijn voor de voedstervader. Er 
wordt een taks (taxe) toegekend aan deze ca-
tegorie kinderen op grond van hun restwaarde 
voor voedstervader. 

2531 02/08/1813

02/08/1813

02/08/1813

343/17 - BG bevestigt aan Piette de ontvangst 
van de ordonnantie van 6000 fr. 
344/17 - BG stuurt aan Piette de stukken in 
verband met de verzorging van zieke militai-
ren
345/17 - BG vraagt aan Piette om een oplos-
sing voor het probleem van de nog niet inge-
lijfde marinesoldaten die verzorgd worden in 
het militair ziekenhuis.

2532 03/08/1813 346/17 - BG bevestigt aan Piette de ontvangst 
van twee ordonnantie tbv 100 fr en 542 fr.

2533 06/08/1813 347/17 - BG bevestigt aan de Comm. des 
guerres de ontvangst van een ordonnantie 
van 14963,55 fr en een tweede van 5000 fr.

2534 06/08/1813 348/17 - BG stuurt aan de Onderprefect een 
overzicht in verband met de vondelingen en 
verlaten kinderen.

2535 10/08/1813 349/17 - BG vraagt aan BG Antwerpen een 
ordonnantie te willen innen voor BG Gent

2536 10/08/1813 350/17 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
goedkeuring door de Prefect een overzicht 
van de kosten van een openbare verhuring. 

2537 18/09/1813 351/17 - BG schrijft aan Kervijn burgemeester 
van Melle dat Pietronelle Bockaert fa Fer-
dinand & Jeanne de Koker, geboortig van 
Melle, een tijdje gewerkt heeft in Oordegem. 
Naar aanleiding van een beenprobleem is ze 
in de Bijloke beland waar men haar been zal 
moeten afzetten. Het is billijk dat Melle deze 
kosten terugbetaald. 
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2538 21/08/1813 352/17 - BG vraagt aan de Prefect richtlijnen 
voor het volgende probleem. Twee meisjes 
van Therese Nonkels zijn verlaten door hun 
moeder en verzorgd door BG. De moeder 
komt de kinderen nu claimen voorzien van 
een brief van de burgemeester van Kortrijk. 
Het oudste meisjes heeft een kreupele rech-
terarm en zal altijd ten laste blijven van een 
instelling. 

2539 21/08/1813 353/17 - BG schrijft aan de comm. des guer-
res dat J. BTe Coppeneure voor BG zal aan-
wezig zijn op de verkoop van de bezittingen 
van overleden militairen. 

2540 23/08/1813 354/17 - BG schrijft aan Mr Le Sucommissaire 
de marine au port de Gand dat besloten is dat 
de niet ingeschreven zeemachters behandeld 
worden voor rekening van de administratie 
van de Zeemacht.

2541 27/08/1813 355/17 - BG vraagt aan de ontvanger van de 
Domeinen te Eeklo om het loon van de bos-
wachters uit te betalen. 

2542 01/09/1813 356/17 - BG vraagt aan de onderprefect om 
niet in te gaan op de klacht van de Kosters 
van Oost-Eeklo die betrekking op rentes die 
door de eerste Consul in het jaar 10 aan BG 
zijn geschonken. Dergelijke rentes mogen niet 
belast zijn met enige verzwarende voorwaar-
de die hun waarde verminderd. In dat geval 
zou de beloofde 85.000 fr niet behaald zijn. 

2543 30/08/1813 357/17 - BG vraagt aan de Prefect om richt-
lijnen in verband met de 81963, 55 fr die 
hun toekomt voor de verzorging van zieke 
militairen. Dit bedrag zal hen toegekend 
worden in de vorm van bons de la caisse 
d’amortissement pour biens communaux. De 
algemene ontvanger van dit Dept wacht nog 
op instructies van de Ministre du Trésor Natio-
nal. BG heeft nu vernomen dat de waarde van 
deze bons 25 % lager is in speciën. Op die 
manier kunnen ze hun leveranciers niet meer 
betalen, die zullen weigeren verder te leveren 
en zal BG haar activiteit moeten stopzetten. 
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2544 01/09/1813 358/17 - BG schrijft aan de adjunct van de 
commissaire des guerres dat de 81963,55 
fr uitbetaald wordt in bons de la caisse 
d’amortissmenet pour biens communaux die 
op de beurs 15 à 20 % verlies opleveren. 

2545 02/09/1813 359/17 - BG stuurt aan de Onderprefect het 
overzicht met betrekking tot de vondelingen 
en verlaten kinderen. 

2546 02/09/1813 360/17 - BG stuurt aan de commissaire van 
de Zeemacht in de haven van Gent het ver-
slag met betrekking tot het aantal dagen 
verzorging van zeemachters. 

2547 04/09/1813 361/17 - BG vraagt aan de Onderprefect om 
het bestek en voorwaarden voor de verhuur 
van enkele eigendommen voor te leggen aan 
de Prefect voor visa.

2548 04/09/1813 362/17 - BG vraagt aan Papeleu L. directeur 
Rodelijvekens om het nodige te doen voor de 
prijsuitreiking op 13/09.

2549 06/09/1813 363/17 - BG vraagt aan L. Papeleu directeur 
van de Rodelijvekens om de bijgevoegde 
staat te laten invullen door de econome. 

2550 06/09/1813 364/17 - BG stuurt aan de econome van de 
Kulders, Militair ziekenhuis, Bijloke, Oude-
mannen, Oudevrouwen en Blauwe Meisjes 
om de bijgevoegde staat meteen in te vullen 
en terug te sturen. 

2551 08/09/1813 365/17 - BG schrijft aan Bernard Dobbelaere 
en Josse Bourgonjon te Waarschoot dat BG 
nooit gerechtigd was om een erfpacht te ge-
ven op de weide. 

2552 10/09/1813 366/17 - BG meldt aan Piette, adjunct comm. 
des Guerres dat ze drie ordonnanties hebben 
ontvangen. 

2553 10/09/1813 367/17 - BG schrijft aan J.F. Durieu notaris 
te Kortrijk over de verkoop van Naessens en 
de voorwaarden ervan. De erfpachtverwerver 
moet zeer solvabel zijn, op zijn kosten een 
nieuwe rechtstitel verwerft, de kosten met be-
trekking tot de vervolging van de erven Naes-
sens op zich neemt.
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2554 10/09/1813 368/17 - BG schrijft aan de opkweekelingen 
der aerme schoole  gezegd Kulders in de 
zelve stad. Wij hebben met pijne vernomen 
dat er sinds enigen tijd en wel momentlijk les-
tleden woensdag groote buytenspoorigheden 
in de schoole hebben plaetse gehad. Alhoe-
wel alle de gonne die zig aan deze wanorders 
hebben pligtig gemaekt zouden behooren 
zonder uytzondering gestraft te worden heb-
ben wij wel willen gelooven dat er veele onder 
de nomber door hun medegezellen zijn mis-
leid geworden. BG zal zachtmoedig zijn en 
de belhamels uit bijgevoegde (ontbrekende) 
lijst te straffen met verplichte aanwezigheid op 
school op de speeldagen. 

2555 15/09/1813 369/17 - BG schrijft aan J. Bte Baguet alg. 
ontvanger van BG dat ze hem uitstel verlenen 
voor het indienen van zijn financiëel verslag. 

2556 15/09/1813 370/17 - BG schrijft aan J.B. de Cooman over 
de korting op de intresten pro rata de ontvan-
gen bonnen. 

2557 16/09/1813 371/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Jean 
de Graeve uit Oordegem geöpereerd is (lou-
pe? à la joue) en na 33 dagen verblijf in het 
ziekenhuis hersteld naar huis is gestuurd. De 
kosten bedragen 41,38 fr 

2558 21/09/1813 372/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Marie 
Josephe van Hoorebeke geboortig van Aalst 
4 jaar in de Bijloke heeft verbleven en enorm 
veel geld gekost heeft. Haar gewone voor-
geschreven voeding bestond uit rijstpap, een 
halve liter wijn per dag, ze verbruikte veel qui-
nine en opium. Haar kwaal bleef hardnekkig 
bestand tegen de remedies. Aalst was op de 
hoogte via de verpleegsters van haar slecht 
gedrag en verkozen ze hier te laten. Ze is dan 
overgebracht naar de zusters van liefde. Kort 
daarna heeft ze zichzelf miraculeus genezen 
verklaard. BG van Aalst heeft haar terug-
gehaald, maar ze vertrok meteen weer naar 
Gent en ging zwerven in Kortrijk, Oostende 
enz. Terug te Gent bood ze zich aan in de 
Bijloke waar dr Kluyskens haar na onderzoek 
heeft weggezonden. 
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2559 24/09/1813 373/17 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Wetteren en aan Weldadigheid aldaar ze ak-
koord gaan met de opname van de vrouw van 
Lievin Rottiers en haar zullen laten opereren 
van cataract. Tegen betaling!

2560 24/09/1813 374/17 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
een ordonnantie voor hen te innen. 

2561 24/09/1813 375/17 - BG stuurt aan de burgemeester een 
lijst met de vernielingen aan de gebouwen 
van de Kulders en aan het meubilaire als ge-
volg van de weerspanningheid daar. 

2562 24/09/1813

24/09/1813

376/17 - BG stuurt aan de Onderprefect een 
notariële akte in verband met een openbare 
verhuring te Sleidinge.
377/17 - BG schrijft aan de Onderprefect over 
een gestolen goed dat iemand hen wil melden 
in ruil voor de vervallen intresten.

2563 25/09/1813 378/17 - BG vraagt aan Triest, Zwakzinnige 
vrouwen en Haeck zwakzinnige mannen om 
de bijgevoegde staat in te vullen en meteen 
terug te sturen. 

2564 28/09/1813 379/17 - BG stuurt aan de burgemeester 
een namenlijst van de Kuldersleerlingen met 
vermelding van hun leeftijd en enkele inlichtin-
gen over hun fysiek. Voorts een notitie met de 
gevolgen voor BG door de werkonderbreking 
gedurende een week en de weerspannigheid 
van de in de stad werkende leerlingen even-
als van die die in het gesticht spinnen.

2565 29/09/1813 380/17 - BG schrijft aan BG te Antwerpen 
over de noodzaak van een speciale onder-
handse gelegaliseerde en geregistreerde 
volmacht met zegel van 20 ct. ten gunste van 
Lammens. 

2566 01/10/1813 381/17 - BG nodigt J.L. De Pauw, ontvanger 
te Poelpolder in Sas van Gent om geld te 
komen ophalen.

2567 06/10/1813 382/17 - BG bevestigt bij de Comm. des guer-
res dat ze de ordonnantie van 300 fr hebben 
ontvangen. 

2568 06/10/1813 383/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
notariële akte in verband met de openabre 
verhuring van enkele goederen te Nazareth. 
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2569 06/10/1813 384/17 - BG bevestigt bij de Comm. des guer-
res de ontvangst van een ordonnantie tbv 
1000 fr.

2570 06/10/1813 385/17 - BG stuurt aan Montazet, comman-
dant de la compagnie de réserve du dept 
Escaut een overzicht vanhet aantal dagen 
verzorging van de manschappen van zijn 
compagnie.

2571 07/10/1813 386/17 - BG schrijft aan de prefect over de 
vraag van de vader van Soret, kandidaat leer-
linge vroedvrouw te Parijs, of zijn dochter nu 
ze hersteld is eind december naar Parijs mag 
vertrekken. 

2572 07/10/1813 387/17 - BG schrijft aan de onderprefect dat 
Louis de Potter dit jaar als ontslagnemend 
moet worden beschouwd. Als vervangers 
stellen ze voor: Louis de Potter, Rodriquez 
de Rhodes, Emanuel Elias, rentenier, Francis 
Surmont de Potter, rentenier, Pierre de Loose 
de Potter, rentenier.

2573 07/10/1813 388/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Fer-
nande Bleville nog geen 70 jaar is en dus niet 
kan toegelaten worden in St Antonius. Bo-
vendien zijn er teveel zeer oude, armlastige 
personen die recht hebben op opname.

2574 09/10/1813 389/17 - BG stuurt aan de Prefect het door 
de politiecommissaris opgemaakte proces-
verbaal terug, dat de burgerlijke staat niet 
vermeld van de vondeling.

2575 09/10/1813 390/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en voorwaarde van een openbare 
verhuring van enkele landeigendommen voor 
visa door de prefect. 

2576 15/10/1813 391/17 - BG schrijft aan de ontvanger van de 
registratie in Gent dat ze geen enkele rente 
hebben laten inschrijven en dus geen registra-
tierecht verschuldigd kunnen zijn.

2577 16/10/1813 392/17 - BG stuurt aan de onderpefect allerlei 
inlichtingen over de zwakzinnigen (alienés, 
maniaques et idiots) 

2578 17/10/1813 393/17 - BG schrijft aan BG te Antwerpen 
over het innen van 387 fr door Baguet.
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2579 18/10/1813

18/10/1813

394/17 - BG meldt aan de prefect dat weduwe 
Viard is opgenomen in de Oudevrouwen.
395/17 - BG schrijft aan de Prefect dat zodra 
er plaats vrijkomt Leonard De Mulder zal op-
genomen worden.

2580 19/10/1813 396/17 - BG schrijft aan de burgemeester 
dat hun huurder Pierre Van Melle, slager 
in de Speldenstraat (Epingles), gehinderd 
wordt door de kwalijke uitwasemingen van de 
stijfselfabriek van zijn buur Calland. Derge-
lijke inrichtingen mogen niet in het centrum 
in dichtbevolkte wijken. Het vlees van deze 
slager bederft door deze lucht en dat kan hem 
ruïneren.

2581 22/10/1813 397/17 - BG bevestigt bij Piette, comm. des 
guerres adjoint, dat ze zijn ordonnantie van 
300 fr hebben ontvangen. 

2582 22/10/1813 398/17 - BG meldt aan de Cooman, dat ze 
hem geen ‘bon de la 1ere série, kunnen ge-
ven, omdat deze al aangesproken is voor de 
betaling van de docenten van de school voor 
geneeskunde en de medische officieren.

2583 23/10/1813 399/17 - BG stuurt aan Piette, comm. des 
guerres adjoint, het overzicht met het aantal 
dagen verzorging van zieke militairen. 

2584 23/10/1813 400/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
overzicht van de kassituatie van BG en het 
verloop in de hospitalen.

2585 25/10/1813 401/17 - BG schrijft aan Desroches, inspec-
teur waters en bossen, dat ze toestemming 
hebben om 1347 bomen te snoeien. Hiermee 
worden belast, Albert Matthys te Oost Eeklo, 
Lievin Schepens te Mendonk, J.Bte Bekaert te 
Zwijnaarde, L.B. van den Berghe te Oost-Aal-
ter. Later delen ze mee op welk stuk terrein er 
500 (brins) loten zullen worden geplant. 

2586 26/10/1813 402/17 - BG schrijft aan Desroches, inspec-
teur waters en bossen, dat de 100 stuks 
sparren die mogen gekapt worden, gebruikt 
zullen worden voor de herstelling van enkele 
landeigendommen. Omdat het niet het beste 
seizoen is voor herstellingen, wordt de kap 
uitgesteld.
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2587 26/10/1813 403/17 - BG meldt aan de prefect dat Leonard 
de Mulder opgenomen is in het oudemannen-
gesticht.

2588 27/10/1813 404/17 - BG meldt aan Piette, adjunct comm. 
des guerres, dat de gratificatie die de Minister 
verleend heeft aan de geneesheren, door de 
uitbetalingsbeambte geweigerd wordt. Hij eist 
dat de geneesheren op voorhand de lijst in de 
marge tekenen, wat betekent dat BG dit geld 
zou moeten voorschieten.

2589 27/10/1813 405/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
overzicht van de leveringen in de vestiaire en 
nachtverblijven van de godshuizen. (vestiaire 
et coucher?) 

2590 30/10/1813 406/17 - BG vraagt aan de Procureur van 
de burgerlijke rechtbank om François Dide-
rix, verlaten kind opgevoed in de Kulders, te 
mogen laten opsluiten in het zwakzinnigenge-
sticht. Bijgevoegd (ontbreekt) het geneeskun-
dig verslag. 

2591 30/10/1813 407/17 - BG stuurt aan de onderprefect de 
overzichten van de vondelingen en verlaten 
kinderen, die ze opvoeden.

2592 30/10/1813 408/17 - BG vraagt aan P.E. Wauters, hoofd-
geneesheer, om ten behoeve van het militair 
ziekenhuis een baal zoethout aan te kopen 
tegen de laagst mogelijke prijs.

2593 03/11/1813 409/17 - BG stuurt aan de Onderprefect de 
modellijst terug met het overzicht van de 
stadswoningen.

2594 06/11/1813 410/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
kasoverzicht en dat van het verloop in de 
ziekenhuizen.

2595 06/11/1813 411/17 - BG stuurt aan de commissaris van 
de Zeemacht te Gent het verslag over het 
aantal dagen verzorging van mariniers.
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2596 06/11/1813 412/17 - BG vraagt aan J. Haeck, econoom 
zwakzinnigengesticht om François Diderix op 
te nemen die zwakzinnig is en woedeaanval-
len krijgt. (omgekeerd op recto: B. ? van den 
Sluys, chez Lievin Casier, tailleur pres de la 
porte de Bruges nr. 77, rue haute – Anne Jac-
queline van Crombrugghe, v. bogaerdstraete 
over schelde nr. 263)

2597 06/11/1813 413/17 - BG vraagt aan J. Haeck, econoom 
zwakzinnigengesticht om Jean Dominique 
Leybert, fuselier bij 65e regiment, 5 bataillon, 
3e compagnie op te nemen.

2598 10/11/1813 414/17 - BG schrijft aan de Prefect dat de 
Ordonnateur gesteld dat 1500 zieke militai-
ren naar Gent zullen worden gestuurd. Gent 
heeft slechts bedden voor 700 man. BG stelt 
drie voorwaarden 1) max 700 man, 2) per dag 
slechts max 1000 man naar Gent sturen 3) de 
achterstallen eerst betalen. 

2599 13/11/1813 415/17 - BG stuurt aan Kluyskens, Ver-
beeck, De Brucq, De Block een verhandeling 
over een nieuwe behandelingsmethode van 
schurft. Ieder kwartaal moeten ze een verslag 
hierover sturen aan de Prefect.

2600 16/11/1813 416/17 - BG schrijft aan Coppenuer, econoom 
militair ziekenhuis dat hij alle bedienden moet 
sturen die Wolf, econoom van het bijhuis in de 
Capucijnen opvraagt.

2601 16/11/1813 417/17- BG schrijft aan Van Melle, ?Huybrecht 
& ???, dat hij alle waren moet sturen die Wolf, 
econoom van het bijhuis in de Capucijnen, 
opvraagt.

2602 16/11/1813 418/17- BG schrijft aan Bouchel, Boone, 
Hulin, Verbeeck, dat BG van Kortrijk zich 
beklaagt over de toestand van sommige af-
gevoerde soldaten. De geneesheren moeten 
beter toezien op de selectie van vervoerbare 
zieke militairen. 

2603 22/11/1813 419/17 - BG nodigt Du But, ontvanger van 
Domeinen te Dendermonde, uit om zonder 
uitstel rekenschap te komen afleggen van de 
inningen voor BG.
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2604 23/11/1813

23/11/1813

420/17 - BG geeft aan Coppenuer, econoom 
militair ziekenhuis, opdracht om 150 matras-
sen en 150 hoofdkussens, aan de Wolf in het 
bijhuis van de Capucijnen te leveren tegen 
ontvangstbewijs.
421/17 - BG geeft aan directrice van OLV ter 
Hooie begijnhof, opdracht om alle hemden 
die aldaar zijn opgeslagen aan de Wolf in het 
bijhuis van de Capucijnen te leveren tegen 
ontvangstbewijs.

2605 25/11/1813 422/17 - BG schrijft aan Bennard Huybrecht, 
wijnhandelaar, dat ze akkoord gaan met de 
verhoging met 10 fr per wijnvat tot wederop-
zegging.

2606 27/11/1813 423/17 - BG schrijft aan Albert Matthys, toe-
ziender der landgoederen der zelve adminis-
tratie, dat hij gedurende de ziekte van Liven 
Schepens op de intresten van de administra-
tie dient toe te zien in Winkel, Zelzate, Wach-
tebeke, Zaffelare en Mendonk.

2607 27/11/1813 424/17 - BG schrijft aan De Wolf, econoom 
van het bijhuis van het militair ziekenhuis 
gevestigd in de Capucijnen, dat hij alle inlich-
tingen moet doorgeven aan de econoom van 
het groot militair ziekenhuis die van de Ordon-
nateur opdracht heeft gekregen om allerlei 
overzichten te maken. 

2608 27/11/1813 425/17 - BG schrijft aan Coppeneur dat alle 
economen van de bijhuizen zijn op de hoogte 
gebracht om inlichtingen te verstrekken. 
Voorts melden ze de verhoging van het salaris 
van Verburgt tot 900 fr per jaar en verder de 
toevoeging van de bedienden Momens à 600 
fr, Frederic De Wolf & Charles Liliart à 400 fr 
per jaar. 

2609 02/12/1813 426/17 - BG stuurt aan de Onderprefect twee 
bestekken en voorwaarden voor de verhuring 
van enkele eigendommen. 

2610 07/12/1813 427/17 - BG meldt aan de Prefect dat ze een 
aantal geneesheren, chirurgen, apothekers 
voorlopig hebben benoemd voor dienst in de 
ziekenhuizen. 
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2611 10/12/1813 428/17 - BG schrijft aan De Brucq, chirurg, dat 
hij dienst moet doen in de Bijloke wegens de 
ziekte van De Block. 

2612 13/12/1813 429/17 - BG meldt aan Wallemacq, econoom 
van het Kleine Begijnhof hospitaal dat hij 118 
zieken uit Brussel mag verwachten. 

2613 14/12/1813 430/17 - BG schrijft aan de BG over het voor-
stel van dokter Gyselynck om nog een bijhuis 
te openen, waar de herstellende militairen 
kunnen worden opgenomen.

2614 14/12/1813 431/17 - BG schrijft aan Ameye, hulpapothe-
ker, dat hij zijn post heeft verlaten. Er volgen 
maatregelen als hij niet meteen weer aan de 
slag gaat.

2615 15/12/1813 432/17 - BG stuurt aan de Onderprefect een 
notariële akte in verband met de verhuur van 
enkele eigendommen.

2616 16/12/1813 433/17 - BG schrijft aan de burgemeester 
over het stro in de wagens waarin de zieke 
militairen zijn aangevoerd en dat van hun 
slaapzak. Het voorstel brengt veel last, kosten 
en bewaking met zich mee. Wij hebben beslo-
ten om het te verbranden op de binnenkoer 
van de capucijnen en de twee begijnhoven. 
Voor de Bijloke zou de burgemeester een 
plaats op de vesten moeten aanduiden.

2617 18/12/1813 434/17 - BG vraagt aan de Prefect maatrege-
len om alle apothekerleerlingen op te vorde-
ren in de gemeenten rond Gent, behalve in 
Oudenaarde, Sint-Niklaas, Eeklo en Aalst. 

2618 21/12/1813 435/17 - BG vraagt aan J. Bte Coppeneur om 
op de brief van de Prefect te antwoorden. 

2619 22/12/1813 436/17 - BG meldt aan De Keyzer te Waar-
schoot dat Bernard Dobbelaere, de weide die 
eerstgenoemde pacht, vanaf kerstdag zal in 
gebruik nemen. 

2620 22/12/1813 437/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Boone, 
geneesheer in het groot militair ziekenhuis, 
dodelijk ziek is. BG heeft vruchteloos andere 
dokters aangesproken in de stad. Wil de pre-
fect er nu een opvorderen? 
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2621 22/12/1813 438/17 - BG schrijft aan de Prefect dat ze tot 
op heden twee leerling apothekers hebben 
gezien. 1) Charles Cromphaut leerling van 
Bouchel apotheker te Dendermonde, die nu 
werkt in het groot ziekenhuis 2) Jean … Bruy-
lant, leerling bij zijn vader in Dendermonde, hij 
wacht op een beslissing. D’aubian? is door de 
comm. des guerres naar Eeklo gestuurd. Hij 
was een van de beste.

2622 22/12/1813 439/17 - BG dreigt met sancties als Jean de 
Cubber, hulpchirurg, niet meteen zijn functie 
weer opneemt.

2623 26/12/1813 440/17 - BG stuurt aan de Prefect een verslag 
over de opbrengst van de omhaling in de stad 
ten behoeve van de zieke militairen. BG wil dit 
geld gebruiken voor de aankoop van hemden 
en andere leveringen, bedden.

2624 27/12/1813 441/17 - BG stuurt aan de prefect de brief van 
de burgemeester van Dendermonde mbt M. 
Buylant, leerling apotheker.

2625 28/12/1813 442/17 - BG meldt aan de prefect dat ze een 
nieuw plan hebben ingevoerd voor de ont-
vangst en behandeling hebben uitgewerkt.

2626 28/12/1813 443/17 - BG schrijft aan de Prefect dat er 
geen leerling apotheker op het platteland 
te vinden zijn. Alle leerlingen apotheker zijn 
aangesteld. Sommigen hebben een dodelijke 
ziekte opgelopen, sommigen weigeren. Twee 
met name De Ronghe leerling bij van Waes 
en Druer meerling bij ? Primebios?, zullen 
moeten aangepakt worden.

2627 28/12/1813 444/17 - BG schrijft aan de burgemeester 
over de beschikbare stookketels. 

2628 28/12/1813 445/17 - BG vraagt aan de prefect om de 
ordonnantie voor een bedrag van 4146 fr te 
verminderen omdat de ontvanger onvoldoen-
de geld heeft.

2629 31/12/1813 446/17 - BG vraagt aan Foret, chirurg te Eeklo 
om de lijst met de gratificaties te tekenen. 
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2630 03/01/1814 447 - BG geeft aan de prefect antwoord op 
zijn vraag in verband met de prijs van een 
strozak (i.e. de zak), matrasdoek, hoofdsteun, 
katoenen deken, paar lakens, hemd, linnen 
kap (coiffe). De prijs van een wollen kap (bon-
net) is voorlopig niet gekend omdat er nog 
geen besteld zijn. Voorts worden de maten 
opgegeven van matraszakken en matrassen, 
hoofdsteunen, lakens. 

2631 04/01/1814 448 - BG wil van BG te Doornik vernemen 
waar zij hun wollen kappen betrekken en te-
gen welke prijs. 

2632 05/01/1814 449 - BG meldt aan Bossart, directeur van de 
brievenpost, dat er een grote toevloed van 
zieke militairen is, waardoor er drie bijhuizen 
bijgekomen zijn, met name de twee begijn-
hoven (Henri Wallemacq Groot – Charles 
Van der ?Manen?) en het Capucijnenklooster 
(Jean Martens) waar hij de brieven en pakjes 
tegen handtekening kan bezorgen. 

2633 06/01/1814 450 - BG schrijft aan Du Bar, ontvanger do-
meinen en registratie te Dendermonde dat 
zij nog geen antwoord op hun brief hebben 
gehad en verzoeken hem zo snel mogelijk 
verslag uit te brengen en het geld te storten.

2634 07/01/1814 451 - BG schrijft aan de prefect dat de col-
lecte 14.863,49 frs heeft opgebracht. BG heeft 
15.498,33 uitgegeven aan linnen voor hem-
den, lakens en kappen en 2277 aan katoenen 
dekens. Het negatief saldo is afgedekt door 
de ordonnantie van 10.000 die de prefect 
heeft gegeven.

2635 08/01/1814 452 - BG schrijft aan de Burgemeester dat bij 
besluit van BG Ferdinand Toussyns?, leerling 
apotheker bij Van Lokeren, als apotheker in 
het Groot Begijnhof is aangeduid. Deze laat 
weten dat zijn gezondheid hem niet toelaat 
deze functie uit te oefenen. BG vraagt de 
Burgemeester om maatregelen tegen deze 
persoon te nemen. 

2636 10/01/1814 453 - BG geeft aan de commandant van de 
reserve compagnie verslag over het aantal 
behandelde zieke militairen 
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2637 10/01/1814 454 - BG stuurt aan de prefect een certificaat 
van de Burgemeester van Kortrijk met betrek-
king tot Therese Nonkels waarin staat dat ze 
de opvoedingskosten van haar twee meisjes 
niet kan betalen. Ze vraagt de kinderen terug 
BG vraagt toestemming om de kinderen te 
mogen teruggeven. (Er staat 1813)

2638 10/01/1814 455 - BG vraagt aan Ant. ???; hulpapotheker 
(sous-aide) in het groot militair ziekenhuis om 
deze functie te gaan vervullen in het Groot 
begijnhof.

2639 11/01/1814 456 - BG schrijft aan Van de Plas, geneesheer 
te Destelbergen, dat de prefect op voorstel 
van de medisch chirurgische maatschappij 
hem verzoekt gedurende 20 dagen te komen 
werken in het Capucijnenziekenhuis. Uitvluch-
ten worden niet aanvaard. 

2640 12/01/1814 457 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven in de drie bijhuizen van het 
militair ziekenhuis.

2641 12/01/1814 458 - BG somt aan de prefect een aantal 
redenen op waarom de weigering Ferdinand 
Toussyns opgevorderd als apotheker (aide-
major) ongegrond is.

2642 13/01/1814 459 - BG bevestigt aan Piette, comm. des 
guerres, de ontvangst van 2000 ontslagbil-
jetten (billets de sortie). Er ontbreken 1000 
overlijdensattesten (billets de décès) 

2643 14/01/1814 460 - BG meldt aan de comm. des guerres 
de ontvangst van 1000 overlijdensaangiften 
(déclarations), 143 afvoerattesten (feuilles 
d’évacuation), 100 (états de décès), 1300 
sterfregisteruittreksels (extraits mortuaires)

2644 14/01/1814 461 - BG vraagt aan de comm. des guerres 
vrijgeleiden voor de boeren die tarwe zouden 
kunnen leveren. Nieulandt, bakker die werkt 
voor de militaire ziekenhuizen, zit zonder 
tarwe en heeft er besteld in Eeklo (40 zakken) 
en in Aalst (32 zakken). Omdat de boeren vre-
zen dat hun wagen wordt opgevorderd …
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2645 16/01/1814 462 - BG vraagt aan Maes, préposé payeur 
de la 24 division, om de uitbetaling aan Mme 
M.C. Van Audenaerde op te schorten in ver-
band met de huur van het Rijkegasthuis dat 
tijdelijk als militair ziekenhuis heeft gediend.

2646 18/01/1814 463 - BG stuurt aan de prefect een lijst op van 
opgevorderde geneesheren en apothekers 
die hun opeising naast zich legden. Vande 
Plas (Capucijnen), Tousseyns, De Ronghe (bij 
Van Waes), Massinos (bij Hoorbeke oudburg), 
Westerlinck (bij Callenborgh), Ongena? die bij 
zijn vader in lochristi is ingetrokken, Brugge-
man St Jacobsnieuwstraat … Er zijn strenge 
maatregelen nodig. 

2647 19/01/1814 464 - BG stuurt klaagbrief aan prefect over de 
nog niet terugbetaalde voorschotten. 

2648 21/01/1814 465 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze niets af weten van een kolenboot.

2649 21/01/1814 466 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, de lijst houtkap die in 1815 
moet plaats hebben.

2650 22/01/1814 467 - BG antwoordt aan Delafaille, chef de 
legion, officier de légion d’honneur, dat er 
een hopeloze wanorde heerst bij de aanvoer 
(évacuation) van zieke militairen. BG doet 
een voorstel: het konvooi komt aan het Klein 
Begijnhof waar uitgeladen wordt voorzover 
er plaats is, de overigen gaan naar de Capu-
cijnen, daarna naar het Groot Begijnhof, de 
eventuele rest gaat naar het groot hospitaal te 
Ekkergem. 

2651 22/01/1814 468 - BG schrijft aan Van Wambeke, inspec-
teur des biens ruraux te Aalst dat het beter is 
dat N. Van der Straeten pachter te Wetteren 
zijn goederen verkoopt voor notaris dan door 
een deurwaarder. De opbrengst zal hoger zijn. 
Hij wordt gevraagd aanwezig te zijn op de 
verkoop.

2652 22/01/1814 469 - BG vraagt aan de economen van groot 
militair ziekenhuis, klein/groot begijnhof, capu-
cijnen om aan de hoofdgeneesheren en chi-
rurgen te vragen de militairen aan te duiden 
die zonder gevaar voor hun leven afgevoerd 
kunnen worden.
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2653 22/01/1814 470 - BG antwoordt aan Ruremonces? eco-
noom militair ziekenhuis te Eeklo dat er al een 
vervanger is voor Coppeneur. (op de achter-
kant een lijst van geneesheren die problemen 
maken: Capucijnen ?Rouge is niet ziek, Mas-
seinat? idem, Van de plas wil niet, Wetterlinck 
wil niet, Ongena wil slechts klein begijnhof, 
Bruggeman wil niet; Groot beg. Toussaint wil 
niet, in klein begijn. Vleeschouwers , Ger-
bens? in Klein begijnhof)

2654 23/01/1814 471 - BG geeft aan de prefect een overzicht 
van het aantal, dat uit de verschillende zie-
kenhuizen afgevoerd kan worden naar Brug-
ge.

2655 25/01/1814 472 - BG antwoordt aan notaris Leirens te 
Wetteren dat BG geen uitstel kan geven aan 
Norbert Van der Straeten, pachter. De kathei-
len moeten meteen verkocht.

2656 25/01/1814 473 - BG antwoordt aan BG te Antwerpen dat 
de informatie over François Van der Haegen 
ongegrond is. De man is metser en zijn vrouw 
verkoopt oude ... ( xxppes) op de markt. Ze 
kunnen er van leven en ze staan positief be-
kend bij de politie.

2657 26/01/1814 474 - BG vraagt aan Charles De Millecamps 
notaris te Watervliet om zo snel mogelijk de 
3000 frs te storten.

2658 29/01/1814 475 - BG meldt Mommens, bediende in het 
militair ziekenhuis en Leenaert idem ibidem, 
mogen stoppen omdat Wolf en Verburgt gene-
zen zijn en hun functie weer opnemen. 

2659 29/01/1814 476 - BG vraagt aan de prefect om op voor-
stel van de comm. des guerres om alle zieken 
in de drie bijhuizen onder te brengen in één 
militair ziekenhuis omdat van de 450 er 200 
afgevoerd werden.

2660 29/01/1814 477 - BG schrijft aan de econoom van Groot/
Klein Begijnhof, Capucijnen dat volgende 
maandag de dienst wordt stopgezet. Alle 
overblijvende zieken moeten dus in de loop 
van maandag naar het groot militair zieken-
huis afgevoerd. 
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2661 29/01/1814 478 - BG meldt aan Piette, comm. des guerre 
dat François Wolf de vervanger wordt van de 
overleden J. Bte Coppeneur. 

2662 03/02/1814 479 - BG meldt aan een aantal artsen (Com-
merlinck, Smolders, Bxxois, Page) dat ze 
functie morgen kunnen beëindigen.

2663 12/02/1814 480 - BG meldt aan Pierre Meyers, Schau-
wenberghe, Blommaert, brouwers dat de 
termijn verstreken is en ze geen bier moeten 
leveren. 

2664 15/02/1814 481 - BG meldt aan Smolders, Schepper 
chirurgen 3e klasse in het militair ziekenhuis 
dat wegens de vermindering van het aantal 
zieken zij vandaag hun functie mogen beëin-
digen.

2665 15/02/1814 482 - BG meldt aan Van Loo dat wegens de 
vermindering van het aantal zieken hij van-
daag hun functie mag beëindigen.

2666 18/02/1814 483 - BG meldt aan de prefect dat van de 220 
zieken er 165 Franse troepen (alle legerde-
len), Keizerlijke wacht 15, Keizerlijke Marine 
11, Italianen 1, geconfedereerden 1, niet 
opgenomen dienstplichtigen 3, weerspannige 
en tot werkstraf veroordeelde rekruten 16, 
krijgsgevangenen 8. Een aantal van hen kan 
afgevoerd worden maar BG kent de formali-
teiten niet. Wie gaat ons nu de kosten voor de 
zieken terugbetalen sinds de Fransen het land 
ontruimd hebben. 

2667 15/02/1814 484 - BG schrijft aan Pierhaché (!), chirurg 3e 
klasse, dat zijn werk er op zit. (Empire Fran-
çais is in het briefhoofd geschrapt) 

2668 19/02/1814 485 - BG meldt aan Hulin (Halin) arts in mi-
litair ziekenhuis dat Boone hersteld is en hij 
dus zijn functie kan beëindigen. 
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2669 21/02/1814 486 - BG schrijft aan Verhegghe, eerste 
adjunct van de burgemeester, dat Van Mel-
dert een zekere Marguerite Robert naar de 
econome van de Bijloke heeft laten brengen 
voor opname in het zwakzinnigengesticht. 
Aangezien zij niet gek is (enkel aliéné d’esprit) 
en niet geboren is in Gent of er woont, wou 
men haar niet opnemen. Van Meldert heeft 
toen gedreigd met 6 à 7 kozakken te sturen. 
BG vraagt nu dat men deze vrouw terugstuurt 
naar haar ouders. De schoonmoeder en 
andere familieleden zouden in Blankenberge 
wonen en de vrouw zelf zou werken in de 
Kattenroche tussen Blankenberge en Zuyen-
kerke.

2670 22/02/1814 487 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis het verbod om nog eten en 
wijn te geven aan de chirurgen en apotheker 
al dan niet met wachtdienst. Het ging hier 
om een tijdelijke gunstmaatregel, nu is de 
besmettelijke ziekte voorbij evenals het vele 
werk.

2671 22/02/1814 488 - BG vraagt de prefect om uitleg om te 
begrijpen waarom alle zieke militairen naar 
Gent worden gestuurd sinds het vertrek 
van de Franse troepen. Het is onbegrijpelijk 
waarom 22 zieke en gewonde militiaren van 
Brugge naar Gent worden gebracht terwijl ze 
daar ook ziekenhuizen en een BG hebben.

2672 23/02/1814 489 - BG waarschuwt Pieerre Blommaert, 
brouwer, dat zijn leveringscontract afgelopen 
was en hij dus geen bier meer in de kelder 
mocht brengen van de Blauwe Meisjes. Hij 
moet dit onmiddellijk verwijderen en het bijge-
voegde inschrijvingsformulier voor de openba-
re aanbesteding invullen en terugsturen. (Op 
ACHTERKANT lijstje met namen, functie en 
woonplaats van enkele werknemers Bernard 
Bauters, Pierre De Vreese, Coolens, Wade-
mont, Potier(s?), Besem, Jean Gillis)
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2673 24/02/1814 490 - BG stuurt aan de intendant van het Dept 
Schelde en aan de premier adjoint dienst-
doende als burgemeester dat er opnieuw 9 
militairen uitgebroken en gevlucht zijn. (Op 
ACHTERKANT zittingsverslg met betrekking 
tot benoeming van Le Bègue als commis aux 
entrées de l’hôp militair met 600 fr jaarloon.

2674 28/02/1814 491 - BG stuurt aan Pierre Blommaert, brou-
wer, Pierre De Meyer, Schauwenberghe het 
resultaat van de inschrijving terug en verzoekt 
hen te blijven leveren tegen de verminderde 
prijs (1e kwaliteit 18,50 en 2e tegen 14,96).

2675 28/02/1814 492 - BG vraagt aan de Intendant van het 
Dept Schelde wat ze voortaan moeten doen. 
Er is een gewonde Russiche kozak in het mili-
tair ziekenhuis binnengebracht. Wie betaalt de 
verzorgingskosten enz. 

2676 01/03/1814 493 - BG vraagt hulp aan notaris Leirens te 
Wetteren voor de nieuwe pachter Charles 
Henri De Clerq, die door de oude pachter N. 
Van der Straeten wordt belet de woning te 
betrekken.

2677 04/03/1814 494 - BG aanvaardt het ontslag van D.J. 
Vandermeersch als hoofdapotheker van het 
militair ziekenhuis. 

2678 05/03/1814 495 - BG schrijft aan Mme M. Hacquart, 
hoofdverpleegster van de Bijloke, dat ze 
Marguerite Robert mag laten opsluiten (se-
questrer) op kosten van wie het rechtens 
toekomt. 

2679 05/03/1814 496 - BG meldt aan Van Baveghem, chirurg 
3e klasse, en Amey, apotheker 3 klasse, dat 
de populatie in het militair ziekenhuis is ver-
minderd en ze ontslagen zijn.

2680 09/03/1814 497 - BG vraagt aan de intendant de toestem-
ming om uit de opbrengst van de openbare 
verkoop van het huis en inboedel van Marie 
Petronille de Jaegher het door haar verschul-
digde bedrag bij de notaris in ontvangst te 
nemen.
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2681 23/03/1814 498 - BG meldt aan Bouchel, arts bij de kleine 
godshuizen, dat de economen zich beklagen 
over hem. Het is zijn plicht bij de eerste op-
roep zorgen te verstrekken zowel in de gods-
huisbeluiken als in de stad aan de hospitaliers 
van de wollewevers, kleermakers en volders. 
(Op ACHTERKANT lijst van ca 28 personen 
(van stand) met hun woonplaats waaronder 4 
commissieleden)

2682 25/03/1814 499 - BG schrijft aan BG te Doornik dat ze 
hen dankt voor de toegezonden twee wollen 
hoofdmutsen (bonnets) kostende 2 frs). Het 
gebrek aan geld dwingt BG om deze aankoop 
uit te stellen. 

2683 25/03/1814 500 - BG vraagt aan Wever? te Gent om te 
interveniëren bij de familie Dellafaille zodat de 
obligatie ten gunste van de Ecole des pau-
vres filles de Ste Marie ten laste van Joseph 
Jacques Lammens uit Wachtebeke, met als 
hoofdelijke borg de fam. (?Joseph) Dellafaille, 
betaald wordt.

2684 26/03/1814 501 - BG schrijft aan L. Papeleu, kannunik en 
directeur Rodelijvekens, dat hij toch bij Sabbe 
de nodige lakens mag aankopen omdat deze 
levering al tweemaal was uitgesteld. Hij moet 
Sabbe inlichten dat hij pas betaald zal worden 
als BG geld heeft.

2685 02/04/1814 502 - BG meldt aan Verburgt, commis aux 
entrées van het militair ziekenhuis dat hij zich 
enkel nog bezig moet houden met het bijwer-
ken van de boekingen (écritures). Tacquet zal 
zijn taak als magazijnklerk overnemen.

2686 02/04/1814 503 - BG schrijft aan Tacquet dat hij de functie 
van magazijnbediende moet overnemen.

2687 04/04/1814 504 - BG schrijft aan de departementsinten-
dant dat er door zijn benoeming een plaats vrij 
is gekomen in het bestuur en stelt vijf kandi-
daten voor Rodriguez d’Evora y Vega, Em. 
Helias, F. Surmont, Pierre De Loose, Eugène 
Kerkhove. 
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2688 03/04/1814 505 - BG schrijft aan J. Bte Cousiau dat ze de 
pacht wil toekennen aan J.Bte Melkebeke uit 
Ophasselt, voorheen gepacht door Adrien de 
Vos.

2689 04/04/1814 506 - BG schrijft aan Pierre Charles De Mil-
lecamps, notaris tot Watervliet, dat hij de 3000 
fr zo snel mogelijk moeten storten zoals hij 
aan Du But ontvanger en bewaarder van de 
hypotheken te Dendermonde bij onderhandse 
akte heeft beloofd

2690 09/04/1814 507 - BG bevestigt bij de sous-intendant de 
l’arrondiss. Escaut dat ze de benoeming van 
Rodriguez d’Evora y Vega tot lid van BG heeft 
ontvangen. 

2691 19/04/1814 508 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis de toestemming om 500 
fournitures de lit ter beschikking van de burge-
meester te stellen.

2692 19/04/1814 509 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Gent, graaf van het Romeinse Rijk, dat de 
fournitures de lits complétées de literies (500) 
morgen ter beschikking zijn. Alles is ontsmet 
(sanifier) en gebruiksklaar.

2693 22/04/1814 510 - BG verbiedt Carolus Franciscus de 
Schuyter te Zomerghem (in het Nederlands) 
nog verder gebruik te maken van een stuk 
land dat nu gepacht wordt door Franciscus 
Standaert.

2694 22/04/1814 511 - BG schrijft aan J. Bte De Cooman, ex-
péditionnaire bij het Bureau de Régie van BG 
dat ze besloten hebben het bureau de Régie 
et des travaux op te doeken en dat hij morgen 
niet meer hoeft te komen.

2695 13/05/1814 520 - BG vraagt aan de intendant départe-
mental de l’Escaut om een vergelijk te treffen 
in de zaak van de schatting van de inboedel 
van het militair ziekenhuis toevertrouwd aan 
J.Bte de Cooman. De eerste schatting was 
zwaar in het nadeel van BG, de tweede gaf 
een positief saldo van 28722,66 fr in BG’s 
voordeel. (Leden van BG die tekenen, L. De 
Potter, M. Rodrigueze, C.J. Kervijn, B. Pape-
leu, P.J. Triest, P. Lammens)
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2696 14/05/1814 521 - BG schrijft aan Batne, hoofdchirurg 
van het 3e korps van het Pruisiche Leger te 
Gent, dat hij instructies heeft gekregen van 
hogerhand dat de dagprijs niet verhoogd kan 
worden en dat BG dus niet kan ingaan op zijn 
voorgestelde voedingsdieet.

2697 16/05/1814 522 - BG schrijft aan de intendant départe-
mental de l’Escaut, dat ze aan de chirurgien 
général en chef van het 3e Pruisische leger-
korps dat het Frans voedingsdieet zal worden 
gevolgd. Om ongeregeldheden te voorkomen 
hebben we de eisen van de Pruissen enigs-
zins ingewilligd. BG vraagt uitdrukkelijke richt-
lijnen omdat de toestand niet meer houdbaar 
is en de aanvoer van zieken angstwekkend 
stijgt.

2698 26/04/1814 512 - BG stuurt aan Leirens notaris te Wette-
ren het overzicht van wat pachter Norbert Van 
der Straeten nog verschuldigd is. (Op ACH-
TERKANT een BG besluit met betrekking tot 
de verbruikgoederen (kolen, kaarsen, vlees, 
bier, boter, tarwe, wassen) die jaarlijks aan B. 
Sierens kapelaan van de Bijloke zullen wor-
den verstrekt. Tekenen Pycke burgemeester, 
M. Rodriguez, Dhane Steenhuyse, C.J. Ker-
vijn, B. Papeleu, P.J. Triest, P. Lammens.

2699 29/04/1814 513 - BG schrijft aan Van Waeyenberghe, 
burgemeester van Herzele, dat de weduwe 
van Charles Ryckaert, pachter, nog 33 £ aan 
BG moet. Vermits de woning eigendom is van 
de overledene wil BG de katheilen overne-
men zoals geschat door de burgemeester van 
Steenhuize. 

2700 28/04/1814 514 - BG stuurt aan de burgemeester het 
overzicht van wat de Franse staat nog ver-
schuldigd is aan BG.
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2701 29/04/1814 515 - BG schrijft aan de intendant départe-
mental de l’escaut dat er 200 zieke Saksische 
soldaten worden aangevoerd. Krebss de 
chirurg majoor van het 3e Saksische leger-
korps van Duitsland heeft speciale dieeteisen: 
drie maaltijden per dag, alle dagen boter en 
jenever, wijn bij de maaltijden en bier overdag. 
Ons dieet behelst twee maaltijden om 10 uur 
en om 16 uur en er wordt nooit jenever, boter 
of bier gegeven. Daarvoor gaven de Fransen 
1,10 per dag. Kan hij zorgen voor een verho-
ging tot 1,50 per dag.

2702 29/04/1814 516 - BG schrijft aan de dep. intendant dat 
hun brief onbeantwoord is gebleven over de 
vraag wie de kosten zal dragen voor de ver-
zorging van zieke, zowel Franse als geallieer-
de militairen. Sinds het vertrek van de Franse 
troepen bedragen die 12794,30. Daarbij komt 
nog het achterstallige bedrag van 90.000 fr 
dat de Franse staat BG verschuldigd is.

2703 30/04/1814 517 - BG meldt aan Schepper, chirurg bij het 
militair ziekenhuis dat door de vermindering 
van het aantal zieken en het feit dat de Saxen 
hun eigen medisch personeel hebben zich 
een personeelsvermindering opdringt. Hij mag 
er mee stoppen op 30 april.

2704 30/04/1814 518 - BG vraagt aan de dept. intendant dat 
BG nog geen verslagen heeft ontvangen over 
twee verkopen van houtkap. De eerste beta-
lingstermijn is inmiddels al verlopen.

2705 10/05/1814 519 - BG schrijft aan P. Blommaert, brouwer, 
dat ze voor de Blauwe meisjes 1014 liter (1e 
kwaliteit) en 12100 (2e kwal) geleverd wen-
sen. Er mag enkel bijkomend geleverd wor-
den met een speciale voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van BG.

2706 16/05/1814 523 - BG meldt aan de burgemeester dat alle 
bedden van het militair ziekenhuis bezet zijn 
en ze geen bedmateriaal mee op voorraad 
hebben.



BG 53: Briefkopieën

2707 17/05/1814 524 - BG stuurt aan de onder intendant van 
het arr. Gent twee processen-verbaal in ver-
band met openbare verhuringen die door de 
intendant van het dept moeten worden gete-
kend.

2708 18/05/1814 525 - BG vraagt aan de dept intendant om 
spoedige betaling van 14147,50 fr voor de 
verzorging van geallieerde troepen en Franse 
gevangenen in het militair ziekenhuis.

2709 27/05/1814 526 - BG geeft aan F. Van schauwenberge, 
brouwer toestemming om bier te leveren aan 
Oude Vrouwen 730 (1e kwal) en 20.680 l 
(2e kwal), Rodelijvenkens geen (1e kwal) en 
10.000 (2e kwal) militair ziekenhuis geen (1e 
kwal) en onbeperkt (2e kwal) overeenkomstig 
bestelling van econoom. 

2710 27/05/1814 527 - BG geeft aan Pre De Meyer, brouwer 
toestemming om bier te leveren aan Oude-
mannen 1000 (1e kwal) en 40.000 l (2e kwal) 
Kulders 4380 l (1e kwal) en 9000 l (2e kwal) 
Bijloke 9000 l (1e kwal) en onbeperkt (2e 
kwal) 

2711 28/05/1814 528 - BG schrijft aan Buttner (Buttna?) alge-
meen chirug 3e Pruisisch legerkorps dat ze 
vernomen hebben dat hij alle Belgische en 
Franse zieken uit het militair ziekenhuis wenst 
om meer Pruissen te kunnen verzamelen. 
Dit is totaal onmogelijk omdat er geen ander 
lokaal beschikbaar is voor deze zieken en 
gewonden.
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2712 31/05/1814 529 - BG schrijft aan Buttner algemeen 
chrirug van het 3e Pruisische legerkorps 
dat ze onmogelijk de bevoegdheden van de 
econoom kunnen uitbreiden. Hij blijft onderge-
schikt aan BG. BG zal Triest afvaardigen voor 
overleg met hem en de gesprekken bij voor-
keur in het militair ziekenhuis laten plaats heb-
ben. Voorts hebben ze de kleine gemetselde 
stookhaarden laten vervangen door stevigere 
modellen. De buizen van de baden zijn al her-
steld. De lonen van de verplegers zijn al altijd 
vastgesteld op 15 fr per maand. Tegen die 
prijs vindt men genoeg kandidaten. Gierst en 
havermout zijn ongebruikelijk in de stad maar 
BG zal er op het platteland proberen te bestel-
len. Soep of bier kosten ongeveer evenveel, 
maar suiker of siroop toevoegen kost opmer-
kelijk meer. Als de toestand van de zieken het 
vereist, krijgen ze het op voorschrift. 

2713 06/06/1814 530 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
meer informatie over Gilbert Poullain, rue de 
la Jussienne nr. 25 te Parijs, die voor hen en 
voor Gent bons de caisse d’amortissement wil 
regelen.

2714 08/09/1814 531 - BG schrijft aan P.J. Sarens te Dender-
monde dat ze hem een volmacht zullen sturen 
voor het innen van de rentes domaniales in 
zijn buurt. 

2715 08/06/1814 532 - BG stuurt aan de dept. intendant de 
ontvangstbewijzen met betrekking tot een 
onrdonnantie van 20.000 fr.

2716 08/06/1814 533 - BG stuurt aan de onderintendant van-
Gent de bundel bestek en voorwaarden voor 
de openbare verhuur van enkele woningen in 
de stad. 

2717 09/06/1814 534 - BG schrijft aan de burgemeester dat het 
geschil met De Cooman is voorgelegd aan de 
intendant voor afdoening.

2718 18/06/1814 535 - BG schrijft aan de intendant dat ze nooit 
met anderen over deze zaak hebben geschre-
ven.BG voegt er kopie van de brieven van de 
intendant bij dd 11/01/1813 evenals die met 
betrekking tot de rekeningen van Lammens.
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2719 12/14/1814 536 - BG meldt aan de Intendant dat ze het 
bedrag van 20.000 fr ontvangen hebben. 

2720 13/06/1814 537 - BG schrijft aan B. Van Hecke te Stekene 
dat ze vernomen heeft dat op Nederlands 
grondgebied de oude eigenaars in hun rech-
ten zijn hersteld en ze al bezig zijn met de 
tienden op te eisen op de huidige oogst. Aan-
gezien de Bijloke daar veel eigendom heeft 
nodigen ze hem uit om BG’s belangen waar te 
nemen. 

2721 13/06/1814 538 - BG vraagt aan de dept. Intendant de 
toestemming om zoals de BG te Antwerpen 
hun bons de caisse d’amortissement tbv 
15100 fr te verkopen op de Beurs te Parijs of 
via de bemiddeling van Caccia & Blommaide 
(Blommaert)te Parijs. 

2722 14/06/1814 539 - BG vraagt aan Weldadigheid om een 
huisje van hen dat naast de Rodelijvenkens 
staat te ruilen voor een eeuwigdurende rente 
van 34,41 fr. Papeleu wil het huisje op zijn 
kosten inrichten om er zieke leerlingen in on-
der te brengen die thans samen met andere 
op dezelfde zaal liggen. 

2723 16/06/1814 540 - BG schrijft aan Helias, conseiller de 
l’intendance de l’escaut over de zaak de 
Cooman en de Wilde. 

2724 16/06/1814 541 - BG vraagt aan de intendant van het 
departement een kopie om zich te kunnen 
verdedigen tegen de Cooman.

2725 16/06/1814 542 - BG schrijft aan de intendant van het 
dept. Schelde over de vraag om de dagprijs 
van de zieke militairen te verhogen. De Prui-
sen zijn nog duurder dan de Saxen.

2726 20/06/1814 543 – Brief aan het Bureel van Weldadigheid 
van Watervliet.

2727 20/06/1814 544 - BG stuurt aan de dept Intendant de 
stortingbewijzen gedaan door Lammens en 
Ongena.

2728 21/06/1814 545 - BG vraagt aan Caccia & Blommaert 
of ze voor BG Gent, zoals gedaan voor BG 
Antwerpen, 15100 fr bons sur la caisse 
d’amortissement zouden willen verkopen. 
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2729 21/06/1814 546 - BG schrijft aan de Cooman, dat alle 
états de journées al lang zijn voldaan. Blijft 
het verschil tussen het meubilair (mobilier) 
dat hij heeft ontvangen en verkocht. Over dit 
laatste beslist de Intendant.

2730 23/06/1814 547 - BG stuurt aan Caccia & Blom-
maert aangetekend de bons de la caisse 
d’amortissement.

2731 01/07/1814 548 - BG schrijft aan Van Hecke te Stekene 
dat hun meegestuurde volmacht op Raeven 
om samen met de anderen de tienden te kun-
nen opeisen, in feite onregelmatig is, onder-
hands en op gewoon papier. 

2732 02/07/1814 549 - BG schrijft aan Millecamps notaris te 
Watervliet, dat de obligatie van 3000 fr die hij 
onderschreven heeft ten gunste van Du But, 
voormalig ontvanger der domeinen te Den-
dermonde inbaar is en dat hij meteen moet 
storten . 

2733 02/07/1814 550 - BG schrijft aan François De Rouck 
advokaat te Dendermonde, dat BG het voor-
stel van Landuyt aanvaardt. Mocht hij toch de 
kosten niet willen betalen dat mag hij compen-
satie vragen of geding aanspannen.

2734 11/07/1814 551 - BG stuurt aan Boessens, secretaris van 
de bisschop van Gent een gedetailleerd over-
zicht van de fondaties die afhangen van BG.

2735 14/07/1814 552 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Ro-
delijvekens, dat het inderdaad te duur is om 
hemden en beddegoed te laten naaien op de 
scholen. Wat het bier betreft sturen ze instruc-
ties aan de brouwer. 

2736 16/07/1814 553 - BG schrijft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis dat het toegestane brood 
van goede kwaliteit is en mag uitgedeeld aan 
de schurtigen en de ... Wit brood mogen ze 
bijven geven aan de zwaar zieken en koortsi-
gen. Als Belgische officieren op bezoek niet 
tevreden zijn over het brood, dan mogen ze 
zich altijd beklagen bij de betrokken overheid. 
Wij sturen hun klachten door. 
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2737 16/07/1814 554 - BG stuurt aan L. Papeleu directeur 
Rodelijvekens, de brief van Weldadigheid in 
verband met de ruil van het huis om er de 
zieke kinderen in onder te brengen.

2738 18/07/1814 555 - BG vraagt aan de intendant wat ze 
mogen doen. BG heeft het bericht van de 
Algemeen Gouverneur van België aan Gene-
raal Bu... in verband met de verhoging van de 
dagprijs voor Pruissische soldaten ontvangen, 
maar weet niet wat ermee aan te vangen. 

2739 22/07/1814 556 - BG stuurt aan de dept. intendant de 
rekeningen opgemaakt door de secretaris.

2740 25/07/1814 557 - BG schrijft aan Isabelle De Vreese 
(verblijvend bij Mme Goethals, rue de la vallée 
Onderbergen) dat ze verslag moet kunnen 
uitbrengen over wat ze ontvangen heeft voor 
Catherine De Vreese leerlinge aan de Ro-
delijvekens, naar aanleiding van de nalaten-
schap van Catherine Vercruysse, weduwe van 
Augustin De Vreese.

2741 25/07/1814 558 - BG schrijft aan Joseph de Dieu, drukker 
van indiennes in het Gravenkasteel, dat hij 
verslag uit moeten komen brengen over het 
bedrag dat hij ontvangen heeft voor Isabelle 
De Vreese in het kader van de nalatenschap 
van haar grootmoeder.

2742 26/07/1814 559 - BG schrijft aan de Minister van Finan-
ciën te Parijs dat ze ingestaan hebben voor 
de verzorging van zieke Franse militairen en 
daarvoor eigen middelen hebben moeten 
gebruiken. Ter betaling hebben ze bons sur 
la caisse d’amortissement gekregen. Na het 
vertrek van de Franse bezetter heeft BG ge-
tracht die te verzilveren op de Beurs te Parijs 
via Caccia & Blommaert. BG kan maximum 
50 % van de waarde krijgen om dat de bons 
slechts geldig zijn in het Scheldedepartement. 
Wil de minister ervoor zorgen dat deze bons 
in alle Franse departementen kunnen gebruikt 
worden?



BG 53: Briefkopieën

2743 26/07/1814 560 - BG schrijft aan Caccia & Blommaert, 
bankiers te Parijs, dat ze niet van plan zijn de 
bons te verkopen met een verlies van ca 50 
%. BG vraagt om hun petitie (samen met die 
van Antwerpen) te willen steunen bij de Minis-
ter zodat de bons binnen Frankrijk bruikbaar 
zijn.

2744 28/07/1814 561 - BG stuurt aan de dept Intendant zoals 
gevraagd de kopie van de brief van 16 juni 
aan hem evenals een kopie (ampliation) van 
die aan de Algemeen Gouverneur.

2745 29/07/1814 562 - BG stuurt aan de dept Intendant een 
verslag over de geïnde bedragen ontvangen 
op grond van de bepaling in de pachtbrieven 
voor het opmeten van de landgoederen.

2746 29/07/1814 563 - BG stuurt aan dept. Intendant de over-
zichten van de kosten besteed aan de verzor-
ging van zieke militairen.

2747 30/07/1814 564 - BG meldt aan Van de Wateringhe, 
apotheker bij het militair ziekenhuis dat hij 
wegens vermindering van het aantal zieken 
ontslagen is.

2748 30/07/1814 565 - BG stuurt aan de onderintendant een 
notarisakte in verband met de openbare ver-
huring van enkele huizen. 

2749 30/07/1814 566 - BG vraagt aan de burgemeester om 
snel de 7/12 van de octrooirechten (10.000 fr) 
te willen storten voor de kledij van de verla-
ten kinderen en vondelingen. (Op ACHTER-
KANT besluit van 24/12/1813 in verband met 
de tijdelijke benoeming van Nicolas Philippe 
Chomet als commis aux entrées in het mili-
tair ziekenhuis in vervanging van de zieke Le 
Begue.

2750 30/07/1814 567 - BG vraagt aan de dept Intendant spoe-
dige storting van de 7/12 van 5000 fr (ad-
ditionele centiemen) voor de vondelingen en 
verlaten kinderen.

2751 06/08/1814 568 - BG meldt aan de Burgemeester dat de 
jaarlijkse prijsuitdeling in de armenscholen 
volgende maandag plaats heeft in de Kulders, 
dinsdag 9 in de Blauwe School en woensdag 
10 in de Rodelijvekens telkens om 15 uur. 
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2752 06/08/1814 569 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
sinds 1323 het St Jan in d’olie godshuis tol 
mocht vragen aan elke schipper die voorbij 
de Ketelpoort kwam. BG heeft de inning van 
dit recht uitbesteed aan de weduwe van Luc 
Maes. De Franse bezetter heeft deze tol afge-
schaft op de rivieren van het bekken van de 
Schelde en de Aa. Daar is nooit een vergoe-
ding voor betaald.

2753 10/08/1814 570 - BG schrijft aan zijne Altesse Le Prince 
Souverain des Païs-Bas unis, Gouverneur 
Général de la Belgique, dat ze in een belab-
berde financiële toestand verkeren wegens de 
grote voorschotten uitgegeven voor de ver-
zorging van de Franse militairen (100.000fr) 
en voor die van de geallieerde troepen 
(61.286,70 fr). 

2754 12/08/1814 571 - BG meldt aan de dept Intendant dat zij 
akkoord gaan om het kind terug te nemen dat 
?Gerbaux? als verlaten kind heeft verzorgd en 
opgevoed, nu deze door omstandigheden dit 
niet meer aankan.

2755 12/08/1814 572 - BG verbiedt Triest, directeur maison des 
folles, en Haeck, econoom maison des foux, 
om nog zieke militairen toe te laten die zou-
den gestuurd zijn door de burgemeester.

2756 16/08/1814 573 - BG schrijft aan de dept Intendant dat 
onder de Oostenrijkers het maison des foux 
viel onder de magistraten van de stad en 
vanaf 1756 was Simons, schoonvader van 
de huidige econoom Haeck er directeur. Men 
verkoos een forfaitaire betaling betaling [63 
217/441 of 7 sols (schellingen) Brabants] 
(zonder linnen en kledij) boven een adminis-
tration en regie économique. Haeck heeft later 
linnen en kledij op zich genomen tegen 10 
sols de brabant per dag. BG heeft dit vermin-
derd tot 9 sols. Haeck voldoet bijzonder goed.

2757 16/08/1814 574 - BG geeft aan Caccia en Blommaert, 
bankiers te Parijs, toestemming om de bons 
in hun geheel of ten dele te verkopen tegen 
36%.
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2758 16/08/1814 575 - BG stuurt aan de burgemeester een in-
ventaris van het materiaal in gebruik of in het 
magazijn van het militair ziekenhuis.

2759 17/08/1814 576 - BG meldt aan Leirens, notaris te Wette-
ren, dat ze een vergelijk getroffen hebben met 
Marguerie? en dat hij hem uit de verkoop van 
de goederen van Van der Straeten 194 fr mag 
betalen en aan BG 2700 fr als Marguerie het 
beslag laat opheffen.

2760 18/08/1814 577 - BG stuurt aan de Intendant het verslag 
van de verkoop van de dennenhouten staken 
en van de uitgaven die dezelfde bediende 
voor BG heeft gedaan voor hypothecaire 
rectificaties en inschrijvingen. (Op achterkant 
besluit van BG om in te gaan op het voorstel 
om tegen vergoeding kennis te nemen van 
geüsurpeerde grond)

2761 19/08/1814 578 - BG stuurt aan de onderintendant de 
stukken in verband met drie openbare verhu-
ringen ter voorlegging aan de Intendant.

2762 19/08/1814 579 - BG stuurt aan D’Aoust te Parijs vier 
stukken om te verkopen.

2763 15/08/1814 580 - BG schrijft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis dat hij de grote toeloop van 
personen met geslachtszieken in het militair 
ziekenhuis moet opvangen in een afzonder-
lijke zaal. Ze zullen gestuurd worden door de 
econoom van de Bijloke.

2764 20/08/1814 581 - BG stuurt aan Triest, directeur zottinen, 
en Haeck, econoom zotten, de nieuwe in-
structies van de Intendant in verband met het 
voorleggen van de uitgaven. 

2765 17/08/1814 582 - BG tracht de burgemeester er op te wij-
zen dat zijn standpunt over de betaling van de 
leraars aan de School voor Geneeskunde fout 
is. De opbrengst van het octrooi dient daar 
niet voor. Volgen citaten als bewijsvoering.

2766 25/08/1814 583 - BG schrijft aan Le Fevre, deurwaarder 
bij de burgerlijke rechtbank, dat hij in de St 
Jan in d’olie kapel de gaten die hij aange-
bracht heeft moet dichtmaken. 
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2767 30/08/1814 584 - BG antwoordt aan de Intendant in 7 
blz. op de onbeschoft genoemde brief van de 
Cooman. 

2768 05/09/1814 585 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
BG het kind niet kan opnemen als het niet in 
de stad geboren is uit wettelijke ouders. Als 
het om een verlaten kind gaat moet door po-
litiecommissaris een proces-verbaal worden 
opgemaakt.

2769 05/09/1814 586 - BG bevestigt aan de dept. Intendant dat 
ze de ordonnantie van 2916,66 als voorschot 
op 5000 hebben ontvangen.

2770 06/09/1814 587 - BG vraagt aan Picard, controleur gé-
néral des finances de la Belgique te Brussel, 
visa voor een ordonnantie van 2916,66 fr ten 
gunste van BG afgeleverd door Appelins , lid 
raad van state, op Osy de Zegwaert.

2771 07/09/1814 588 - BG schrijft aan de Intendant dat ze be-
reid zijn om aan Kapitein Delfosse 60 fournitu-
res de lit te leveren. Volgen drie opmerkingen. 

2772 07/09/1814 589 - BG schrijft aan Caccia & Blommaert, 
bankiers te Parijs, dat ze het bedrag, zijnde 
6243,25 fr, willen opnemen dat de verkoop 
van de bons sur caisse d’amortissement tbv 
10.000 frs, heeft opgebracht.

2773 09/09/1814 590 - BG vraagt aan de Intendant om een 
audientie bij de prins van Oranje te krijgen. 

2774 09/09/1814 591 - BG schrijft aan de Bijloke, Oudeman-
nen, Blauwemeisjes, Rodelijvekens, Kulders 
en Oude vrouwen, dat de prins van Oranje op 
bezoek komt in de stad en de instellingen wil 
bezoeken. Ze moeten de nodige maatregelen 
nemen om de instelling op orde te hebben.

2775 10/09/1814 592 - BG legt aan de Prins van Oranje uit dat 
BG er financiëel niet meer uitkomt als niet 
meteen 65580 fr voor de verzorging van zieke 
militairen wordt uitbetaald. Frankrijk heeft nog 
een schuld van meer dan 80.000 fr.

2776 14/09/1814 593 - BG schrijft aan de econome van het 
Hebberechtsgodshuis dat ze besloten hebben 
Catherine Saegherman wegsturen. 
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2777 17/09/1814 594 - BG schrijft aan de econome van St 
Laurentius dat ze Mariane Josepha De Meire, 
weduwe van CharlesVan Bambeke, wegstu-
ren.

2778 17/07/1814 595 - BG schrijft aan de onderintendant dat 
BG niets verschuldigd is in zaak de “decime 
par franc” Alle houtkap is reglementair ver-
kocht.

2779 19/07/1814 596 - BG schrijft aan Ricard, commissaire 
ordonnateur, rue des champs elisés nr. 5 
te Parijs, dat Piette, ex comm. des guerres 
Scheldedept, hen uitnodigt om de overlijden-
suittreksels van Franse soldaten te willen 
opsturen evenals de stukken in verband met 
de afhandeling van de achterstallen van de 
24 divisie. In totaal gaat het hier om 2 kg en 
40 kg papier. Hoe wenst hij dat de verzending 
gebeurt?

2780 24/09/1814 597 - BG antwoordt aan H. De Bassompierre, 
comm. des guerres du 3e arrond. milit. de la 
Belgique te Gent dat ze zich niet kunnen be-
zighouden met de uitbetaling van de retributie 
van 5 en 10 ct aan de Belgische militairen. 
Alle fondsen zijn opgebruikt.

2781 26/09/1814 598 - BG vraagt aan de voorzitter van het as-
sisenhof Schelde om J.Bte Baguet niet op te 
roepen als assisenjurylid.

2782 28/09/1814 599 - BG smeekt bij de Baron Van Capelle, 
ministre secrétaire d’état van de Belgische 
regering om fondsen. Volgt uitleg over hun 
brief aan de prins, hun smeekbede toen hij in 
Gent was, over de 100.000 fr die de Fransen 
hen nog moeten, over de 70.000 fr van de 
geallieerden …

2783 29/09/1814 600 - BG schrijft aan de Burgemeester dat BG 
niet kan ingaan op de vraag dat brandweer-
mannen gratis zouden worden verzorgd. 
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2784 30/09/1814 601 - BG schrijft aan Con?iane (Causiau?), 
inspecteur landbouwgoederen van BG te 
Wynhuyze over een stuk grond te Herzele (af-
komstig van Klein Begijnhof) dat sinds 1790 
geen pacht meer betaalt. De erven van de 
weduwe van Charles Reygaert willen de ka-
theylen overnemen en de achterstallige pacht 
36£ verrekenen. Hij zou ter plaatse moeten 
gaan om de waardering van de katheylen 
te beoordelen en bekijken of de woning nog 
hersteld kan worden. (vroeger bewoond door 
B. De Cooman en Chs Reygaert die het zelf 
gebouwd hadden)

2785 01/10/1814 602 - BG vraagt aan de Intendant de toe-
stemming om een huis in de Kortedagsteeg, 
voorbij het kleine vleeshuis littera K, nr. 83, te 
mogen verhuren aan J.F. Vispoel, solvabel en 
moreel correct, tegen 1400 fr. Het huis was 
voorheen gehuurd door de Fransman Orry de 
la Roche, entreposeur principal des tabacs 
tegen 1650 fr. De openbare verhuring heeft 
geen huurder opgeleverd.

2786 03/10/1814 603 - BG bevestigt bij de Intendant dat een 
mandaat voor 25.000 fr voor vergoeding van 
de behandeling van zieke militairen hebben 
ontvangen.

2787 03/10/1814 604 - BG vraagt aan P.J. Sarens te Dender-
monde om rekenschap te komen geven van 
zijn ontvangsten voor BG.

2788 04/10/1814 605 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs over de 
ontvangst van de rente t.b.v. 2990 fr en vraagt 
om het nodige te doen voor het op 22/09 ver-
vallen halfjaar. 

2789 06/10/1814 606 - BG stuurt aan Bassonpierre, comm des 
guerres du 3e arrond. militaire te Gent het 
overzicht van het aantal behandelde militai-
ren.

2790 08/10/1814 607 - BG vraagt aan de intendant om het dub-
bel van het voorschottenoverzicht getekend 
terug te sturen.
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2791 10/10/1814 608 - BG stuurt aan de Intendant een kopie 
van de Commissaire général de l’Intérieur 
over het geschil met De Cooman over de 
waarde van de inboedel van het militair zie-
kenhuis.

2792 11/10/1814 609 - BG stuurt aan de burgemeester de pe-
titie van Jean De Graeve terug en schrijft dat 
geen bezwaren hebben.

2793 11/10/1814 610 - BG stuurt aan de intendant het overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verla-
ten kinderen evenals die voor de school voor 
Geneeskunde. 

2794 12/10/1814 611 - BG stuurt aan de Intendant een over-
zicht van alle goederen in het militaire zieken-
huis en schrijft dat er 650 personen kunnen 
ondergebracht. Op dit ogenblik zijn er 143.

2795 12/10/1814 612 - BG bevestigt bij de econoom van het 
militair ziekenhuis dat aan de Belgische of-
ficieren en soldaten in het ziekenhuis 10 to 5 
centiemen per dag in contanten mag betalen 
en als reisvergoeding wanneer ze meer dan 
een dagmars van hun korps verwijderd zijn, 
30 c. aan sergeanten, 25 c aan korporaals en 
20 c aan soldaten.

2796 12/10/1814 613 - BG schrijft aan P.J. Sarens te Dender-
monde dat hen enkele dagen vooraf moet op 
de hoogte brengen van zijn komst voor het 
overleggen van de stukken.

2797 14/10/1814 614 - BG schrijft aan de econoom van het mi-
litair ziekenhuis dat ze geen toestemming ge-
ven aan de directeur van het Engelse geschut 
om goederen uit het ziekenhuis te verplaatsen 
(déplacer).

2798 15/10/1814 615 - BG schrijft aan de econome van de Bij-
loke dat ze haar Joseph Brodé, vondeling, ca 
6 jaar oud, sturen. Het kind is ziek en kan niet 
meer verzorgd worden bij zijn voedstervader. 
Onder geen omstandigheid mag ze weigeren.
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2799 15/10/1814 616 - BG meldt aan Ricard, comm. ordonna-
teur de la 24e division militair te Parijs dat ze 
twee pakketten per post aan de Minister van 
Oorlog hebben gestuurd: 1) extraits mortuai-
res van de militairen overleden in Gent in de 
loop van januari 1814? en 2) enkele boek-
houdkundige bewijstukken. 

2800 18/10/1814 617 - BG stuurt aan Durieu, notaris te Kortrijk 
de voorwaarden waartegen de erfgenamen 
van Van Dommel de hypotheek onderhands 
mogen verkopen. 

2801 18/10/1814 618 - BG vraagt aan De Bouillon, hoofd admi-
nistratie Zeemacht te Antwerpen om opdracht 
tot uitbetaling te geven voor de kosten van 
behandeling in het 4 kwartaal 1813 (1225,50 
f) en die in januari 1814 (566,70).

2802 18/10/1814 619 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om het 
pakket (zie 18/618/1814/18-10) aan De Bouil-
lon te willen bezorgen.

2803 21/10/1814 620 - BG schrijft aan Scheire ontvanger te 
Kalken dat ze tot hun verbazing vernemen 
dat hij een militair opdracht heeft gegeven in 
te trekken bij de ontvanger van BG wegens 
niet-betaling van 122,1 fr belasting op goede-
ren van BG te Kalken. BG maakt hem attent 
op het feit dat hij eerst een tweede waarschu-
wing had moeten sturen en vervolgens een 
wettelijk dwangbevel. Na ontvangst van de 
2e waarschuwing met opsomming van de in 
gebreke gebleven pachters zal BG het nodige 
doen.

2804 24/10/1814 621 - BG meldt aan de Intendant dat ze het 
mandaat van 12.000 fr hebben ontvangen. 

2805 26/10/1814 622 - BG stuurt aan de econoom van het 
militair ziekenhuis, Boone, hoofdgeneesheer 
en Kluyskens hoofdchirurg een kopie van het 
voorlopige reglement en het tarief voor het 
voedingsregime van zieke militairen. 
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2806 28/10/1814

28/10/1814

623 - BG schrijft aan de comm. général de la 
guerre te Brussel dat ze zijn richtlijnen zullen 
volgen voor het innen van het mandaat van 
2300 fr voor de maand september.
624 - BG vraagt aan Ossy Zegwaet (Osy de 
Zegwaart) trésorier général de la Belgique te 
Brussel visa voor het mandaat van 2300 fr op 
naam van de ontvanger van BG.

2807 29/10/1814 625 - BG stuurt aan de Intendant het alge-
meen overzicht van de toestand van BG.

2808 31/10/1814 626 - BG vraagt aan Causiau, inspecteur van 
de landbouwgoederen van BG te Steenhuyse 
om antwoord op hun brief van 30/09.

2809 31/10/1814 627 - BG meldt aan Weissenbruch, drukker 
van het Journal Officiel du gouvernement de 
la Belgique, dat ze de tables alphabétiques 
van volumes 1 & 2 niet ontvangen hebben. 

2810 02/11/1814 628 - BG stuurt aan Bassonpierre, comm. des 
guerres de l’arrond. militaire de la Belgique te 
Gent 1) overzicht van het aantal behandelde 
zieke Belgische militairen in 3e kwart 1814, 2) 
overzicht van het dagverloop idem in oktober 
van 1814.

2811 05/11/1814 629 - BG vraagt aan Henri? commandant van 
de brandweer te Gent om te komen helpen op 
de Kulderschool om de orde te handhaven. 

2812 07/11/1814 630 - BG vraagt aan Limnander, sous-inten-
dant, faisant fonction de comm. des Guerres, 
om de toegezonden stukken te tekenen. 

2813 11/11/1814 631 - BG stuurt aan de Intendant de overzich-
ten van de aantallen behandelde militairen. 

2814 12/11/1814 632 - BG meldt aan de burgemeester dat ze 
geen bezwaar hebben tegen het gebruik van 
de Capucijnenkerk door de Lunenburg huza-
ren voor de zondagsmis. 

2815 12/11/1814

12/11/1814

633 - BG stuurt aan Bassompierre, onderin-
tendant en interim comm. des guerres, een 
overzicht van het aantal behandelde militai-
ren.
634 - BG stuurt aan de onderintendant voor 
ondertekening het bestek en voorwaarden 
voor een openbare verhuring van enkele land-
goederen.
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2816 01/08/1814 635 - BG stuurt aan Serraus?, Kulders, De 
Meulenaere Blauwe Meisjes en L. Papeleu 
Rodelijvekens de data voor de jaarlijkse prijs-
uitreiking. 

2817 14/11/1814 636 - BG vraagt aan de Intendant toestem-
ming om gerechtelijke stappen te onderne-
men tegen de usurpatie van een stuk tuin 
door een buur. 

2818 19/11/1814 637 - BG antwoordt aan de Intendant, graaf 
…, op twee zaken 1) BG is zwaar benadeeld 
door het besluit inzake het geschil met de 
Cooman 2) over het beleid van de secretaris.

2819 21/11/1814 638 - BG schrijft aan de pastoor van Ursel dat 
een vondeling, 12 jaar en genaamd François 
de Brabant, uitbesteed is in zijn gemeente en 
dat BG vermoedt dat hij niet gedoopt is. De 
algemeen vicarissen van het bisdom stellen 
voor dat ze hem de toestemming vragen om 
hem te dopen. 

2820 22/11/1814 639 - BG vraagt aan de raadgevende com-
missie van BG het advies over in de kwestie 
in bijlage (ontbreekt).

2821 23/11/1814 640 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
gevraagde inlichtingen over de Ontvanger.

2822 24/11/1814 641 - BG antwoordt aan de Intendant over de 
vragen met betrekking tot de inspecteur (contro-
leur) 1) Louis Mestdach, 2) 1500 fr, 3) BG zonder 
goedkeuring van de prefect, 4) heeft een register 
‘Controle du Journal’ waarin hij ontvangsten en 
uitgaven noteert die de Ontvanger doet. Voorts 
heeft afzonderlijke registers per Godshuis waarin 
hij de ordonnanties die ze versturen noteert Heeft 
een register waarin hij de bezwaren tegen be-
paalde betalingen noteert. Ten slotte controleert hij 
alle kwijtingen aan pachters, huurders en andere 
debiteuren. Zonder deze formaliteit zijn ze niet 
geldig. BG is van oordeel dat deze functie van 
“controleur” overbodig is en een bijkomende be-
lasting voor de armen. Deze functie is ingevoerd 
bij Decreet van 7 floreal jaar XIII en uitvoerend 
geworden op 23/10 1808. Mestdach is aangesteld 
op 4/2/1809 en in functie getreden op 1/4/1809. 
Op 15/4/1814 is hij inspecteur van de directe be-
lastingen geworden en is zijn plaats vacant.
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2823 25/11/1814

25/11/1814

642 - BG stuurt aan Bassonpierre, comm. des 
guerres .., de lijst met de behandelde Saxi-
sche soldaten voor april en mei van 1814.
643 - BG bedankt Bassonpierre, comm. des 
guerres, voor de toezending van 2200 in min-
dering op de uitgaven voor de behandeling 
van militairen. 

2824 25/11/1814 644 - BG geeft aan De Meulenaere, directeur 
Blauwe Meisjes, de toestemming dat een 
meisje van de Salésiennes speciaal belast 
wordt met het afwikkelen van de kantdraad op 
de spoelen en zorgt voor de bevoorrading van 
deze draad. Ter vergoeding hoeft ze haar eten 
niet te betalen. 

2825 29/11/1814 645 - BG antwoordt aan de Intendant dat ze 
in overeenstemming met het besluit van de 
comm. général de l’intérieur nous avons fait 
dresser le compte courant de cet ex entrepre-
neur depuis qui’il a pris le service de l’hopital 
militaire jusqu’au moment qu’il l’a cesse. Ce 
compte a été communiqué au Sr Cooman 
pour qu’il nous en accuse la conformité en-
tre tems nous mettrons successivement à sa 
disposition tous les fonds que notre situation 
financière nous permettra ».

2826 29/11/1814 646 - BG vraagt de Cooman de bevestiging 
van de ontvangst van de rekening (compte 
cournat) en de conformiteit ervan. 

2827 30/11/1814 647 - BG stuurt aan de Onderintendant de lijst 
met de kapelaans verbonden aan de ere-
dienst in de godshuizen.

2828 03/12/1814 648 - BG stuurt aan Bassompierre, comm. 
des guerres du 3 arrond. milit. te Gent de lijst 
van het verloop in het militair ziekenhuis in de 
maand november.

2829 05/12/1814 649 - BG vraagt P.J. Sarens te Dendermonde 
nadere toelichting bij de nota over zijn innin-
gen.

2830 14/12/1814 650 - BG meldt aan de econoom van het 
militair hospitaal dat Kluyskens benoemd is tot 
chirurgien principal de l’armée Belge et chirur-
gien en chef de l’hopital militaire de cette ville.
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2831 14/12/1814 651 - BG meldt aan de econome van de 
Blauwe Meisjes dat de moeder haar dochter 
Angelique Focard, leerling aldaar, mag komen 
ophalen.

2832 14/12/1814 652 - BG feliciteert Kluyskens voor zijn benoe-
ming tot chirurgien principal de l’armée belge. 

2833 16/12/1814 653 - BG bedankt A.C. Goethals, vicaris gene-
raal van het diocees te Gent voor de benoe-
ming tot almoezenier van de Bijloke van Fr. B. 
Van de Wa??? als opvolger van Sierens.

2834 16/12/1814 654 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze 
nooit afwijken van de stelregel dat iemand die 
uit een BG instelling is gezet of deze vrijwillig 
heeft verlaten, nooit meer opnieuw kan wor-
den opgenomen. Toch willen ze een uitzonde-
ring maken voor Bernard Loridon? Lovidon? 
en hem op hun voorspraak zullen opnemen in 
het oudemannengesticht wegens zijn intermit-
terende zinsverbijstering (aliénation). 

2835 20/12/1814 655 - BG vraagt aan de intendant om de 
comm. général de l’intérieur op de hoogte te 
brengen van het uitblijven van enig antwoord 
van de Cooman op hun afrekening (dubbel vel 
3 pagina’s).

2836 24/12/1814 656 - BG meldt aan de Intendant dat de se-
cretaris van BG geen andere rekeningen heeft 
dan die welke al gemeld zijn. Sindsdien heeft 
een boekhouder 800 fr gestort voor rekening 
van de verschillende saldi met de verzekering 
dat binnen 3 à 4 maand alles zal gesoldeerd 
zijn. 

2837 24/12/1814 657 - BG antwoordt aan De Naeyre, ontvan-
ger van de administratie van de registratie 
van de domeinen, dat ze geen weet hebben 
van de rente ingeschreven ten laste van Van 
Crombrugge op 18 germinal an VII. Zijn voor-
ganger heeft dezelfde gesteld. 

2838 27/12/1814 658 - BG vraagt aan de onderintendant de 
overlegging van het bestek en voorwaarden 
voor de openbare verhuring van vier wonin-
gen in de stad voor goedkeuring door de 
Intendant.
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2839 27/12/1814 659 - BG schrijft aan de onderintendant dat 
door de benoeming van Dhane Steenhuyse 
tot Intendant er in plaats vacant is binnen het 
bestuur. Er hoeft niet geloot te worden. Mar-
kies Rodirues d’evora y Vegas is in de plaats 
gekomen. 

2840 28/12/1814 660 - BG meldt aan de Intendant dat de 
bijdrage die gevraagd wordt door het Comité 
central de Vaccine van Gent zo gering is dat 
ze niet geweigerd kan worden.

2841 31/12/1814 661 - BG schrijft aan de intendant dat Ant. 
Jos; Taquet, dépensier et garde magasin niet 
als openbaar ambtenaar kan gezien wor-
den. Hij behoort tot de groep van knechten 
of “hommes des pa??s”. Gedurende 12 jaar 
heeft hij goed gewerkt. Nu het militair zieken-
huis overgenomen wordt door de Regering en 
er een opvolger voor Taquet nodig is, kan BG 
enkel voorstellen dat hij tijdelijk nog in dienst 
blijft. 

2842 16/01/1815 663/19 - BG bevestigt aan de Intendant de 
ontvangst van een mandaat van 12000 fr voor 
verpleging van zieke militairen. (op ACHTER-
KANT : vermelding Matthieu Joseph Kluys-
kens uit Gent, 17 jaar, Bernard Peeters, uit 
Gent oud 17 jaar: voor de Retorica.) 

2843 17/01/1815 664/19 - BG schrijft aan de aangestelden 
van de inning van rechten voor de armen op 
vertoningen en openbaar vertier, dat ze ermee 
akkoord gaan dat de directeur een minimum 
van 1000 fr moet opbrengen. 

2844 17/01/1815 665/19 - BG stuurt aan een onderintendant 
drie staten met de kostenverdeling voor drie 
openbare verhuring. 

2845 18/01/1815 666/19 - BG schrijft aan Rocard, krijgscom-
missaris, rue des Champs elisés nr. 5 te 
Parijs, dat ze 18 pakjes opgestuurd hebben 
met de bewijsstukken van de zieke Franse 
militairen verzorgd in 1813/1814 
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2846 21/01/1815 667/19 - BG antwoordt aan de Intendant 
dat de lening door de prefect van 4474,29 
fr gebruikt is voor de inrichting van de drie 
bijhuizen tbv de opvang van een toevloed van 
zieke militairen eind 1813. Wij hebben nog 
90000 fr tegoed voor de verzorging van zieke 
Franse militairen. BG kan niet terugbetalen.

2847 31/01/1815 668/19 - BG meldt aan Page, apotheker 3e 
klasse, dat wegens de geringe bezetting 
van het militair Ziekenhuis, hij ontslagen is 
31/01/1814.

2848 01/02/1815 669/19 - BG stuurt aan BG te Antwerpen de 
verplegingsstaten van zieke Franse marine-
soldaten. 

2849 03/02/1815 670/19 - BG stuurt aan de burgemeester een 
aantal bezwaren in verband met het nieuwe 
model van budget. 

2850 03/02/1815 671/19 - BG stuurt aan De Bassompierre, 
commissaire des guerres te Gent, de lijst van 
het verloop in het burgerlijke hospitaal. 

2851 06/02/1815 672/19 - BG schrijft aan BG te Geraardsber-
gen dat ze enkel kinderen opnemen die hier 
geboren zijn en van wettelijk gehuwde paren. 
Onechte kinderen zijn uitgesloten.

2852 08/02/1815 673/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een notariële akte van een openbare verhu-
ring voor visa door de Intendant.

2853 10/02/1815 674/19 - BG schrijft aan Kluyskens, hoofdchirurg 
van het Belgisch leger en militair hospitaal te Gent 
dat ze niet meer kunnen zwijgen over de bedroe-
vende situatie. De afdeling vereist een econoom, 
…, een magazijnier, kok, un commis aux entrées, 
, een geneesheer, un chirurgien aide-major, idem 
sous-aide, apotheker, …, un garçon aux …, un 
infirmier major, 8 à 10 gewone ziekenoppassers, 
er moeten verschillende zalen verwarmd worden 
wegens de verschillende ziektes en dat alles moet 
betaald worden met het erg geringe aantal zie-
ken. De dagprijs zou dus erg verhoogd moeten 
worden, wat de regering niet zal willen betalen. U 
heeft ons doen geloven dat het ziekenhuis als een 
militaire ziekenhuis zou bestuurd worden in regie 
voor rekening van de overheid.
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2854 11/02/1815 675/19 - BG meldt aan Du Bois, burgemees-
ter van Vosselare dat er in fout in de belas-
tingsaangifte is geslopen. Jacques Maenhaut 
en Josse De Loof zijn geen BG pachters. 

2855 14/02/1815 676/19 - BG bevestigt aan de Intendant de 
ontvangst van drie stukken waaronder een 
mandaat van 13664fr.

2856 14/02/1815 677/19 - BG antwoordt aan P.J. Sarens dat 
het voordeliger lijkt de hypotheek in der minne 
te verkopen dan een geforceerde onteigening 
te eisen. 

2857 14/02/1815 678/19 - BG schrijft aan du But, receveur de 
l'.. et des domaines te Dendermonde dat er 
vergissing in het register van ontvangsten 
staat en hij dus geen 371,30 maar slechts 
101,61 zal ontvangen (betreft Pierre de Vos te 
Anzeghem, Pierre Saeykens te St Amands, F. 
Vandeneynde en Steman te Appels, De Co-
ninck en Smekens te Denderbelle)

2858 16/02/1815 679/19 - BG vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzwakzinnigengesticht om Françoise 
Minne op te nemen. Het collocatiebesluit van 
de procureur volgt. 

2859 18/02/1815 680/19 - BG antwoordt aan Vilain XIIII te 
Brussel dat ze het bedrag 12 £ gros de chan-
ge aanvaarden voor de opname van Jean 
Joseph Prosper Puro in de Kulders op voor-
spraak van douarière De Waziers-Wavrin.

2860 18/02/1815 681/19 - BG antwoordt aan Douarière De 
Waziers – Wavrin dat ze Jean Joseph Pros-
per Pura in de Kulders hebben opgenomen in 
vervanging van Jean Bogaert. 

2861 21/02/1815 682/19 - BG stuurt aan Bassompierre, comm. 
des guerres de verplegingstaten van de zieke 
soldaten opgesplitst per land en de bewijs-
stukken. 

2862 22/02/1815 683/19 - BG vraagt aan notaris Mys te Asse-
nede een expeditie (afschrift) van de pacht-
akte ten gunste van weduwe Moerloose(?) 

2863 22/02/1815 684/19 - BG stuurt aan de Minister van de 
Zeemacht de verplegingsstaten van de zieke 
Franse marinesoldaten en meldt achterstallige 
betalingen. 
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2864 22/02/1815 685/19 - BG meldt aan Stapens(?) inspec-
teurs van waters en bossen te Oudenaarde 
dat op de aanplakbrief lot nr. 6 kaphout in 
Braecklandt vermeld wordt. Dit lot was voor-
behouden voor het eigen gebruik van de 
hospices. 

2865 24/02/1815 686/19 - BG stuurt aan de intendant een 
uiteenzetting over de onrechtmatige verkoop 
van kaphout door de directeuren van de Va-
rempé polders te hunnen gunste.

2866 01/03/1815 687/19 - BG meldt aan de Intendant dat ze 
geen openbare aanbesteding meer zullen 
uitschrijven voor levering van brood, omdat 
er niemand is komen opdagen. Als bijvoegsel 
sturen ze overeenkomst met de brouwers. 

2867 02/03/1815 688/19 - BG stuurt De Bassompierre, comm. 
des guerres de staat met dagelijks verloop 
van zieke militairen. 

2868 03/03/1815 689/19 - BG nodigt Verbeek chirurg en Van de 
Casteele chirurg uit op een vergadering.

2869 06/03/1815 690/19 - BG vraagt aan Stappens (?) interim 
inspecteur waters en bossen de aflevering 
van de kapvergunning voor Nazareth die niet 
verkocht zijn geraakt op naam van J.Bte Be-
kaert te Zwijnaarde. BG dankt tevens voor de 
levering van 

2870 07/03/1815 691/19 - BG vraagt aan de Intendant de no-
dige vergunning om voor kaphout.

2871 07/03/1815 692/19 - BG vraagt aan Van der Haeghen, 
commissaris bij de Gartis Cursus Genees-
kunde en Chirurgie te Gent, om zich opnieuw 
grondig bezig te houden met deze instelling 
waarvan hij commissaris is sinds 28/3/1808. 
De nu heersende wanorde zou ze ongeschikt 
kunnen maken.

2872 09/03/1815 693/19 - BG vraagt aan Bassompierre, com-
missaire des gueres tot wie ze zich moet 
richten om een aantal voorwerpen vergoed 
te krijgen die verdwenen zijn uit het militaire 
hospitaal. (volgt opsomming) 

2873 09/03/1815 694/19 - BG stuurt aan Bassompierre, de ver-
plegingsstaten van zieke militairen en vraagt 
wat hij met die van februari heeft gedaan.
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2874 11/3/1815 695/19 - BG vraagt aan de Intendant om 
Van der Haeghen, commissaris bij de Gartis 
Cursus Geneeskunde en Chirurgie te Gent, 
bij speciaal besluit aan te stellen. Door de 
politieke veranderingen was zijn benoeming in 
feite tenietgedaan.

2875 14/03/1815 696/19 - BG stuurt aan de intendant een 
overzicht van de verplegingsstaten van zieke 
militairen van de geallieerde legers en Franse 
gevangenen van februari 1814 tot 31 oogst, 
evenals een overzicht van de ontvangen be-
dragen vanwege de regering.

2876 14/03/1815 697/19 - BG nodigen François Vaernewyck en 
C°, en P. de Meuer, brouwers uit op het secre-
tariaat (in de MARGE allez chez Wauters pour 
demander le marchand de miel).

2877 15/03/1815 698/19 - BG stuurt aan de Intendant een 
zegel van 73 ct voor een afschrift (expédition) 
van het besluit waarbij BG een geding mag 
beginnen over een geüsurpeerd (onrechtma-
tig in bezit genomen) terrein. 

2878 16/03/1815 699/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget voor het boekjaar 1816 (of 1815?)

2879 16/03/1815 700/19 - BG antwoordt Minne, politiecommis-
saris van de 4e wijk) dat de betrokken kinde-
ren te oud zijn voor opname door BG (moeten 
jonger dan 9 j zijn). Mogelijk komen deze 
wezen in aanmerking voor Weldadigheid.

2880 16/03/1815 701/19 - BG geeft aan de burgemeester haar 
advies over de klacht van de begrafenisonder-
nemer (entrepreneur des convois funèbres). 
De betrokken onbemiddelde personen vallen 
in de categorie van art 16 van het lastenboek 
en moeten zonder vergoeding vervoerd wor-
den. 

2881 18/03/1815 702/19 - BG vraagt aan de procureur civil 
près de tribunal de 1ere instance om Marie 
Bampelborghe in St Jan in d'Olie en Petro-
nille Bauwens in St Jacobs in bewaring (sé-
questration) te laten nemen in het zwakzinni-
gengesticht. 
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2882 18/03/1815 703/19 - BG schrijft aan J. Bte Bellaert, in-
specteur des biens ruraux te Zwijnaarde dat 
toestemming heeft om kaphout openbaar te 
verkopen evenals om in de twee bossen te 
snoeien (Bijloken heide, Krekelmuyte, Begyne 
bosschen, Beirhof).

2883 21/03/1815 704/19 - BG antwoordt aan de Intendant 
dat ze nooit in het bezit zijn gesteld van de 
goederen van de Zwarte Zusters en ze dus 
geen inlichtingen, interesten of rentes heb-
ben ontvangen. Wel kunnen ze twee lopende 
huurceels voorleggen. 

2884 22/03/1815 705/19 - BG antwoordt aan d'hane-steenhuy-
se, graaf van Leeuwerghem, dept. Intendant, 
dat ze de vacante plaats in het Sint-Lauren-
tius gesticht toegewezen hebben aan N. 
?Anders/Anvers?? door u voorgesteld. Voorts 
wijst BG hem erop dat hij ten onrechte zich 
beklaagd dat BG geen rekening houdt met het 
gevraagde voorrecht om deze plaatsen toe 
te wijzen aan de afstammeling van wijlen de 
schenkers en dat er een plaats is toegewezen 
aan Collin afstammelinge van de stichters. 

2885 24/03/1815 706/19 - BG meldt aan J. Bte Van Herre-
wege, landbouwer te St Antelinckx, dat er in 
het landmeterverslag een foute opgave van 
het aantal roeden wordt vermeld. Hij krijgt de 
toestemming om het nodige te doen tot recti-
ficatie.

2886 29/03/1815 707/19 - BG vraagt aan de onderintendant om 
de niet-verschuldigde foncière belasting die 
werd betaald op een in 1814 het gehele jaar 
leeggestaan hebbende huis in de Sint Mar-
grietstraat N 37, terug te willen laten storten 
aan BG. 

2887 29/03/1815 708/19 - BG vraagt aan de onderintendant om 
de niet-verschuldigde foncière belasting die 
werd betaald op het Capucijnenklooster, dat 
geheel 1814 heeft leeggestaan, terug te laten 
betalen. 
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2888 29/03/1815 709/19 - BG schrijft aan de onderintendant dat 
ze ten onrechte belasting op deuren en ven-
sters hebben betaald voor Sint Margrietstraat 
nr. 37 en vragen het nodige te willen doen 
voor terugbetaling.

2889 29/03/1815 710/19 - BG meldt aan de Intendant dat hij de 
toelating tot het inspannen van een geding 
inzake geüsurpeerde grond heeft toegestuurd 
zonder de bijhorende stukken. 

2890 01/04/1815 712/19 - BG stuurt aan De Lord (Antoine) in 
het dorp Peyrebrune, gemeente Noailles, ar-
rondiss. Brive, Dept Corrèze, het overlijdens-
uittreksel van Jean de Lorge overleden in het 
Gent. 

2891 01/04/1815 711/19 - BG schrijft aan de Comm. Général 
de l'intérieur auprès du gouvernement de la 
Belgique à Bruxelles, over de tol die betaald 
wordt aan de Ketelvest tbv van een gulden 
tot zes penningen volgens de grootte van het 
schip. Dat recht was aan het St Jan in d'Olie 
godshuis toegekend in 1323 ter vergoeding 
van een magazijn afgebroken voor de bouw 
van een kaai aan de Beestenmarkt. Nog eens 
bekrachtigd door de Keizerin op 24/9/1739 en 
vervolgens zonder enige vergoeding afgeno-
men bij Besluit van 28 messidor An XIII. Dit 
tolrecht is openbaar verhuurd aan weduwe. 
Luc Mees voor een bedrag van 2165 fr. (ko-
pieën of originelen zouden toegevoegd zijn 
aan deze brief) 

2892 03/04/1815 713/19 – Brief van BG
2893 04/04/1815 714/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 

comm. Des guerres, de staat met het dager-
lijks verloop van zieke militairen in het burger-
lijk hospitaal. 
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2894 08/04/1815 715/19 - BG vraagt aan de Intendant om 
toestemming te laten verlenen om Boniface 
Printems (opgenomen op 13/4/1814) aan 
de ouders terug te geven. Sophie Lierde en 
Battelier stonden op het punt te huwen als de 
jongen opgeeist werd door te Franse marine 
en doorgestuurd naar Bergen op Zoom waar 
hij vast zat tijdens de bevalling van zijn vrouw. 
De moeder bleek totaal onbemiddeld en heeft 
het kind moeten afstaan. Na de terugkeer van 
de vader zijn ze getrouwd en vragen nu de 
teruggave van hun kind. De ouders verdienen 
voldoend om het kind op te voeden maar kun-
nen de verzorging door BG niet terugbetalen. 
Bij besluit van 28/7/1812 moeten de ouders 
eerst  die kosten terugbetalen. BG wil een uit-
zondering toestaan omdat op die manier niet 
meer verder hoeft betaald voor het onderhoud 
van het kind. 

2895 11/04/1815 716/19 - BG meldt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis dat Françoise Aurelie Poel-
man? voorlopig opgenomen mag worden. 

2896 11/04/1815 717/19 - BG vraagt aan de Onderintendant 
goedkeuring van de kosten voor de openbare 
verhuring van enkele eigendommen. 

2897 11/04/1815 718/19 - BG schrijft aan de onderintendant 
dat de huurder Jacques Rottier (Rothier?) van 
een tuin in Poortakker het contract wil ver-
lengen met negen jaar evenals het afbreken 
van de 70 voet lange scheidingsmuur en die 
herbouwen op zijn kosten. 

2898 13/04/1815 719/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget 1815 samen met de opmerkingen. 

2899 16/04/1815 720/19 - BG stuurt aan Bassompierre de ver-
zorgingsstaten van de Belgische militairen in 
het militair ziekenhuis.

2900 16/04/1815 721/19 - BG schrijft aan de intendant dat de 
burgemeester het aandeel van BG in de op-
brengst van het octrooi op de openbare ver-
toningen heeft ingehouden omdat de regering 
de uitgaven voor vondelingen en verlaten kin-
deren op zich heeft genomen. Op het ogenblik 
van de intrekking was het officiële besluit nog 
niet bekendgemaakt.
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2901 22/04/1815 722/19 - BG legt aan de Intendant uit hoeveel 
achterstallige betalingen BG nog heeft 80300 
voor verlaten kinderen, 90000 voor verzorging 
van Franse militairen enz in totaal meer dan 
200.000 fr.

2902 25/04/1815 723/19 - BG stuurt aan Bassompierre de te-
ruggestuurde staten terug met de opmerking 
dat ze per vergissing zijn teruggestuurd. 

2903 25/04/1815 724/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een ontwerp van lastenboek voor de openba-
re verhuring van enkele BG eigendommen.

2904 25/04/1815 725/19 - BG stuurt aan de Intendant de uitga-
venstaat voor de babyvoeding en kledij.

2905 26/04/1815 726/19 - BG schrijft aan de Onderintendant 
dat door de bevordering van Louis Mestdagh 
tot controleur van de directe belastingen, de 
plaats van controleur van inkomsten en uit-
gaven van BG is vrijgekomen. Hoewel van 
plan ze af te schaffen, hebben we op verzoek 
van de Minister drie kandidaten doorgelicht J. 
Sumaas? de Roy, Jean Croquet en Gaspar 
de Neve. De laatste heeft de voorkeur van BG 
die vraagt dat de Intendant zijn goedkeuring 
verleent.

2906 26/4/1815 727/19 - BG stuurt aan de Intendant de ver-
zorgingsstaten van zieke militairen uit vreem-
de landen en marinesoldaten. 

2907 27/04/1815 728/19 - BG vraagt aan de Onder-Intendant 
dat hij aan de Intendant de goedkeuring 
vraagt zodat BG het bedrag van 150 £ (gros 
de change) ten laste van Jacques Lammens, 
landbouwer te Wachtebeke, ten voordele van 
de "école … pauvres" waarvoor de Dellafaille 
zich borg heeft gesteld, in ontvangst mag wor-
den genomen.

2908 28/04/1815 729/19 - BG meldt aan Stappens, inspecteurs 
des bois et forêts du Dept Escaut, dat het niet 
kan Des Roches hun boswachter zonder BG 
te kennen heeft vervangen door Melkebeke 
voor het verdeelcentrum Serskamp.
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2909 29/04/1815 730/19 - BG meldt aan de burgemeester 
dat ze bereid zijn om de Capucijnenkerk en 
aangrenzende gebouwen als magazijn ter 
beschikking van de Engelse commissaris 
generaal te stellen. Wordt er aan een huurver-
goeding gedacht?

2910 29/4/1815 731/19 - BG antwoordt aan De Rapez, majoor 
van het 7e liniebataillon voetvolk, dat hij 2 
zalen krijgt in het militair Ziekenhuis voor de 
verzorging van de zieken onder zijn bevel. 

2911 29/04/1815 732/19 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis de opdracht om twee zalen 
ter beschikking van majoor de Rapez te stel-
len. 

2912 29/04/1815 733/19 - BG stuurt aan de intendant de uitga-
venstaten voor verlaten kinderen en vondelin-
gen. 

2913 01/05/1815 734/19 - BG vraagt aan de intendant om de 
burgemeester van Oudenaarde de kosten te 
laten betalen voor de opname van Françoise 
Aurelie Poelman, geboren noch verblijvend in 
Gent, in het vrouwenzothuis. 

2914 01/05/1815 735/19 - BG stuurt de rekening van de vernie-
tigde of verloren voorwerpen in de twee zalen 
gebruikt voor de verzorging van de man-
schappen van majoor De Rapez

2915 01/05/1815 736/19 - BG schrijft aan Bassompierre dat de 
minister nog altijd niet goed begrepen heeft 
waarom BG zich wil ontdoen van het militair 
ziekenhuis. 

2916 02/05/1815 737/19 - BG vraagt aan Triest, directeur 
vrouwenzothuis en Haeck econoom mannen-
zothuis, om een lijst in te vullen met gegevens 
over de onbemiddelde zwakzinnigen die niet 
ten laste zijn van BG.

2917 02/05/1815 738/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 
onderinspecteur van het leger, de lijst van het 
verloop in het militair ziekenhuis.

2918 09/05/1815 739/19 - BG herinnert de Intendant eraan dat 
hij Van er Haeghen tot speciaal commissaris 
bij de Gartis School voor Geneeskunde en 
Artsenijbereidkunde. Moet benomen bij speci-
aal decreet. 
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2919 13/05/1815 740/19 - BG meldt aan de Intendant dat ze 
een mandaat van 11600 fr hebben ontvangen 
voor de behandeling van de zieke militairen.

2920 13/05/1815 741/19 - BG stuurt aan de Intendant de ant-
woorden terug en legt uit waarom er 4 tabel-
len zijn gebruikt. 

2921 13/05/1815 742/19 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
overzichten met het verloop en de kassituatie 
over het 1e kwartaal. 

2922 16/05/1815 B743/19 - G vraagt de HH Mon?aix & van 
Goethem in Sas van Gent om verslag uit te 
brengen over de inningen. 

2923 16/05/1815 744/19 - BG schrijft aan Onraet te Oudenaar-
de dat er onmiddeling een onteigeningspro-
cedure opgestart moet worden tegen Pierre 
D'Huyvetter te Nokeren, opvolger van Erasme 
Craqué?

2924 22/05/1815 745/19 - BG geeft aan de Onderintendant de 
lijst met kapelaans verbonden aan de huiska-
pellen van de administratie.

2925 22/05/1815 746/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 
sous inspecteur de l'armée, de verplegings-
staten van zieke militairen.

2926 29/05/1815 747/19 - BG schrijft aan de Ondertendant dat 
er binnenkort veel gewonde en zieke militai-
ren naar het militair Ziekenhuis zullen worden 
gestuurd. Omdat sinds enige jaren de muren 
niet meer gewit zijn, dient dit nu zo spoedig 
mogelijk uitgevoerd. De kosten zouden 878,5 
fr belopen.

2927 30/05/1815 748/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
verplegingstaat van zieke militairen geduren-
de maand maart.

2928 30/05/1815 749/19 - BG schrijft aan Hamelink-Bonne dat 
ze met verbijstering vernomen hebben dat 
hij zijn paard laat grazen in de weide van het 
groot begijnhof. Deze weide is bestemd voor 
voeding van de koeien van de infirmerie. Dit 
moet onmiddellijk stoppen en BG eist 10 fr ter 
vergoeding.
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2929 31/05/1815 750/19 - BG stuurt aan de Intendant de ver-
plegingstaten van zieke Franse militairen 
met het verzoek die doorsturen naar Z.E. 
Luitenant Generaal belast met de oorlogsad-
ministratie voor terugbetaling. (Op ACHTER-
KANT "verkocht en geleverd aan J. Kluyskens 
hoofdchirurg van het Belgisch leger vier ton-
netjes (baril) met pluksel (charpie: wiek van 
geplukt doek) voor de dienst van het Belgisch 
leger … 15/5/1815)

2930 30/05/1815 751/19 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Hansbeke dat BG altijd de interesten van pas-
sieve rentes ten laste van Bg heeft betaald. 
Instructies van de commissaris general van 
Binnenlandse Zaken heeft dit nu verboden.

2931 31/05/1815 752/19 - BG geeft aan de Intendant haar 
advies in verband met de klacht van Van De 
Casteele die tijdelijk de cursus van de in het 
midden van het schooljaar overleden Beyts, 
leraar scheikunde, heeft overgenomen. Ver-
beeck heeft naderhand bij het begin van het 
nieuwe schooljaar deze taak toegewezen ge-
kregen. De klacht behelst de periode waarin 
VDCasteele geen les heeft gegeven maar 
betaling vraagt.  

2932 03/06/1815 753/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
staten met het dagelijks verloop in het militair 
Ziekenbuis over mei 1815.

2933 05/06/1815 754/19 - BG merkt bij François Papeleu ge-
meenteontvanger op dat de lijst met te beta-
len fonciere rentes twee posten bevat waar 
BG nooit eigenaar van is geweest. N 823 
Ketelvest en 975 Princenhof.

2934 06/06/1815 755/19 - BG vraagt instructies aan de Bas-
sompierre over de situatie van Scobornovsky 
fuselier 7e Belgisch bataljon die bezocht is 
met zinsverbijstering en wat er met hem moet 
gebeuren. 

2935 06/06/1815 756/19 - BG vraagt aan Foucan Foucar dat hij 
de afvoer die naast Poortakker loopt dringend 
moet aanpakken om dat stank de kelder van 
het hospice onbruikbaar maakt. 
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2936 07/06/1815 757/19 - BG vraagt de Bassompierre dat 
leveringen (fournitures) gedaan voor de zieke 
militairen in het militair ziekenhuis zouden 
terugbetaald worden.

2937 09/06/1815 758/19 - BG bevestigt bij De Bassompierre 
dat ze een mandaat van 12500 fr hebben 
ontvangen voor de verpleging van zieke mili-
tairen. 

2938 10/06/1815 759/19 - BG meldt aan de erven van J. Bte 
Dellafaille te Gent dat de Intendant een schrif-
telijk terugbetalingaanbod eist.

2939 10/06/1815 760/19 - BG schrijft aan Willems, ontvanger 
van Eeklo, dat het bos waarop hij foncière 
belastingen heft toebehoorde aan het Rijke-
Gasthuis en dat BG er nooit eigenaar is van 
geweest omdat alle bezittingen van het Rijke-
Gasthuis meteen verkocht zijn. 

2940 12/06/1815 761/19 - BG vraagt de Onderintendant om de 
Intendant er op attent te maken dat de kosten 
voor het witten en verven van het militair Zie-
kenhuis minder dan 1000 fr bedragen en dat 
er volgens de wet van 18 brumaire Jaar XIV 
geen openbare aanbesteding nodig is.

2941 12/06/1815 762/19 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
overzichten van het verloop in de hospices en 
de kas. BG belooft dit voortaan per kwartaal 
toe te sturen.

2942 12/06/1815 763/19 - BG meldt aan de ontvanger van de 
registratie der domeinen te Dendermonde dat 
geen enkele boswachter van BG zijn loon op 
zijn kantoor moet ontvangen. De genoemde 
Nocalas De Cooman uit Denderhautem krijgt 
zijn loon op het kantoor van de ontvanger te 
Geraardsbergen. 

2943 14/06/1815 764/19 - BG schrijft aan de intendant de be-
lasting op gewezen goederen van het Rijke 
Gasthuis niet te laste is van BG omdat ze 
nooit eigenaar zijn geweest. Ook het besluit 
van de intendant om die toch ten laste van BG 
te leggen is onwettelijk. 
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2944 17/06/1815 765/19 - BG schrijft aan de procureur crimi-
nel (procureur in lijfstraffelijke zaken) dat het 
kind Victoire Constance De Vos uitbesteed 
zal worden op het platteland voor de duur dat 
haar moeder is opgesloten. De kosten van 
het vervoer van het kind naar hier zijn niet te 
onzen laste.

2945 17/06/1815 766/19 - BG stuurt aan de Intendant een 
klaagbrief over de eindeloos opgelopen kos-
ten. Nu is daarbij de bijzondere grote toeloop 
van zieke militairen bijgekomen. De kosten 
voor de militairen bedragen 30.000 fr voor de 
vondelingen 94.000 fr en de achterstallige be-
dragen ten laste van de Franse staat 90.000 
fr. Totaal 214.000 fr

2946 19/06/1815 767/19 - BG vraagt aan de Intendant om de 
belasting opgelegd aan Jan Peeters? (Pre-
tens) landbouwer te Zelzate, te laten schrap-
pen. De afwatering van zijn land gebeurt niet 
via de Albert Polder, maar via een private 
afvoer naar het sas van Gent. Bovendien ligt 
de grond op Zelzate. 

2947 21/06/1815 768/19 - BG vraagt aan de Intendant om drin-
gend de toelating te krijgen om de directeuren 
van de Varempré polder schadevergoeding te 
mogen vragen.

2948 24/06/1815 769/19 - BG dankt Martin Joseph Simais te 
Le??? Voor de mand oud verbandlinnen be-
stemd voor de gewonde militairen. 

2949 29/06/1815 770/19 - BG vraagt aan Weldadigheid om 
alle personen die sinds lang uit medelijden 
(zonder toevlucht en bestaansmiddelen) maar 
zonder rechtsgrond opgenomen waren in de 
hospices van BG over te nemen wegens de 
komende toevloed van zieke en gewonde 
militairen. 

2950 03/07/1815 771/19 - BG meldt aan de intendant dat er 
geen redenen zijn om extra kaphout te ver-
kopen of overbodige gebouwen. De enige 
schulden die BG heeft zijn schulden aan 
leveranciers of wegens herstellingen aan BG 
gebouwen. 
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2951 06/07/1815 772/19 - BG stuurt aan De Bassompierre de 
verpleegstaten van zieke militairen over juni.

2952 10/07/1815 773/19 - BG stuurt aan Louis Fontaine interim 
garde général des eaux et forêts het overzicht 
van de te kappen bomen in 1816.

2953 12/07/1815 774/19 - BG vraagt de toestemming aan de 
Onderintendant om een dading te mogen 
sluiten in verband met de moeilijkheden met 
François Pierre Coussement, notaris te Gent, 
naar aanleiding van de schatting van …. in de 
door Max. De Doncker gepachte tuin

2954 12/07/1815 775/19 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
besluiten die genomen zijn ten aanzien van 
de erven van J. Bte Delafaille in verband met 
de terugbetaling van de obligatie. 

2955 17/07/1815 776/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een notarisakte in verband met de verhuis van 
enkele woningen van BG voor visa.

2956 17/07/1815 777/19 - BG vraagt aan de burgemeester om 
wat het Kleine Begijnhof betreft, de wijziging 
van de huisnummers die enkele jaren geleden 
uitgevoerd is door het franse bestuur terug te 
draaien. In het Groot Begijnhof heeft trouwens 
de nummers niet gewijzigd. 

2957 17/07/1815 778/19 - BG meldt aan Pierre Jean Sarens te 
Dendermonde dat BG inlichtingen heeft geno-
men in verband met Jbte ?a/ouillart die uitwij-
zen dat hij onvoldoende garanties kan bieden. 
Hij zou een borg moeten aanduiden 

2958 18/07/1815 779/19 - BG schrijft aan Stappens, inspecteur 
des eaux et forêt, dat ze maar al te graag het 
ontslag van Jean de Roover, boswachter te 
Wachtebeke, aanvaard hebben. Wachtebeke 
zou nu met Zaffelare moeten worden samen-
gevoegd en toevertrouwd aan Jean de Bus-
scher boswachter te Zaffelare.
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2959 18/07/1815

18/07/1815

18/07/1815

780/19 - BG geeft toestemming aan Mme 
Hacquart, econome van de Bijloke om aan de 
kolonel van het lle bataillon de milice twintig 
houten slaapbanken (couchettes en bois) te 
geven.
781/19 - BG geeft toestemming aan Mme 
Coppeneur, econome van het militair Zieken-
huis om aan de kolonel van het lle bataillon de 
milice 20 strozakken en 20 gevulde zakken.
782/19 - BG stuurt aan Rottiers, secretaris 
van de burgemeester, de documenten die 
recht geven op aflevering van 20 slaapbanken 
(couchettes) en 20 demi fournitures.

2960 18/07/1815 783/19 - BG stuurt aan de intendant de ver-
pleegstaten van Franse militairen behandeld 
in april. Met het verzoek ze door te sturen 
naar de Lieutenant général de la guerre voor 
uitbetaling. 

2961 19/07/1815 784/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
verpleegstaten voor zieke militairen over mei 
1815.

2962 20/07/1815 758/19 - BG meldt aan Lens dat Bernardine 
Criel sinds 30/04/1813 opgenomen is in de 
infirmerie van het Klein Begijnhof en dat al 
haar inkomsten, pensioenen en bezit van 
rechtswege naar BG gaan. Gelieve het nodige 
te doen om haar inkomsten in de kas van BG 
te laten storten. 

2963 22/07/1815 786/19 - BG meldt aan Louis Fontaine, gé-
moètre forestier, garde général des euax et 
forêts 4e arr. Gent, dat de houtkap niet gaat 
over stukken groter dan 5 ha, maar geïsoleerd 
liggen of op lanen of in dennenbossen. 

2964 25/07/1815 787/19 - BG schrijft aan de regent van de 
Kulders, aan De Meulenaere van de Baluwe 
Meisjes en Papeleu Rode lijvekens, dat de 
jaarlijkse prijsuitdeling plaats heeft op maan-
dag 7 oogst. 

2965 26/07/1815 788/19 - BG schrijft aan Lievin Moens, land-
bouwer te Wondelgem, dat hij 66 zakken 
aardappelen moet leveren. 
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2966 26/07/1815 789/19 - BG meldt aan de onderintendant 
dat ze zoals de Intendant vraagt het proces-
verbaal van openbare verhuring niet samen 
met de kostenstaat kunnen opsturen omdat er 
nog verschillende kostenposten ontstaan na 
de openbare verhuring. 

2967 27/07/1815 790/19 - BG antwoordt op de brief van J. 
Colman uit Gentbrugge in verband met zes 
morgen weide die mogelijk onrechtmatig aan-
gematigd zijn. 

2968 28/06/1815 791/19 - BG vraagt aan Mevr de econome 
van de Blauwe meisjes dat ze alle marmer die 
daar opgeslagen ligt aan de drager van deze 
brief moet meegeven. 

2969 28/07/1815 792/19 - BG schrijft aan Heack, mannenzot-
huis, dat J. Bte de Moerloose opgenomen 
mag worden op kosten van de gemeente 
Melle volgens instructies van de Intendant.

2970 28/07/1815 793/19 - BG vraagt aan de Comm. Général 
des Finances, om het (religieuzen-)pensioen 
van Marie Catherine Cnudde, ex-kloosterzus-
ter (Penitenten) opgenomen in de infirmerie 
van het Klein Begijnhof en nu overleden, te 
betalen voor het jaar 1814 en twee manden 
en 7 dagen voor 1815. 

2971 29/07/1815 794/19 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
kasoverzicht. 

2972 29/07/1815 795/19 - BG schrijft aan Haeck, mannenzot-
huis, dat de intendant opdracht heeft gegeven 
om Jacques François de Vlieger uit Me-
rendree op te nemen. 

2973 29/07/1815 796/19 - BG antwoordt op de brief van de 
leden van de gratis school voor geneeskunde 
dat ze gelijk hebben als ze hun salaris te laag 
vinden in het licht van het vele werk zowel 
voor de school, als in het militair Ziekenhuis 
enz. Ze vergissen zich weliswaar als ze den-
ken dat de stad hun loon aan BG betaalt en 
BG het geld voor eigen doeleinden aanwendt. 
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2974 24/07/1815 797/19 - BG geeft toestemming aan weduwe 
Coppeneur, militair ziekenhuis om aan de 
belgische garnizoenen in de stad volgende 
fournitures te leveren : 9 strozakken, nieuw 
voor koortslijders, && dito voor schurftlijders, 
20 strozakken (sacs à paille), nieuw voor 
koortslijders. 

2975 01/08/1815 798/19 - BG stuurt aan de onderinspecteur 
van de legeradministratie te Gent de ver-
pleegstaten over juni. 

2976 04/08/1815 799/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
overzichten van het verloop in het militair Zie-
kenhuis over juli.

2977 05/08/1815 800/19 - BG meldt aan de burgemeester 
dat de prijsuitreiking in de armenscholen 
zal plaats hebben op ma. 19/08 Kulders, 20 
Blauwe Meisjes, 21 Rodelijvekens. 

2978 14/08/1815 801/19 - BG schrijft aan de intendant dat 
volgens het decreet van 22/10/1811 zij jaar-
lijks 5000 frs voor uitgaven van vondelingen 
moeten krijgen. Over 1814 is slechts een deel 
betaald en nog niets voor dit jaar. 

2979 14/08/1815 802/19 - BG deelt aan Charles Van der Mae-
ren mee dat hij zijn functie als boekhoudbe-
diende (commis aux écritures) wegens de 
terugloop van het aantal zieken in het militair 
Ziekenhuis op heden mag beëindigen.

2980 14/08/1815 803/19 - BG stuurt aan de Intendant zoals 
gevraagd een fiscaal zegel van 75 ct.

2981 16/08/1815 804/19 - BG stuurt aan de onderintendant een 
overzicht met de bedragen die nog verschul-
digd zijn door de Franse regering, Belgische 
en particulieren. Totaal 162000 fr.

2982 17/08/1815 805/19 - BG klaagt bij de Comm. Général de 
l'intérieur over de achterstallige betalingen.

2983 21/08/1815 806/19 - BG stuurt aan de burgemeester de 
overzichten van de fournitures geleend voor 
de Hanoveriaanse en Belgische besmet met 
schurft en venerische ziekten. De betrok-
ken overheden hebben geantwoord dat deze 
kosten ten laste van de gemeente zijn en BG 
verwacht dus betaling van de stad. 



BG 53: Briefkopieën

2984 22/08/1815 807/19 - BG schrijft rechtstreeks aan de Lui-
tenant général chargé de l'admin de la guerre 
met de boodschap dat BG betaald wil worden 
om te voorkomen dat ze de verzorging van de 
zieke militairen moet stopzetten.

2985 22/08/1815 808/19 - BG antwoordt aan de Intendant de 
BG nog 11227,60 fr aan Haeck, econoom van 
het mannenzothuis, moet. De situatie wordt 
onhoudbaar.

2986 23/08/1815 809/19 - BG schrijft aan Stappens bosinspec-
teur te Oudenaarde, dat ze de triage* van 
Wachtebeke en Zaffelare samenvoegen en 
toevertrouwen aan de Busscher. Hij krijgt niet 
het dubbele loon. Voor Wachtebeke krijgt hij 
150 fr en de 40 voor Zaffelare zou naar De 
Block gaan, die zes minderjarige kinderen en 
een verlamde vrouw heeft. Bovendien krijgt 
de Block een gratis woning die in het midden 
van de triage van Wachtebeke staat en zijn 
100 fr voor de triage van Winkel die onvol-
doende is voor het onderhoud van zijn gezin. 
Zodoende kan hij ook Wachtebeke in het oog 
houden. De benoeming is dringend omdat De 
Roover sinds 27 juni vertrokken is als daglo-
ner in Zeeland. 

2987 25/08/1815 810/19 - BG vraagt de leden van de raad van 
de Gratis School voor Geneeskunde om naar 
aanleiding van het ontslag van B. Van der 
Haeghen, een examen uit te schrijven.

2988 26/08/1815 811/19 - BG stuurt aan de intendant twee door 
de burgemeester voor echt verklaarde uit-
treksels uit het landboek van Eekloo en uit de 
belastinglijst (matrice de rôle) waaruit moet 
blijken dat BG nooit eigenaar is geweest van 
bezittingen van het Rijke-Gasthuis. 

2989 02/09/1815 812/19 - BG antwoordt aan de Intendant dat 
Sophie Meersman nooit in het vrouwenzothuis 
is opgenomen.

2990 04/09/1815 813/19 - BG vraagt aan De Vos Onderinten-
dant te Dendermonde dat ze van de houtkap 
te Wetteren (Uylbroek) nog geen ov hebben 
ontvangen. 
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2991 04/09/1815 814/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
verleegstaten van zieke militairen over augus-
tus. 

2992 06/09/1815 815/19 - BG richt zich tot Van de Capelle, se-
crétaire général d'état met de boodschap dat 
BG financieel aan de grond zit. 

2993 06/09/1815 816/19 - BG richt zich tot de commissaire gé-
néral de l'intérieur  met de boodschap dat BG 
financieel aan de grond zit.

2994 10/09/1815 817/19 - BG antwoordt aan de Intendant 
général de l'armée in Den Haag dat de 1 fr 
die de Koning toekent voor de verzorging van 
zieke militairen totaal onvoldoende is. Van de 
Franse regering kreeg met 1,50 fr. Volgt over 
3 pagina's opsomming van aantal zieken, 
medewerkers enz.   

2995 11/09/1815 818/19 - BG antwoordt aan de Intendant dat 
De Roisi-, oud gevangbewaker van de gevan-
genis in het ouderlingengesticht kan opgeno-
men worden. 

2996 18/09/1815 819/19 - BG meldt aan Manschwitz, major 
commandat de bataillon cehvalier de l'ordre 
russe de Vladimir te Grandeze, odat Gottfried 
Jordan overleden is in het hospitaal (fièvre 
nerveuse) op 30/05/1814. Adal Grabowky 
was hier een anderhalve maand opgenomen. 
Christoph Herrke was hier ongeveer 3 maand 
van de vier overigen is er geen spoor.

2997 12/09/1815 820/19 - BG schrijft aan de onderinspecteur 
van de legeradministratie dat ze geenszins 
akkoord gaan met de betaakre dagprijs van 1 
fr; Het toezenden va de dagstaten is zonder 
nadelige erkenning en met behoud van alle 
rechten. 

2998 15/09/1815 821/19 - BG stuurt aan de onderintendant de 
beraadslaging in verband met de uitbreidings-
werken aan de Bijloke. 

2999 22/09/1815 822/19 - BG dankt Hoffman, conseiller de ré-
gence te Brussel voor de 10.000 fr. BG vraagt 
of het gaat om een gift of om afbetaling van 
voorschotten. 
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3000 21/09/1815 /19 - BG meldt aan de burgemeester dat de 
ontvanger van BG zich aangeboden heeft bij 
Carpentier en er het mandaat in ontvangst 
heeft genomen. 

3001 23/09/1815 824/19 - BG stuurt aan de commissaire des 
guerres te Gent de verpleegstaten van de 
zieke militairen en vraagt dat hij zou onder-
strepen hoe dringend de uitbetaling is.

3002 23/09/1815 823/19 - BG vraagt aan de Intendant om zo 
snel mogelijk twee bedragen uit te betalen 
want de problemen met de onbetaalde leve-
ranciers zijn groot.

3003 23/09/1815 825/19 - BG meldt aan de ontvanger van de 
registratie van domeinen te Dendermonde dat 
ze snel mogelijk de wissels van ?? de Winter 
uit Wetteren willen ontvangen. 

3004 26/09/1815 826/19 - BG vraagt aan de commission de 
liquidation de l'administration de la guerre te 
Brussel om de achtergebleven verpleegstaten 
in hun dienst zo snel mogelijk naar de conseil-
ler d'état, Intendant géné. De l'admin de la 
guerre in Den Haag te sturen. 

3005 27/09/1815 827/19 - BG vraagt aan J F van Caneghem in-
specteurs des biens de l'admin te Meyleghem 
om de klachten na te gaan die over pachter 
Jacques Dujardin te Hermelgem verteld wor-
den. Hij zou 7 à 8 olmen (iepen) en 3 eiken 
hebben geveld en verkocht. 

3006 30/09/1815 828/19 - BG schrijft aan Hofmann dat ze de 
gift van 10.000 fr hebben ontvangen en vra-
gen hem om de brief (829) "de faire parvenir 
aux pieds du trône" te bezorgen. 

3007 30/09/1815 829/19 - BG schrijft in het Nederlands aan de 
Koning om haar dank te betuigen voor de gift 
van 10.000 fr. 

3008 03/10/1815 830/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 
sous-inspecteur de l'armée te Gent de ver-
pleegstaten over september.

3009 10/10/1815 832/19 - BG meldt aan de leden van de com-
mission de liquidation te Brussel enkele cor-
recties op de nog terug te betalen sommen. 
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3010 3/10/1815 831/19 - BG vraagt aan Causiau, inspecteur 
des biens te Steenhuize om de door pachter 
de Vulder te St Maria Lierde teruggevraagde 
foncière belastingen te herberekenen. 

3011 13/10/1815 834/19 - BG eist dat de weduwe van Pierre 
Slock te Wachtebeke per 1 november de gra-
tis woning op de heide aldaar verlaat. 

3012 11/10/1815 833/19 - BG schrijft aan P.J. Sarens, rentenier 
te Dendermonde, om met alle middelen inclu-
sief gedwongen onteigening, de weduwe van 
Henry van Meerlo te Assche haar schulden te 
doen betalen. 

3013 14/10/1815 835/19 - BG geeft aan weduwe Coppeneur, 
econoom van het militair ziekenhuis om aan 
G. van Stuyvenberg, sergeant van het 11 
bataillon van de nationale militie, de 32 linnen 
lakens voor schurftigen te geven. 

3014 14/10/1815 836/19 - BG meldt aan weduwe Coppeneur, 
econoom Van het militair Ziekenhuis om geen 
gratis eten meer te geven aan de chirurg of 
gezondheidsofficier met wachtdienst. 

3015 14/10/1815 837/19 - BG meldt aan Auguste Hertschape, 
goudsmid te Gent, dat zijn vrouw Sophie 
Françoise van Cazeele opgenomen is in het 
vrouwenzothuis en dat hij 8 stuiver courant 
per dag moet betalen. 

3016 14/10/1815 838/19 - BG stuurt aan de onderintendant de 
bedragen voor de verzorging van de vrouwen 
in het zwakzinnigengesticht verschuldigd aan 
P.J. Triest.

3017 17/10/1815 839/19 - BG nodigt de deken van de St Se-
bastiaansgilde te Gent uit op haar vergade-
ring. 

3018 18/10/1815 840/19 - BG vraagt aan Cania en Blom-
maerts, bankiers te Parijs, om 297,50 te beta-
len aan Absil, zoals besproken met Lammens 
die  in Parijs verblijft. 

3019 18/10/1815 841/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
twee staten voor goedkeuring door de Gou-
verneur
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3020 18/10/1815 842/19 - BG schrijft aan adv. De Rouck te 
Dendermonde in de plaats van Lammens die 
in Parijs verblijft, dat G.J. Lallemant 226,89 
heeft betaald "pour l'import" van de waarde-
ring van de pachtrechten op een stuk land 
gepacht door dhaene. 

3021 21/10/1815 843/19 - BG vraagt aan de burgemeester de 
toestemming om in de muur van een maga-
zijn van de administratie een deuropening te 
mogen maken tegenover de Houtbriel (rue du 
Chantier)

3022 16/10/1815 844/19 - BG schrijft aan de staatsraad, gou-
verneur van OVL over de klachtenbrief van 
de lesgevers aan de "Ecole élémentaire de 
médecine". (8 pp)

3023 x/10/1815 845/19 - BG stuurt aan de hh gebroeders Van 
Hecke ontvangers te Stekene 1) de dagvaar-
ding tegen de directie van de Varempé polder 
2) een schets 3) de toelating van de Intendant 
om een geding aan te doen. 4) dead hoc pro-
curatie. 

3024 30/10/1815 846/19 - BG schrijft aan de Gouverneur over 
de omschrijving die de burgemeester heeft 
gemaakt met betrekking tot de uitgaven voor 
vondelingen. Voorts bedanken ze hem voor 
zijn tussenkomst in hun schrijven aan de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken.

3025 30/10/1815 847/19 - BG tracht een antwoord aan de Gou-
verneur te geven over de moeilijkheid om de 
uitgaven voor vondelingen per gemeente op 
te maken. (4pp)

3026 31/10/1815 848/19 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor open-
bare verhuring van enkele BG goederen. 

3027 31/10/1815 849/19 - BG meldt aan de econome van het 
militair Hospitaal dat het aantal patiënten zo 
gedaald is dat de functie van apotheker Ver-
beeck overbodig is geworden. 

3028 31/10/1815 850/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een overzicht van de kas in het 3e kwart 
1815.
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3029 31/10/1815 851/19 - BG meldt aan A.M. Hertschap dat hij 
de kosten voor de verzorging van zijn vrouw 
moet betalen tenzij hij een gerechtelijk stuk 
kan voorleggen waaruit zijn nooddruft blijkt. 

3030 04/11/1815 852/19 - BG stuurt aan Bassompierre, sous-
inspecteur de l'admin de l'armée, het over-
zicht van het verloop in het militair Ziekekn-
huis over oktober. 

3031 14/11/1815 853/19 - BG stuurt aan P.J. Sarens, rentenier 
te Dendermonde 

3032 14/11/1815 854/19 - BG vraagt aan de Gouverneur hoe 
ze moeten antwoorden op de vraag om pacht-
beëindiging of schadevergoeding van enkele 
pachters die wegens de verdedigingswerken 
rond de stad niet hebben kunnen hooien of de 
vruchten oogsten.

3033 14/11/1815 855/19 - BG schrijft aan Joseph Sels, notaris 
te Urdingen, arr. Creveld dat er geen enkele 
Scheffer overleden is op 7 augustus 1815. 
Wel is er op 4/08 in de Bijloke Joseph Adriani, 
zoon van Jean en Catherine Walfelt (wal-
falt?), ongehuwd, overleden is. Voorts is er 
op 9/01/1815 Louis Scheffer, zoon van Henry 
en Caroline Maes, oud 27 jaar, afkomstig van 
Sas van Gent, in het militair Z. overleden. 

3034 15/11/1815 856/19 - BG antwoordt aan Verbeeck, lesge-
ver en secretaris van de School voor Genees-
kunde te Gent naar aanleiding van het ontslag 
van Van Coetsem, voorsnijder (prosecteur). 
Hij wordt verzocht een examen uit te schrij-
ven.

3035 15/11/1815 857/19 - BG antwoordt aan van Van Dooren, 
politiecomm. In de wijk Rechten van de Mens, 
dat J.L Bte Walschaert in een huis nabij het 
Catharine Hospice (Alijn, Kraanlei) een brou-
werij mag inrichten op voorwaarde dat dit 
geen hinder veroorzaakt of gevaar voor de 
gezondheid of behoud van het godshuis. 

3036 16/11/1815 858/19 - BG schrijft aan de Meulenaere, 
Blauwe Meisjes en Papeleu Rodelijvekens 
en P. Serraus, regent Kulders, dat naar aan-
leiding van de verjaardag van de Koning er 
morgen zondag rijstpap (soupe au riz/ryspap) 
opgediend mag worden. 
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3037 18/11/1815 859/19 - BG meldt aan de gebroederes Van 
Hecke, ontvangers te Stekenen, dat advocaat 
van Tours volgende woensdag om 9 u. wil 
confereren over de zaak tegen de directeuren 
van de Varempépolder. 

3038 20/11/1815 860/19 - BG stuurt aan de gouverneur een 
algemeen overzicht van de uitgaven en ont-
vangsten van het lopende jaar. 

3039 21/11/1815 861/19 - BG stuurt aan de Minister der Ko-
ninklijke Zeemacht in den Haag de staeten 
der verpleegsdagen van zieke zeelieden 
welke in het hospitaal gelegen hebben ge-
durende de maanden september, oktober en 
november 1814.

3040 21/11/1815 862/19 - BG vraagt aan Robinson, comm. 
Général de S.M. Brittannique te Brussel om 
de door het liquidatiebureau te Brussel terug-
gestuurde verpleegstaten te willen betalen. 

3041 24/11/1815 863/19 - BG geeft aan Bekaert, inspecteur 
des biens ruraux te Nazareth de opdracht om 
alle brandhout en kaphout openbaar te verko-
pen, die hij klaargemaakt had voor de gods-
huizen. 

3042 25/11/1815 864/19 - BG vraagt aan de Gouverneur een 
audiëntie om te spreken over de nieuwe oor-
logsbelasting 

3043 27/11/1815 865/19 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
het normaal is dat ze een vergoeding krijgen 
voor het gebruik van de Capucijnenkerk. De 
vorige gebruikers, Engelsen, hebben daar-
voor nog steeds geen vergoeding betaald. 
Sinds zes-zeven maand wordt het nu gebruikt 
als een magazijn voor bloem, vlees en an-
dere voorwerpen. Colonel Muller, directeur 
d'artillerie, is naar Doornik vertrokken en had 
aan onze architect moeten aanduiden wat er 
hersteld moet worden. 

3044 27/11/1815 866/19 - BG schrijft aan graaf Lens, burge-
meester, C.J. Kervijn de Volkersbeke, P.J. 
Triest, L. De Potter, B. Papeleu, markies Ro-
drigues … dat de gouverneur hen woensdag 
wil ontvangen. 
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3045 27/11/1815 867/19 - BG zegt aan de Gouverneur verwon-
derd te zijn dat de inspecteur van water en 
bossen zich beklaagd over een niet-betaling. 
Hij heeft ons niet iets gevraagd. 

3046 28/11/1815 868/19 - BG vraagt aan de directeur van het 
mannen- en aan de econoom van het vrouw-
zothuis om de tabel van de burgemeester te 
willen invullen en terugsturen. 

3047 29/11/1815 869/19 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
proces-verbaal van een openbare verpach-
ting. Er zijn twee pachters die zwaar geleden 
hebben onder de bouw vna de verdedigings-
werken van de stad. In de algemene voor-
waarden staan enkele artikelen die elkaar 
tegenspreken. Volgt opsomming. 

3048 01/12/1815 870/19 - BG antwoordt aan de Gouverneur 
dat meeleven met het harde lot dat de drie 
kinderen van de Graeve (?) treft. De twee 
oudste kunnen niet opgenomen worden 
omdat er geen plaats is. De jongste, die drie 
maanden oud is, kan niet uitbesteed worden 
omdat hij niet verlaten is door zijn moeder. 
Weldadigheid moet hier haar verantwoorde-
lijkheid opnemen, wat ze vaak niet doet. 

3049 01/12/1815 871/19 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
hun bakker die brood levert in het militair Zie-
kenhuis failliet zal gaan indien hij niet meteen 
door BG wordt betaald. Met 2000 fr kan dit 
voorkomen worden. Om deze leverancier niet 
kwijt te spelen halen we het geld op andere 
posten. De financiële situatie is ronduit slecht 
en wij wachten op 80000 fr van de Fransen, 
op 60000 fr van de Hollanders en 100000 
voorschot. 

3050 04/12/1815 872/19 - BG antwoordt aan Verbeeck, lesge-
ver secretaris van de School voor Genees-
kunde dat Joseph Boddaert mag benoemd 
worden als voorsnijder (ontleedkundige, pro-
secteur) ter vervanging van Van Coetsem. 
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3051 05/12/1815 873/19 - BG schrijft aan Van Waembeke, in-
specteur des biens te Aalst dat hij een nieuwe 
pachter moet zoeken voor de twee stukken 
land en weide die de weduwe van een pach-
ter te Erembodgem wil onderverhuren. Ze 
moet tegen Kerstmis vertrekken. 

3052 05/12/1815 874/19 - BG dringt bij de Onderintendant er 
op aan dat de gouverneur het bestek en alge-
mene voorwaarden voor een openbare verhu-
ring dringend teruggestuurd worden. 

3053 05/12/1815 875/19 - BG geeft aan Louis Fontaine, land-
meterboswachter, de toestemming om kleine 
loten kaphout te maken. 

3054 06/12/1815 876/19 - BG stuurt aan de onderintendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor de 
openbare verhuring van enkele gebouwen. 

3055 05/12/1815 877/19 - BG stuurt aan Bassompierre een 
overzicht van het verloop in het militair Zie-
kenhuis over november.

3056 06/12/1815 878/19 - BG stuurt aan de onderintendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor een 
openbare verkoop van kaphout te Drongen. 
Volgen enkele opmerkingen: de voorkeur 
moet aan het Vlaams gegeven worden omdat 
de gewone man anders achterdochtig wordt. 
DE 12e penning bovenop moet de notaris- en 
proces-verbaalkosten dekken. 

3057 07/12/1815 879/19 - BG vraagt aan de Gouverneur om de 
oud burgemeester Van der Haeghen opnieuw 
te benoemen tot speciaal commissaris van de 
School voor Geneeskunde, die zonder leiding 
zit en in verval is geraakt.

3058 08/12/1815 1/19 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
het Capucijnenklooster verhuurd wordt aan de 
colonel directeur d'artillerie om er een batte-
rie de l'armée mobile onder te brengen. Huur 
25 fr per maand. Gelieve de sleutel aan onze 
architect te geven. 
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3059 09/12/1815 2/19 - BG schrijft aan Wellington, Prince de 
Waterloo etc, etc, etc te Parijs dat ze onderte-
kende stukken hebben ontvangen in verband 
met de terugbetaling van de verpleging van 
zieke militairen van Luneburg Huzarenregi-
ment dat hij zo glorieus aangevoerd heeft. 

3060 12/12/1815 3/19 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze onverdroten verder werken aan de inlich-
tingen over het zwakzinnigengesticht. 

3061 13/12/1815 4/19 - BG nodigt de econoom van de Bijloke 
uit op haar vergadering. 

3062 14/12/1815 5/19 - BG schrijft aan de Gouverneur dat de 
ontvanger van Eeklo hen opnieuw bedreigt in 
verband met een belasting op een goed (Pier-
re De Zutter) dat aan het voormalige Rijke 
Gasthuis toebehoord heeft, door de Fransen 
voor de invoering van BG is vervreemd en 
nooit eigendom is geweest van BG. Hij wordt 
gevraagd te besluiten of BG zich al dan niet 
eigenaar mag noemen.

3063 15/12/1815 6/19 - BG schrijft aan de burgemeester dat uit 
de bijgevoegde (ontbreken hier) overzichten 
de eerste vier antwoorden op zijn zes vragen 
kunnen worden afgeleid. Vraag 5: BG heeft 
nooit wat ondernomen om een wettelijk ver-
bod te verkrijgen voor hen die tijdelijk vastge-
houden worden. Vraag 6: De onvermogende 
gekken van de stad komen ten laste van BG 
de overigen uit de andere gemeenten ten 
laste van de provincie. 

3064 15/12/1815 7/19 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat ze bereid zijn de Capucijnenkerk te ver-
huren voor een regimentsziekenhuis. Op de 
afgesproken huurprijs dd 30 fructidor an XI 
moet in mindering gebracht de verhuring van 
de tuin aan Verschueren, een stuk tuin aan 
Delrue, een magazijn aan Nofelt, een huis in 
de Abeelstraat aan J. Bte Criel. 

3065 22/12/1815 8/19 - BG schrijft aan de Gouverneur over de 
klacht van de Cooman oud econoom van het 
militair Z. 
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3066 22/12/1815 9/19 - BG schrijft aan de Gouverneur dat le 
baron de Roisin insp. des eaux et forêts zijn 
boekhouding gedetailleerde had moeten ma-
ken. We hebben hem wel betaald maar in een 
goed georganiseerde administratie gaan we 
niet licht over dergelijke onvolkomenheden. 

3067 22/12/1815 10/19 - BG meldt aan de Gouverneur dat 
de ontvanger van Eeklo een stap verder is 
gegaan en een bevel tot betaling heeft laten 
betekenen voor inbeslagname. Het goed is ei-
gendom geweest van het Rijke Gasthuis maar 
nooit toegewezen aan BG. 

3068 23/12/1815 11/19 - BG schrijft aan P. Lammens, rue Jus-
sienne te Parijs dat hij bij de bankiers Caccia 
en Blommaert er op moet aandringen dat de 
stukken in verband met de amortisatiekas 
dringend naar BG moeten gestuurd worden. 

3069 23/12/1815 12/19 - BG schrijft aan Caccia en Blommaert 
te Parijs dat ze de bons op de amortisaitekas 
dringend moeten terugsturen. 

3070 23/12/1815 13/19 - BG stuurt aan de lesgevers van de 
School voor Geneeskunde te Gent de vragen-
lijst van de Gouverneur door voor spoedige 
afdoening. 

3071 26/12/1815 14/19 - BG schrijft aan Robinson, comm. Gl 
de S.M. Britannique te Brussel dat hun brief 
aan Wellington onbeantwoord is gebleven 
in verband met de vraag om terugbetaling 
van de kosten voor verpleging van Luneburg 
Huzaren.

3072 27/12/1815 15/19 - BG vraagt aan Van Wambele, inspec-
teur des Biens te Aalst, of hij een voorschot 
heeft betaald op de vergoeding van boswach-
ters. 

3073 27/12/1815 16/19 - BG roep de hulp van de burgemeester 
in om op de volgende vergadering toelichting 
te geven over het budget van BG in de stads-
begroting. De gemeenteontvanger eist 15000 
fr subsidie terug. 

3074 29/12/1815 17/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
voorstel van de gedeeltelijke vervanging van 
raadsleden van BG. 
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3075 29/12/1815 18/19 - BG antwoordt aan de baron de Roisin, 
inspecteur des eaux et forêts OVL, in verband 
met de vertraging in de betaling van de bos-
wachters. BG heeft een bediende gestuurd 
om na te gaan of de personen op de lijst van 
zijn voorganger nog leven of in functie zijn. 

3076 29/12/1815 19/19 - BG schrijft aan de gebroeders van 
Hecke te Stekene dat BGs antwoord volgt na 
advies gekregen te hebben vann de Gouver-
neur.

3077 29/12/1815 20/19 - BG schrijft aan Frans Papeleu, ge-
meenteontvanger, dat het hen verwonderd dat 
hij die 15000 fr terugvordert, aangezien BG 
het geld steeds is gaan ophalen met een door 
de burgemeester ondertekend document. 

3078 29/12/1815 21/19 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat er geen reden is tot vervanging van de 
raadsleden omdat geen enkele al vijf dienst-
jaren heeft, tenzij de minister Binnenlandse 
Zaken dat eist. In dat geval moet hij wel de 
namen opgeven van de te vervangen leden. 

3079 29/12/1815

29/12/1815

29/12/1815

22/19 - BG klaagt bij de Gouverneur over de 
hoogte van de te betalen oorlogsbelasting 
die nu al 19351,92 bedraagt en binnenkort 4x 
meer zal bedragen. BG weet al niet van welk 
hout pijlen te maken. 
17/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
voorstel van de gedeeltelijke vervanging van 
raadsleden van BG. 
17/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
voorstel van de gedeeltelijke vervanging van 
raadsleden van BG. 

3080 04/01/1816 23/20 - BG schrijft aan Zijne Mayesteyt den 
Koning der Nederlanden in de Haeg over den 
droeven toestand onzer administratie ten deel 
voortkomende uyt de onbetaelde kosten der 
verplegingsdagen van zieke en gekwetste mi-
litairen en andersdeels uyt de non voldoening 
der bekostigingen voor het onderhoud van 
verlatene kinderen en vondelingen (9 blz. + 
brieven van 24 en 26 december 1815 waarin 
o.a. 15000 fr. door de Stad teruggevorderd 
wordt, met draadje aan elkaar)
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3081 04/01/1816 24/20 - BG schrijft aan de Potter Kervyn, lid 
van de 2e kamer (chambre des Etats) in den 
Haag dat ze een bede aan de Koning hebben 
opgesteld. De administratie is ten einde raad 
en denkt aan ontslag nemen.

3082 04/01/1816 26/20 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat ze weet hebben van de “insubordi-
natie” van de internen van het hospitaal. On-
regelmatige dienstverlening en een van hen 
(met name Kluyskens) die op de dag dat hij 
met wachtdienst was, niet is komen opdagen. 

3083 04/01/1816 25/20 - BG schrijft aan de Sous-Intendants 
dat het bestek en voorwaarden voor de hout-
kap te Drongen in openbare verkoop dringend 
aan de Gouverneur moet worden gestuurd. 

3084 04/01/1816 27/20 - BG schrijft aan Van Wambeke, inspec-
teur de Biens te Aalst, dat ze wachten op het 
antwoord van de Gouverneur in verband met 
de vier verwittigingen over de nieuwe oorlogs-
belasting (contribution de guerre).

3085 05/01/1816 28/20 - BG bevestigt aan de HH Cavia en 
Blommaert, bankiers te Parijs, dat de vier kas-
bons t.w.v. 4000 fr. ontvangen hebben. 

3086 05/01/1816 29/20 - BG schrijft aan William de Reden, 
commissaire de Guerres au service de 
S.M. Britannique te Gent, dat van 11/08 tot 
31/10/1814 de huzaren van Luneburg en 
Bremen door BG zijn verzorgd en de Hanove-
riaanse infanterie van kolonel Berger van 2 
tot 30/09/1814. Het ziekenhuis van BG staat 
los van de Gentse administratie en BG was er 
niet van op de hoogte dat de stad de genees-
middelen had moeten leveren. 

3087 09/01/1816 30/20 - BG stuurt aan de Sous-Intendants 
de overzichten van de vrouwen opgenomen 
in BG’s hospice ten laste van de Regering 
tijdens het 4e kwartaal 1815.

3088 09/01/1816 31/20 - BG vraagt aan de burgemeester om 
overeenkomstig het meegestuurde besluit van 
de Conseiller d’etat gouverneur de la province 
dd 15/10/1815 om de som van 4000 fr. te be-
talen voor de vondelingen. 
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3089 09/01/1816 33/20 - BG stuurt aan de gouverneur de staat 
met de bedragen die de Franse regering nog 
aan BG schuldig is voor de verzorging van 
Franse militairen tot 3/02/1814 dag waarop 
de geallieerden de stad hebben bezet en 
88944.09 fr. beloopt. Bijgevoegd zijn de 
originele overeenkomst met de Fransen in 
verband met zieke militairen dd 18 fructidor 
an XI; kopie van de brief van 14/11/1806 in 
verband met de overname van het meubilair; 
alle mandaten en schatkistbons die nog niet 
betaald zijn tbv 6162,03 fr. 

3090 09/01/1816 32/20 - BG stuurt aan de Bassompierre, sous-
inspecteur de l’administration de l’armée te 
Gent, een aantal overzichten die bestemd zijn 
voor het Bureau de Liquidation te Brussel.

3091 11/01/1816 34/20 - BG schrijft aan x.J. Sarens, rentenier 
te Dendermonde, om aan de schuldenaars 
van de rentes nieuwe schuldbewijzen (titres) 
te vragen met name aan de weduwe van 
Meirle te Asse en de kinderen Verspecht te 
Opwijk. Voorts stuurt BG een volmacht om 
debiteur Mertens uit Merchtem te laten vervol-
gen door pleitbezorger Maes. 

3092 11/01/1816 35/20 - BG stuurt aan de gouverneur enkele 
bijkomende toelichtingen in verband met het 
voorschot van 15000 fr. voor levensmiddelen 
en vloeistof en andere consumptiegoederen 
drogen en geneesmiddelen. 

3093 12/01/1816 36/20 - BG somt aan de Gouverneur een 
reeks redenen op waarom het budget 1816 
niet zo maar meteen opgemaakt kan worden. 

3094 12/01/1816 37/20 - BG beklaagt er zich bij de Gouverneur 
over dat de stad weigert de door hem toege-
kende 4000 fr. te betalen zolang de 15.000 fr. 
niet is terugbetaald die zogezegd te veel aan 
BG is betaald. 

3095 12/01/1816 38/20 - BG stuurt aan de Sous-inspecteur de 
l’admin. de l’armée te Gent het overzicht met 
betrekking tot het dagverloop in het zieken-
huis voor de maand december 1815.
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3096 13/01/1816 39/20 - BG schrijft aan Anckaert, secreta-
ris van de meyery van Elseghem dat ze het 
advies van de gouverneur nog niet ontvangen 
hebben in verband met de buitengewone oor-
logscontributie van 1815. Voorts moet pachter 
Dujardin op de hoogte gebracht worden van 
zijn verplichting. 

3097 13/01/1816 40/20 - BG meldt aan de inspecteur des Bois 
et Forêts dat ze geen houtkap voorzien in 
1816 omdat de voorraad voor de winter toe-
reikend is. 

3098 13/01/1816 41/20 - BG antwoordt aan de Inspecteur van 
waters en bossen dat volgens hun brief van 
23/08/1815 een aantal mensen hebben aan-
gesteld, Jean de Busscher voor Wachtebeke 
en Zaffelare met een loon van 150 fr. De 40 
fr. van laatstgenoemde gaat naar Pierre de 
Block te Winkel omdat hij zes minderjarige 
kinderen heeft. 

3099 16/01/1816 42/20 - BG stuurt aan de Sous-Intendant het 
bestek en voorwaarden voor de openbare ver-
koop van drie morgen (oude maat) kaphout te 
Wachtebeke. 

3100 16/01/1816 43/20 - BG schrijft aan P. Lammens, rue de la 
Jussienne, hôtel de Lyon te Parijs dat hij bij 
D'Aoust, bankier te Parijs moet gaan om daar 
enkele originele stukken op te halen. 

3101 20/01/1816 44/20 - BG schrijft aan Vanwambeke, inspec-
teur te Aalst, dat ze in verband met de oor-
logscontributie nog geen instructies van de 
gouverneur hebben ontvangen, maar dat de 
pachters zelf deze moeten betalen wat betreft, 
het personnel, het meubilair en deuren en 
vensters. 

3102 20/01/1816 45/20 - BG schrijft aan de HH préposés à la 
recette des droits des pauvres sur les specta-
cles et divertissements publics dat ze het vol-
ste vertrouwen in hen hebben om het voorstel 
van directeur van het groot theater te beoor-
delen. Het voorgestelde minimum 1428,56 is 
voor BG aanvaardbaar. Kunnen ze er voor 
zorgen dat ze het geld zo snel mogelijk kun-
nen krijgen? 
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3103 20/01/1816 46/20 - BG antwoordt aan D'Henry, comman-
dant van de burgerwacht te Gent dat Jean 
Bte Autrive, invalide brandweerman niet in het 
ouderlingengesticht opgenomen kan worden 
omdat hij niet de vereiste leeftijd (70) heeft. 

3104 23/01/1816 47/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant van 
het arrondissement Gent het proces-verbaal 
van de openbare verhuring voor notaris op 
21/12/1815

3105 23/01/1816 48/20 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
nieuwe staat met twee orginelen om de pres-
taties voor de Franse staat in verband met de 
verzorging van zieke militairen te bewijzen. 

3106 24/12/1816 49/20 - BG stuurt aan de Gouverneur de ver-
handeling die de professoren van de school 
voor Geneeskunde hebben opgemaakt en 
waaruit het niveau van deze opleiding kan 
worden afgeleid.

3107 25/01/1816 50/20 - BG vraagt aan de Gouverneur goed-
keuring van hun besluit om aan Muyshondt, 
père officier de santé van de Bijloke, 90 jaar 
oud, een pensioen van 300 fr per jaar toe te 
kennen. 

3108 26/01/1816 51/20 - BG vraagt aan de graaf de Lens, 
kamerheer van de Koning, gedeputeerde van 
de 1e kamer van de staten-generaal, bur-
gemeester van Gent, in den Haag , om zijn 
steun bij hun brief van 4 januari aan de Ko-
ning .

3109 29/01/1816 52/20 - BG schrijft aan Charles Alexis, fabri-
kant van indiennes, te Gent, dat ze zijn ruil 
van BG grond op de vesten bij Ekkergem voor 
grond te Destelbergen slechts kunnen aan-
vaarden indien hij bovenop 181,41fr betaalt.

3110 29/01/1816 53/20 - BG beklaagt zich bij vader Kluyskens, 
hoofdchirurg van de Bijloke, over het gedrag 
van zijn zoon, die zich niet aan de ziekehuis-
regels houdt. 

3111 30/01/1816 54/20 - BG beklaagt zich bij het "geneeskun-
dig bestuur der land en zeemagt in den Haeg" 
over het nodeloze werk verricht bij het invullen 
van de modellen, nu blijkt dat er ondertussen 
nieuwe modellen zijn uitgebracht. 
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3112 30/01/1816 55/20 - BG antwoordt aan de Gouverneur dat 
ze hem slechts kunnen antwoorden dat geen 
enkele persoon opgesloten in de zwakzinni-
gen gestichten niet geboren was of gedomici-
lieerd in Oost-Vlaanderen bij zijn opname. 

3113 31/01/1816 56/20 - BG vraagt aan De Meyer, Van Schau-
wenberge en F. Vaernewyck, brouwers, hun 
offerte voor de levering van bier 1 en 2 kwali-
teit in tonnen van 160 l. 

3114 31/01/1816 57/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant een 
kopie van het besluit van BG met betrekking 
tot een nieuw huurcontract dat wordt gesloten 
met Jacques Rottier voor de tuin die hij ge-
bruikt op de Oude Houtlei.

3115 02/02/1816 58/20 - BG stuurt aan de Gouverneur het 'bor-
dereau' van BG’s schuldvorderingen ten laste 
van de Franse regering tbv 20360 fr

3116 02/02/1816 59/20 - BG schrijft aan de Gouverneur in 
verband met het gevraagde uitstel voor de 
betaling van 56048,27 fr oorlogscontributie te 
betalen door BG (met klein bijvoegsel) P.S. [er 
komt nog een bijvoegsel]"

3117 03/02/1816 60/20 - BG schrijft aan de burgemeester een 
uitgebreide brief in verband met de vermeen-
de assimilatie van de rentes van de godshui-
zen en die van de stad.

3118 05/02/1816 61/20 - BG antwoordt aan de Gouverneur 
dat J.Bte van Montagu, 83, vermoedelijk nog 
deze week zal opgenomen worden in een 
hospice.

3119 05/02/1816 62/20 - BG meldt de Roy, brouwer te Gent, 
over de levering van bier van 1 en 2 kwaliteit 
per ton van 160 liter. 

3120 10/02/1816 63/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat ze 
de drie kinderen uit Lotenhulle niet in een 
Gentse armeninstelling kunnen opnemen.

3121 10/02/1816 64/20 - BG schrijft aan Wauters, hoofdge-
neesheer in de Bijloke, dat het militair Hospi-
taal zonder honing en zoethout zit en vraagt 
hem om er voldoende van te bestellen.
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3122 13/02/1816 65/20 - BG schrijft aan de Bassompierre, 
sous-inspecteur aux Revues te gent, dat het 
Geneeskundig bestuur der land- en zeemagt 
in Den Haag nog steeds niet de vereiste 
dagoverzichten ne bewijsstukken heeft ont-
vangen. 

3123 13/02/1816 66/20 - BG schrijft aan Aubuison, comm.re 
gén.l. van H. Britse M. te Brussel, over het 
uitblijven van de betaling van haar schuld-
vordering in verband met de verzorging van 
Luneburg Huzaren en andere troepen. 

3124 13/02/1816 67/20 - BG nodigt Bogaert-De Clercq, drukker 
te Gent, uit op haar volgende vergadering.

3125 16/02/1816 68/20 - BG schrijft aan baron de Roirin, in-
specteur des eaux et forëts Oost-Vlaanderen, 
over de bepalingen van 10/05/1815 met 
betrekking tot de houtkap en de verkoop er-
van. Aangezien het seizoen ver gevorderd is, 
wordt het dringend tijd om de openbare ver-
koop te laten plaatshebben. 

3126 16/02/1816 69/20 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene over het uitstel dat de gou-
verneur aan de Mininster van Binnenlandse 
Zaken heeft gevraagd voor de betaling van de 
oorlogscontributie.

3127 16/02/1816 70/20 - BG stuurt aan de Bassompierre, sous-
inspect. Aux Revues te Gent, het 'bordereau' 
van buitengewone uitgaven tbv 234,70 fr voor 
voeding en verband voor 207 militairen afge-
voerd naar Antwerpen op 19/06/1815

3128 20/02/1816 71/20 - BG schrijft aan het geneeskundig 
bestuur der land en zee-magt in den Haeg dat 
ze de reeds opgestuurde staten terug moeten 
krijgen, om deze volgens het nieuwe model te 
kunnen opmaken.

3129 23/02/1816 72/20 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget 1816 met een bundel bemerkingen en 
andere stukken.

3130 23/02/1816 73/20 - BG bedankt de Gouverneur voor het 
verleende uitstel in verband met het indienen 
van het budget 1816.
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3131 23/02/1816 74/20 - BG antwoordt aan de Gouverneur dat 
Louise Allaert uit Duinkerken geïsoleerd in 
het zwakzinnigengesticht  sedert 23/11/1811 
en Marie Lateau uit Soisson idem sedert 
28/06/1814 al respectievelijk 8 jaar en 14 jaar 
in Gent verbleven.

3132 23/02/1816 75/20 - BG vraagt zich bij C.J. van Asperen, 
eerste luitenant en eerst aanwezend ingenieur 
te Gent of BG geen vergoeding kan krijgen 
voor het gebruik van de Capucijnerkerk door 
de artillerie. 20

3133 23/02/1816 76/20 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
Benigne Napoleon Van der Stichelen een 
door de burgerlijke procureur ondertekent 
sequestratiebevel nodig heeft. 

3134 27/02/1816 77/20 - BG vraagt aan de Gouverneur of BG 
niet een ander zegel nodig heeft naar aanlei-
ding van zijn bericht in het Journal de Gand 
over de oude wapenschilden (armoiries) 

3135 28/02/1816 78/20 - BG schrijft aan de Gouverneur dat de 
erven van graaf dellafaille de aanvraag schrif-
telijk hebben gedaan om de schuld (obligation 
de 1904,76) te voldoen en dat BG besloten 
had dit geld te besteden aan het militair Zie-
kenhuis en Vondelingengesticht.

3136 01/03/1816 79/20 - BG schrijft aan oud burgemeester van 
der Haeghen dat de gouverneur geen be-
zwaar heeft tegen zijn herbenoeming als spe-
ciaal commissaris bij de Elementaire School 
voor Geneeskunde.

3137 02/03/1816 80/20 - BG vraagt aan de Gouverneur goed-
keuring van de vervanging van de overle-
den notaris Charles Apers door Charles van 
Ghendt

3138 04/03/1816 81/20 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat zij niet de ontruiming van de Capucijnen-
kerk vragen naar aanleiding van hun brief aan 
luitenant Van Asperen van de artillerie.

3139 07/03/1816 82/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant drie 
uittreksels (en plannen) in verband met de 
vraag van Alexis, drukker van indiennes, om 
grond te ruilen.
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3140 07/03/1816 83/20 - BG schrijft aan Philibertus Messiaen, 
priester in 't hoornstraetjen te Brugge dat hij 
in hun naam ten sterfhuyse van weduwe de 
Moerloos te Brugge "het paert te reclameren" 
ter vergoeding van het onderhoud door BG 
van Bernardine Clara de Moerloose en Ber-
nardine van de Woestyne. 

3141 - Ontfang hospice 26 van vierden trimester 
1814 over het werk der kinderen f225-19-0, 
over verkogte gaerens 85-0-0 .. certifié verita-
ble C. Serruus Reg.? ; volgen berekeningen 
met vermelding pension joff Coninck.

3142 11/03/1816 84/20 - BG komt bij Weldadigheid terug op 
haar vraag om het huisje naast de Rodelij-
vekens te kopen om er een infirmerie in te 
richten. BG stelt twee rentes voor als betaling.

3143 11/03/1816 85/20 - BG schrijft aan kanunnik Papeleu, 
directeur Rodelijvekens over vier gevallen: 
het bedrag van 682,20 voor kleine uitgaven 
ligt ter beschikking. BG neemt kennis van het 
overlijden van leerlinge Sophie de Brock?. BG 
overweegt de vraag van de leerlingen Brauk-
man? wier vader Brunon Eugène de clercq 
heeft vervangen. BG meldt de geplande aan-
koop (ruil) van het huisje dat Papeleu huurt 
van Weldadigheid.

3144 11/03/1816 86/20 - BG meldt aan BG Antwerpen dat ze 
iemand sturen om J.Bte Bliquy te komen op-
halen. 

3145 12/03/1816 87/20 - BG meldt aan BG Antwerpen dat de 
echtgenote van Jean Taeye het kind komt 
ophalen. 

3146 12/03/1816 88/20 - BG stuurt vier bestekken en algemene 
voorwaarden voor een houtkap die BG niet in 
nature heeft gekregen en waarvan de bepa-
ling, boommerken en afbakening (assiette, 
balisage, martelage) door de bosadmin is 
uitgevoerd. 

3147 15/03/1816 89/20 - BG vraagt aan de sous-intendant de 
nodige toestemmingen om Jaques Verdueren, 
72 jaar, te mogen opnemen in het ouderlin-
gengesticht in ruil voor een stuk grond buiten 
de Kortrijkse poort. 
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3148 15/03/1816 90/20 - BG stuurt aan Van Asperen, eerste 
luitenant en eerst-aanwezend ingenieur, het 
conceptcontract voor de Capucijnerkerk met 
enige opmerkingen terug. 

3149 15/03/1816 91/20 - BG vraagt aan de voorzitter van de 
Rekenkamer te Brussel om onmiddellijke 
terugbetaling van hun uitgaven. De bakker 
van het militair ziekenhuis weigert nog brood 
te leveren.

3150 19/03/1816 92/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor de 
openbare verkoop van bois taillés te Eeklo.

3151 20/03/1816 93/20 - BG vraagt aan de Gouverneur om de 
budgetpost van 33.000 fr niet zoals gevraagd 
door de gemeenteraad met 11000 fr te ver-
minderen. De vermindering voor de zwakzin-
nigengestichten is genant.

3152 21/03/1816 94/20 – Brief van BG
3153 23/03/1816 95/20 - BG geeft aan de gebroeders Van 

Hecke, ontvangers te Stekene, de toelating 
om de oorlogscontributie 1815 te betalen. 

3154 23/03/1816 96/20 - BG stuurt aan J. Van Asperen, eerste 
luitenant, twee contracten op zegel met be-
trekking tot de kerk der capucijnen ten beoeve 
van de artillerie.

3155 26/03/1816 97/20 - BG meldt aan De Meyer, brouwer, van 
Schauwenberge, brouwer, dat de biedingen 
op 21-90 voor 1e kwaliteit bier en op 18-35 
voor 2e kwaliteit liggen. 

3156 27/03/1816 98/20 - BG stuurt aan de burgemeester de lijst 
met de vernieuwingen van mandaten in het 
bestuur. 

3157 27/03/1816 99/20 - BG stuurt aan C. Van Asperen, eerste 
luitenant eerst aanwezend ingenieur, "vier 
afschriften der voorwaerde voor de capucyne 
kerk".

3158 28/03/1816 10/20 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
brief (4pp) met haar bezwaren tegen de beta-
ling van 60.000 fr oorlogsbelasting (contribu-
tion de guerre) gelet op de grote achterstallige 
bedragen die Frankrijk en anderen haar nog 
moeten betalen.
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3159 29/03/1816 101/20 - BG geeft aan Vaernewyck et Cie, 
brouwers, toestemming om gedurende de zo-
mer de Blauwe Meisjes verder te bevoorraden 
met bier.

3160 29/03/1816 102/20 - BG schrijft aan Baron de Roisin? , 
inspecteur van waters en bossen, dat ze Ber-
nard Claeys als boswachter (garde-bois du 
triage de Trochiennes) te Drongen voorstel-
len met een salaris van 40 fr per jaar. Voorts 
vraagt BG of De Busscher, boswachter te 
Wachtebeke en Zaffelare, in vervanging van 
Jean de Roover is benoemd. De Roover zou 
nog steeds betaald worden.

3161 03/04/1816 103/20 - BG schrijft aan het geneeskundig 
bestuur der land en zee-magt in den Haag dat 
ze graag uitbetaling zien van de ingezonden 
verpleegstaeten om daarmee de oorlogsbe-
lasting te kunnen betalen. 

3162 02/04/1816 104/20 - BG stuurt aan de Gouverneur de 
kostenstaat voor de verpleging van Françoise 
Lefevere, verlaten kraamvrouw en lijdend aan 
een ernstige ziekte, die betaald moet worden 
door Weldadigheid van Eeklo. 

3163 02/04/1816 105/20 - BG vraagt aan Baron de Roisin, 
inspecteur van waters en bossen om het 
proces-verbaal van merken, kloppen en afba-
kening van de houtkap op te sturen omdat de 
Gouverneur die nodig heeft voor het goedkeu-
ring van het bestek en voorwaarden voor de 
houtkap.

3164 03/04/1816 106/20 - BG bevestigt bij de gebroeders Van 
Hecke, ontvangers te Stekene, de ontvangst 
van de toelichting (mémoire)

3165 04/04/1816 107/20 - BG nodigt Kervyn de Volkersbeke, 
Papeleu, de Potter, Rodrigues d'Evora y Vega 
uit om morgen samen met de burgemeester 
te vergaderen.

3166 05/04/1816 108/20 - BG beklaagt zich bij de Gouverneur 
over de klachten van de School voor Genees-
kunde (opsomming enkele kosten).
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3167 09/04/1816 109/20 - BG stuurt aan de Burgemeester de 
antwoorden op de vragen gesteld in de verga-
dering van donderdag. Onverdroten werkt BG 
verder aan de opmaak van het Grote Over-
zicht (grand tableau) van de instellingen.

3168 09/04/1816 110/20 - BG nodigt Bouchel, geneesheer, uit 
op de volgende vergadering.

3169 09/04/1816 111/20 - BG stuurt aan JB Baquet een cir-
culaire en een modeldocument (modèle de 
compte).

3170 12/04/1816 112/20 - BG stuurt aan de Burgemeester het 
ingevulde overzicht van de godshuizen.

3171 13/04/1816 113/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat de 
gevraagde process-verbaal door de inspec-
teur van waters en bossen met betrekking tot 
de houtkap niet kan worden bezorgd omdat 
zijn garde-général alle papieren door elkaar 
heeft gehaald.

3172 13/04/1816 114/20 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
des biens ruraux te Nazareth om de klachten 
lastens pachter Crombrugghe te onderzoe-
ken. Hij zou bomen hebben gehakt en zijn 
onder-huurders slecht behandelen.

3173 13/04/1816 115/20 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene dat advocaat van Toers in 
hun memorie met betrekking tot het geschil 
met de directeuren van de Varempé polder 
slechts één woord heeft vervangen. 

3174 19/04/1816 116/20 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
toestemming om het huisje, eigendom van 
Weldadigheid, gelegen naast de Rodelijve-
kens te mogen overnemen en op kosten van 
Papeleu te laten ombouwen tot infirmerie.

3175 19/04/1816 117/20 - BG schrijft aan de gouverneur dat 
ze wachten op de beloofde inkomsten om de 
Oorlogsbelasting te kunnen betalen. 
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3176 19/04/1816 118/20 - BG maant de economen Couvreur, 
Voders, Blommaert, Wevers en Catherina, 
Timmerman, St Jacobs en St Jan in d'Olie, 
Seth, Volders, St Jan en Paul, Poortacker, 
Bailly, Hebbrecht, de Groote St laurent, aan 
de naleving van de godsdienstplichten en 
zelfs van het houden van de Paasplicht niet te 
verwaarlozen.

3177 23/04/1816 119/20 - BG stemt in met de vraag van de 
econome van het Catherinagodshuis (Huis 
van Alijn) om Orlent, priester, een kamer dicht 
bij de kapel als logement aan te bieden. 

3178 23/04/1816 120/20 - BG verzet zich bij de Gouverneur 
tegen het besluit om de lijfrentes en eeuwig-
durende passieve rentes te assimileren met 
die van de stad.

3179 20/04/1816 121/20 - BG schrijft aan Merry, ontvanger van 
Zelzate, dat zij hem stuurt 1) een mandaat 
van 43,46 fr als salaris en uitrusting van de 
veldwachter en 2) idem 432,80 voor de Oor-
logsbelasting met betrekking tot haar bezit in 
Zeeland.  

3180 23/04/1816 122/20 - BG stuurt aan de burgemeester een 
overzicht van de achterstallige pensioenen 
van enkele ex-religieuzen, onderhouden in 
Godshuizen. 

3181 25/04/1816 123/20 - BG meldt aan de gouverneur dat ze 
het teveel betaalde voor de verpleging van 
militairen, storten en daarvan een bewijs wil-
len ontvangen. 

3182 27/04/1816 124/20 - BG schrijft aan notaris Van der Wee-
nen, notaris te Eeklo, dat hij maatregelen 
moet nemen ter bewaring van de houtkap in 
het Moir-bosch.

3183 27/04/1816 125/20 - BG vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis en de econoom van het man-
nenzothuis om de bijgevoegde staat ingevuld 
terug te sturen. 

3184 27/04/1816 126/20 - BG vraagt de Block, chirurg en Bou-
chel geneesheer om de opgeslotenen te on-
derzoeken en vrij te laten zij die geen gevaar 
voor de gemeenschap zijn. 
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3185 27/04/1816 127/20 - BG vraagt aan J.Bte Bekaert, inspec-
teur te Zwijnaarde om bij alle burgemeesters 
de aanmaningen in verband met de Oorlogs-
belasting op te vragen en meteen terug te 
sturen.

3186 30/04/1816 128/20 - BG stuurt aan de burgemeester 8 
stukken in verband met de ruil van grond met 
Charles Alexis, indiennefabrikant.

3187 30/04/1816 129/20 - BG stuurt aan de sous-intendant 
te Gent het bestek en voorwaarden voor de 
openbare verhuur van enkele huizen en tui-
nen.

3188 01/05/1816 130/20 - BG stuurt aan Van Caneghem, Can-
siau?, Bekaert, Van Wambeke, inspecteurs 
des biens ruraux, een modeldocument in te 
vullen voor bossen groter dan vijf ha.

3189 02/05/1816 131/20 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteurs des biens ruraux te Aalst om bij de 
burgemeester de 19 aanmaningen in verband 
met de Oorlogsbelasting te gaan ophalen en 
na te gaan of het wel om BG goed gaat. 

3190 03/05/1816 132/20 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
Bestuur der land en zeemagt in den Haag de 
nominatieve staat "eender pruyssische Militair, 
de eenige die in ons hospitael is overleden 
sedert de laatste campagne.” 

3191 04/05/1816 133/20 - BG meldt aan de gouverneur dat bij 
de gevraagde inspectie van alle opgeslotenen 
in de twee zwakzinnigeninstellingen er telkens 
7 zijn die geen gevaar zijn voor de gemeen-
schap.

3192 04/05/1816 134/20 - BG meldt aan de sous-intendant te 
Gent dat de afspraak met Rottier als onbe-
staande moet worden beschouwd in verband 
met huur van een tuin. Op de andere brieven 
zal te zijner tijd geantwoord worden. 

3193 08/05/1816 135/20 - BG meldt aan graaf Dellafaille dat 
de terugbetaling van 1904,76 is goedgekeurd 
door de Gouverneur. 
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3194 08/05/1816 136/20 - BG schrijft aan de Gouverneur over 
het nieuwe besluit van de Koning met betrek-
king tot de uitgaven voor vondelingen en ver-
laten kinderen op te nemen uit een Gemeen-
schappelijk fonds 'formé avec les s/g des 
centimes communaux de toute la province.

3195 09/05/1816 137/20 - BG schrijft aan Weldadigheid over de 
ruil van het huisje naast de Rodelijvekens.

3196 09/05/1816 138/20 - BG stuurt aan de gouverneur twee 
kopieën van het budget 1816.

3197 09/05/1816 139/20 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land- en zeemagt in den Haag de 
"teruggestuurde staeten van verpleegdagen 
1815" en "afzonderlijke staeten wegens de 
Nassauers in ons hospitaal verpleegt"

3198 09/05/1816 140/20 - BG stuurt aan Geo Manvell, com-
missaire de S.M. Britannique au Bureau des 
Reclamations te Brussel de verpleegstaten 
voor de zieke militairen van de Brigades van 
Colonel Borger en Estorff (9 en 10 1814) en 
vraagt spoedige betaling. 

3199 10/05/1816 141/20 - BG stuurt aan Stemput?, belastings-
ontvanger in Sas van Gent twee mandaten ter 
betaling van de Oorlogsbelasting. 

3200 10/05/1816 142/20 - BG stuurt aan P. Lammens, rue de la 
Jussienne, Hôtel de Lyon, Parijs, de brief van 
de ontvanger van het Schelde Dept. en de 
nota tbv 115466,12 ten laste van de Franse 
staat. De schrijver sluit de brief af met de 
boodschap dat hij hoopt dat Lammens snel 
zijn opdracht in Parijs beëindigd heeft, omdat 
ze overbelast zijn. 

3201 11/05/1816 B143/20 - G vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis om Louise Allart uit Duinker-
ken en Maire Latteau uit Soissons over te 
dragen aan de marechaussée die hen naar 
Frankrijk zal begeleiden.



BG 53: Briefkopieën

3202 14/05/1816 144/20 - BG dankt de Gouverneur voor de 
toestemming voor de terugbetaling van een 
rente van 1904,76 ten laste van graaf Del-
lafaille. Voorts vragen toestemming om de te-
rugbetaling van een rente te krijgeven van van 
Dooresele (van Claude François van Doore-
sele – Bijloke) en de heer Parez, rechter 1e 
aanleg ((van Monique de Deckere – Bijloke)

3203 14/05/1816 145/20 - BG melden aan Daninck, burge-
meester te Zomergem, dat ze niet weten hoe 
er moet betaald worden voor de twee verlaten 
kinderen 

3204 16/05/1816 146/20 - BG stuurt aan de onderintendant Ar-
rond. Gent het budget Uitgaven en Ontvang-
sten voor verlaten kinderen en vondelingen. 

3205 16/05/1816 147/20 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Eeklo en voorzitter van Weldadigheid om de 
onderhoudskosten van Franc.. Le fevere te 
betalen. 

3206 17/05/1816 148/20 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
kopie van het proces-verbaal met betrekking 
tot de hereniging van de vondeling Joseph 
Cajou met zijn moeder Jeanne Moreeuw. 

3207 20/05/1816 149/20 - BG maant Juffr Marie Lybrecht, eco-
nome van het hospice St Antone (vrouwen) 
aan om de zusters verbod op te leggen dat 
zij nog "spijze en drank" geven bij het bezoek 
van  hun vrienden en familie. Dit geldt ook 
voor de "pastor van het hospice".

3208 28/05/1816 150/20 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Kortrijk dat zij Martin Verru onmiddellijk uit het 
zwakzinnigengesticht zullen vrijlaten. 

3209 22/05/1816 151/20 - BG schrijft aan de econoom van het 
zwakzinnigengesticht dat Joseph Van Melle, 
Bernard Hespelle, Jean Lippens, Pierre Cos-
ter, vrijgelaten moeten worden. 

3210 22/05/1816 152/20 - BG schrijft aan directeur van het 
vrouwenzothuis dat Marie van den Hauwe 
en Catherine Mil uit Gent vrijgelaten moeten 
worden. 
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3211 22/05/1816 153/20 - BG meldt aan de burgelmeester dat 
vrijgelaten worden Marie van den Hauwe en 
Catherine Mil, Joseph Van Melle, Bernard 
Hespelle, Jean Lippens, Pierre Coster

3212 21/05/1816 154/20 - BG stuurt aan Vandamme Der-
ouck Zonnegem, Lunaert Oulter, Rolandt 
Erembodegem, Terlinden Aalst, Schetteman 
Wetteren, De Liser Hofstade, Langhenhove 
Denderhautem, een mandaat ter betaling van 
Oorlogsbelasting.

3213 22/05/1816 155/20 - BG meldt aan Weldadigheid te Gij-
senzele dat François van Doorsselaere, 61 
jaar, niet in aanmerking komt voor opname in 
het Gentse ouderlingengesticht.

3214 24/05/1816 156/20 - BG vraagt Causiau, inspecteur des 
Biens à Steenhuyse om het nodige te doen bij 
de burgemesters in verband met de oorlogs-
belasting.

3215 25/05/1816 157/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat ze 
de terugbetaling gevraagd door de Stadsont-
vanger niet kunnen uitvoeren. BG stelt voor 
om het teveel ontvangen bedrag naar een 
andere post te verschuiven.

3216 25/05/1816 158/20 - BG schrijft aan de Stadsontvanger 
dat ze de Gouverneur aangeschreven in 
verband met het teveel ontvangen susidie (zie 
20/157/1816/25/05)

3217 27/05/1816 159/20 - BG schrijft aan Pierre De Meyer, 
brouwer en Mayné, herbergier, Kouter dat ze 
opdracht hebben gegeven om de uitgang van 
enkele huizen uitmondend in het beluik van 
de Wolleweverskapel te dichten. 

3218 28/05/1816 160/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat de 
zeven vernoemde personen vrij zijn gelaten, 
behalve Martin Verrue. Deze was als kind 
reeds zwakzinnig en was nooit ten laste van 
een godshuis of van de Regering. Bij gerech-
telijk besluit is hij voor de duur van één jaar 
opgenomen. Op verzoek van zijn familie wordt 
hij nog enige tijd vastgehouden.
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3219 29/05/1816 161/20 - BG stuurt aan de burgemeester 22 
verpleegstaten voor zwakzinnige mannen en 
14 voor idem vrouwen afkomstig uit verschil-
lende gemeenten van de provincie.

3220 31/05/1816 162/20 - BG vraagt aan Bassompierre sous-
inspecteur de l'armée te Gent dat hij de ver-
pleegstaten moet ondertekenen. Zolang hij 
dat niet doet, kunnen ze het geld niet terugei-
sen. 

3221 31/05/1816 163/20 - BG licht de Gouverneur in over de 
uitgaven voor verlaten kinderen en vonde-
lingen: volgt opsomming van de indeling vlg 
klasse, de uitgaven voor babyuizet en kleding, 
uitgaven voor "ontslagvergoeding" (trous-
seaux d'émancipation); voedstervergoeding

3222 01/06/1816 164/20 - BG schrijft aan de burgemeester 
over de klachten van pachters wegens de 
door de direction des eaux hoog gehouden 
waterstand van de rivieren in Gent, waardoor 
laaggelegen weiden onvruchtbaar worden en 
ook in de zomer onder water staan (Bijloke, 
Assels)

3223 01/06/1816 165/20 - BG schrijft aan de gouverneur dat de 
15000 fr die aan de stadsontvanger terugbe-
taald moet worden, op een of andere manier 
vergoed moet worden door een urgentiesub-
sidie.

3224 04/06/1816 166/20 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zee-magt in den Haag 
de verpleegstaten voor oct-dec 1815. Tevens 
vraagt BG de vereffening vvoor de jaren 1814 
en 1815.

3225 07/06/1816 167/20 - BG feliceert P. Lammens, membre 
de l'institut royal des Pays-Bas en secretaris 
van de commissie met zijn benoeming tot lid 
van de 3 classe de l'institut du Royaume des 
Pays-Bas. 

3226 07/06/1816 168/20 - BG vraagt aan Causiau?, inspecteur 
des biens te Steenhuyse, naar de ontvangst-
bewijzen Oorlogsbelasting en de bosbe-
heerstaten, die hij nalaat op te sturen.
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3227 08/06/1816 169/20 - BG klaagt haar nood bij de Gouver-
neur over de 202183,86 verschuldigde som-
men die maar niet terugbetaald worden. 

3228 08/06/1816 170/21 - BG meldt aan de econoom van het 
zwakzinnigengesticht dat de marechaussee 
Joseph Libert kom tophalen om hen te bege-
leiden naar zijn geboortestad Tourcoing. Hij 
krijgt 6 fr mee voor voeding.

3229 10/06/1816 171/21 - BG schrijft aan de "heer Staets-
Raed intendant generael van d'administratie 
van oorlog in den Haeg over de ongelukkige 
staet waer in BG’s geld-wezen zig bevind als 
gevolg van de non-betaeling van een merk-
weirdige som welke het voorgaende Gouver-
nement aen BG verschuldigt is". 

3230 10/06/1816 172/21 - BG dankt de gebroeders Van Hecke 
te Stekene voor de gunstige uitspraak tegen 
de directie van de Varempé-Polder.

3231 10/06/1816 173/21 - BG meldt aan de gouverneur de be-
tekening van zijn besluit aan de econoom ten 
aanzien van Joseph Libaert, Allart uit Duinker-
ken en Latteau. 

3232 10/06/1816 174/21 - BG stuurt aan de burgemeester de 
gecorrigeerde onderhoudsstaten met betrek-
king tot de behoeftige zwakzinnigen en uit 
haar verwondering over de zending van de 
Noter aan de Governeur met betrekking tot de 
onderhoudskosten die deze berekent op 80 
ct terwijl BG hem 9 sols betaald (ca 82 ct) per 
dag en per hoofd. BG betaalt voorts het on-
derhoud van het gebouw, de belastingen, enz. 

3233 11/06/1816 175/21 - BG schrijft aan de Noter, (econoom 
zwakzinnigen) dat de gouverneur de wegzen-
ding van Joseph Libert uitstelt.

3234 15/06/1816 176/201 - BG schrijft aan de directeur van 
Rodelijvekens dat alle maatregelen zijn ge-
troffen zodat de leerlingen tijdens de Sacra-
mentsprocessie geen last zullen ondervinden 
(aucun déplaisir de la part du public) van de 
toeschouwers. 
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3235 15/06/1816 177/21 - BG vraagt aan de burgemeester om 
er voor te zorgen dat de Sacramentsprocessie 
ordelijk verloopt. Vorig jaar openden de leer-
lingen de optocht, gevolgd door de muzikan-
ten. Daardoor stonden ze oog in oog met het 
grauw en en werden ze bespot (railleries). BG 
vraagt een stevige ordedienst.

3236 15/06/1816 178/21 - BG vraagt de economen van de 
Kulders, Rodelijvekens en Blauwe meisjes om 
om 10 met leerlingen naar de St Baafskathe-
draal te komen voor de Sacramentsprocessie.

3237 20/06/1816 179/21 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg van het leger, om bij de staatsraad inten-
dant generaal van de admin van Oorlog, het 
verzoek van BG mee te steunen om onmid-
dellijk financiële hulp te krijgen. 

3238 20/06/1816 180/21 - BG vraagt aan de gebroeders Van 
Hecke, ontvangers te Stekene, om bij aand-
vocaat le Begue, zijn ereloon van 764,56 fr 
te milderen. Alle advocaten doen dit als ze 
"werken voor de arme".

3239 20/06/1816 181/21 - BG schrijft aan John Hagenau, com-
mandant generaal van Z. Britse K.H te Brus-
sel welke weg ze moeten bewandelen om 
haar schuldvordering ten laste van de Ha-
noveriaanse troepen te laten betalen. 

3240 20/06/1816 182/21 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
inkomsten en uitgavenstaat voor de vondelin-
gen en verlaten kinderen.

3241 20/06/1816 183/21 - BG roept de hulp van de Governeur 
in om iemand te vinden die voor BG bij de Ha-
noveriaanse Regering kan bemiddelen voor 
de terugbetaling van de verpleegkosten voor 
de huzaren uit Luneburg en Bremen. De Brit-
ten meldden dat toen die troepen toen geen 
uitstaans hadden met de Engelse troepen. 

3242 21/06/1816 184/21 - BG vraagt aan Causiau, inspecteur 
des biens te Steenhuyse, uitleg over de oor-
logsbelasting van 1815 en vraagt toezending 
van de ontvangstbewijzen. 
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3243 25/06/1816 185/21 - BG legt aan de Gouverneur uit dat 
de uitgaven voor behoeftige zwakzinnigen 
verdeeld worden overeenkomstig de gemeen-
te van waar ze afkomstig zijn. Nu heeft de 
stad Gent op eigen houtje het aangerekende 
bedrag verminderd ervan uitgaande dat ze 
betaalde voor de andere gemeenten. Quod 
non. 

3244 26/06/1816 186/21 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
bestek en voorwaarden voor de Zomerfoor, 
genaamd de Bijlokefoor, voor visa door de 
Gouverneur.

3245 26/06/1816 187/21 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
documenten in verband met de verbouwingen 
aan de Bijloke. 

3246 27/06/1816 188/21 - G stuurt aan de Gouverneur de stuk-
ken met betrekking tot het verzoek van BG 
ten aanzien van de Hanoveriaanse regering 
voor terugbetaling van de verpleegkosten. 

3247 28/06/1816 189/21 - BG geeft aan de Gouverneur op-
nieuw uitleg over de werkelijk kosten voor het 
onderhoud van behoeftige zwakzinnigen en 
over wat de stad Gent moet betalen. 

3248 29/06/1816 190/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat ze 
de drie verlaten kinderen uit Zomergem niet 
willen opnemen zoalng de kosten van 1815 
niet betaald zijn.

3249 29/06/1816 191/21 - BG schrijft een boze brief aan Cau-
siau, inspecteur des biens te Steenhuyze. BG 
eist onmiddellijke opgave van de pachters en 
het bedrag dat ze als oorlogsbelasting betaald 
hebben. 

3250 03/07/1816 192/21 - BG stuurt aan de Onderintendant 
het pv van de openbare verhuring van enkele 
woningen en tuinen. 

3251 03/07/1816 193/21 - BG verzoekt Pieter van Crombrugg-
he, pachter te Nevele, om aan Judocus Jaco-
bus van Wonterghem, arm-meester, de som 
van 1 schelling, tien groote courant te betalen 
"over 22 jaer penning-rente uyt d'hofstede bij 
hem gebruykt".
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3252 05/07/1816 194/21 - BG dringt bij de Onderintendant 
aan om de Gouverneur het bestek en voor-
waarden te laten tekenen voor de openbare 
verhuring van de standplaatsen op de Bijloke-
foor/Zomerfoor. De verhuring heeft plaats op 
zaterdag 13 en de opstelling van de standen 
begint op 15 juli. 

3253 05/07/1816 195/21 - BG vraagt aan de burgemeester om 
te verordenen dat het puin (décombres) uit de 
buurt van het Groot Begijnhof afgevoerd wordt 
naar de vesten. Die hebben zwaar te lijden 
gehad van de verdedigingswerken die daar 
vorig jaar zijn uitgevoerd: kuilen in de grond 
en wegkrommingen (sinuosités) 

3254 06/07/1816 196/21 - BG vraagt aan de Gouverneur spoe-
dig terugbetaling van de kosten besteed aan 
behoeftige zwakzinnigen in het 2e trimester 
1816.

3255 11/07/1816 197/21 - BG vraagt aan Dhoop van Alstein, 
directeur van de directe belasting, dat de 
economen van de godshuizen niet in aanmer-
king zouden komen voor de patentbelasting 
(déclaration de patente). Behalve die van het 
militair Ziekenhuis en de Kulders, ontvangen 
de andere economen slechts een rétribution 
à titre de vestiaire (kledijvergoeding). Som-
migen krijgen enkel wat voeding als vergoe-
ding. In feite zijn het behoeftigen die slechts 
een 'sol' eer per dag krijgen dan de gewone 
hospitalières bij wijze van hulpverlening of 
voeding. (vermeldt de vertaling van écono-
mes = "binnevaders" en "autres employés 
d'hospices=supposten in Godshuyzen)

3256 11/07/1816 198/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
spoed te laten zetten achter het toesturen van 
de overige stukken naar Parijs met het oog op 
terugbetaling door Frankrijk. 

3257 11/07/1816 199/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om de 
burgemeester van Eeklo onder druk te zet-
ten om de kosten voor het onderhoud van Le 
Fevere (v) tbv 223,49 te betalen. 
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3258 11/07/1816 200/21 - BG stuurt aan de Gouverneur de 
brief van Weldadigheid te Sint Lievens-
Houtem terug. BG bezit geen aalmoezenier-
schapsgoederen aldaar. 

3259 11/07/1816 201/21 - BG stuurt aan de Gouverneur 35 on-
derhoudsstaten voor behoeftige zwakzinnigen 
uit landelijke gemeenten in de provincie.

3260 13/07/1816 202/21 - BG stuurt aan Lammens te Parijs 
twee documenten die hij gevraagd had. BG 
zet hem onder druk om zo snel mogelijk uitbe-
taling te realiseren. 

3261 12/07/1816 203/21 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
staat en kostenverdeling voor de openbare 
verhuur van enkele goederen op 21/12/1815.

3262 12/07/1816 204/21 - BG vraagt aan de Gouverneur toe-
stemming om de terugbetaling van een rente 
door Vlaminck uit Munkzwalm te mogen ont-
vangen.

3263 15/07/1816 205/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
bestuur der land- en zeemacht in den Haag 
de verpleegstaten van zieke militairen. 

3264 16/07/1816 206/21 - BG meldt aan de Burgemeester dat 
ze geen inlichtingen kunnen geven over zwak-
zinnigen die privé in de stad verzorgd worden. 

3265 16/07/1816 207/21 - BG schrijft aan Lammens D. te Parijs 
dat de gouverneur twee zendingen heeft op-
gestuurd.

3266 16/07/1816 208/21 - BG vraagt aan Weldadigheid om 
terugbetaling van 340,98 als oorlogsbelasting 
1815.

3267 17/07/1816 209/21 - BG vraagt dat de Burgemeester toe-
stemming geeft om BGs aandeel in de kos-
ten van de opbrengst van de boetes te laten 
betalen.
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3268 17/07/1816 210/21 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
kopie van het reglement van de commandant 
generaal van Oorlog te Brussel (13/10/1814) 
met betrekking tot de behandeling van zieke 
militairen. Het dagelijkse verbruik voor 200 
zieken beloopt: 61 broden, 150 " vlees, 130 l 
bier, 34 l wijn, 25 " rijst, 30 l melk, 5 " pruimen, 
1 zak aardappelen, 36 eieren, 3 l genever, 10 
" honig, 2" zoethout, 1" druivensiroop, 5" lijn-
meel, 4" zeep, 4 borstels, 1000" kolen, idem 
hout, lonten, 1" kaarsen, wassen van linnen, 
gebruik meubilair, Door de overheid wordt 
slechts 1 fr 10 c subsidie verleend ipv de no-
dige 1fr 20. (doorstreepte " = pond?) 

3269 18/07/1816 211/21 - BG stuurt aan de gemeenteontvan-
ger een afrekening van de foncière rentes ten 
laste van de stad. 

3270 19/07/1816 212/21 - BG herinnert de Gouverner aan de 
vraag om toestemming voor het ontvangen 
van de terugbetaling van twee rentes. 

3271 19/07/1816 213/21 - BG vraagt aan Sarens, rentenier te 
Dendermonde, inlichtingen over de inning van 
de rentes en het opsporen van te hernieuwen 
hypotheken en in het bijzonder met betrekking 
tot tot weduwe Van Merlo en de kinderen Ver-
specht en voorts hoe de zaak tegen Mertens 
te Merchtem loopt. 

3272 19/07/1816 214/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
de stad "alle" kosten moeten betalen voor de 
behoeftige zwakzinnigen die BG onderhoudt. 

3273 20/07/1816 215/21 - BG vraagt aan de Onderintendant 
om het visa van de Gouverneur voor het pro-
ces-verbaal van toewijzing van en de plannen 
voor de Bijlokefoor. Aangezien de huur tijdens 
de eerste zeven dagen van de foor betaald 
moeten worden is er dus haast bij.

3274 20/07/1816 216/21 - BG stuurt aan Papeleu Rodelijve-
kens, de Meulenaere, Blauwe meisjes, en 
Kulders de data voor de prijsuitreikingen door.

3275 20/07/1816 217/21 - BG schrijft aan Causiau inspecteur 
des biens te Steenhuyse dat de bode de ont-
vangstbewijzen en fondsen in ontvangst mag 
nemen en voor voldaan tekenen.
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3276 20/07/1816 218/21 - BG schrijft aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken in den Haag om eenigen 
onderstand te bekomen omdat de administra-
tie "zig in zeer dringende nood bevind" en " zij 
na bij haeren ondergang is". Volgt opsomming 
van onbetaald onderhoud tbv 321716 fr. 

3277 22/07/1816 219/21 - BG stuurt aan de Gouveneur een 
kopie van haar brief aan de mininster van Bin-
nenlandse Zaken.

3278 25/07/1816 220/21 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
budget met betrekking tot het onderhoud van 
de verlaten kinderen en vondelingen. 

3279 24/07/1816 221/21 - BG meldt aan Martens, huurder van 
een huis van Schreiboom dat pleitbezorger 
Bogaert huurder van een tuin van Schreiboom 
een scheidingsmuur gaat bouwen. 

3280 25/07/1816 222/21 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zeemagt in den haag de 
verpleegstaeten van januari tot maart.

3281 26/07/1816 223/21 - BG beveelt bij graaf de Nieulant en 
graaf Murat het kind van marie van den eede, 
weduwe van Louis Thoorens, aan voor op-
name in de Kulders. Zij zijn de naaste afstam-
melingen van de stichter, wijlen de heer de 
Berlaere. De moeder is weduwe en heeft zes 
minderjarige kinderen.

3282 29/07/1816 224/21 - BG nodigt notaris Du rieu (Kortrijk) 
uit om rekeningschap af te leggen in verband 
met de erfenis en de rentebrief van weduwe 
Van Dommelen. 

3283 30/07/1816 225/21 - BG vraagt aan Lammens wat ze 
moeten doen om de inschrijving tbv 10845 fr 
terug te vinden en een modelvolmacht op te 
sturen. 

3284 03/08/1816 226/21 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zeemagt in den haeg de 
verpleegstaeten voor mei en juni. 

3285 03/08/1816 227/21 - BG schrijft aan de gouverneur over 
de aanbeveling die Kervijn van de gouverneur 
heeft ontvangen in verband met het verzoek 
tot opname van Lievien Françoise van Bauh-
te?, 67 jaar in het ouderlingengesticht. 
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3286 03/08/1816 228/21 - BG herinnert de burgemeester van 
Eeklo aan de uitstaande rekening voor de 
verzorging in de Bijloke van Françoise Le 
Fevere. 

3287 03/08/1816 229/21 - BG schrijft aan Coppenneur, eco-
noom van het militair Hosp. Dat hij Jean de 
Bock mag gebruiken voor het extra werk op 
de administratie van het hospitaal.

3288 03/08/1816 230/21 - BG vraagt aan de markies Rodriguez 
d'Evora y Vega op zijn kasteel te Schelde-
windeke zijn opinie over Causiau die geen 
degelijk rekenschap geeft van de bestede en 
ontvangen gelden.

3289 06/08/1816 231/21 - BG vraagt aan de Gouverneur toe-
stemming om 2509, 68 fr in ontvangst te 
nemen van Frs Bernard Huyttens, eigenaar te 
Gent, Zonnestraat, als terugbetaling van een 
hypotheek ten voordele van St Antoniusge-
sticht.

3290 08/06/1816 232/21 - BG vraagt aan de burgemeester dat 
het militair hospitaal definitief in handen ge-
plaatst wordt van de militaire overheid en BG 
haar inspanningen kan stoppen. 

3291 09/08/1816 233/21 - BG schrijft aan de heer Fidelis van 
Imschoot in de Bijloke dat hij de haute logia 
der confrerie van St Joris niet mag gebruiken 
om daar waeren te verkopen of "ander debit 
te doen". Wil hij dat blijven doen dan is de 
pacht van een staenplaets noodzakelijk. 

3292 09/08/1816 234/21 - BG schrijft aan Coppenneur, eco-
noom van het militair Ziekenhuis, dat hij 
wegens het geringe verloop alsdaar chirurg 
Onghena en apotheker Verbeeck mag weg-
sturen.

3293 10/08/1816 235/21 - BG vraagt aan Merry, belastingsont-
vanger te Zelzate, een kopie van de verdeel-
sleutel van vorig jaar en een uitttreksel van de 
kadastrale legger.

3294 10/08/1816 236/21 - BG schrijft aan de deken van de St 
Jorisgilde dat de gilde te redelijk is om toe te 
laten dat tijdens de Bijlokefoor leden het zou-
den wagen om de schietstand te gebruiken. 
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3295 10/08/1816 237/21 - BG vraagt aan Van Caneghem, in-
specteur des biens te Myleghem om Causiau 
uit Steenhuyse voor de rechtbank te brengen 
zodat hij uitleg kan geven over de ontvangen 
en bestede gelden.

3296 10/08/1816 238/21 - BG vraagt aan de Gouverneur toe-
stemming om juridische stappen te mogen 
ondernemen tegen enkele schuldernaars van 
rentes. 

3297 10/08/1816 239/21 - BG maken een afspraak met Du 
Rieu, notaris te Kortrijk, om rekenschap te 
komen afleggen, sturen hem een dubbel van 
een rentebrief ten laste van Pierre Joseph 
Windels te Heestert? Voor inschrijving in hy-
potheekregister …

3298 14/08/1816 240/21 - BG vraagt aan de burgemeester dat 
er geen openbare verkoop gebeurt met het 
eigendom van Pierre Van der Sype, landbou-
wer te Zevergem, om zijn schulden aan BG 
af te betalen. BG zou liever de hypotheek zelf 
verwerven onderhands.

3299 17/08/1816 241/21 - BG schrijft aan de hoofleraren van 
de School voor geneeskunde dat een nieuw 
examen nodig is na het ontslag van de leer-
ling, Max. van den plas. 

3300 17/08/1816 242/21 - BG antwoordt aan Papeleu, Rodelij-
vekens, dat ze akkoord gaan met de voorge-
stelde verhoging van 12 naar 14 sols courant 
als honorarium van de celebrant van de dage-
lijkse mis gesticht in het godshuis.

3301 22/08/1816 243/21 - BG stuurt aan Durieu te Kortrijk een 
borderel van een rente ten laste van Jacques 
Parmentier te Akken met het verzoek de in-
schrijving in het hypotheek kantoor te Wakken 
uit te voeren. 

3302 23/08/1816 244/21 - BG meldt aan Causiau te Steen-
huyse dat zijn benoeming tot inspecteur des 
biens ingetrokken is
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3303 24/08/1816 245/21 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Gent dat ze akkoord gaan om tegen 70 c per 
dag de blinde militairen of die met oogziekten 
(ophtalmie) voor onderzoek bij de befaamde 
oogarts Lusardi tijdelijk opgevangen worden 
in het militair Ziekenhuis. Deze vergoeding is 
totaal ontoereikend. Als tegenprestatie vraagt 
BG dat hij zich zou inzetten dat BG niet meer 
moet inspringen voor dit ruineuse hospitaal.

3304 24/08/1816 246/21 - BG vraagt aan de burgemeester 
dringende herstelling van de aqueduc voor de 
ingang van de administratie die elk moment 
kan inzakken.

3305 29/08/1816 247/21 - BG vertoogt bij "Z.E. den Staets-
Raed, Gouverneur president der staten van 
Oost-Vlaenderen dat zij van zijne Majesteyts 
vaderlijke zorge zullen trachten te bekomen 
het wegnemen van eenen last welke den 
angst onser adminsitratie dagelijks vermeer-
dert en haeren val kan te wege brengen." Vol-
gen vier punten: ontslag van alle dienst voor 
het militair hospitaal, inrichting van het militair 
Hosp op militiaren voet voor rekening van het 
Rijk, de huisraad, linnen en slaepingen op 
"prijs-waerde" wordt overgenomen, dat dit in 
drie jaar tijd betaald wordt aan BG. (drie met 
koordje samengebonden bladen)

3306 30/08/1816 248/21 - BG antwoordt op de brief van de 
hoogleraren van de School voor Geneeskun-
de dat … de la Haye aannemen als nieuwe 
interne. Wat het uitblijven van hun loon be-
treft, zullen ze moeten wachten want er is 
geen geld. 

3307 02/09/1816 249/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
ze zijn toestemming willen om het kapitaal 
van 2539, 68 van François Bernard Huyttens 
terugbetaald te krijgen. 

3308 02/09/1816 250/21 - BG beklaagt zich bij de minister van 
binnenlandse zaken in den Haag over het 
geldgebrek van BG. 
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3309 06/09/1816 251/21 - BG nodigt Jaq van Goethem uit Sas 
van Gent uit om verslag uit te komen brengen 
over eventuelen ontvangste van renten van 
diverse particulieren te Kaprijke en elders. 

3310 07/09/1816 752/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
Bestuur der land en zeemagt in den haag de 
staeten van verpleging over juli tbv 3459. 6. 8

3311 07/09/1816 753/21 - BG stuurt aan notaris Joseph Sels te 
Urdingen het overlijdensuittreksel van Joseph 
Adriani overleden op 4/08/1815.

3312 07/09/1816 754/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat ze de kerk van het capucijnenklooster niet 
wensen te verhuren noch verkopen. De ge-
hele site is voordeliger te gebruiken voor de 
oprichting van werkplaatsen of fabrieken. 

3313 11/09/1816 755/21 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteurs des eaux et forêts te Gent het alge-
meen overzicht van de bossen (faisant masse 
de 5 ha ou plus) 

3314 13/09/1816 756/21 - BG stuurt aan Sarens, rentenier te 
Dendermonde, een aantal stukken gevraagd 
door de advocaat. 

3315 14/09/1816 757/21 - BG vraagt aan BG te Antwerpen hoe 
zij verlost zijn geraakt van het militair zieken-
huis, als deze bewering correct blijkt.

3316 13/09/1816 758/21 - BG stuurt aan de Gedeputeerden 
staten van Oost Vlaanderen een verslag over 
de gewenste ruil van een huisje naast de 
Rodelijvekens met Weldadigheid en vraagt 
autorisatie om deze "mangeling" te mogen 
uitvoeren. (4 blz.)

3317 16/09/1816 759/21 - BG meldt aan de Onderintendant van 
het arrondissement dat ze aan de burgemees-
ter voor advies door de gemeenteraad het 
voorstel van ruil met Weldadigheid hebben 
opgestuurd. 

3318 16/09/1816 760/21 - BG stuurt aan de burgemeester een 
voorstel tot ruil met Weldadigheid ter beoorde-
ling door de gemeenteraad.
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3319 19/09/1816 761/21 - BG vraagt aan de burgemeester toe-
stemming voor de bouw van een "tribune" ter 
vergroting van een kamer in de tuin van het 
beluik van de Wollewevers en bewoond door 
Kervijn, priester. Deze 'tribune' zal uitzicht 
hebben op de Schelde tussen de Madoubrug 
(Walpoort) en Ketelvestbrug. 

3320 19/09/1816 762/21 - BG vraagt aan de Burgemeester 
toestemming voor de vervanging van twee 
kruisramen (croisées) naast de ingang van 
een huis van BG nabij St Jan en Paulus naast 
de Brugsepoort nr …, door twee niet-uitsprin-
gende ramen. 

3321 19/09/1816 763/21 - BG stuurt aan de Staets-raed in-
tendant van de d'administratie van oorlog in 
den haag drie vellen met commentaar bij de 
betaling voor verpleging van zieke militairen 
en het uiteindelijke verzoek om van het militair 
Ziekenhuis verlost te worden. 

3322 21/09/1816 764/21 - BG verzoekt Van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, om drie achtsten van het aan-
deel van Livina van den Hauwe voortkomende 
uit het sterfhuis van Lauwerijns van den 
Houwe, baillue, overleden op 28/04/1793 te 
ontvangen in naam van BG. Het gaat om de 
vergoeding van de kosten voor het onderhoud 
van opgesloten overjaerige innocente Collette 
van den hauwe. De volledige som berust bij A. 
JAN Eeman ex baillue in de Brusselstraete te 
Aelst. 

3323 21/09/1816 B765/21 - G geeft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene volmacht om het geding 
voor te zetten na het beroep door de directeu-
ren van Varempre Polders. 

3324 23/09/1816 766/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
het plan voor de bouw van een paviljoen ter 
vergroting van de kamer gehuurd door pries-
ter Kervijn (op zijn kosten) voor te leggen voor 
goedkeuring door Waterstaat. Het paviljoen 
steekt uit boven de vaarweg (Schelde) 

3325 25/09/1816 767/21 - BG nodigt Wallez, rue de la grange, 
uit op de vergadering in verband met een on-
derwerp dat hem aanbelangt. 
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3326 27/09/1816 768/21 - BG stuurt aan de gouverneur een 
overzicht van eeuwigdurende rentes ten laste 
van de voormalige provincie Vlaanderen en 
andere afgeschafte corporaties waarvan de 
liquidatie verworpen werd door de Franse 
regering; De stukken zelf kunnen we er niet 
bijvoegen omdat ze zouden verbrand zijn op 
bevel van de  "liquidateur Général de ferment, 
tijdens de definitieve sluiting van zijn bureau. 
Dit gegeven hebben we vernomen van een 
geloofwaardig persoon die het zelf heeft van 
Z.E. Cannunau?, commissaire général de 
S.M. te Parijs voor de liquidatie met Frankrijk.

3327 27/09/1816 769/21 - BG vraagt aan de ambassadeur van 
de Koning der NL aan het hof te Wenen om 
de obligaties van BG te willen recupereren en 
terugsturen aan BG. Ze zijn destijds door de 
Franse ambassadeur te Wenen, Andréo??i 
aan Baron Müller afgegeven.

3328 27/09/1816 770/21 - BG vraagt aan Ferdinand Baron de 
Müller, agent … te Wenen om de obligaties 
terug te sturen. Sinds 18/5/1811 heeft BG 
geen nieuws meer van hem. 

3329 28/09/1816 771/21 - BG vraagt de burgemeester om 
inlichtingen over de solvabiliteit van onder-
staanden te willen inwinnen: Gilles Borguillon, 
Kalken, L.J. de Bruycker, Kalken, de dochter 
van André Verbeelt, Kalken.

3330 28/09/1816 772/21 - BG vraagt opnieuw de Burgemeester 
om bij de Minsiters en zelfs bij de Koning te 
interveniëren in verband met de achterstal-
lige kosten van de militaire ziekenhuizen en 
de overname door de regering van het militair 
Ziekenhuis. Opsomming van hun brieven/aan-
geschreven overheid.

3331 28/09/1816 773/21 - BG meldt Durieu te Kortrijk, haar 
verbazing dat hij geen rekenschap is komen 
geven op de administratie. Hij krijgt nog acht 
dagen om dat te doen, daarna volgen gerech-
telijke stappen. 
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3332 30/09/1816 774/21 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
brief van de Minister van Binnenlandse Zaken 
in verband met de voorschotten voor de von-
delingen en verlaten kinderen. BG heeft al op 
20 juni alle stukken opgestuurd. Het uitblijven 
van de betalingen brengt de dienstverlening in 
gevaar. 

3333 30/09/1816 775/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
bestuur der Land en zeemagt in den Haag de 
staten van verpleging van zieke soldaten over 
augustus.

3334 02/10/1816 777/21 - BG nodigt van Acker, notaris te Win-
kel, om met de secretaris te komen spreken.

3335 02/10/1816 778/21 - BG schrijft aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, dat hij de toestemming heeft om 
de "spleytinge van een partye land gelegen 
tot Vinckt" te doen samen met André D'hondt. 
"Is't bij aldien den zelven Dhondt in 't vrien-
delijk niet verstaet den verdeelinge te doen, 
gelieft hem daer toe door Deurwaerder te 
intimeren." 

3336 03/10/1816 779/21 - BG schrijft aan S.A. le Prince Mau-
rice de Broglie, bisschop van Gent, over de 
vaststelling dat in het militair Ziekenhuis de 
katholieke priesters zich beperken tot het 
lezen van de mis, terwijl de ketters van de 
gereformeerde godsdienst van hun geestelij-
ken geestelijke bijstand krijgen. BG vraagt of 
er geen mogelijkheid bestaat "de charger un 
ecclésiastique intelligent" met het onderricht 
in de goddelijke leer; de grondbeginselen van 
het geloof … voor hen "qui ont le bonheur de 
vivre dans la vraie religion". 

3337 05/10/1816 780/21 - BG wil van BG Antwerpen vernemen 
hoe de terugbetaling van de kosten voor de 
vondelingen verloopt. In Gent is de achter-
stand enorm. BG Gent hoopt zich op dezelfde 
manier eveneens te kunnen ontdoen van de 
zorg voor de zieke militairen. 

3338 05/10/1816 781/21 - BG vraagt aan BG Brussel of het 
waar is dat zij regelmatig de kosten voor von-
delingen terugbetaald krijgen en welke over-
heid terugbetaalt.
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3339 05/10/1816 782/21 - BG meldt aan Weldadigheid haar in-
stemming met het voorstel om enkele bomen 
te Waarschoot, gehucht Oostmoer, openbaar 
te verkopen. 

3340 05/10/1816 783/21 - BG schrijft aan Baguet, ontvanger, 
dat hij een algemeen overzicht moet maken 
van alle debiteuren, waarvoor hij geen invoe-
ringsakten (titres constitutifs) van de verschul-
digde rente of vergoeding heeft.

3341 05/10/1816 784/21 - BG schrijft aan de burgemeester in 
verband met de schatting van de Capuncij-
nenkerk en de verschillen tussen de bedragen 
van de experten. 

3342 07/10/1816 758/21 - BG vraagt aan Wauters, hoofdge-
neesheer van de ziekenhuizen om een baal 
zoethout te kopen voor het militair Ziekenhuis.

3343 07/10/1816 786/21 - BG vraagt aan Van Aelbrouck, ont-
vanger, om het landboek en alle andere stuk-
ken afkomstig van het Alynshospitaal (Catha-
rinagodshuis) die eigendom van BG kunnen 
zijn, in het sterfhuis van de vorige ontvanger 
Wallez, op te halen tegen ontvangstbewijs en 
over te dragen aan BG.

3344 07/10/1816 787/21 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
overzicht van de uitgaven voor personen uit 
de provincie opgesloten in de twee zwakzin-
nigengestichten.

3345 07/10/1816 788/21 - BG schrijft aan de gouverneur bij 
ontvangst van het teruggestuurde overzicht 
van de rentes waarvan de liquidatie door de 
Fransen is verworpen, dat ze vijf dagen gele-
den hun reclamatie hebben ingediend.

3346 08/10/1816 789/21 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
overzicht van de uitgaven voor vondelingen 
e.a. voor visa door de Gouverneur.

3347 08/10/1816 790/21 - BG meldt aan de Gouverneur dat ze 
de door hem gevraagde staat van uitgaven 
voor vondelingen e.a. al aan de onderinten-
dant hebben gestuurd.
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3348 10/10/1816 791/21 - BG schrijft aan de Burcq, advocaat te 
Kortrijk, dat hij notaris Durieu die geen reken-
schap wil komen geven over ontvangen ren-
tes van onder andere Clement van Dommelen 
en Jean Gme Peys, burgemeester van Zwe-
vegem, onder druk mag zetten en desnoods 
voor de rechtbank brengen.

3349 10/10/1816 792/21 - BG stuurt aan de onderintendant het 
overzicht van de kosten gemaakt voor de ver-
huring van enkele goederen via notaris Van 
Ghendt. 

3350 12/10/1816 793/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig Be-
stuur der land- en zeemacht in den haag een 
kopie van de brief gericht aan de Staetsraad 
Intendant generaal van de admin van oorlog 
betrekkelijk den dienst van het militair hospi-
tael alhier. 

3351 12/10/1816 794/21 - BG stuurt aan een reeks Overheden 
een kopie van de brief over het beëindigen 
van de dienst van het militair Z.

3352 12/10/1816 795/21 - BG schrijft aan de Staetsraed In-
tendant general van de admin van oorlog in 
den haeg dat ze nog geen antwoord hebben 
gekregen op hun "reclamatie betrekkelijk onze 
vraeg tot hervorming van het militair zieken-
huis voor rekening van het Rijk". Het "is een 
vernielend juk waeruyt den ondergang van 
alle onze hopicen zal volgen". Volgen 3 voor-
waarden waartegen BG nog verder wil doen. 
BG wil nog verder werken tot de 15 novem-
ber. 

3353 14/10/1816 796/21 - BG schrijft aan notaris de Bock 
te Zaffelare dat ze "thien gemeten elzen 
slaghaut in aheren Bosschen tot Saffelaere 
gnaamd den Hoogen weg " willen verkopen 
via zijn "ministerie". 

3354 15/10/1816 797/21 - BG bevestigt bij de Onderintendant 
dat ze fonciere belasting en die op deuren en 
vensters heeft betaald voor een huis gelegen 
in de Sint Margrietstraat 37. Omdat het huis 
leeg heeft gestaan in 1815 meent ze recht te 
hebben op vrijstelling van die belastingen.
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3355 16/10/1816 798/21 - BG vraagt aan de Kommandant der 
stad Gent dat de schade die door de militairen 
die in het Capucijnenklooster verpleegd wor-
den, aan dak, schaliën, glasvensters en lood 
wordt veroorzaakt, hesteld zou worden. 

3356 17/10/1816 799/21 - BG verzoekt Jean Pieters, land-
bouwer te Zelzate om aan de ontvanger Van 
Engelen te Sas van Gend 100.4.0 te willen 
betalen.

3357 18/10/1816 800/21 - BG meldt J.M. Van Engelen ontvan-
ger te Sas van Gent dat ze Jean Pieters te 
Zelzate aangeschreven hebben om 100.4.0 te 
willen betalen.

3358 17/10/1816 801/21 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de stukken in verband met de ruil van een 
huisje met Weldadigheid die voorgelegd zijn 
aan de Gouverneur, zo snel mogelijk te willen 
doorsturen.

3359 18/10/1816 802/21 - BG vraagt notaris Driesens te Gent 
om de opbrengst van de houtverkoop te Dron-
gen te komen storten.

3360 19/10/1816 803/21 - BG vraagt aan Van Acker, burge-
meester te Winkel om te komen "confereren 
over eenige affaires".

3361 19/10/1816 804/21 - BG vraagt aan Albert Matthys toe-
ziender te Evergem om de bossen in Wach-
tebeke genaamd Kelderputte, Dry-Bonk, 
Zevensterre, Vogelzang, Hoecke bosch en 
Buykebosch te inspecteren en tegen vrijdag 
aan Papeleu verslag  uit te brengen over 
"wat slag van haut deze bosschen behelsen 
en hoe veel mutsaert of spinnen die kunnen 
uytleveren”.

3362 21/10/1816 805/21 - BG meldt aan de Onderintendant dat 
alle stukken in verband met de ruil van een 
huisje met Weldadigheid opgestuurd zijn aan 
de gedeputeerde staten. 

3363 22/10/1816 806/21 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Wetteren dat hij Marie De Feyter, die haar 
natuurlijk kind heeft achtergelaten, opdracht 
heeft het kind bij BG te komen ophalen.
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3364 25/10/1816 807/21 - BG bevestigt bij de Gedeputeerde 
Staten van Oost-Vlaandere dat ze het besluit 
van Minister Binnenlandse Zaken hebben ont-
vangen in verband met de terugbetaling voor 
vondelingen. 

3365 26/10/1816 808/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten van Oost-Vlaanderen de lastenkohieren 
in verband met de openbare verhuring van 
verscheidene eigendommen van BG.

3366 29/10/1816 809/21 - BG antwoordt aan de Gedeputeerde 
Staten te Gent dat indien de burgemeester 
van Assenede zijn job gekend had, hij wist 
dat het volstaat om een vondeling samen met 
de veldwachter en een proces-verbaal van 
vaststelling van tevondelingleggen naar BG te 
sturen. 

3367 29/10/1816 810/21 - BG vraagt aan de burgemeester de 
toestemming om een venster in een deur om 
te bouwen in een van de huizen bij de Bijloke 
bewoond door de Smet scheepsbouwer.

3368 26/10/1816 811/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
bestuur van land en zeemacht in den Haag 
de staeten van verpleging van zieke soldaten 
over september.

3369 30/10/1816 812/21 - BG vraagt aan Baron de Roisin, insp. 
des eaux et forêts om een bos te Wetteren, 
genaamd Vette-veld (Vetse-veld?) 2 ha groot 
(taillis de chêne et futaye d'aune) op te nemen 
in de houtkaplijst 

3370 30/10/1816 813/21 - BG vraagt aan Baron de Roisin, insp. 
des eaux et forêts om aan de conservateur 
te vragen dat BG zich mag bevoorraden voor 
eigen gebruik in de bossen: Kelderputte 2ha, 
Drijbosch 1 ha, Zevensterr 1ha 87 a, Vogel-
zang 1 ha 88a, Houckbosch 23a en Bruyère 
of Buykbosch 30 a.

3371 04/11/1816 814/21 - BG schrijft aan J.B. Baquet dat 
volgens de instructies met betrekking tot het 
budget 1917 er geen enkele overschrijding 
toegestaan kan worden en hijzelf verantwoor-
delijk is voor de onterecht betaalde sommen.
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3372 04/11/1816 815/21 - BG vraagt aan P. de Meyer, F. Van-
schouwenberge, F. Vaernewijck brouwers 
te Gent een offerte voor levering van bier in 
vaten van 160 liter (1 en 2 kwaliteit) voor het 
winterseizoen 1816/17

3373 04/11/1816 816/21 - BG stelt aan Weldadigheid voor om 
in het kader van de huisruil een contract op te 
stellen waarvoor ze aan markies Rodrigues 
d'Evora y Vega volmacht geven voor de on-
derhandelingen.

3374 09/11/1816 817/21 - BG vraagt aan P. Philibertus Mes-
siaen, priester in 't Hoornstraetjen tot Brugge, 
om hen te melden wat er uit het sterfhuis van 
de Moerloose kan toekomen aan de hospi-
talières Berbardina Clara de Moerloose en 
Bernardina van de Woestyne.

3375 07/11/1816 818/21 - BG schrijft aan de Burck? Advo-
caat te Kortrijk hij de notaris du Rieu voor de 
rechtbank mag brengen om op zijn minst een 
gedetailleerde staat te hebben van wat hij aan 
BG verschuldigd is.

3376 08/11/1816 819/21 - BG stuurt aan de Gedeputeerde 
staten van Oost-Vlaanderen het bestek en 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
drie woningen van BG.

3377 08/11/1816 820/21 - BG schrijft aan Z.E. baron de Nagel, 
minister Buitenlandse Zaken der Nederlanden 
te Brussel over de vorderingen die hebben 
lopen bij de Keizer van Oostenrijk. (2 kleine 
vellen) [Op ACHTERKANT dagprijzen van BG 
op 16/9/1809 Bijloke 78ct, beide Begijnhoven 
98, St Laurentius 81, Oudemannen 66, Oude-
vrouwen 40, {Kulders 56, Blauwe meisjes 39, 
Rodelijvekens 37, na mindering van arbeids-
opbrengst}Verlaten kinderen 26, Kleine hospi-
cen 39 

3378 13/11/1816 821/21 - BG schrijft aan P. de Meyer, F. Van-
schouwenberge, F. Vaernewijck brouwers te 
Gent dat de prijs iets te hoog is. Voor 1ste 
kwaliteit wil BG 27 fr per 160 L ton geven en 
voor 2e 21 fr. 
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3379 12/11/1816 822/21 - BG schrijft aan Baron de Roisin, 
insp. waters en bossen van OVL, dat te Zaf-
felare in het bos Hoogen weg er nog twee 
partijen kaphout staan. 

3380 16/11/1816 823/21 - BG meldt aan de economen van de 
Bijloke en het militair Ziekenhuis dat de bloed-
zuigers bij Van Hoorebeke, Burgstraat moeten 
gehaald worden en bij geen enkele andere 
apotheker. 

3381 16/11/1816 824/21 - BG schrijft aan Van Hoorebeke, apo-
theker Burgstraat, dat de economen van de 
hospices zich enkel bij hem mogen bevoorra-
den wegens zijn geschikte prijs. 

3382 16/11/1816 825/21 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg om geen 6 ziekenzalen meer te gebrui-
ken. Met minder kan bespaard worden op 
verwarming (voor de zes = 800 x kolen/dag) 
en op verplegers. 

3383 19/11/1816 826/21 - BG vraagt aan J.B. Bekaert, in-
specteur te Nazareth, om hen inlichtingen te 
verstrekken over de grootte en inhoud van 
een bos te Vosselare, genaamd Hulleman of 
Uylenbosch, dat BG eigendom is maar onbe-
kend.

3384 19/11/1816 827/21 - BG bepleit bij de burgemeester dat 
de nieuwe bepalingen met betrekking tot het 
budget 1817 BG onvermijdelijk in de proble-
men zal brengen. Volgen een paar voorbeel-
den. 3 grote vellen

3385 19/11/1816 328/21 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Zaffelare dat ze Jean Uyttedale en de minder-
jarige willen opnemen tegen 10 sol courant.

3386 20/11/1816 329/21 - BG schrijft aan baron de Muller over 
de 38 vorderingen die ze hebben lopen ten 
laste van de keizer van Oostenrijk. 

3387 20/11/1816 330/21 - BG schrijft aan kanunnik Papeleu, 
directeur Rodelijvekens, dat ze Jeanne van 
Driessche zullen opnemen in vervanging van 
de overledene Marie Petronille Camaert. 
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3388 25/11/1816 331/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
ze met geld van de terugbetaalde rentes van 
Vlaminck uit Munkzwalm en van Bernard 
Huyttens zeven eeuwigdurende en pas-
sieve rentes willen terugkopen van Isabelle 
van Wonterghem, Colette De Smet, Anne 
Fo??age, Josine de Wilde, Angelique Hilaert, 
Jeanne Criel, die akkoord gaan met de helft 
van het kapitaal. 

3389 25/11/1816 332/21 - BG stuurt aan de burgemeester vier 
stukken in verband met verbouwingen aan 
de Bijloke voor goedkeuring door de hogere 
overheid.

3390 26/11/1816 333/21 - BG stuurt aan de Gouverneur de lijst 
met schuldbrieven die destijds aan de conseil 
général de la liquidation de France waren 
gestuurd.

3391 26/11/1816 334/21 - BG meldt aan J.B. Schamp, lid van 
de regeringscommisie te Gent, dat BG bereid 
is om de fournitures aanwezig in de infirmerie 
van de Capucijnen af te staan onder voor-
waarden.

3392 27/11/1816 335/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
van Elisabeth van Rysseghem uit Exaerde, 
oud 68 jaar, een bedrag van 500 gulden 
courant (907f 03 c) in ontvangst te nemen in 
ruil voor haar opname in het Oudevrouwenge-
sticht als overtallige (surnuméraire).

3393 27/11/1816 336/21 - BG bevestigt bij Merry, burgemeester 
van Sas van Gent, dat hij enkele rentes van 
BG wil in ontvangst nemen. BG geeft hem 
omdracht om alle openstaande bedragen 
op te eisen evenals de ontvangsten van Van 
Goethem 

3394 28/11/1816 337/21 - BG nodigt Jean Walger, beëdigd 
schatter, uit om aanwezig te zijn in de Capu-
cijnen voor de schatting van de fournitures. 

3395 28/11/1816 338/21 - BG vraagt aan de Gouverneur be-
middeling bij de recuperatie van de schulden 
ten laste van de Hanoveriaanse regering tbv 
4406,40 fr.
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3396 29/11/1816 339/21 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
overzicht van de samenstelling van de kle-
dijpaketten die de op het platteland uitbestede 
kinderen krijgen; een pakete, genaamd layette 
bestaat uit lange de laine, brassière tricotée, 
drapeau de toile, 4 couches de toile,2 beguins 
d'indiennes, 2 fichus imprimés, 2 chemises de 
coton blanc: kostprijs 17,78 fr. Drie maanden 
na de layette krijgen ze ; 1 paire de souliers, 
1 paire de bas, 2 chemises de toile, 2 fichus, 
2 bonnets, 1 camisolle d'étoffe rayée, 1 juppe 
idem. Kostprijs 10,22 fr. De kledij gedurende 
laatste negen jaren voor een jongen bestaat 
uit un habit, veste et culotte de draps, une 
paire de bas, une paire de souliers, deux 
chemises et deux mouchoirs. Voor de meisjes 
is dat un jaquette et juppe d'étoffe nommée 
hanschotte, deux chemises, une paire de bas 
et souliers, deux bonnets et deux fichus. Volgt 
nog opsomming wat per jaar een jongen/
meisje kost.

3397 30/11/1816 340/21 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze het meisje dat de burgemeester van Oor-
degem hen stuurt tegen 63 ct per dag zullen 
verzorgen. 

3398 03/12/1816 341/21 - BG meldt aan Bekaert, inspecteur te 
Nazareth, het besluit om de bomen in het Hul-
lemansbosch te Vosselare te verkopen. 

3399 05/12/1816 342/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten van OVL de toestemming om niet pro indi-
viso te blijven in verband met een stuk weide-
land genaamd Hauw-meersch te Zwijnaarde.

3400 07/12/1816 343/21 - BG meldt aan de Gouverneur de ont-
vangst van een mandaat van 13476,24 fr voor 
de uitgaven van vondelingen.

3401 10/12/1816 344/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten toestemming om een paar stukken kap-
hout te Vosselare openbaar te verkopen. 

3402 11/12/1816 345/21 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zeemagt in den Haeg de 
staeten van verpleeging van zieke soldaten.
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3403 12/12/1816 346/21 - BG bedankt de Minister van Bin-
nenlandse Zaken voor de ordonnantie  van 
13476,34 fr voor het saldo van de vondelings-
kosten. Bijkomend vragen ze of nog moeten 
hopen op de terugbetaling van oudere achter-
stallen voor vondelingen en arme kinderen. 

3404 12/12/1816 347/21 - BG schrijft nog eens aan de Minis-
ter Binnenlandse Zaken opdat hij "de hand 
wil leenen opdat BG van gemelde som zoo 
spoedig mogelijk de betaeling zou bekomen.” 
Betreft de achterstal van de Hanoveriaanse 
regering.

3405 13/12/1816 348/21 - BG schrijft aan P. Lammens, Hotel 
de la Campine, Marché aux poulets te Brus-
sel, dat hij de stukken in verband met de 
vordering van BG op de Keizer van Oostenrijk 
zou willen afhalen op de kanselarij. 

3406 13/12/1816 349/21 - BG vraagt aan de Gouverneur voor 
welke eigendommen de vergoeding voor 
schade aan deuren? "éprouvées pas suite 
des auvrages élévés pour la défense de la 
ville en 1815" werd toegekend. 

3407 14/12/1816 350/21 - BG dankt de Ministre des relations 
étrangères voor zijn bemiddeling bij het terug-
bekomen uit Oostenrijk van de schuldvorde-
ringen van BG en meldt dat Lammens ze op 
de kanselarij zal komen ophalen. 

3408 17/12/1816 351/21 - BG vraagt aan de burgemeester een 
certificat d'existence te willen afleveren voor 
het Burgerlijk Hospitaal vroeger Bijlokeabdij, 
Ecoles des Pauvres, thans Hospices des Kul-
ders et Filles Bleues, Hospice de Notre Dame 
ter Hoyen, ook klein-begijnhof genaamd. Dit 
met het oog op de recuperatie van rentes op 
de bank van Wenen. 
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3409 18/12/1816 352/21 - BG schrijft aan JF Van Caneghem, 
inspecteur des Biens te Mijlegem, dat ze het 
vonnis tegen Causiau hebben ontvangen en 
akkoord gaan met de afrekening. Volgen nog 
enkele opmerkingen over Dellebosch te Maria 
Lierde, het tantième, en het  terugkrijgen van 
stukken aan Causiau afgegeven in verband 
met Van der Kelen, Strypen, Droesbeke, Zot-
tegem, Dhuygelaere Michelbeke, Waey(?p)
enaert, Herzele, Doornaert, Maria Ouden-
hoven. P.S. over hoeve de Vulder te Maria 
Lierde waarvoor nog geen pachter. 

3410 19/12/1816 353/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
vrijstelling van militieplicht 1816 voor Joseph 
Jacques Suys, zoon van Philippe en Barbe 
Vincent, °Gent 26/12/1797 en Joseph Se-
verin Van de Sluyse, zoon van Charles Jo-
seph Jean et Jeanne Marie Catherine van 
Zeeubroeck, °Antwerpen 23/10/1796. Ze 
behoren tot de broeders van Liefde te Gent en 
zijn tewerkgesteld in het oudemannengesticht/
zwakzinnigen. Deze gunst is BG vroeger nog 
verleend.

3411 19/12/1816 354/21 - BG stuurt aan de Burgemeester een 
overzichtsstaat van het broodverbruik in de 
zes grote hospices gedurende de jongste 11 
maanden en een overzicht van het vleesver-
bruik. Voorts kunnen ze niet akkoord gaan 
met de recent ingevoerde bepaling dat men 
zich strikt aan het ingediende budget moet 
houden als het gaat om levensnoodzakelijke 
uitgaven als die voor brood. Wegens de in-
voering van een nieuwe boekhouding vragen 
op z'n minst een bediende bij.  

3412 20/12/1816 355/21 - BG stuurt een kopie aan de ontvan-
ger van de administratie in verband met BG’s 
klacht tegen de nieuwe budgetreglementering. 
In bijvoegsel (ontbreekt natuurlijk) een KB en 
een provinciebesluit in verband met het nieu-
we geld (monnaye des pays-bas) 

3413 20/12/1816 356/21 - BG meldt aan baron de spam (?) 
ministre plénipotentiaire dat BG’s rentebrieven 
uit Wenen in Brussel zijn aangekomen op de 
kanselarij. 



BG 53: Briefkopieën

3414 21/12/1816 357/21 - BG stuurt aan de burgemeester het 
proces-verbaal van definitieve toewijzing van 
de werken aan de Bijlake aan architecte Van 
de Cappelle JB ad 8918 frs. In (ontbrekende) 
bijvoegsel plannen en bestek van de werken. 

3415 23/12/1816 358/21 - BG vraagt aan P. Lammens, hotel 
de la campine, Kiekenmarkt, Brussel om de 
stukken uit Wenen op Buitenlandse Zaken af 
te halen en te laten legaliseren drie certificats 
d'existence van drie hospices en een vol-
macht voor Melle Brentani Cimaroli.

3416 23/12/1816 360/21 - BG vraagt aan Dhauwe, notaris te 
Kaprijke, om een betrouwbaar persoon om 
rentes op te halen in Kaprijke, Hontenisse en 
omstreken. 

3417 24/12/1816 361/21 - BG vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis en aan de econoom van het 
mannenzothuis om een lijst op te maken voor 
de Gouverneur met de namen en geboorte-
plaats van de niet-gentenaars die er opgeslo-
ten zijn. Voorts ook een lijst met de huizen of 
instellingen waar men zwakzinnigen op kos-
ten van hun familie onderhoudt. 

3418 24/12/1816 362/21 - BG meldt aan Verbeeck, chirurg, en 
Boone, geneesheer dat op 1 jan 1817 het 
militair ziekenhuis overgenomen wordt door 
de regering en de gezondheidsdienst van het 
leger. Hun mandaat eindigt op dat moment.

3419 24/12/1816 363/21 - BG schrijft aan weduwe Coppeneur, 
econoom van het militair Ziekenhuis dat op 1 
januari 1817 het militair ziekenhuis overgeno-
men wordt door de regering en haar betrek-
king ten einde loopt.

3420 26/12/1816 364/21 - BG meldt aan de regent van de 
Kulders dat hij vier personen niet heeft inge-
schreven op de lijst van de militieplichtigen. 

3421 27/12/1816 366/21 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
mandaat van 2000 fr ter afbetaling van de 
lening van 10.000 verstrekt door de vorige 
gouverneur. 
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3422 28/12/1816 367/21 - BG schrijft aan Coolens, eerstaanwe-
zend apotheker van het militair Ziekenhuis dat 
hij bij de overdracht van het ziekenhuis aan 
de regering hij er moet voor zorgen dat alle 
niet in de inventaris opgenomen geneesmid-
delen meteen overgebracht wordn naar de 
Bijloke. 

3423 30/12/1816 368/21 - BG meldt aan de Onderintendant dat 
er 19 niet-Gentenaars zijn opgesloten in de 
twee zwakzinnigengestichten 8 mannen en 
11 vrouwen. Op een na, Martin Verrue (West-
Vlaanderen) zijn ze allen Oost-Vlaming. In de 
stad zijn er bij hun weten slechts drie huizen 
dat van Haeck (Hauk) Reep (quai du bas-es-
caut), van de Moerloose (Ramen) en de con-
ciergerie van de Alexianen. Aantal onbekend. 

3424 30/12/1816 369/21 - BG vraagt aan van Lokeren, Van der 
Maeren, van Hoorebeke, Coppens, Van de 
Walle apothekers, om geen leveringen vanaf 
morgen 31 voor rekening van BG meer te 
aanvaarden. 

3425 31/12/1816 370/21 - BG antwoordt aan Kluyskens, hoofd-
chirurg van het leger belast met de leiding van 
het militair Ziekenhuis dat ze akkoord gaan 
met zijn vraag om de geneesmiddelen ter 
plaatse te laten op voorwaarde dat het ver-
bruik aan BG betaald wordt.

3426 6/07/1817 600/21 - BG stuurt aan de burgemeester, 
kamerheer etc, het bestek en de algemene 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
goed te Eeklo, Waarschoot en Lembeke enz. 

3427 10/07/1817 601/21 - BG nodigt de BG-leden (markies de 
Rhodes, Kervijn, Papeleu, Van den Hecke) uit 
om 8 uur op het stadhuis samen te komen om 
in stoet de Vorst tegemoet te gaan. 

3428 01/05/1817 602/21 - BG vraagt aan de Burgemeester 
om toestemming om het aanbod van Antoine 
Versmessen op wie 2 rentes rusten voor het 
huis in de Bestormstraat waarvan een voor 
Poortakker en de andere voor Sint Jan en 
Paul. Hij biedt 20 x de jaarlijkse rente aan 
als afkoopsom. (ACHTERKANT formulier 
état de mouvement de l'hôpital ingevuld op 
11/12/1815) 
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3429 17/07/1817 603/21 - BG antwoordt aan de staten van 
Oost-Vlaanderen dat het bezwaar opgeheven 
is om de beraadslaging van BG in verband 
met de pensioenaanvraag van Weduwe Cop-
peneur aan de minister voor te leggen. 

3430 17/07/1817 604/21 - BG geeft aan de econoom van de 
Bijloke de toestemming om Mathieu Robyn 
die ziek is, zijn weg niet kan verder zetten en 
door Weldadigheid van Eeklo opgenomen, op 
te vangen.

3431 19/07/1817 605/21 - BG vraagt aan de Staten van Oost-
Vlaanderen de toelating om te mogen hande-
len volgens het allerlaatste besluit in verband 
met de in bezitstelling van geüsurpeerd goed. 

3432 19/07/1817 606/21 - BG schrijft aan ontvanger Baguet 
over de betalingen van de huur voor de kra-
men op de Bijlokefoor van 1817.

3433 19/07/1817 607/21 - BG schrijft aan de ontvanger J. Bte 
Baguet over de maatregelen die genomen zijn 
om Weldadigheid van Oosterzele en Ertvelde 
te dwingen tot betaling. 

3434 19/07/1817 608/21 - BG geeft aan Sarens ontvanger te 
Dendermonde de toelating om weduwe Van 
Meirlo uit het ten haren laste onteigende huis 
te zetten. 

3435 19/07/1817 609/21 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene dat wegens het slechte 
weer blijkbaar niet op de vergadering zijn kun-
nen komen. Gevraagd wordt de twee figura-
tieve kaarten van de schorren op te sturen …

3436 19/07/1817 610/21 - BG schrijft aan de Noter, econoom 
van het oudemannengesticht en mannenzot-
huis, Triest van het vrouwenzothuis en suster 
Lybrecht econoom van het Oudevrouwenge-
sticht dat de aangiftes van overlijden achte-
loos gebeuren en er daardoor fouten optreden 
in de boeken van de administratie. Volgen kort 
nieuwe richtlijnen.
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3437 22/07/1817 611/21 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg van het leger, hoe zij hun geld kunnen 
recupereren bij Ruremonde? Directeur van 
het militair Hospitaal. Hij voor 75 fr voorwer-
pen ontvangen, m.n. een cloche à distribution, 
1 lichtscherm (réverbère), 16 kartonnen dozen 
en een brieventas (portefeuille)

3438 22/07/1817 612/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten om het proces-verbaal van de openbare 
verhuring van enkele goederen in de Polders 
te willen goedkeuren.

3439 23/07/1817 613/21 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteur van waters en bossen, een uittreksel 
van het benoemingsbesluit van Pierre Steur-
baut voor de triage (*afgezonderd kwartier in 
een bosch) te Scheldewindeke.

3440 24/07/1817 614/21 - BG vraagt de gedeputeerde staten 
van Oost-Vlaanderen toestemming voor de 
verkoop van het onteigende, totaal vervallen 
huis te Asse aan Gilles de Meester, cuvelier te 
Asse. Hij is de enige die zich daarvoor heeft 
gemeld. 

3441 24/07/1817 615/21 - BG nodigt den eerzaemen Pieter 
Jacobus Matthys, pachter tot Bassevelde, uit 
op haar vergadering wegens de onvoldoening 
der koornrente. De Armen van Bassevelde 
hebben zich daar over beklaagd. 

3442 24/07/1817 616/21 - BG schrijft aan Weldadigheid te Bas-
sevelde dat ze pachter Matthys "de betaling 
op nieuws zullen recommanderen".

3443 25/07/1817 617/21 - BG stuurt aan de burgemeester, ka-
merheer, het proces-verbaal van de toewijzing 
van de kramen op de Bijlokefoor van 1817

3444 26/07/1817 618/21 - BG meldt aan L. Dhane, meier der 
commune van Grootenberge tot Leeuwerg-
hem, dat sieur van den Berghe, inspecteur, 
gelast is ter plaatse te examineren de tronk-
boomen … en den overwas te doen weiren.

3445 26/07/1817 619/21 - BG vraagt Mayné te Gent om de 
loods (hangar) tegen augustus te verlaten, die 
hij in onderhuur heeft van Van Hecke, afhan-
gend van het Wolleweversgodshuis. 
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3446 26/07/1817 621/21 - BG vraagt aan Van der Weeden, no-
taris te Eekloo, om ter plaatse te gaan kijken 
waarom de foncière belasting plotseling van 
564 naar 726 fr is gestegen. 

3447 26/07/1817 622/21 - BG stuurt aan de burgemeester haar 
besluit in verband met de opname van zieke 
gevangenen in de Bijloke. 

3448 31/07/1817 623/21 - BG vraagt aan de burgemeester 
toestemming voor de ruil van een stuk tuin 
binnen Poortakker door Eugene De Moor buur 
op de Oude Houtlei. Zijn voorganger hadden 
dit reeds 100 jaar in huur. In 1811 is al een 
soortgelijk verzoek opgemaakt en doorge-
stuurd naar Parijs. Nu de Franse bezetter is 
vertrokken, richt hij zich tot BG opnieuw.

3449 01/08/1817 624/21 - BG vraagt nogmaals aan Welda-
digheid te Ertvelde om de kosten te betalen 
voor de opname van Bernard de Baets in het 
ouderlingengesticht. 

3450 01/08/1817 625/21 - BG vraagt voor de laatste maal aan 
Weldadigheid te Oosterzele om de verple-
gingskosten voor Constantin Van Durm te 
betalen of ze worden gedagvaard.

3451 02/08/1817 626/21 - BG schrijft aan Papeleu Rodelijve-
kens en aan De Meulenaere Blauwe Meisjes 
in verband met de jaarlijkse prijsuitreiking.

3452 07/08/1817 627/21 - BG schrijft aan Jacques André 
Reyniers, oud-meyer tot Zeveneeken, dat ze 
aan de Provincie toestemming tot verkaveling 
hebben bekomen voor 18 gemeten meersch 
in den spijkmeersch buyten de dampoorte. 

3453 07/08/1817 628/21 - BG schrijft aan de burgemeester 
van Lembeke dat hun inspecteur Matthys 
gestuurd wordt om de aangrenzende wegen 
te onderzoeken en de herstelling dringend te 
laten uitvoeren. 

3454 07/08/1817 629/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten van Oost-Vlaanderen de toestemming 
om uit onverdeeldheid te treden in verband 
met een stuk meersch bij de Antwerpse poort 
genaamd Spijckmeersch. Deze grond is 
gezamenlijk eigendom met de heer Reynders 
oud burgemeester van Zeveneken en enkele 
andere personen. 
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3455 09/08/1817 631/21 - BG vraagt aan Amand Benoit Lim-
nander, bijzondere te Gent, om een tegen-
sprekelijke schatting te laten maken van de 
groene katheilen (catheux verts) in de twee 
tuinen van het gehuurde pand. 

3456 09/08/1817 632/21 - BG meldt aan Sarens te Dendermon-
de dat hij notaris de Crock moeten informeren 
dat ze een koper voor het goed van Weduwe 
Van Meirlo gevonden hebben. 

3457 09/08/1817 633/21 - BG vraagt aan mevr van Caneg-
hem, handelaarster te Gent, om levering aan 
de Kulders van zes stuks bruin laken, eerste 
kwaliteit, ongerokken (non ramée) evenals 
een stuk blauw laken.

3458 09/08/1817 634/21 - BG vraagt de heren Delebecque? te 
Gent om levering in de Kulders van zes stuks 
bruin laken, 1ste kwaliteit (teinte en laine) en 
'krimpenvrij' (non ramée). Levertijd 2 maand.

3459 09/08/1817 635/21 - BG vraagt aan de burgemeester 
goedkeuring van twee bestekken en algeme-
ne voorwaarden voor de verhuring van enkele 
landelijke eigendommen en stadswoningen.

3460 11/08/1817 636/21 - BG meldt aan P. Philibert Messiaen 
pbr tot Brugge dat de Bay geschreven heeft 
dat Bernardina de Moerloose " ten sterfhuyze 
van joffr de weduwe de Moerloose tegoed-
komt d'helft in een somme van 582,66 en aen 
Bernardina van de Woestyne tot 97,11. … 't 
zoude ons aengenaam zijn deze twee tegoed-
komsten te ontvangen." 

3461 11/08/1817 638/21 - BG schrijft aan de Biere Bieve, 
meester-loodgieter aan de Brugse poort dat 
de regent van de Kulders meldt dat hij weigert 
werk te geven aan Josephus Brule, een van 
de opkwekelingen van het Kuldershuys. Dat 
gaat in tegen de afspraken en hij blijft ver-
plicht altijd te betalen.

3462 14/08/1817 639/21 - BG reageert bij de Staten van Oost-
Vlaanderen over de wijzigingen aangebracht 
door hen in verkoopsvoorwaarden.

3463 14/08/1817 640/21 - BG vraagt aan Blondel, advocaat 
te Ninove, wat de opbrengst kan zijn van de 
exploitatie van turfland. 
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3464 19/08 643/21 - BG schrijft aan Fideles Van Imschoot 
in de Bijloke dat de kasten van de Confrerie 
van Sint-Sebastiaan in de benedenkamer van 
het huis dat hij bewoont en waarin de bogen, 
pijlen etc worden bewaard, aan dezelve moe-
ten gegeven worden

3465 23/08/1817 644/21 - BG meldt aan juff. Lybrecht, exo-
nome van Sint-Antonius, dat besloten is het 
mastelijnen brood te vervangen door gewoon 
menagie brood.

3466 23/08/1817 645/21 - BG vraagt aan de staten van Oost-
Vlaanderen om met de verkoop van het huis 
te Asse de aankoop van twee rentes te beta-
len. 

3467 23/08/1817 646/21 - BG vraagt aan Wauters, hoofdge-
neesheer van de Bijloke om twee vaten ho-
ning te kopen voor het hospitaal

3468 23/08/1817 647/21 - BG vraagt Gillis de Meester, Kerst-
raete tot Assche, om zo snel mogelijk te willen 
komen betalen voor het pand van weduwe 
Van Meirlo.

3469 25/08/1817 648/21 - BG schrijft aan de Gouverneur van 
Oost-Vlaanderen over de ontvangst van 
59435,91 voor de verzorging van zieke militai-
ren.

3470 25/04/1817 649/21 - BG stuurt aan de burgemeester een 
kopie van de brief die ze aan de regering heb-
ben gestuurd 

3471 27/08/1817 650/21 - BG waarschuwt Hieronymus Schel-
straete, portier in Sint-Jacobs godshuis dat hij 
geen bier en andere soorten van drank mag 
verkopen.

3472 27/08/1817 651/21 - BG kent aan Droesbecque ontvanger 
te Zottegem de gereclameerde 10 fr toe voor 
de onderverdeling (sous-repartition) van de 
foncière contributie van 1817 onder de pach-
ters.

3473 27/08/1817 652/21 - BG vraagt aan de Bassompiere om 
Ruremonde aan te sporen te betalen voor 
de cloche à distribution, 1 lichtscherm (réver-
bère), 16 kartonnen dozen en een brieventas 
(portefeuille) (zie nr. 611).
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3474 27/08/1817 653/21 - BG vraagt aan van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem om bij pachter Van 
Herreweghe te Sint Antelinckx om na te gaan 
wat de schade is voor BG door het omkappen 
van bomen op het gepachte goed. 

3475 27/08/1817 654/21 - BG vraagt Pieter Steurbaut te Schel-
dewindeke om naar Gent te komen voor zijn 
installatie als boswachter.

3476 27/08/1817 655/21 - BG vraagt aan de Noter, econoom 
van het hospice oude-mans om Constantin 
van Durme van de parochie van Oosterzeele 
naar huis te sturen vermits "de prochie van 
Oosterzeele in faute blijft zijne tafelkosten die 
reeds eenige jaeren verachterd zijn te beta-
len". 

3477 01/09/1817 656/21 - BG vraagt de bemiddeling van de 
burgemeester om de gouverneur BG aan te 
bevelen voor een nieuwe vrijgevigheid van-
wege de Koning zoals bij zijn bezoek in 1815. 
BG vraagt 4000 fr voor de bouw van infirmerie 
in het vrouwenzothuis. 

3478 01/09/1817 657/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Eeklo dat Bruggheman zich niet aange-
meld heeft in het hospitaal. Hij zich opnieuw 
aanmelden op voorwaarde dat Eeklo zijn 
verblijf betaalt.

3479 02/09/1817 658/21 - BG vraagt Papeleu, Kervijn, Van den 
Hecke om in het vergaderlokaal samen te 
komen voor een speech van de burgemeester 
over de aanwending van de gelden afkomstig 
van de liquidatie door Frankrijk ten gunste van 
BG.

3480 02/09/1817 659/21 - BG schrijft aan de directeur van het 
vrouwenzothuis om Marie Coppens, echtge-
note Van Jean Bte Laemont te colloqueren zo-
als toegestaan door de procureur des Konings 
van de burgerlijke rechtbank te Oudenaarde. 
(zie 664)
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3481 03/09/1817 661/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
Staten van Oost-Vlaanderen toestemming om 
Christiaens, handelaar alhier, eigenaar van 
een eeuwigdurende rente op een kapitaal van 
100 £ de gros de change @ 4% ten laste van 
de Bijloke, bij middel van een som van 360 
Holl. Gulden terug te betalen. 

3482 03/09/1817 662/21 - BG meldt aan Christiaens, dat ze het 
kapitaal zullen terug zullen betalen bij ont-
vangst van de toestemming door de gedepu-
teerde Staten. 

3483 05/09/1817 663/21 - BG stuurt aan de burgemeester het 
overzicht van de opeisbare verachterde schul-
den.

3484 05/09/1817 664/21 - BG schrijft aan de procureur van 
burg. Rechtbank te Oudenaarde dat Marie 
Coppens weduwe JB Laemont (zie 659) niet 
naar het vrouwenzothuis mag gestuurd we-
gens overvol. 

3485 06/09/1817 665/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
het vrouwenzothuis overvol is en dat dringend 
aan de inrichting van een infirmerie moet ge-
werkt worden. 

3486 06/09/1817 666/21 - BG vraagt aan mme Du Wazieres? 
Wavrin te Gent om een vervanger op te geven 
voor pierre françois Heylbrouck die de Kulders 
verlaten heeft wegens dienstplicht in het leger. 

3487 06/09/1817 667/21 - BG vraagt aan graaf de Nieuport in 
zijn kasteel te Poeke om een vervanger op te 
geven voor Jaques Verbeke die de Kulders 
verlaten heeft wegens dienstplicht in het leger.

3488 08/09/1817 668/21 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze achter de weigering staan van de overste 
van het vrouwenzothuis om de toegang te 
weigeren aan een persoon die met een ge-
woon briefje van de burgemeester op inspec-
tie wil komen. Volgt uitleg waarom. 

3489 12/09/1817 669/21 - BG vraagt aan Joannes Pieters, 
pachter te Zelzate, om een en ander te doen 
ron de foncière contributies.

3490 12/09/1817 670/21 - BG meldt aan L. Janssen zoon … 
zijn benoeming tot chirurg in vervanging van 
de Brucq die overleden is.
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3491 12/09/1817 671/21 - BG bedankt Taminiau, chirurg, voor 
de zorgen verleend na het overlijden van de 
Brucq chirurg van de kleine hospices, tot de 
aanstelling van een opvolger.

3492 13/09/1817 B672/21 - G vraagt aan Christiaan de Coom-
an, pachter te Eychem om een stuk land aan 
te duiden waar de turf die gestoken wordt in 
de gepachte meersen, gedroogd kan worden. 

3493 13/09/1817 673/21 - BG vraagt aan de gebroeders van 
Hecke te Stekene, dat een van hen zou willen 
meegaan op de inspectieronde van de goe-
deren van BG in de polders samen met hem 
(Lammens) en een bestuurslid. 

3494 13/09/1817 674/21 - BG vraagt aan de burgemeester en 
schepenen van Gent de toestemming om 
Weldadigheid van Oosterzele voor de recht-
bank te dagen ter opeising van het onder-
houdsgeld voor Constantin van Durme, dat 
sedert 1809 niet meer is betaald. 

3495 13/09/1817 675/21 - BG schrijft aan Blondel, vrederechter 
te Ninove over het turfsteken op de meer-
schen van de Cooman. Verwijst ook naar een 
brief van de Ceuleur die de productieverwach-
tingen bespreekt.

3496 16/09/1817 677/21 - BG schrijft aan Jaques André 
Reyniers, meier te Zeveneeken dat ze de 
toelating hebben tot verkaveling van de meers 
Spijk buiten de Dampoort 

3497 16/09/1817 678/21 - BG vraagt aan de burgemeester sub-
sidie om de deficiten te delgen voor de leve-
ringen van brood, vlees, onverwachte uitga-
ven, bier, verzorging. Vooral brood is dringend 
omdat de bakkers geen krediet meer zullen 
verstrekken tegen het eind van het jaar.

3498 17/09/1817 679/21 - BG stuurt aan de burgemeester het 
bestek en de algemene voorwaarden voor de 
openbare verhuring van enkele landgoederen. 

3499 19/09/1817 681/21 - BG meldt aan de burgemeester dat 
Caroline Poelman haar moeder Françoise uit 
Oudenaarde naar het vrouwenzothuis heeft 
gebracht. Oudenaarde heeft nog steeds niet 
de kosten voor verzorging terugbetaald on-
danks de vele brieven van BG. 
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3500 19/09/1817 682/21 - BG schrijft aan J. Bte Baguet, ont-
vanger, dat hij tijdens vergaderingen zijn 
plaats in zijn bureau durft verlaten. Ze hebben 
soms gegevens nodig, dus verwacht BG dat 
hij altijd aanwezig blijft tijdens vergaderingen 
of zich laat vervangen. 

3501 19/09/1817 683/21 - BG schrijft aan Cou.tr.. De lafontaine, 
De Wolf, Van Doorselaer dat ze hun kantoor 
durven verlaten voor de afloop van de verga-
dering. Alleen al uit respect voor hun meerde-
ren dien ze op hun plaats te blijven. 

3502 20/09/1817 684/21 - BG schrijft aan de burgemeester de 
directeuren van de zothuizen het bedrag van 
verzorgingskosten onvoldoende zijn en er een 
kredietsupplement nodig is van 2000 gulden 

3503 20/09/1817 686/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde 
Staten de aankoopcontracten voor de zes 
stukken land die in ruil zijn aangeboden door 
de Moor

3504 23/09/1817 687/21 - BG schrijft aan Papeleu, Rodelij-
vekens, dat zijn rekeningen goed bevonden 
zijn. Hij mag reeds wat brandhout aankopen 
voor de winter, wat aardappelen betreft moet 
gewacht worden tot Allerheiligen. 

3505 24/09/1817 688/21 - BG stuurt aan de burgemeester en 
schepenen de drie processen-verbaal in ver-
band met de verhuur van BG goed.

3506 25/09/1817 689/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Heusden dat ze aan vondelingen of ver-
laten kinderen ouder dan twee jaar geen hulp 
kunnen bieden. BG betreurt dat de weldoen-
ster van de betrokkene overleden is en dat hij 
niet geschikt voor werk op het land. Weldadig-
heid zal een eerlijk gezin voor hem moeten 
vinden. 

3507 30/09/1817 690/21 - BG vraagt aan Baquet, ontvanger, 
om voor het einde van de maand bij een 
aantal pachters die volgens hun pachtcon-
tract aardappelen moeten leveren, die gaan 
op te halen vooral omdat de oogst van deze 
waardevolle knol dit jaar bijzonder rijk is en de 
oogst voor de deur staat. 
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3508 30/09/1817 691/21 - BG geeft toestemming aan Joseph 
de Potter om te jagen op de gronden van BG 
in de polders van Oostenblye en Westenblye. 

3509 30/09/1817 692/21 - BG vraagt aan Kluyskens, docteur en 
chirurgie, ancien professeur au cours gra-
tuit de médecine de cette ville et professeur 
extraordinaire à l'université de Gand, om het 
instrumentarium van de gratis school voor 
geneeskunde op zijn verantwoordelijk op een 
geschikte plaats te bewaren tot BG een aan-
gepaste plaats heeft gevonden.

3510 30/09/1817 693/21 - BG antwoordt aan de heren van het 
bestuur van de stad dat ze geërgerd is door 
de omschrijving van de politiecommissaris 
van de wijk Zuid. De door hem aangevoerde 
persoon is geweigerd omdat er totaal geen 
ruimte meer was. Bovendien kan ze gewoon 
gestorven zijn aan de ernst van haar ziekte 
ongeacht of ze zou zijn opgenomen.

3511 01/10/1817 694/21 - BG stuurt aan de burgemeester en 
schepenen de stukken voor het geding tegen 
de stad Oudenaarde die weigert de kosten te 
betalen voor de collocatie van Françoise Ar-
chie, moeder van Caroline Podman/Poelman.

3512 01/10/1817 695/21 - BG stuurt aan het college het bud-
getvoorstel 1818.

3513 02/10/1817 697/21 - BG antwoordt aan Verbeeck, docteur 
en médecine nomé professeur de la même 
faculté à l'université de Gand, dat ze niet 
kunnen ingaan op zijn voorstel voor de ver-
vanging van de overleden de brucq, als chi-
rurg van de kleine godshuizen. Met zijn ander 
verzoek om adjunct te blijven van Kluyskens 
kunnen ze akkoord gaan. 

3514 04/10/1817 698/21 - BG schrijft aan Caecia, bankier te 
Parijs, dat hij de 289 fr mag uitbetalen aan 
Baguet.

3515 06/10/1817 700/21 - BG schrijft aan de Noter, econoom 
van het mannenzothuis, dat hij Jean Bte Van 
den Daele uit Melden moet opnemen wiens 
opsluiting door de procureur des konings we-
gens razernij is bevolen. 
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3516 07/10/1817 701/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Oosterzele dat ze om dezelfde redenen 
als die waarom Weldadigheid van O weigert 
te betalen, met name de levensduurte, ze de 
betrokkene uit de instelling zullen terugsturen 
en een geding aanspannen. 

3517 07/10/1817 702/21 - BG nodigt van den Broecke, fabri-
kant, uit op de vergadering om de nodige 
arragementen te nemen wegens het gebruik 
van het eylandeken in den Waldam. 

3518 08/10/1817 703/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten om de jaarlijkse vergoeding "steen-
kosten" voor het gebruik van het gebouw van 
12 fl 86 met 3 fl 21 1/2 cent te verhogen. Deze 
vergoeding is verschuldigd door de personen 
wiens familielid hier is ondergebracht en door 
de buitengemeenten van Gent. 

3519 08/10/1817 704/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten het uitgavenoverzicht van de behoeftigen 
die gecolloqueerd zijn. 

3520 14/08/1817 705/21 - BG meldt aan baron de Roisin, 
inspecteur des eaux et forêts dat Pierre Steur-
baut voor de triage van Scheldewindeke als 
boswachter is aangesteld.

3521 16/10/1817 706/21 - BG schrijft aan Maskeier, blikslager, 
dat het regenwater van het dak van het huis 
in de Iepenstraat, verhuurd aan de politie-
commissaris Janssens, op een naastgelegen 
eigendom van BG loopt. Hier dient een dag-
goot te komen. De andere illegale erfdienst-
baarheid betreft het dakvenster (lucarne) 
moet opgeruimd worden bij middel van een 
notariële akte die dit dakvenster ten precaire 
titel toelaat.

3522 17/10/1817 707/21 - BG schrijft aan de raad (régence) 
van de stad Gent dat de provincie nog 62796 
schulden heeft aan BG.

3523 17/10/1817 708/21 - BG schrijft aan douarière de Waziers 
Wavrin dat Prosper Pigot als vervanger wordt 
aanvaardt. Wat de twee meisjes in de Blauwe 
Meisjes betreft doen ze een "geste". (Catheri-
ne Jeanne Bettens)
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3524 20/10/1817 709/21 - BG schrijft aan de procureur des 
konings met de vraag om François de Pauw, 
13 jaar, op te nemen in het gekkenhuis. De 
jongen, die zwakbegaafd is en verlamd aan 
de linkerkant, is door zijn ouders, wevers, 
in de steek gelaten. Beiden zijn naar elders 
vertrokken.

3525 20/10/1817 710/21 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene dat ze hun opdracht in ver-
band met de bomen langs de grachten rond 
BG eigendommen hebben uitgevoerd. De 
advocaten van Deynze en Le Begue mogen 
betaald worden. BG dankt voor het betekenen 
van het vonnis aan de directie van de Va-
rempe polder. BG vraagt hun opmerkingen bij 
de brief van Scholten, voorzitter van de raden 
en rekenmeesters van het domein van Z.K.H. 
naar aanleiding van hun klacht over de schor-
ren in het Hellegat. Welke stukken zijn nooit 
verpacht en welke wel, en of het bezit ooit is 
onderbroken of verstoord sinds de overstro-
ming. 

3526 25/10/1817 711/21 - BG stuurt aan de raad (régence) van 
de stad Gent het proces-verbaal van de ver-
huur van enkele eigendommen. 

3527 25/10/1817 712/21 - BG vraagt aan Kluyskens of hij het 
gedetailleerde overzicht van het instrumenta-
rium tegen maandag kan insturen. 

3528 25/10/1817 713/21 - BG vraagt aan de econome van de 
Bijloke of Kluyskens daar het instrumentarium 
heeft gedeponeerd.

3529 25/10/1817 714/21 - BG stuurt aan de Procureur des ko-
nings het proces-verbaal van verlating en het 
certificaat van de geneesheer die de zwakzin-
nigheid van François de Pauw vaststelt. 

3530 29/10/1817 715/21 - BG antwoordt aan de raad (régence) 
van de stad Gent dat Kluyskens voor BG een 
inventaris heeft gemaakt en het instrumentari-
us veilig heeft ondergebracht. Het verwondert 
BG dat van der haeghen dit opeist voor de 
universiteit, terwijl BG dit alles heeft betaald. 
Enz
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3531 30/10/1817 716/21 - BG stuurt aan de raad (régence) 
van de stad Gent het bestek en de algemene 
voorwaarden voor de verkoop van enkele 
bomen te Drongen en Mariakerke. 

3532 30/10/1817 717/21 - BG schrijft aan Facon, ontvanger te 
Ertvelde, dat hij zich tot de medebewoners 
van pachter J Bte Verpaele moet richten als 
die niet kan betalen, m.n. Laurent Lievin Ver-
paele, Jacques Van Hecke en J.B. Pauwels. 

3533 30/10/1817 718/21 - BG stuurt aan notaris Galle te Leeu-
wergem enkele opmerkingen in verband met 
het proces-verbaal van verhuring. Het gaat 
om foute naamsvermeldingen Josse Joseph 
de Bruyn en niet de Brun, Jean Francis Bac-
kaert en niet François Bacquart, Jean Bernard 
Blom en niet Blomme. 

3534 03/11/1817 719/21 - BG schrijft aan de raad (régence) 
van de stad Gent over de voordelen van het 
behoud van de ophaalbrug die door Baesleer, 
aannemer van het uitbaggeren van de Hout-
leie gebouwd is ter hoogte van de Bijlokevest 
en bestemd voor de overgang van de kruiwa-
gens met baggerslib naar de Bijlokeweiden. 

3535 03/11/1817 720/21 - BG schrijft aan de raad (régence) 
van de stad Gent over de retributie van 12 fl 
86 ct die gecolloqueerde particulieren moeten 
bijdragen bij wijze van steenkosten. De ver-
antwoording is dat de dagvergoeding geen 
rekening houdt met het onderhoud aan de ge-
bouwen, wat anders geheel ten laste van de 
stad Gent komt. Daardoor zouden de omlig-
gende gemeenten die hun zwakzinnigen naar 
hier sturen, niets bijdragen tot het onderhoud 
der gebouwen. 

3536 05/11/1817 721/21 - BG antwoordt aan de gebroeders 
van Hecke te Stekene in verband met de twee 
rechtszaken die lopen (varempé polder ) 
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3537 05/11/1817 722/21 - BG schrijft aan het stadsbestuur over 
het voortel van Jeanne Maes, 66 jaar, begijn 
in het Klein Begijnhof om haar eeuwigdurende 
rente ten laste van BG om te zetten in een lijf-
rente @ 8% ten gunste van haar zelf en haar 
38-jarige nicht Marie de Maeschalck, begijn. 
Omdat de gezondheid van deze jonge nicht 
niet zo goed is, stelt BG voor om het voorstel 
aan te nemen.

3538 10/11/1817 723/21 - BG vraagt aan den eerzaemen Jan 
frs van Vooren, pachter tot Zomergem, om de 
fonciere contributie van 1815 t.b.v. 4 fr 63 ct te 
restitueren.

3539 10/11/1817 724/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur vier 
pagina's met geklaag over het uitblijven van 
de terugbetaling van de voorschotten voor de 
uitgaven van vondelingen en verlaten kinde-
ren. Het kan niet dat men het belastingsgeld 
gebruikt heeft om een andere provincie uit te 
betalen. 

3540 10/11/1817 725/21 - BG verzoekt den eerzaemen Bernard 
de Bruyne, pachter tot Zomerghem, om de 
foncière belasting te komen betalen bij Baguet 
in 't Sint-Jansgodshuis. 

3541 11/11/1817 726/21 - BG herhaalt aan Weldadigheid haar 
verzoek om de voorgeschoten fonciere contri-
butie terug te betalen. 

3542 11/11/1817 727/21 - BG doet aan het stadsbestuur een 
voorstel in verband met de vergoeding van 
een aangever van geüsurpeerd goed.

3543 12/11/1817 728/21 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
dat Charles Minnebo uit de Kulders is wegge-
lopen wegens ontrouw en diefstal jegens zijn 
vrienden. Het reglement bepaalt dat iemand 
die wegloopt niet meer teruggenomen wordt. 

3544 12/11/1817 729/21 - BG vraagt aan de directeur van de 
domeinen te Gent dat de voorgeschoten fon-
ciere contributie over 1814, 15 en 16 te Zo-
mergem zo snel mogelijk wordt terugbetaald.
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3545 15/11/1817 731/21 - BG vraagt aan Van Loo, ontvanger 
te Gent, om aan de Kerckhove de Ghellinck 
te vragen om nog een boot steenkool voor 
gebruik in de godshuizen. (Achterkant Verloop 
in het (militair) ziekenhuis 1/08/1815)

3546 15/11/1817 732/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur 
het verzoek om een onmiddellijk krediet van 
20681 fl voor brood. Voorts vragen ze zijn 
tussenkomst bij de uitbetaling van twee bor-
dereaux de liquidation die nog steeds niet 
betaald zijn. 

3547 17/11/1817 733/21 - BG nodigt De Meyere, Van Schau-
wenberge, Vaernewyck & Cie, De Buck, Van 
den berghe uit om hun offerte voor bier in te 
zenden.

3548 18/11/1817 735/21 - BG vraagt aan Van Rotterdam, rector 
magnificus en universiteitsprof, geneesheer in 
de Bijloke, nadere toelichting bij zijn verzoek 
om een adjunct geneesheer en bewaker . 

3549 18/11/1817 736/21 - BG antwoordt aan de graaf de Lens 
dat de knecht van de graaf van Saxen-Wei-
mar voldoende heeft aan de brief om opge-
nomen te worden in de Bijloke. De kosten 
bedragen 14 à 16 stuivers plus de helft van de 
kost van de geneesmiddelen. (Op achterkant 
verloop in de Bijloke op 5/08/1815) 

3550 18/11/1817 734/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
in de begroting 1817 en 1818 567 fl op te 
nemen voor de recentelijk toegekende lijfrente 
aan weduwe Coppeneur (Op achterkant ver-
loop in de Bijloke op 2/08/1815)

3551 19/11/1817 737/21 - BG stuurt aan de kanunnik Pape-
leu Rodelijvekens de brief van de vicarissen 
generaal in verband met de vermindering 
van het aantal missen bepaald bij de fonda-
tie van DorotheaJjoanna Coussens weduwe 
Traeys (Op achterkant verloop in de Bijloke 
op 3/08/1815 [Hollanders, veteranen, Bruns-
wijkers, Engelsen, burgers; gewond ca 40%, 
koortsig 40%, geslachtsziek 10%, schurftig  
(5% )]
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3552 19/11/1817 738/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten de toelating om toch nog een verzoek om 
vermindering van de fonciere contributie met 
betrekking tot Wachtebeke te mogen indie-
nen. (Op achterkant verloop in de Bijloke op 
4/08/1815)

3553 20/11/1817 739/21 - BG vraagt aan de onderintendant 
van Eeklo om authentieke kopieën van de 
processen-verbaal van de verkoop van hout.

3554 20/11/1817 740/21 - BG vraagt aan notaris Van Acker te 
Winkel een expeditie van de verhuurakte. (Op 
achterkant verloop in de Bijloke op 6/08/1815)

3555 22/11/1817 741/21 - BG stuurt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis en die van het mannenzot-
huis een vragenlijst over de behoeftigen ten 
laste van verschillende gemeenten uit de 
provincie. (Op achterkant verloop in de Bijloke 
op 11/07/1815)

3556 22/11/1817 742/21 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
de levering van brood zal stilvallen als niet 
ingegaan wordt op het voorstel om de ordon-
nanties ter betaling van de bakkers te boeken 
op gelden van boekjaar 1818.

3557 25/11/1817 743/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
op het budget 1818 een verhoging van 100 
fl toe te staan voor de aalmoezenier van de 
Bijloke en oudemannen. De verloning is te 
laag voor de steeds grotere inspanning en het 
gevaar dat hij loopt.

3558 25/11/1817 B744/21 - G dankt het stadsbestuur voor de 
twee bordereaux twv 59456 fr 91 c.

3559 26/11/1817 745/21 - BG stuurt aan de secretaris een 
namenlijst van de behoeftige zwakzinnigen 
waarvan onderhoud ten laste van de stad is; 
van die ten laste van de andere gemeenten 
van de provincie. Er is 50 ct voor deze laats-
ten toegekend door de gedeputeerde staten. 
De kosten voor de gebouwen moet op 700 fl 
per jaar geschat worden.

3560 27/11/1817 746/21 - BG schrijft aan de gouverneur dat ze 
de advijsbrief en een borderel twv 496 fr heb-
ben ontvangen.
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3561 18/11/1817 747/21 - BG schrijft aan de burgemeester en 
schepenen over de kredieten toegekend voor 
de aankoop van brood 

3562 28/11/1817 748/21 - BG meldt aan het stadsbestuur dat in 
budget 1818 12000 fl is voorzien voor bier. De 
verhoging is te wijten aan de sterke stijging 
van de bevolking in de instellingen. 

3563 01/12/1817 749/21 - BG stuurt aan de burgemeester 
enige toelichting bij zijn brief over de kosten 
van de behoeftige gekken.

3564 02/12/1817 750/21 - BG meldt aan notaris Van Caneg-
hem te Oosterzele dat ze akkoord gaan met 
de verkoop van enkele bomen in het bos en 
vragen hem om enkele kandidaten voor de 
verpachting van het bos naar de vergadering 
te sturen. (Op achterkant verloop in de Bijloke 
op 2/07/1815)

3565 02/12/1817 751/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur een 
uitzondering op het aflevering van een man-
daat voor betaling van de levering kolen per 
schip. Dit bedrag moet van het budget 1818 
komen en de ontvanger zal weigeren te beta-
len zonder speciale toelating (Op achterkant 
verloop in de Bijloke op 3/08/1817)

3566 04/12/1817 752/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en algemene voorwaarden voor de 
openbare verkoop van kaphout te Grooten-
berge (Bijloke-bosch), te Nazareth, Wachte-
beke, Waarschoot en Zaffelare voor visa (Op 
achterkant verloop in de Bijloke op 8/08/1817)

3567 04/12/1817 B753/21 - G vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten om toezending van authentieke afschrif-
ten van de processen-verbaal van openbare 
verkoop van kaphout.

3568 10/12/1817 754/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten een dubbel van het overzicht van geüsur-
peerde goederen aangegeven door een privé 
persoon. 
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3569 10/12/1817 755/21 - BG vraagt aan de econoom van Ou-
demannen, Oudevrouwen, Bijloke, Kulders, 
Blauwe meisjes, Rodelijvekens een lijst van 
de personen die bij hen recht hebben op bier 
van 1e kwaliteit; hoeveel er totaal zijn, wat is 
de kwaliteit van dat bier. 

3570 10/12/1817 756/21 - BG vraagt aan baron De Roisin om 
de geplande verkoop van enkele bomen te 
Zelzate in de wijk Hebbesocke uitgebaat door 
Jacques Rogiest, tegen te houden. Deze bo-
men zijn eigendom van BG

3571 11/12/1817 757/21 - BG nodigt de eerwaarde moeder van 
de zwarte zusters te Gent uit op haar verga-
dering voor overleg.

3572 12/12/1817 758/21 - BG schrijft aan Bastide, … caissier 
dépositaire des fonds rue du Cherche-Midi nr. 
14, te Parijs om aan Baguet de som van 496 
te betalen in het kader van de liquidatie met 
Frankrijk. (Op ACHTERKANT blanco formu-
lier model 6, inschrijving op het patent in het 
kader van beroep, handel, ambacht. 

3573 15/12/1817 759/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
gedetailleerd overzicht van de hoeveelheid 
bier nodig in 1818 voor de verschillende gods-
huizen. 

3574 16/12/1817 760/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur een 
vergoeding voor de vervanger van Lammens 
wanneer die op reis is.

3575 19/12/1817 761/21 - BG stuurt aan de la Royere, belas-
tingscontroleur te Gent, de teruggestuurde pe-
titie van de godshuizen terug. De brief bevatte 
wel een certificaat van de betaling.

3576 20/12/1817 762/21 - BG meldt aan P. C. Wauters, hoofd-
geneesheer dat ze toestemming verlenen 
voor de aankoop van kinkina rouge, een vat 
honing, zoethout. 

3577 22/12/1817 763/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming tot betaling van Bats(e)lé die in-
staat voor het vervoer van bagger uit de Oude 
Houtlei naar de Bijloke meersen, waarmee de 
grond verhoogd wordt.
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3578 24/12/1817 764/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
overzicht van de uitgaven voor vondelingen 
voor de boekjaren pré-1815 overeenkom-
stig de richtlijnen van het Besluit van 12/12 
(Op achterkant verloop in de Bijloke op 
12/07/1817)

3579 24/12/1817 765/21 - BG vraagt aan Van der Weenen te 
Eeklo om voor een bescheiden maaltijd te 
zorgen voor 5 à 6 personen bij Verlook op de 
dag van de verkoop van hout te Waarschoot. 

3580 31/12/1817 769/21 - BG schrijft aan de gouverneur dat de 
geplande betaling van een huurvergoeding 
aan Mme Colette Van Audenaerde in feite aan 
BG moet betaald worden omdat BG in 1809 
deze huur aan haar heeft voorgeschoten. 

3581 27/12/1817 766/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten dat de nodige formaliteiten gepleegd 
worden voor de overdracht van de geüsur-
peerde goederen ten gunste van BG.

3582 30/12/1817 767/21 - BG schrijft aan Vander Don.., mees-
ter-bakker, Piens, d°, Van der Cruyssen d° 
dat vanaf 1 januari het menagebrood een 
kilogram en half moet wegen. BG zal dat ver-
rekenen op grond van de mercuriale van elke 
week. 

3583 30/12/1817 768/21 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat vanaf 1 januari het brood 1 1/2 kg 
zal wegen. BG vraagt het gewicht goed te 
controleren. 

3584 02/01/1818 1/22 - BG vraagt aan Bekaert notaris te 
Zwijnaarde om rekenschap te komen geven 
van de verkoop van kaphout en het bedrag te 
storten. Voorts vraagt BG een expeditie van 
de verkoopakte verleden op 13 pluv. Jr XIII.

3585 05/01/1818 2/22 - BG stuurt aan de gouverneur het over-
zicht van de uitgaven voor behoeftige zwak-
zinnigen uit gemeenten van de provincie met 
verzoek om betaling aan de directeuren van 
de instellingen.

3586 05/01/1818 3/22 - BG meldt aan de gouverneur de ont-
vangst van een betaaladvies van 1308,73 fr 
voortkomende uit de liquidatie met de Franse 
regering.
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3587 07/01/1818 4/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
brief van G …. die afziet van de huur van een 
loods die deel uitmaakt van het beluik van de 
Capucijnen. 

3588 08/01/1818 5/22 - BG stuurt aan de commissie belast met 
de bestrijding van het bedelen te Gent het 
overzicht van kosten voor behoeftige ouder-
lingen onderhouden in BG's godshuizen op 
kosten van deze commissie 

3589 09/01/1818 7/22 - BG schrijft aan de rector magnificus 
van de universiteit te Gent dat er een plaats 
vacant is als interne leerling aan het Bijloke-
hospitaal, dat er extra leerling nodig is we-
gens de hoge bezetting en dat de school voor 
geneeskunde gestopt is. BG doet een beroep 
op de menslievendheid van de professoren 
om te helpen bij de keuze en invulling van 
deze vacante plaatsen. 

3590 12/01/1818 8/22 - BG schrijft aan de gouverneur dat ze 
het bordereau de liquidation afgestaan door 
Marie Colette Van Audenaerde ontvangen 
hebben.

3591 14/01/1818 9/22 - BG antwoordt aan BG te Aalst dat ze 
een toegangskaart voor Hutsebaut meesturen 
zodat hij geopereerd kan worden om (nier/
blaas?)stenen (graveel, pierre) te verwijderen. 
Ten laste van Aalst komen de verblijfskosten 
@ 14 stuiver per dag, de helft van de genees-
middelenkost, transpaort over en weer. 

3592 16/01/1818 10/22 - BG maant voor de laatste maal Ber-
nard de Bruyne landsman te Zomergem, aan 
om 138,63 aan voorgeschoten foncière over 
1815belasting terug te betalen. 

3593 15/01/1818 11/22 - BG antwoordt aan P. Blondel te Nin-
ove, dat de Keuleneer 380 fr gestort heeft 
zijnde te opbrengst van de turfsteking te Ai-
gem. Hij wordt bedankt voor zijn inzet daarbij. 
Ook wat bomen en "tétards" betreft, rekent 
BG op hem. Tenslotte bedanken ze hem voor 
de nieuwjaarswensen.
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3594 20/01/1818 12/22 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze de zes gevonden kinderen voorlopig heb-
ben uitbesteed en aangebracht door de veld-
wachter van Melzele. Volgt uiteenzetting waar 
vondelingen overeenkomstig de gemeente 
waar ze gevonden zijn naartoe moeten. Mel-
zele is voor Dendermonde. Een van de jon-
gens is 16 en er wordt slechts aangenomen 
tot 12 j. 

3595 21/01/1818 13/22 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten om de drie expedities in verband met 
geüsurpeerd domein te willen tekenen voor 
ontvangst.

3596 27/01/1818 BG antwoordt aan de gebroeders Van Hecke 
dat het actjen is gevonden en dat ze daarvan 
een geapprobeerde kopie krijgen. 

3597 28/01/1818 16/22 - BG antwoordt aan baron de Roisin, 
inspecteur bos en waters, dat de informatie 
van de boswachter te Zelzate totaal fout zijn. 
De bomen zijn geplant in opdracht van wijlen 
Crombrugge toenmalig beheerder van de 
goederen van de Kulders. Dit kan bevestigd 
worden door zijn zoon Lievin Crombrugge en 
door personen die daar op gewerkt hebben. 
De bomen zijn 4 jaar gesnoeid in opdracht 
van de commissie wat bewijst dat het haar 
eigendom was. De bomen zijn geplant op een 
buurtweg genoemd Poelstraat. (Op Achter-
kant kastotalen 1815-1818 en tekening van 
een persoon in profiel en een neus en kin.) 

3598 29/01/1818 17/22 - BG antwoordt aan de rector magnifi-
cus dat Kindt en Rosels (?) de beste resulta-
ten behaalden. Graag kreeg BG alle resulta-
ten van het examen.

3599 30/01/1818 18/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten over de slechte financiële situatie. 

3600 03/02/1818 19/22 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten om het nodige te doen om BG in het bezit 
te stellen van de rentes die ontdekt zijn. 
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3601 07/02/1818 20/22 - BG schrijft aan Van Wambeke, inspec-
teur landgoederen te Aalst, dat hij de bomen 
te Wetteren mag verkopen, die te Eychem 
worden door Blondel verkocht. Voorts hebben 
ze de overzichten van de 5 reparaties aan 
pachthoeves ontvangen.

3602 10/02/1818 21/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toelating om de boswachter generaal te 
Zelzate te vervolgen wegens de verkoop van 
bomen eigendom van BG en ondanks de ver-
schillende waarschuwingen van BG

3603 11/02/1818 22/22 - BG vraagt aan de commissie Bestrij-
ding Bedelarij om zo snel mogelijk de kos-
ten terug te betalen voor het onderhoud van 
behoeftige bejaarden. (Op ACHTERKANT 
verloop zieken in ziekenhuis 16/07/1815)

3604 12/02/1818 23/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
het pensioen aan weduwe Coppeneur te mo-
gen uit betalen. (Op ACHTERKANT verloop 
zieken in ziekenhuis 17/07/1815)

3605 12/02/1818 24/22 - BG antwoordt aan Ange Hopsomer, 
burgemeester van St Martens Latem, dat 
Therese Impens verzorgd mag worden in de 
BIjloke @75 ct per dag 

3606 12/02/1818 25/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur welke 
houding aan te nemen ten aanzien van het 
verzoek van Weduwe Berber(?) Barbez (?) 
die al 17 jaar het zothuis voor haar dochter  
betaalt en nu vraagt dat dit onderhoud ten 
laste komt van BG.

3607 17/02/1818 27/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
overzicht van de inkomsten en uitgaven voor 
de vondelingen.

3608 14/02/1818 26/22 - BG geeft aan P.J. Sarens de toelating 
om 130 gulden van een van de kinderen van 
wijlen Jacques Martens voor saldo van de 
rente van 500 fl in ontvangst te nemen. (Op 
ACHTERKANT kassa per 13/02/1818 met 
TEKENING van dubbele rondboog )

3609 24/02/1818 28/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur het 
octrooi voor de maand januari. (Op ACHTER-
KANT kassa per 20/02/1818)



BG 53: Briefkopieën

3610 27/02/1818 29/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
ratificatie van hun besluit om de aangeboden 
som voor saldo van de rente en alle interes-
ten te aanvaarden. Het gaat om een rente 
van 500 F de change en capital en een rente 
van c … ten laste van Jacques Mertens. Alles 
werd gehypothekeerd en betaald tot en met 
1809. De moeder is overleden en ten slotte 
ook de vader. De talrijke kinderen waren nog 
minderjarig. 

3611 04/03/1818 30/22 - BG schrijft aan L. Mestdach (?), direc-
teur van de directe belastingen, dat de Keu-
leneer, burgemeester van Appelterre naar de 
functie van ontvanger voor Appelterre, Oultre 
en Voorde dingt na het ontslag van de jongste 
ontvanger (De Smet). Hij zal een goed boek-
houder zijn. 

3612 04/03/1818 31/22 - BG beveelt de Keuleneer aan bij de 
baron de Keverb..g, gouverneur Oost-Vlaan-
deren, voor de functie van ontvanger. 

3613 05/03/1818 BG maant Van Waesberghe, notaris te Wach-
tebeke, "voor de derde en laetste reyze" aan 
zonder uitstel binnen de acht dagen verslag 
en rekenschap af te leggen voor de verkoop 
van slaghout (Op ACHTERKANT kassa per 
27/02/1818)

3614 09/03/1818 33/22 - BG schrijft aan P. Blondel te Ninove 
dat ze ten gunste van de Keulenaere aan de 
Gouverneur en de directeur der belastingen 
hebben geschreven. 

3615 10/03/1818 34/22 - BG vraagt aan de burgemeester 
aanpassing van het boekhoudplan om tege-
moet te kunnen komen aan de vraag van de 
gouverneur om de boswachtersalarissen per 
trimester en op voorhand aan de ontvanger 
der domeinen te betalen. 



BG 53: Briefkopieën

3616 11/03/1818 35/22 - BG meldt aan de gedeputeerde staten 
dat de burgemeester van Merendre hen vier 
kinderen heeft toegestuurd die het bureau van 
Weldadigheid niet kan onderhouden. Ook de 
burgemeester van Lotenhulle heeft hen twee 
kinderen van Lievin Boghaert? gestuurd. Ze 
zullen allen voorlopig opgenomen. De hoog-
mogende Heren zouden de burgemeesters op 
de hoogte moeten stellen dat deze werkwijze 
onregelmatig is.

3617 11/03/1818 36/22 - BG vraagt aan de burgemeester de 
toestemming om twee nieuwe zorgzusters 
aan te nemen om de stijging van het aantal 
bedelaars die nu in het kader van de wet op 
de bestrijding van de bedelarij opgenomen 
moeten worden in Oudemannen/vrouwen, op 
te vangen. 

3618 13/03/1818 37/22 - BG vraagt aan baron de Roisin, om 
iemand aan te stellen die komt controleren dat 
de bomen te Zelzate, Brildreve, eigendom zijn 
van BG

3619 13/03/1818 38/22 - BG vraagt aan J.B. Van Damme en 
zoon, handelaars, om een overzicht van de 
leveringen aan de Kulders toe te sturen. 

3620 14/03/1818 39/22 - BG schrijft aan P. Blondel te Ninove 
dat Mestdach vanwege de gouverneur reeds 
de brief van de Keulenaere had gekregen. Er 
zijn 92 kandidaten, daarom zou het nuttig zijn 
dat zijn beschermeling wat steun van oa het 
Ministerie kan krijgen.  

3621 14/03/1818 40/22 - BG schrijft aan de syndicus van het 
faillissement van J.B. Van Damme, die laken 
heeft geleverd aan de Kulders. Daarvoor heeft 
BG een mandaat van 667,49 fr uitgeschreven 
dat de syndicus nog niet heeft opgehaald. Ge-
lieve te melden of Van Damme gerehabiliteerd 
is en aan hem normaal kan betaald worden. 

3622 17/03/1818 41/22 - BG meldt aan baron de Keverberg de 
Kessel de ontvangst van de betaalopdracht 
voor het onderhoud van vondelingen in 1817. 
Niettemin blijft er nog een bedrag van 7189,57 
openstaan. 



BG 53: Briefkopieën

3623 20/03/1818 42/22 - BG vraagt notaris De Vuyst te Borst-
beke om een prijzije en kaertjen figuratif op 
te maken van een stuk zaailand bij het huisje 
bewoond door de gezusters Raygaert.

3624 20/03/1818 43/22 - BG vraagt aan Van Caneghem adjunct 
van de burgemeester van Oosterzele wat het 
ontginnen (défricher) van het bos nabij de 
"meerschen" heeft opgeleverd.

3625 21/03/1818 44/22 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de noodzaak van een vast gewicht van het 
brood dat aan de godshuizen geleverd wordt.

3626 21/03/1818 45/22 - BG bevestigt bij de Gedeputeerde sta-
ten de ontvangst van een mandaat van 3375 
fr voor het onderhoud van de vondelingen. 

3627 23/03/1818 46/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur (ré-
gence) de rekening van de ontvanger over 
1816

3628 25/03/1818 47/22 - BG meldt aan baron de Roisin, in-
specteur, dat P. Lammens naar Zelzate komt 
in verband met het geschil over de bomen.

3629 25/03/1818 48/22 - BG schrijft aan J.B. Van Damme en 
zoon dat er een groot verschil zit tussen zijn 
boekingen en die van de commissie te zijnen 
nadele. 

3630 27/03/1818 49/22 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de staat van de rentes op de Franse schatkist. 

3631 02/04/1818 50/22 - BG vraagt aan de burgemeester toe-
stemming om te Waarschoot eiken te mogen 
kappen die aan het wegkwijnen van ouder-
dom zijn. 

3632 03/04/1818 51/22 - BG stuurt aan de gouverneur het 
overzicht van de uitgaven voor behoeftige 
personen. 

3633 04/04/1818 52/22 - BG stuurt aan de burgemeester de 
namenlijst van de bakkers die brood leveren 
aan BG 

3634 08/04/1818 53/22 - BG stuurt aan baron de Roisin de lijst 
van de bossen die in aanmerking komen voor 
kaphout in 1819.



BG 53: Briefkopieën

3635 11/04/1818 54/22 - BG schrijft aan de burgemeester en 
schepenen van de stad over haar boosheid 
over de gebruikte taal van dit college ten 
aanzien van BG. BG is geen divisie van, en 
nog minder een bureau van de stadsdiensten. 
Zij is onafhankelijk. De stad is haar voogd 
(tuteur) en zoals het een voogd betaamt heeft 
zij toestemming aan de bevoogde om goede-
ren al dan niet te vervreemden. De voogd kan 
echter niet zelf beslissen tot vervreemding 
zonder het initiatief van de bevoogde. 

3636 11/04/1818 55/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur te 
Zwijnaarde om aan Timmerman drager van 
deze, een goed honderd staken van denne-
hout @3 stuivers courant Brabant per stuk 
mee te geven. 

3637 15/04/1818 56/22 - BG stuurt aan J.B. Baquet 1) een brief 
van het stadsbestuur in verband met de boek-
houding 2) drie registermodellen 3) uitvoerige 
toelichting bij het nieuwe boekhoudplan. 

3638 15/04/1818 57/22 - BG schrijft aan de commissie voor 
de beteugeling van de bedelarij dat het billijk 
zou zijn dat een stevig voorschot op de on-
derhoudskosten van de gebrekkige bedelaars 
verzorgd in de twee ouderlingeninstellingen 
wordt betaald. (Op ACHTERKANT verloop 
in ziekenhuis op 14/07/1818 Hollanders alle 
wapens, veteranen, totaal, Brunswyckers, 
Pruissen, Engelsen, zieke burgers.; koorts 
(meestal ca 30%), verwondingen (60%), ge-
slachtsziekten (5%), schurft (5%)

3639 16/04/1818 58/22 - BG vraagt aan Van Caneghem, nota-
ris te Oosterzele, om na de mislukte zoektocht 
naar personen die de omploeging (défriche-
ment) van het bos willen uitvoeren, de zoek-
tocht voort te zetten via een openbare aanbe-
steding. 

3640 18/04/1818 61/22 - BG vraagt aan de econome van Ou-
devrouwen om het ijzerbed aan Marie Fran-
cisca De Visscher mee te geven.



BG 53: Briefkopieën

3641 18/04/1818 62/22 - BG meldt aan de gouverneur dat het 
onderhoud dat de inspecteur aangevraagd 
had, zo dringend was dat BG niet is kunnen 
samenkomen en daartoe geen mandaat heeft 
kunnen geven. De secretaris is gegaan en 
heeft een verslag daarvan opgemaakt. Deze 
zaak is achteraf in een vergadering gerati-
ficeerd wat kan beschouwd worden als een 
mandaat in die zin. 

3642 20/04/1818 64/22 - BG meldt aan B&S dat door ziekte van 
de ontvanger geen overzicht is kunnen wor-
den gemaakt. 

3643 22/05/1818 66/22 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteur, een overzicht van de te kappen 
bomen vereist voor het onderhoud van BG 
gebouwen. B&S heeft dit reeds goedgekeurd, 
nu nog zijn goedkeuring en die van de conser-
vateur. 

3644 22/04/1818 67/22 - BG vraagt aan Weldadigheid de uitbe-
taling van de drie rentes ten laste van Welda-
digheid 

3645 22/04/1818 68/22 - BG vraagt aan Baron de Keverbergh 
dat de vader (34 bataillon) van de vier achter-
gelaten kinderen verbod zou krijgen de kazer-
ne te Kortrijk te verlaten. De moeder Susanne 
Sophie Hastier heeft deze minderjarigen in 
mei 1817 achtergelaten en BG heeft ze ge-
plaatst bij voedsters. Een kind is overleden. 
De vader is op 20 maart bij Therese Buyle, 
weduwe Pierre Van den Borre te Ledeberg, 
het kind gaan opeisen en hij heeft het ont-
voerd. 

3646 24/04/1818 70/22 - BG meldt aan B&S dat jonge bomen 
zijn geplant op stadsgrond tussen het Rabot 
en het Prinsenhof. Dit is gebeurd op grond 
van een gesprek tussen de burgemeester en 
Kervijn, BG lid, met het oog op het aantrekke-
lijk maken van de wandeling en om het terrein 
te benutten. 

3647 27/04/1818 71/22 - BG vraagt aan de rector van de uni-
versiteit om een examen uit te schrijven ter 
invulling van de twee openstaande plaatsen 
voor internen in de Bijloke. 



BG 53: Briefkopieën

3648 01/05/1818 73/22 - BG stuurt aan B&S het becijferde 
overzicht van vondelingen en verlaten kinde-
ren en dat van dezelfde per 1 juli 1817 zoals 
gevraagd door de gouverneur.

3649 07/05/1818 74/22 - BG vraagt aan Bastide, rue du Cher-
che-Midi 14, te PArijs om aan JB Baquet 
overeenkomstig het advies van De Peñaransa 
van 9 april de som van 496 fr beschikbaar te 
stellen. 

3650 07/05/1818 75/22 - BG vraagt aan Blondel, vrederechter 
te Ninove om een idee te geven van de huur-
waarde van de hoeve gepacht door Chrétien 
de Cooman te Aichem. Plus een kleine ver-
goeding voor de oud-pachter om geschillen te 
voorkomen. 

3651 07/05/1818 76/22 - BG stuurt aan Gouverneur het budget 
voor het onderhoud van de vondelingen in het 
lopende boekjaar. 

3652 09/05/1818 78/22 - BG vraagt aan Kluyskens, prof en 
hoofdchirurg Bijloke of zijn zoon inmiddels 
voldoende hersteld is om zijn werk als interne 
te hervatten.

3653 14/05/1818 79/22 - BG stuurt aan J. Van Toers, griffier van 
de gedeputeerde staten, een dertigtal kopieën 
van pachtcontracten. 

3654 14/05/1818 80/22 - BG schrijft aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken in Den Haag om een gun-
stig advies inzake de inbezitstelling van ge-
usurpeerd domaniaal goed.

3655 14/05/1818 81/22 - BG schrijft aan B&S dat vroeger de 
'bewoners' van de godhuizen dagelijks goede-
ren in natura kregen (hout … vlees, gezouten 
vis, gedroogde groenten), of een vergoeding 
in baar geld al naar de mogelijkheden van 
iedere instelling. Onze voorgangers hebben 
dit vervangen door een vaste vergoeding van 
3 stuivers in de zomer en vier in de winter per 
dag. Bij de omrekening in nationaal geld in 
dat nu, in 1817, 13 fr in de zomer en 18 fr in 
de winter geworden. Hierin zit een verhoging 
wegens de stijging van de levensduurte bij, 
vermits de te gebruiken breuk anders niet 
omzetbaar is.



BG 53: Briefkopieën

3656 14/05/1818 82/22 - BG vraagt aan B&S of zij het aantal 
internen van 3 op 4 mogen brengen. Bij de 
oprichting waren er 3 voor een ziekenbevol-
king van 108 personen. 

3657 14/05/1818 83/22 - BG schrijft aan B&S dat Jean Van 
Doorselaere, landbouwer te Wondelgem 
grond gepacht heeft op de vesten van de 
stad tussen de Bijloke en de Rode Roemolen. 
In 1816 hebben zijn schapen rustig kunnen 
weiden. Nu wordt hem gevraagd om invoer-
rechten op zijn dieren te betalen bij het bin-
nenkomen van Gent. Hij vraagt nu dat hem de 
huur terugbetaald wordt. 

3658 14/05/1818 84/22 - BG legt aan B&S een aantal proble-
men voor die het nieuwe boekhoudplan met 
zich meebrengen. 

3659 18/05/1818 85/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
detailoverzicht van de achterstallige bedra-
gen per 1/01/1818 en idem voor de nog uit te 
voeren bedragen. 

3660 19/05/1818 86/22 - BG stuurt aan B&S het budget 1818 
toe.

3661 20/05/1818 87/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten dat Bernard Rogiest geboren moet zijn in 
Bassevelde. Zou het ook niet kunnen dat de 
burgemeester liegt en op die manier de man 
kwijt wil. 

3662 22/05/1818 88/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
een aantal rentes ten laste van BG zijn en wil 
weten of die nagekomen moeten worden.

3663 21/05/1818 B89/22 - G meldt aan de gedeputeerde staten 
dat de vier kinderen uit Merendre niet behoren 
tot de categorieën om opgenomen te worden 
als vondeling of verlaten kinderen. 

3664 22/05/1818 90/22 - BG stuurt aan het stadbestuur de ant-
woorden op de vragen van de gouverneur.

3665 23/05/1818 91/22 - BG stuurt aan Baguet, ontvanger, de 
opmerkingen van B&S door in verband met 
het lopende budget. 



BG 53: Briefkopieën

3666 26/05/1818 92/22 - BG vraagt aan Ghyselinck, genees-
heer, of hij verder gratis wil werken voor de 
meisjesinstellingen, nu B&S het voorstel van 
BG om hiervoor 35fl 44 ct op het lopende bud-
get als vergoeding voor de verstrekte zorgen 
uit te trekken heeft geweigerd.

3667 27/05/1818 93/22 - BG stelt aan de Roisin, inspecteur 
Waters en Bossen, of wegens het overlijden 
van Pierre de Br…, Augustin de Loof 40 j en 
wonende te Ursel, voor als opvolger. 

3668 03/06/1818 94/22 - BG vraagt aan Bouchel, geneesheer 
bij de kleine godshuizen te Gent, om de gratis 
zorgenverstrekking aan de arme meisjes in de 
instellingen Blauwe Meisjes en Rodelijvekens 
over te nemen

3669 11/06/1818 95/22 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur, om in Oordeghem twee stukken grond 
te gaan inspecteren in het kader van de ruil 
voorgesteld door Baudouin Steenhaut. Het 
BG stuk is verpacht aan Joseph de Corte. 

3670 11/06/1818 96/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur 20 
kantjes tekst met opmerkingen over de ver-
minderingen vastgelegd in het Besluit van 
19/05 ten aanzien van inkosten en uitgaven 
over 1818.

3671 11/06/1818 97/22 - BG meldt aan Triest directeur van 
vrouwenzothuis en de Noter econoom van 
mannenzothuis dat overeenkomstig het be-
sluit van de gemeenteraad de dagtarieven zijn 
vastgelegd op 80 ct. De boekingen moeten 
vanaf 1 januari in die zin heropgemaakt wor-
den

3672 11/06/1818 98/22 - BG meldt aan de directrice van de in-
firmerie van het groot en klein Begijnhof en de 
econoom van St Laurens dat overeenkomstig 
het besluit van de gemeenteraad de dagta-
rieven zijn vastgelegd op 10 stuiver Brabants 
courant (en op 8 stuiver 1/2 voor St Laurens. 
De boekingen moeten vanaf 1 januari in die 
zin heropgemaakt worden. 



BG 53: Briefkopieën

3673 12/06/1818 99/22 - BG waarschuwt Janson, chirurg, dat 
hij herhaaldelijk is opgeroepen om zorgen te 
verstrekken aan een kind in de Rodelijvekens 
dat haar voet verstuikt heeft bij een val. Dit 
blijkt niet het eerste voorval te zijn. Bij herha-
ling worden maatregelen getroffen.

3674 15/06/1818 100/22 - BG stuurt aan B&S het bestek en 
algemene voorwaarden voor de verhuur van 
stalletjes op de zomerfoor (Bijlokefoor?).

3675 19/06/1818 101/22 - BG schrijft aan de commissie te Aalst 
dat Coleta Walgrave ongeneeslijk ziek is ver-
klaard en ze dus niet langer in de Bijloke kan 
blijven. Voor dergelijke gevallen kan een be-
roep gedaan worden op de zusters van Liefde 
begeleid door Mgr Triest, met wie dus contact 
moet worden opgenomen. 

3676 20/06/1818 102/22 - BG schrijft aan baron de Roisin dat 
Augustin de Loof zijn eed als nieuwe bos-
wachter te Ursel voor de rechtbank van 1e 
aanleg heeft afgelegd op 19/06

3677 20/06/1818 103/22 - BG meldt aan de directrice van het 
klein begijnhof, directeur Blauwe Meisejs, 
econ Rodelijvekens, St Jan in de 'Olie, St 
Jacobs, Kleermakerskapel, Wollewevers, 
Oude Vrouwen, Kulders, Zwakzinnigen dat in 
geval van medische nood zij dr Halin wonend 
bij St Baafs moeten oproepen. Als deze ziek 
is, moeten ze zich wenden tot dr Verschelden 
wonend nabij de geschoeide karmelieten. 

3678 20/06/1818 104/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
ze iemand gevonden hebben voor het oprui-
men (dérodation = oud en dood hout rooien) 
en herplanten van het bos te Oosterzele dat 
door de er gekantonneerde geallieerde troe-
pen is vernield. Lievin François de Mulder, 
landbouwer te Oosterzele en pachter op een 
grote boerderij van de heer Baut de Waneg-
hem, heeft zich aangeboden om dat werk te 
laten uitvoeren door de vele behoeftigen in 
zijn dorp, om zo brood en werk te verschaffen.



BG 53: Briefkopieën

3679 22/06/1818 105/22 - BG vraagt aan B&S de toestem-
ming om een rente terug te kopen met de 
opbrengst van de turfstekerei te Eychem. Van 
Braeckel, bureauchef van B, is door aankoop 
van de erven van Emanuel Frans Simoens 
eigenaar geworden van een eeuwigdurende 
rente ten laste van St Jan en Paul te Gent met 
borgstelling door Ambroise Cooman, François 
Odemaux? en Lievin Charles de Block régis-
seurs van het godshuis. 

3680 22/06/1818 106/22 - BG antwoordt aan de deputatie 
dat de vier kinderen uit Merendre niet tot de 
categorie behoren voor opname door BG. Ze 
werden voorlopig geplaatst bij een voedster-
vader. Hun onderhoud kost dus veel geld. 
Welke oplossing stelt men voor?

3681 23/06/1818 107/22 - BG vraagt aan Van Caneghem, nota-
ris te Oosterzele, om L.F. de Mulder opdracht 
te geven meteen aan het werk te gaan met 
het opruimen (dérodation) en herplanten van 
het bos. Hij mag zich aanbieden aan de kassa 
van BG om 1/4 van de prijs uitbetaald te 
krijgen. Zou de notaris zo goed willen zijn een 
oogje in het zeil te houden. 

3682 25/06/1818 110/22 - BG stuurt aan B&S haar opmerkin-
gen over de nieuwe boekhoudvoorschriften (4 
kantjes) 

3683 25/06/1818 111/22 - BG herinnert de voorzitter van de 
Adviseurs van de Domeinen van het Konink-
rijk der Nederlanden te Den Haag eraan dat 
ze eind vorig jaar aanvragen hebben gestuurd 
om in het bezit gesteld te worden van geüsur-
peerde domeinen.

3684 26/06/1818 112/22 - BG schrijft aan B&S dat de directri-
ces en economen van de betrokken gods-
huizen bezwaren hebben tegen de nieuwe 
dagprijzen.

3685 29/06/1818 113/22 - BG vraagt aan de procureur des 
Konings om François Billiet, epilepsiepatiënt 
en opgenomen bij de Zusters van Liefde sinds 
enige tijd last heeft van zinsverbijstering. Wij 
zouden hem willen laten opnemen in onze 
zwakzinnigeninstelling. 



BG 53: Briefkopieën

3686 01/07/1818 114/22 - BG vraagt aan Blondel exacte inlich-
tingen over de waarde van de gronden be-
horende bij de hoeve gepacht door Chrétien 
Cooman. 

3687 01/07/1818 115/22 - BG meldt aan Vanderweenen, notaris 
te Eeklo, dat er een bevel van de gemeente 
is uitgegaan tot uitvoering van enkele werken 
aan de buurtwegen. Gelieve deze herstellin-
gen door of voor rekening van de betrokken 
pachters uit te voeren. 

3688 03/07/1818 116/22 - BG vraagt aan de gouverneur de 5 
ontbrekende kopieën aansluitend bij de vraag 
over de rentes die BG bezit en opgeëist wor-
den door de kerkfabriek van Machelen. 

3689 07/07/1818 117/22 - BG vraagt regelmatige voorschot-
ten in verhouding tot de uitgaven die gedaan 
moeten worden voor de dienst van de vonde-
lingen en verlaten kinderen. 

3690 10/07/1818 118/22 - BG schrijft aan Abraham Story en 
François Vaernewyck dat ze op 25/04/1817 
een contract hebben laten verlijden voor 
notaris Van Ghendt in verband met de ruil 
van grond te Sint Denijs Westrem en op de 
parochie van Ekkergem (St Martinus). Er was 
bepaald dat ze de kosten van de ruil zouden 
dragen en die moeten ze nu meteen terugbe-
talen aan de notaris. 

3691 10/07/1818 119/22 - BG stuurt aan de gouverneur een af-
schrift van de uitgaven voor behoeftige zwak-
zinnigen in 2e sem. 1818.

3692 11/07/1818 121/22 - BG stuurt aan de gouverneur de 
staat over de rentes opgeëist door de kerk-
fabrieken van Kaprijke, Zingem, Petegem, 
Zeveren (Beveren) Machelen, Deurle, Marie 
Leerne en Eke terug voorzien van haar op-
merkingen. 

3693 14/07/1818 122/22 - BG stuurt aan Louis Mestdach, di-
recteur directe belastingen Oost-Vlaanderen, 
een lijst met de verdeling van de contributies 
onder de pachters voor eigendommen gele-
gen te Michelbeke. 



BG 53: Briefkopieën

3694 14/07/1818 123/22 - BG stuurt aan de Leden van de 
commissie voor de uitroeiing van de bedelarij 
het uitgavenoverzicht voor de ouderlingen en 
vraagt hen dringend de kosten terug te beta-
len. 

3695 16/07/1818 124/22 - BG stuurt aan B&S het proces-ver-
baal van de verhuur van de stalletjes op de 
Zomerfoor (Bijlokefoor?)

3696 17/07/1818 125/22 - BG nodigt de verantwoordelijke van 
St Jacobs uit op een vergadering. 

3697 18/07/1818 126/22 - BG stuurt aan de burgemeester, 
thans verblijvend in den Haag, zes overzich-
ten van rentes ten laste van de Oostenrijkse 
Keizer en de Bank van Wenen. Tot op heden 
zijn ze onbetaald gebleven. De Oostenrijkse 
regering beweert dat ze uitgedoofd zijn door 
het verdwijnen van de armenscholen, infirme-
rieën van de 2 begijnhoven, en de instellingen 
bekend als klooster evenals als abdij of hospi-
taal van de Bijloke. Quod non. 

3698 18/07/1818 126bis/22 - BG geeft opdracht aan P.J. 
Sarens te Dendermonde om de rente ten 
laste van Van den Broecke ? op te eisen. Als 
verdediging kan onder meer ingeroepen wor-
den waarom er vroeger canons zijn betaald. 

3699 20/07/1818 127/22 - BG vraagt aan Triest, directeur Vrou-
wenzothuis, om Anne Marie Hubert / Aubert 
op te nemen. Ze heeft last van intermitterende 
aanvallen van zwakzinnigheid. 

3700 22/07/1818 129/22 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten ten laste van welke gemeente ze Bernard 
Rogiest uit Bassevelde moeten aanrekenen.

3701 23/07/1818 131/22 - BG vraagt aan J. Bte Bekaert, in-
specteur van de goederen te Zwijnaarde om 
een schatting te maken van de grond die Jean 
Jacobs wil verwerven. 

3702 24/07/1818 132/22 - BG leden geven volmacht aan Pierre 
Jean Sarens, bijzondere te Dendermonde, om 
in haar naam de intresten op zogenaamde na-
tionale rentes ten laste van diverse personen 
te Oudegem, Lebeke, Opwijk, Dendermonde, 
Sint Amands en andere gemeenten in ont-
vangst te nemen, te kwiteren en in rechte op 
te treden tegen laattijdige debiteuren. 



BG 53: Briefkopieën

3703 28/07/1818 134/22 - BG vraagt aan Hennequin, kolonel 
directeur van de 3e directie van de verdedi-
gingswerken te Gent, betaling van de huur 
van een deel van de gebouwen van de voor-
malige Capucijnenkerk.

3704 29/07/1818 135/22 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
voor haar een kwitantie van 300 fr te innen 
ten laste van het departement de la guerre bij 
de magazijnbewaker van de artillerie te Ant-
werpen.

3705 31/07/1818 136/22 - BG vraagt aan de douarière Du 
Wazier Wavrin, geboren de Ghellinck om een 
vervangster aan te duiden na het vrijwillige 
vertrek van Marie Therese Verstraeten, occu-
pant une place à hospice d'Hallins (Alijn) de la 
fondation de Sersanders de … 

3706 01/08/1818 138/22 - BG nodigt het stadsbestuur uit op de 
jaarlijkse prijsuitdeling in de Kulders, Blauwe 
Meisjes en Rodelijvekens. 

3707 01/08/1818 139/22 - BG brengt de directeuren van Kul-
ders, Blauwe Meisjes en Rodelijvekens op de 
hoogte van de data voor de jaarlijkse prijsuit-
reiking. 

3708 04/08/1818 140/22 - BG vraagt Vaernewyck en Story voor 
de laatste maal om de kosten van de notaris-
akte te betalen in verband met de grondruil.

3709 04/08/1818 141/22 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten van Oost-Vlaanderen het kostenoverzicht 
voor Bernard Rogiers uit Bassevelde.

3710 04/08/1818 142/22 - BG vraagt aan J. Bte Bekaert, in-
specteur landgoederen te Zwijnaarde, in-
lichtingen over de twee rentes afkomstig 
van de kerk van Deurle ten laste van Jean 
Bte Speybrouck Speybroek en van Godfroid 
Tuytschaever, thans Emanuel de Coster filius 
Petri, (.. Broekstraete) 

3711 10/08/1818 143/22 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteur landgoederen te Aalst, om de ge-
grondheid van de klachten na te gaan van de 
burgemeester van Appelterre Eyghem

3712 10/08/1818 144/22 - BG nodigt Baudouin Steenhout uit op 
een vergadering om te praten over het ver-
mangelen (ruilen) van een partij land.
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3713 10/08/1818 146/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten over de toelating (octrooi) tot exploitatie 
van turfstekerrijen en in casu te Eyghem. 

3714 14/08/1818 147/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur uit-
gebreide (8 blz.) bemerkingen bij de rekenin-
gen van de ontvanger van BG 

3715 17/08/1818 148/22 - BG schrijft aan B&S over de voor-
schotten vereist om de kosten van de open-
bare verhuringen te kunnen doen (kosten voor 
drukken op zegelpapier enz.) 

3716 18/08/1818 149/22 - BG vraagt aan Haeck, bijzondere te 
Gent, om zijn boekhouding up te date te bren-
gen. Voorts moet hij verslag uitbrengen over 
de inkomsten uit de erfpachtrechten toebeho-
rende aan de instellingen van BG

3717 19/08/1818 150/22 - BG geeft aan de Gouverneur uitleg 
over haar manier van boeken van de uitgaven 
voor vondelingen en verlaten kinderen. 

3718 20/08/1818 151/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur 
over de twee instellingen waar zwakzinnigen 
opgenomen kunnen worden: een instelling op 
een arm van de Leie genaamd Houtlei met 
ruime tuin, gezonde gebouwen maar zonder 
infirmerie bij gebrek aan geld. Een tweede 
voor mannen is in slechte staat, oud gebouw, 
slecht verlucht, met verblijven in de kelders. 

3719 20/08/1818 152/22 - BG schrijft aan B&S dat er nu ein-
delijk voldoende plaatsen zijn in de Bijloke, 
maar dat ze in de onmogelijkheid verkeren om 
mensen van "den buiten" op te nemen en nog 
minder om nieuwe gebouwen op te trekken. 

3720 22/08/1818 153/22 - BG dankt Blondel vrederechter te 
Ninove voor de waardevolle inlichtingen in 
verband met de verkaveling in loten van een 
hoeve in Eychem en andere gronden in de 
omgeving. Er is voorlopig geen geld om de re-
gistratierechten te betalen, dus uitstel. Volgen 
enkele nieuwe vragen in verband met gron-
den de Clercq in Zonnegem, JBte Roelandt 
in Denderhoutem, en Ninove, Appelterre. 
Van Wambeke uit Aalst zal daarvoor bij hem 
komen. 
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3721 22/08/1818 154/22 - BG schrijft aan Van Wambeke te 
Aalst dat hij moet samen zitten (aboucher) 
met Blondel te Ninove in verband met de ver-
kaveling. 

3722 25/08/1818 155/22 - BG schrijft aan B&S over de onwil 
van het stadsbestuur om voorschotten toe te 
kennen voor de openbare verhuring van BG 
goederen. 

3723 26/08/1818 156/22 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
opnieuw met de bijgevoegde stukken zich aan 
te bieden bij de Tegelbergn garde magazin 
de l'artillerie van A'pen om op bevel van de 
colonel-directeur van de 3ème direction des 
fortifications met het oog op uitbetaling van 
het doot het ministerie van Oorlog verschul-
digde. 

3724 26/08/1818 157/22 - BG schrijft aan Van Kerkhove, ont-
vanger te Zaffelare, dat de huidige contribu-
tion foncière veel te hoog is in vergelijking met 
vorige jaren. Zou willen samen zitten met de 
Burgemeester die de enige is in het bezit van 
de rol om de belastingen op bezittingen te 
bepalen. 

3725 27/08/1818 158/22 - BG vraagt aan de commissie ter 
bestrijding van de bedelarij te Gent om het 
onderhoudsgeld van invalide bedelaars te wil-
len betalen. Overigens zijn de vorige evenmin 
betaald …

3726 29/08/1818 159/22 - BG vraagt aan Van Tours, griffier 
gedeputeerde staten Oost-Vlaanderen, om zo 
snel mogelijk het dertigtal afschriften (expe-
ditions) van pachten die binnenkort vervallen 
terug te sturen. 

3727 29/08/1818 160/22 - BG meldt aan P.J. Sarens te Dender-
monde dat de toestemming om op te treden in 
rechte tegen de erven Josse van den Broeck 
te Opwijk nog niet toegestuurd is. 

3728 29/08/1818 161/22 - BG schrijft aan de gemeenteontvan-
ger dat het opgeëiste pro-rata van de verhuur 
van het voormalige Capucijnenklooster zal be-
taald worden zodra het ministerie van Oorlog 
de huur zal betaald hebben.

3729 05/09/1818 162/22 - BG schrijft aan BG te Antwerpen dat 
de kwitantie behoorlijk gewettigd is. 
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3730 05/09/1818 163/22 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg van de Bijloke, om bij ontvangst van de 
lijst met aangekochte voorwerpen die over te 
dragen aan de Bijloke, vermits de directrice 
de lijst niet kan certificeren voor de ontvangst. 
Dit is een wettelijk voorschrift.

3731 08/09/1818 164/22 - BG vraagt toestemming aan B&S om 
de debiteuren te vervolgen die in gebreke zijn 
gebleven met de betaling van de interesten op 
eeuwigdurende renten. 

3732 09/09/1818 165/22 - BG vraagt Triest, Papeleu, Kervyn, 
FVan den Hecke samen te komen om ken-
nis te nemen van twee brieven van B&S in 
verband met het budget 1818 en  1819 (Op 
Achterkant; blanco formulier récépissé pour 
le versement sur les contributions directes en 
talon de récépissé dd 181x)

3733 09/09/1818 166/22 - BG schrijft aan Van Wambeke te 
Aalst dat hij benoemd is tot schatter voor de 
door Baudouin Steenhaut voorgestelde ruil 
van grond te Oordeghem. 

3734 11/09/1818 167/22 - BG stuurt aan B&S haar opmerkin-
gen op het rapport van de budgetcommissie. 
(7 blz.) 

3735 12/09/1818 168/22 - BG antwoordt aan Janssens, ontvan-
ger te Scheldewindeke, dat ze tot op heden 
geen belastingsaanslag hebben ontvangen en 
dus geen omdeling over haar pachters heeft 
kunnen opmaken.

3736 12/09/1818 169/22 - BG beklaagt zich bij de leerlingen 
van de Bijloke over hun slordigheid en gebrek 
aan het nakomen van het reglement. Evenmin 
voldoen ze bij het aanbrengen van verban-
den, pap-pleisters (cataplasmes) en bloedzui-
gers. 

3737 12/09/1818 170/22 - BG stuurt aan mevr Hacquart, direc-
trice Bijloke, de brief met de berisping van de 
leerlingen van de Bijloke. 

3738 14/09/1818 171/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur te 
Nazareth, om de met het oog op de komende 
verhuring, de waarde van de katheilen op het 
goed gepacht door Pierre Van Crombrugghe 
te Nevele te bepalen. 
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3739 14/09/1818 172/22 - BG stuurt aan het raadgevend co-
mité van de Godshuizen en Weldadigheid een 
verslag over een geschil met de burgemees-
ter van Baaigem over de niet-betaling van het 
onderhoud van een inwoner van Baaigem 
opgesloten in een van BG’s gestichten.

3740 15/09/1818 173/22 - BG bevestigt bij de gedeputeerde 
staten de ontvangst van het mandaat tbv 
3400 fl voor het onderhoud van vondelingen 
in 1815 (gevolgd door een concept van vol-
macht aan Baguet)

3741 15/09/1818 174/22 - BG stuurt aan de stadsontvanger 
een overzicht van de bedragen die BG ver-
schuldigd is aan de stad voor de verhuring 
van het Capucijnenklooster. 

3742 16/09/1818 175/22 - BG stuurt aan de commissie voor de 
bestrijding van bedelarij te Gent twee over-
zichten met de bedragen besteed aan het 
onderhoud van invalide behoeftigen. Met het 
verzoek deze en de vorige te betalen. 

3743 16/09/1818 176/22 - BG schrijft aan BG te Antwerpen dat 
ze 300 fl afkomstig van Tegelbergh geïncas-
seerd hebben. 

3744 17/09/1818 177/22 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten van Oost-Vlaanderen de naamlijst van de 
vondelingen en verlaten kinderen. 

3745 17/09/1818 178/22 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Heusden dat het uittreksel uit de rol niet 
correct de bezittingen van BG aldaar weer-
geeft. Er zijn erbij van Weldadigheid en an-
dere ontbreken. 

3746 21/09/1818 179/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toelating om Liedts, zaakgelastigde te Ou-
denaarde, te betalen voor de vervolging van 
een debiteur te Velzeke. 

3747 24/09/1818 180/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur 22 
overzichten van de toestand in de onderschei-
den instellingen. De opsplitsing van de boe-
kingen per instelling vergemakkelijkt het werk 
en spreekt de houding van de overheid tegen 
die de boekingen van alle instellingen als één 
geheel wil zien. 
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3748 25/09/1818 181/22 - BG stuurt aan J. Sarens te Dender-
monde het uittreksel van de overdracht van 
de rente ten laste van Josse van den Brouk te 
Opwyck en de toestemming van de stad om 
tegen de erven op te treden. 

3749 28/09/1818 182/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring drie bestekken en algemene 
voorwaarden voor de verhuur van divers roe-
rend goed. Volgt een argumentering voor het 
schatten van de waarde van de gebouwen.

3750 30/09/1818 183/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Zwijnaarde, om met boswachter Bernard 
Claeys (wijk Baerlevelde) naar de omgewaai-
de bomen te gaan kijken te Drongen (Bies-
bosch) en op de hoeve van Lievin Goethals te 
Landegem en de waarde te schatten. 

3751 02/10/1818 184/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om aan Lievin de Mulder, landbou-
wer te Oosterzele, een uitgerooid bos (bois 
dérodé) voor 3 jaar in huur te geven om het in 
cultuur te brengen. 

3752 02/10/1818 185/22 - BG vraagt aan het Stadsbestuur 
toestemming om nog een artikel toe te voe-
gen aan de te verhuren goederen. Pierre de 
Paepe, huurt een tuin afhankelijk van het 
Wolleweversgodshuis. Hij is indien niet failliet, 
dan toch onvermogend. Bovendien heeft hij 
zonder toestemming de tuin onderverhuurd. 
BG heeft zijn huur opgezegd. 

3753 05/10/1818 186/22 - BG nodigt Lievin François de Mulder 
te Oosterzele (wijk Boukhaut) uit om de pacht-
overeenkomst voor het uytgeroyde bosch te 
komen ondertekenen. 

3754 10/10/1818 187/22 - BG schrijft aan Van Wambeke te 
Aalst dat de openbare verhuring plaats heeft 
in herberg St Maarten te Aalst. Hij moet nota-
ris de Buck uitnodigen voor het verlijden van 
de aktes. Over de ruil met Baudouin Steen-
haut heeft BG nog geen antwoord gekregen. 
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3755 10/10/1818 188/22 - BG schrijft aan Van Caneghem 
inspecteur te Myleghem dat de verhuring 
plaats heeft in herberg Sint Maarten te Aalst. 
Er is ook nodig een plannetje nodig voor de 
eigendommen gelegen te Scheldewindeke en 
Munte. 

3756 10/10/1818 189/22 - BG schrijft aan Blondel, vrederechter 
te Ninove, dat met Van Wambeke afgespro-
ken is pachter de Cooman 156,5 fl als vergoe-
ding te geven voor de schade door het turf-
steken op de weiden van zijn hof. Het bedrag 
mag afgehouden worden van de opbrengst 
van de turfstekerij. 

3757 12/10/1818 B190/22 - G antwoordt aan het stadsbestuur 
dat ze de huurder en het goed niet kennen. 
Het bevel om de gracht langs het goed ge-
huurd door de Drijver in het Berouw te ver-
plaatsen is vermoedelijk bestemd voor Welda-
digheid of de kerk van H. Kerst. 

3758 14/10/1818 191/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om haar advocaat, Massez, te 
mogen betalen. 

3759 14/10/1818 192/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
huurcontract met de Mulder te Oosterzele 
voor hun visa. 

3760 12/10/1818 193/22 - BG stuurt aan de gouverneur voor 
visa het overzicht van de uitgaven voor be-
hoeftige zwakzinnigen in het 3e trimester 
1818

3761 14/10/1818 195/22 - BG vraagt aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken om te statueren over de 
twee geüsurpeerde domeinen. 

3762 16/10/1818 196/22 - BG bevestigt aan de gouverneur de 
ontvangst van het advies van de referendaris 
eerste klasse commissaris van de liquida-
tie voor het Koninkrijk der Nederlanden te 
Parijs. (Op Achterkant verloop in Bijloke op 
19/9/1815)

3763 17/10/1818 197/22 – Brief van BG
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3764 17/10/1818 198/22 - BG meldt aan L. F de Mulder wijk 
Boekhaut te Oosterzele dat het stadsbestuur 
de pacht niet getekend heeft omdat hij geen 
borg heeft opgegeven. (Op Achterkant verloop 
in Bijloke op 22/9/1815)

3765 17/10/1818 199/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om in rechte op te treden tegen 
Charles de Schuyter, landbouwer te Zomer-
gem, die een niet gehypothekeerde rente op 
een kapitaal van 250 £ heeft uitstaan. (Op 
Achterkant verloop in Bijloke op 20/10/1815)

3766 19/10/1818 200/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten over haar slechte financiële toestand, de 
achterstallige bedragen die de overheid haar 
nog moet enz. 

3767 19/10/1818 201/22 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze blinde behoeftige jongeling uit Kruishoutem 
zullen opnemen. 

3768 22/10/1818 202/22 - BG schrijft aan de echtgenote van 
Louis Bernard van den Berghe te Gent dat zij 
voor de kosten voor zijn opvang in het zwak-
zinnigengesticht zal opdraaien als ze geen 
bewijs van behoeftigheid kan overleggen. De 
procureur des Konings heeft hem achterlijk 
verklaard. (Op Achterkant verloop in Bijloke 
op 28/09/1815)

3769 20/10/1818 203/22 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat de gouverneur haar een blinde 
behoeftige uit Kruishoutem stuurt voor gratis 
behandeling van zijn cataract. (Op Achterkant 
verloop in Bijloke op 23/09/1815)

3770 20/10/1818 204/22 - BG schrijft aan Kluyskens dat de 
gouverneur hem een blinde behoeftige uit 
Kruishoutem stuurt om zijn genezing van 
cataract te bewerkstelligen (Op Achterkant 
verloop in Bijloke op 25/09/1815)

3771 19/10/1818 205/22 - BG stuurt aan de burgemeester 
van Sint Gooricx Audenhove de affiches 
voor de verhuring van goederen te Aalst. 
(op Achterkant een mandaat van .. gulden  
L'ordonnateur-général de la commission .. 
mande à Mr J.B. Baguet, receveur .., de payer 
à … la somme de ..  )
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3772 22/10/1818 206/22 - BG vraagt aan de directeur van de 
directe belastingen om opnieuw de belas-
tingsaanslag te corrigeren zoals vorig jaar al 
is bekomen. (Op Achterkant verloop in Bijloke 
op 26/09/1815)

3773 22/10/1818 207/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
goedkeuring van het voorstel van de erven 
van Marie Jeanne Cocquyt, overleden te 
Gent, om de eeuwigdurende rente te hunnen 
laste terug te kopen. (Op Achterkant verloop 
in Bijloke op 27/09/1815)

3774 24/10/1818 208/22 - BG vraagt aan luitenant kolonel, 
commandant van het 34e bataljon te Kor-
trijk om van Jaques Bruggheman, militair, de 
onderhoudskosten voor het kind dat hij terug-
genomen heeft, te doen betalen. 

3775 24/10/1818 209/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om Anne Marie Smetryns uit 
Lede te mogen vervolgen. Ze is de rechtsop-
volgster van een rente tbv 650 fl erkend door 
Corneille Everaert. (Op Achterkant verloop in 
Bijloke op 30/09/1815)

3776 03/11/1818 210/22 - BG nodigt Meyer, Schauwen-
berge, Claeys & Delsande, Van Lerberghe, 
Hoogstoel, Van Rooten, Millecam–Cuignet, 
Vaernewyck, Moyard, Jean De Bie, C. Van 
Driessche, Wilson, B. De Meersman brouwers 
uit om te overleggen over hun offerte (Op 
Achterkant verloop in Bijloke op 3/02/1816)

3777 04/11/1818 211/22 - BG stuurt aan Sarens te Dendermon-
de een kopie van de nationale rente ten laste 
van Corneile Eraert en een toestemming van 
het stadsbestuur om Anne marie Smetryns te 
vervolgen. 

3778 06/11/1818 212/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur (ré-
gence) het budget 1819 in vijfvoud met be-
wijsstukken Binnenkort volgt in tweevoud de 
jaarrekening 1817.

3779 07/11/1818 213/22 - BG meldt aan de econoom van de 
Bijloke, Kulders, Oudemannen, Oudevrou-
wen, Rodelijvekens en Blauwe Meisjes waar 
ze zich moeten aanmelden voor bier: 1e kwa-
liteit bij Wilson op Sint Pieters, 2e kwaliteit bij 
Chr Van Driessche Sleepstraat.
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3780 09/11/1818 214/22 - BG geeft aan het stadsbestuur haar 
opmerkingen in verband met de nieuwe eisen 
(demandes) van de Gouverneur: de 2 zwak-
zinnigeninstellingen voldoen aan het gestelde 
doel op het stuk van veiligheid en die van de 
vrouwen zeker ook op het stuk van gezond-
heid, het aantal plaatsen; door toevoeging van 
een infirmerie en een meer uitgebreide stook-
plaats zou het perfect kunnen worden. Die 
van de mannen is ongezond en slecht ver-
lucht en herinnert al te zeer aan de primaire 
bestemming met name groot en ondergronds, 
ruime maar donkere en slecht verspreide 
zalen niets in vergelijking met de aangename, 
nette instelling voor vrouwen. Eigenlijk zou 
die moeten verhuizen. Op de tweede vraag 
kunnen we niet antwoorden omdat dit volledig 
afhangt van het stadsbestuur. Op de derde 
herhalen we dat de Alexianen al gediend 
hebben voor de opsluiting van zwakzinnigen, 
dat ze op een arm van de Leie ligt en door 
zijn uitgestrektheid dezelfde voordelen biedt 
als die voor vrouwen. De herinrichting zal wel 
kostbaar zijn. 

3781 10/11/1818 215/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur haar 
goedkeuring op het proces-verbaal van de 
huurtoewijzing.

3782 11/11/1818 216/22 - BG stuurt aan de commissie ter be-
strijding van de bedelarij haar kostenoverzicht 
voor het onderhoud van invalide bedelaars.

3783 12/11/1818 217/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
op het budget 1817 fl. 23255 stond voor het 
onderhoud van vondelingen en verlatenkinde-
ren. 1817 was een vreselijk jaar want wegens 
de levensduurte hebben veel voedstervaders 
de kinderen teruggestuurd. Dat leidde tot een 
uitgave van fl 26446,44. Dit bedrag is door 
provincie terugbetaald op 7189,57 na die de 
Minister van Binnenlandse Zaken toegewezen 
heeft op het gemeenschappelijk fonds van 
1815&1816. Ondanks onze verzoeken blijft dit 
onbetaald. Dit heeft als gevolg dat heel wat 
leveranciers nog steeds niet betaald werden, 
wat afbreuk doet aan het vertrouwen in ons. 
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3784 12/11/1818 218/22 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
het budget van 18000 fl voor brood totaal 
uitgeput is. Voor juli en augustus zijn ver-
scheidene leveranciers nog niet betaald. Ze 
zullen weigeren nog verder te leveren. Graag 
toestemming om te mogen betalen via een 
andere boekhoudpost. 

3785 14/11/1818 219/22 - BG bevestigt aan Van Wambeke 
te Aalst de ontvangst van de negen kaerten 
figuratif en de andere stukken. BG vraagt een 
afschrift van de registratie. 

3786 21/11/1818 220/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
huurcontract voor het gerooide bos te Ooster-
zele toegekend aan Lievin François de Mulder 
terug voor goedkeuring.

3787 21/11/1818 221/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
om een weesmeisje met een ongeneeslijk 
mondgezwel (chancre dans la bouche) dat 
tevergeefs pijnlijke operaties heeft ondergaan, 
te mogen onderbrengen bij de Zusters van 
Liefde @ 75 c per dag. Graag daarvoor een 
aangepast ruim bedrag op budget 1819.

3788 22/11/1818 222/22 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
op haar vraag hoe BG denkt de mandaten 
voor saldo van de leveringen aan het bureau 
van de vondelingen over 1817 te betalen. 

3789 23/11/1818 223/22 - BG nodigt den eerzaemen Lieven de 
Cnuyt(?) (Knuyt) tot Nazareth bij 't zwartegat 
uit op een vergadering "om te spreken over 
zaeken die Ue zijn regarderende, wij ver-
zoeken daer aen niet te manqueren. In welk 
betrouwen wij UE zijn groetende"

3790 23/11/1818 224/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van haar bestek en algemene 
voorwaarden voor de verkoop van verschei-
dene geïsoleerde en volwassen bomen op 
domein van BG te Scheldewindeke en Erem-
bodegem. 

3791 23/11/1818 225/22 - BG stuurt aan de ontvanger van BG 
de toestemming van het stadsbestuur om de 
broodleveranciers verder te betalen. 

3792 25/11/1818 226/22 - BG stuurt aan de ontvanger van BG 
een stadsbesluit waarbij alle ontvangsten ten 
gunste van hetzelfde boekjaar komen. 
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3793 25/11/1818 227/22 - BG vraagt aan Weldadigheid om de 
drie rentes voor het jaar 1818 tbv 337,00 f. te 
willen betalen. 

3794 28/11/1818 228/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten dat ze nog enkele rekeningen (mé-
moires) voor levering aan het bureau van de 
vondelingen over 1817 moet betalen. Het 
stadsbestuur weigert om die te betalen met de 
dagelijkse kasinkomsten.

3795 28/11/1818 229/22 - BG vraagt aan de graaf van Lens, lid 
van de eerste Kamer van de Algemene Staten 
(Stanten-Generaal), zijn bemiddeling bij de 
vorig jaar ingediende vraag tot inbezitstelling 
van geüsurpeerd goed tbv 100.000 fr. 

3796 30/11/1818 230/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, inlichtingen over een onderver-
huring door Lievin de Knuyt uit Nazareth aan 
Leonard van der Cruyssen. Er bestaat een 
twistpunt over de duur van de onderverhuring.

3797 30/11/1818 231/22 - BG meldt aan kanunnik Papeleu, 
directeur Rode Lijvekens dat de ongelukkige 
leerlingen mag overgedragen worden aan de 
Zusters van Liefde ten laste van Weldadig-
heid. Hij moet haar nieuwe kledij meegeven. 

3798 30/11/1818 232/22 - BG meldt aan douarière Mouriau, 
geboren de Wautier, te Gent dat men niet kan 
ingaan op haar nochtans voordelig voorstel tot 
verwerving/ruil van grond in het Klein Begijn-
hof. 

3799 01/12/1818 233/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring twee processen-verbaal van ver-
huring verleden voor notaris van Ghendt. 

3800 02/12/1818 234/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
op 7 sept gevraagde jaaroverzicht 1817. 

3801 02/12/1818 235/22 - BG stuurt aan de commissie ter be-
strijding van de bedelarij haar kostenoverzicht 
voor het onderhoud van invalide bedelaars.

3802 02/12/1818 236/22 - BG meldt aan J.F. Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem, dat de verkoop van 
de bomen te Scheldewindeke zal plaats heb-
ben op maandag 14. Voorts heeft BG beslo-
ten om te verkoop van de bomen te Maria 
Lierde voort te zetten. 
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3803 03/12/1818 237/22 - BG antwoordt aan Joannes Willems, 
landsman te Winkel, dat ze geresolveerd 
hebben te betalen "voor alle zijn pretentien tot 
laste onzer administratie de somme van 200 
fl … als te weten voor de stroy-dakken, voor 
pannen, … indemniteyt nourriture. … deze .. 
somme word gegeven in consideratie dat (hij) 
niet lang gejouisseert heeft van het object 't 
welk aenleudinge gegeven heeft tot het ver-
leenen den mondkost aen het werk-volk". Een 
vergoedenisse voor het vervangen van den 
dorsch-vloer is niet mogelijk.

3804 05/12/1818 238/22 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
ze de bouw van een slaapzaal in het Vrou-
wenzothuis stopzetten omdat de intekening 
(souscription) het niet gehaald heeft. BG 
wacht tot ze eigen fondsen heeft. Ondertus-
sen moeten sommige inschrijvers die contant 
betaalden, terugbetaald worden met name 
de Prins van Saksen-Weimar, Chs Cumber-
land, de Maure De Bandt, P. De DOnder, 
Hooghstoel, de Necker. 

3805 05/12/1818 239/22 - BG antwoordt aan de gedeputeerde 
staten in verband met de brief aan de Koning 
vanwege van Belle die geüsurpeerd goed 
heeft aangemeld. De eindeloze vertraging is 
het gevolg van het gebrek aan naarstigheid 
van de voorzitter van deze instelling. Zodra de 
Minister de bevinding van deze instelling heeft 
zal de beloning vastgelegd worden. 

3806 08/12/1818 240/22 - BG stuurt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, de goedgekeurde voor-
waarden voor de verkoop van bomen te 
Erembodegem. BG vraagt ook een kopie van 
"de prijzije van de stroy-daken van het hof tot 
Eychem gemaekt door Jan van Ghyseghem 
op 12 jan 1757". Hij moet de karte figurative 
nr. 49 terugzenden in verband met een ver-
pachting van het hof te Zonneghem. Hij moet 
melden wat "er haepert nopens de mangelin-
ge geproponeerd door Baudewijn Steenhaut". 
Te St Antelinckx zouden bij Francies de Meyer 
dertig bomen zijn gestolen door zekeren Sor-
gheloose. 
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3807 08/12/1818 241/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming tot de terugkoop van een eeu-
wigdurende rente in het bezit van Monique 
Van Severen, Groot-Begijnhof begijn, ten 
laste van de infirmerie aldaar. Het bedrag be-
loopt 30 livres de gros de change of  fr 180,00 
Hollands. 

3808 11/12/1818 243/22 - BG meldt aan Baudewijn Steenhaut 
landsman tot Oordeghem, dat de verwisse-
linge der partije land aan de goedkeuring van 
de magistraet zal worden voorgelegd. Joseph 
de Corte zal moeten opgezegd worden. 

3809 11/12/1818 244/22 - BG schrijft aan Joseph De Corte, 
landsman tot Oordegem dat zijn pacht op 
"kersavond" ten einde loopt. 

3810 11/12/1818 245/22 - BG schrijft aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, over een contributie avertis-
sement dat eigenlijk aan de pachters gestuurd 
had moeten worden. Voorts behandelen ze 
het probleem van de gevelde bomen op het 
goed van pachter Francies de Meyere te St 
Antelynckx en een zekere Sorgheloose die 
men zegt zijnen Schoonvader te zijn. 

3811 12/12/1818 246/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om de terugbetaling van een 
eeuwigdurende rente (van Van der Meiren 
zaliger ten gunste van de kerk van Machelen 
dd 1778 en door de Franse bezetter aan BG 
overgedragen per 15 prairial, an X) te mogen 
aanvaarden. Joseph Nachtergaele, bakker te 
Zulte is eigenaar geworden van het openbaar 
verkocht goed (metairie) te Zulte waarop deze 
rente rust en hij wil deze afkopen.

3812 15/12/1818 247/22 - BG antwoordt aan de Bruyne, advo-
caat te Gent, dat ze het aanbod van Jospeh 
de Bruyne uit Zulte aanvaarden en daartoe 
toestemming aan het stadsbestuur hebben 
gevraagd.
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3813 15/12/1818 248/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur of ze 
mogen ingaan op de vraag van de regent van 
de Kulders, die het aantal bedden wil verho-
gen om zo meer behoeftige, ongelukkige, bit-
terlijk wenende (éplorées) moeders te helpen. 
(Op achterkant formulier mandaat opdracht tot 
betaling)

3814 16/12/1818 249/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om 9 fl Hollands te mogen ont-
vangen voor de terugkoop van twee foncière 
rentes ten laste van Versmessen ? uit Gent 

3815 16/12/1818 250/22 - BG vraagt aan d'Aoust, ontvanger 
van de rentes te Parijs, rue N.D. de bonne-
nouvelle nr. 11, om nieuws over het uitblijven 
van inkomsten uit de renten.

3816 17/12/1818 251/22 - BG stuurt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, de procuratie voor de ver-
koop van bomen te Erembodegem. Voorts 
stuurt BG een staet van repartitie der onkos-
ten van de laetste verpachtingen. De pach-
ters moeten nog 138,12 f voor deze kosten. 
Daaruit moet Van Wambeke zo snel mogelijk 
9.7.4. courant "overtellen" tot het betaelen 
d'annoncen in de gazette, voyturen, transport 
der affichen. 

3817 17/12/1818 252/22 - BG vraagt aan de Bruyne, advo-
caat, om de terugbetaling ten doen omdat het 
stadsbestuur de terugbetaling door Nachter-
gaele uit Zulte heeft goedgekeurd.

3818 17/12/1818 253/22 - BG vraagt goedkeuring van de het 
Stadsbestuur van de vier bestekken en alg. 
voorwaarden voor de kap van hout in Naza-
reth, Wachtebeke, in 1819. 

3819 19/12/1818 254/22 - BG vraagt aan Van Wambeke om 
met Ceulenier te Appelterre af te spreken voor 
het vervolg van de zaak van de gekapte bo-
men te St Antelinckx. De genoemde Zorgelos 
woont blijkbaar te Aspelaere en niet in St A.

3820 21/12/1818 255/22 - BG meldt aan D'Aoust te Parijs dat 
Lammens terug is en hij de afrekening heeft 
overgelegd. De vorige brief vervalt dus. 
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3821 21/12/1818 256/22 - BG nodigt Pierre Minne, slager, 
Pierre de Bleye, Martin Deynoot, Gerard Van 
Melle, François Van Loos, Joseph Van Loo, 
Guillme Minne, uit om te spreken over de aan-
besteding van het vlees. 

3822 21/12/1818 257/22 - BG nodigt Lecler, griffier bij het vre-
degerecht van het arrondissement Noord te 
Gent, uit op een vergadering.

3823 22/12/1818 258/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en de alg. voorwaarden voor het ver-
pachten van een hoeve en andere goederen 
te Appelterre, Eychem, Oultre enz. 

3824 28/12/1818 259/22 - BG meldt aan het stadsbestuur dat P. 
Lammens directeur van de universiteitsbiblio-
theek is benoemd en stelt François van Brae-
kel voor als opvolger

3825 28/12/1818 260/22 - BG nodigt Pierre Minne, Pierre de 
Bleye, Gerard Van Melle, François Van Loo, 
Joseph Van Loo, slagers, uit om te spreken 
over de dienst van het vlees.

3826 28/12/1818 261/22 - BG schrijft aan de ontvanger van BG 
dat het stadsbestuur een bijkomende rekening 
voor boekjaar 1817 vraagt.

3827 29/12/1818 262/22 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze niet kunnen ingaan op de vraag van Godin, 
maréchaussée te Eke, die zijn moeder wenst 
opgenomen te zien. Ze is nog geen 70j en 
bovendien is het oudevrouwengesticht over-
bevolkt. 

3828 29/12/1818 263/22 - BG schrijft aan de economen dat het 
vlees zal geleverd worden door Gerard van 
Melle, Palingstraat (=Groene Briel) Rodelij-
vekens; Joseph van Loo, oude vest, Blauwe 
Meisjes; François van Loo, Brandstraat, Bij-
loke; Pierre de Bleye, Tichelrij, Kulders; Pierre 
Minnen Hoogstraat, St Antonius (m/v) 

3829 30/12/1818 264/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en de algemene voorwaarden voor 
de openbare verhuur van twee partijen bos 
te Evergem en Kluisen van minder dan 5 ha 
zodat die niet vallen onder het toezicht van de 
bosadministratie. 
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3830 31/12/1818 265/22 - BG antwoordt aan Baudewijn Steen-
haut, landsman te Oordegem, dat hij in geld 
tot honderd gulden zal moeten opleggen 
omdat de weerde van het land door Ue in 
wisselinge geproponeerd, niet voldoende is 
om tot dies d'autorisatie van het magistraat 
te bekomen. In het kader "van de partije land 
door UE in mangelinge gevraagt".

3831 31/12/1818 266/22 - BG schrijft aan Philippe van Damme, 
meester-metser te Gent, dat hij de belasting 
op deuren en ramen moet betalen op grond 
van de bepaling zijn huurcontract. Indien niet 
akkoord, mag hij zaterdag om 17.00 u naar de 
vergadering komen om zijn bezwaar te verde-
digen.

3832 04/01/18109 1/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om het 
bestek en de algemene voorwaarden voor de 
verhuur van BG goederen te Eychem (Aai-
gem) zo snel mogelijk te willen terugsturen, 
zodat het gepubliceerd kan worden.

3833 04/01/1819 2/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur - naar 
aanleiding van de imminente verspreiding 
van 900 omzendbrieven aan de BG pach-
ters - dat de pachters de gewoonte hebben 
om hun oogst zo laat mogelijk te verkopen 
om zo een redelijke prijs te kunnen halen; de 
meesten wachten tot Pasen, In Aalst doen ze 
dat pas in augustus. In andere kantons nog 
veel later. Als nu het besluit wordt doorgedrukt 
dat de met Kerstmis vervallen pacht vóór 24 
maart moet zijn betaald, niet-betalers vervolgd 
zullen worden en hun pacht van rechtswege 
beëindigd wordt, zal 3/4 van de pachters in 
de problemen komen. Als de omzendbrief nog 
voor de komende openbare verhuringen be-
kend raakt, dan zal BG het eerste slachtoffer 
van dit besluit worden. 

3834 05/01/1819 3/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur goed-
keuring van de twee bestekken en algemene 
voorwaarden voor de verkoop van kaphout te 
Drongen en volgroeide bomen te Zwijnaarde.
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3835 06/01/1819 4/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, enkele ontbrekende stukken in 
verband met de contributie op Massemen-
Westrem. Voorts mag hij Zorgheloose 62 fl 
laten betalen wegens het kappen en weiren 
van zeven abelen. BG heeft kennis genomen 
van de prijzije der stroye dakken van het hof 
t'Eychem en keuren de verkoop op Erembo-
degem goed. Hij krijgt toestemming voor de 
verkoop van 16 beuken te Aalst en Hofstade. 

3836 06/01/1819 5/24 - BG meldt aan de Ceuleneer, meier tot 
Appelterre, dat Zorgheloos de 2 omgewaaide 
abelen en de vijf andere op de berm met toe-
stemming heeft gekapt. BG dankt hem voor 
zijn bezorgdheid. 

3837 07/01/1819 6/24 - BG stuurt aan de Gouverneur de over-
zichten van de kosten voor behoeftige zwak-
zinnigen in het 4de kwartaal van 1818 ten 
laste van diverse gemeenten in de provincie.

3838 07/01/1819 7/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om in 
het BG budget 1819 de ontbrekende lijfrente 
voor weduwe Coppeneur tbv 283 Holl.  te 
willen opnemen sub Hfdstk VI.

3839 09/01/1819 8/24 - BG meldt aan J. van Hecke, ontvanger 
te Stekene, dat er zich iemand aangemeld 
heeft voor de aankoop van enkele bomen 
te Belcele gebruikt door Pieter Augustijn de 
Smedt

3840 11/01/1819 10/24 - BG schrijft aan Hennequin, kolonel 
directeur der 3e fortificatie, directie te Gent, 
dat het voormalig Capucijnerklooster op 
1/05/1817 voor 12 jaar in huur is gegeven aan 
het stadsbestuur.

3841 11/01/1819 11/24 - BG meldt aan van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, dat de verpachting van het hof te 
Eychem zal plaats hebben in de herberg de 
Sterre om 9 uur.

3842 12/01/1819 12/24 - BG schrijft aan J. Van der Linden te 
Zottegem dat er een mandaat te beschikking 
van de ontvanger van Grootenberge voor de 
contributie van 1818 klaar ligt. 
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3843 16/01/1819 13/24 - BG schrijft aan de Meulenaere, direc-
teur Blauwe Meisjes, dat tegen Pasen de 8 
jarige Christine Egosse, fa Laurent en Chris-
tine Le Jeune, zal worden opgenomen.

3844 16/01/1819 14/24 - BG vraagt aan Van der Linden te Zot-
tegem om inlichtingen over een partij meers 
van 132 roeden gelegen te Schendelbeke "op 
den Gaever" die lange tijd onbekend was aan 
B, wie het gras (gars) gekocht heeft en aan 
welk godshuis het toebehoorde.

3845 18/01/1819 15/24 - BG vraagt aan Delbaere, Burgstraat, 
inspecteur van de registratie en domeinen, 
en aan Delrée, inspecteur 2e divisie te St 
Niklaas, om het aandeel van BG in de  "amen-
des de police municipale, correctionnelle et 
rurales recouvrées par les bureaux de leur 
division" te willen storten. 

3846 18/01/1819 16/24 - BG stuurt aan VandeWalle, apotheker, 
Begijnengracht, het besluit van de commissie 
waarin hem toestemming gegeven wordt voor 
een aanbouw achter zijn twee huizen uitge-
vend op de gracht van het Begijnhofgodshuis.

3847 20/01/1819 17/24 - BG meldt aan de Gouverneur de 
ontvangst van een mandaat van 5412,50 fr 
voor het onderhoud van de vondelingen enz 
in 1818.

3848 20/01/1819 18/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
de washuisrekening voor het 4e kwartaal te 
willen betalen. Het budget van 3400  voor 
het wassen van het linnen is totaal opgebruikt. 

3849 20/01/1819 19/24 - BG schrijft aan Pieter Augustijn de 
Smedt te Belsele, wijk Aernautstraete, om zo 
snel mogelijk bij van Hecke te gaan voor een 
onderhoud. 

3850 21/01/1819 20/24 - BG stuurt aan de commissie ter be-
teugeling van de bedelarij het kostenoverzicht 
van dec. 1818 voor gebrekkige bedelaars. 
Met verzoek tot snelle betaling.

3851 21/01/1819 21/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur 5 
documenten in verband met een grondenruil 
voorgesteld door Baudouin Steenhaut uit 
Oordegem. 
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3852 25/01/1819 22/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur haar 
visa op het besluit van BG om van de Ghel-
linck de Wyngene de som van 54,16 fl Hol-
lands in ontvangst te nemen ter afkoop van 
twee rentes op twee van zijn huizen, het 
eerste in Onderbergen (rue de la vallée) en 
Volderstraat. 

3853 26/01/1819 23/24 - BG nodigt Rodrigues, ondervoorzitter, 
Papeleu, Triest, Kervijn en Vanden Hecke uit 
op een vergadering waar de burgemeester en 
enkele raadsleden vragen zullen stellen over 
het budget 1819.

3854 28/01/1819 24/24 - BG schrijft aan Sarens te Dender-
monde dat de Pottelsberghe, burgmeester 
van Lede, inlichtingen vraagt over weduwe 
Smetrijns met betrekking tot de rente en de 
hypotheek die hij van haar wil overnemen.

3855 28/01/1819 25/24 - BG vraagt aan J. de Poortere, zake-
nagent te Zottegem in het Egmontkasteel, 
om een mandaat van 14,07 fl (belastingen) te 
gaan betalen bij Droesbeque, ontvanger van 
Grootenberge. Hij moet de ontvanger mee-
delen dat hij in het vervolg zelf zijn geld moet 
komen afhalen aan de kas van BG en dat BG 
eigenlijk geen geld beschikbaar heeft voor 
dergelijke zaken. 

3856 28/01/1819 27/24 - BG meldt aan van Caneghem, in-
specteur te Myleghem, dat de ontvanger van 
Velzeke, Doesbeque uit Zottegem, BG be-
last op een goed te Rooborst uitgebaat door 
Plasman, wonende te Rooborst. Het goed en 
Plasman zijn onbekend bij BG. Vermoedelijk 
gaat het om een vergissing. In PS staat dat 
dito zich voordoet in Oosterzele. 

3857 29/01/1819 28/24 - BG schrijft aan van Wambeke, inspec-
teur, dat de drager van de brief, J Bte Philip-
pon, hen vertelt heeft dat Pierre Blondeel een 
stuk goed usurpeert gelegen te Wanzele en 
eigendom van BG en verhuurd aan Bernard 
de Groote en Charles Dhondt.  
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3858 30/01/1819 29/24 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat Joseph Claus uit Latem opgeno-
men mag worden ter behandeling van een 
oogaandoening. Weldadigheid van Latem zal 
1fr per dag betalen. 

3859 30/01/1819 30/24 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Latem dat de Bijloke op de hoogte is van de 
komst van Joseph Claus en de dagprijs 1 fr 
bedraagt. 

3860 30/01/1819 31/24 - BG vraagt aan het Stadsbestuur de 
toestemming om de nodige verbeteringswer-
ken uit te voeren in een bos te Kluizen. De 
houtkap levert er 600 fl op maar dit kan ver-
dubbelen na de nodige werken. 

3861 30/01/1819 32/24 - BG antwoordt aan Dr Joseph Greuser, 
geneesheer te Neu(ts)? bij Dusseldorf, dat 
BG geen weet heeft van een begunstiging 
in het testament van de markies van Lede. 
Deze markies blijkt zijn moeder als algemene 
legataris te hebben aangewezen. Deze dame 
heeft eveneens een testament gemaakt en de 
prins van Croy-Fort als erfgenaam aangeduid. 
Het testament van de Lede dateert van 1791 
en ligt bij notaris Du Tré (Cré) te Brussel. 
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3862 30/01/1819 33/24 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
BG van Antwerpen hen enkele vragen heeft 
gesteld over de dienst van de vondelingen en 
verlaten kinderen. BG heeft geschreven dat 
dergelijke kinderen slechts opgenomen wor-
den indien vergezeld van een proces-verbaal 
van de bevoegde amet betrekking totenaar. 
Dat het kind meteen bij een min geplaatst 
wordt @ 63 ct. per dag. Vervolgens gaat het 
bij een voedstervader op het platteland. Deze 
moet onbesproken zijn en de burgemeester 
moet een certificaat daarvan afleveren en 
controle uitoefenen. De betaalde vergoedin-
gen bedragen 82,80 1e jaar; 75,90 2e jaar; 
62,10;48,30 (4,5,6E jaar), 41,40; 34,50 (8 en 
9 jaar); 26,60; 20,70 (11 en 12e jaar) Deze 
pensioenen worden toegekend door de re-
gering evenals het bedrag van de inkleding 
(vêture). 28, 14, 17 (1, 2, 3 jaar) 22 (4j,5j,6j), 
33 (7j,8j,9j); 42 (10j,11j,12j) voor jongens en 
18 (4j,5j,6j), 25 (7j,8j,9j); 29 (10j,11j,12j) voor 
meisjes. Luiers zijn inbegrepen en de kledij 
wordt op kosten van BG gemaakt. De voed-
sters krijgen hun geld op overlegging van een 
verklaring van de burgemeester dat het kind 
leeft en goed (avec soin et humanité) behan-
deld wordt. Buiten de kledij en het pensioen 
krijgen de voedster een vergoeding van 18 
fr gedurende de eerste 9 maanden en na 12 
jaar een gratificatie van 50 fr. Daarna eindigen 
de vergoedingen, behalve voor gebrekkige en 
kreupele kinderen, die in verhouding tot het 
gebrek zelfs een hogere vergoeding krijgen 
ook na 12 j. Dit jaar zijn er 730 uitbestede 
kinderen, die ca 56.000 fr kosten, incl het loon 
van de bediende en kantoorkosten. 

3863 03/02/1819 34/24 - BG nodigt Jason, chirurg van de 
kleine godshuizen, uit op een vergadering. 



BG 53: Briefkopieën

3864 03/02/1819 35/24 - BG vraagt aan de Gouverneur dat 
hij bepaalt dat voortaan vondelingen slechts 
opgenomen worden als de juiste formaliteiten 
zijn vervuld. Van de drie kinderen uit Asper 
achtergelaten door J. Bte de Weeze en zijn 
vrouw, zijn er slechts twee opgenomen ver-
mits het derde reeds overleden was. Er was 
geen proces-verbaal bij, enkel een brief van 
de burgemeester en een kopie van een mach-
tiging van de koninklijk commissaris. 

3865 09/02/1819 37/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
Florentin de Baets geboortig van Drongen 
en 62 j. in het ouderlingen-gesticht wil opge-
nomen worden voor de rest van zijn leven. 
Isabelle Rore van Melle, weduwe Rohaert wo-
nende te Nevel, een onderhoudsgeld van 500 
fl wil betalen en evenveel het eerste jaar na 
opname. Verzoek tot goedkeuring. (in marge 
staat Joff de Baets, Couvent ter Steene, 
Groothof)

3866 09/02/1819 38/24 - BG schrijft aan Clemens de Clippel, 
landsman te Haeltert bij Ninove, dat ze hem 
de voorwaarden van het pachthof te Zonne-
gem zullen toesturen na registratie en goed-
keuring. Best neemt hij ondertussen contact 
op met de huidige gebruiker de Clercq. 

3867 10/02/1819 39/24 - BG schrijft aan Vanderweenen, notaris 
te Eeklo, over de herstelling van de wegen 
langs enkele van BG eigendommen. 

3868 10/02/1819 40/24 - BG schrijft aan de directeur van de 
registratie van domeinen te Gent over de en-
kele gronden ontdekt ten gunste van BG. De 
stukken zouden zo snel mogelijk naar de Min. 
van Binnenlandse Zaken moeten gaan, zodat 
er een beslissing kan volgen. 

3869 10/02/1819 41/24 - BG schrijft aan Laureyns Mechelynk, 
herbergier te Assenede, en Jan Dielman, 
landsman te Winkel, dat zij zonder toestem-
ming onderverhuurd hebben aan Francies 
Brake te Winkel van wie ze de huur nu per 
eind mei 1819 hebben opgezegd. Ze moeten 
de man laten verder huren tot 1820. 
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3870 11/02/1819 42/24 - BG meldt aan de Bock, notaris te Zaf-
felare, dat de goedkeuring van de verkoop 
van bomen en slaghout aan het stadsbestuur 
gevraagd moet worden zoals voorgeschreven.

3871 11/02/1819 43/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van de pachtovereenkomst met 
Clement de Clippel landbouwer te Haeltert. 

3872 11/02/1819 44/24 - BG schrijft aan de Min. van Buiten-
landse Zaken te Brussel over de mogelijkhe-
den om de Oostenrijkse regering te overtui-
gen dat de godshuizen ononderbroken zijn 
blijven bestaan en stelt onder andere een 
enquête ter plaatse met een Oostenrijkse 
delegatie voor.

3873 12/02/1819 45/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
overzicht van al haar onroerend goed in Gent. 

3874 13/02/1819 46/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
maatregelen om Sophie Everaert in de Rode-
lijvekens, met epilepsie (mal caduc) bezocht, 
over te laten brengen als ongeneeslijke naar 
de Zusters van Liefde ten laste van Weldadig-
heid.

3875 13/02/1819 47/24 - BG stuurt aan de Gouverneur in vier-
voud het budget 1819 voor de vondelingen. 
Het verslag van de uitgaven anno 1818 volgt 
later.

3876 15/02/1819 48/24 - BG vraagt aan het Stadsbestuur de 
goedkeuring van de processen-verbaal van 
zes verkopen van hout en kaphout in de 
gemeenten Evergem, Waarschoot, Nazareth, 
Kluizen. 

3877 16/02/1819 49/24 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, om een nieuwe expertise op te 
stellen waarin de jaaropbrengst van de met 
Verbiest te ruilen stukken grond te vermelden. 

3878 16/02/1819 50/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, het bestek en algemene voor-
waarden om die te voegen bij het proces-ver-
baal dat aan het stadsbestuur moet worden 
overgelegd.  
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3879 16/02/1819 51/24 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke, ontvangers te Stekene, dat ze goed-
keuring geven aan de verkoop van 8 wilgen 
aan pachter Pr. Augustijn de Smet en Stauwe 
te Belcele. De verkoop van de eiken op dito 
plaats kunnen ze niet goedkeuren. Hun klacht 
over de te lage verloning is terecht en ze krij-
gen voortaan 1% op de netto opbrengst van 
verkopingen. 

3880 17/02/1819 52/24 - BG meldt aan Bekaert, notaris te 
Zwijnaarde, dat in het proces-verbaal van de 
twee verkopingen van hout fouten staan: 'een 
erreur in d'additie van frs 4,53 en in de andere 
een van eenen centiem'. 

3881 18/02/1819 53/24 - BG meldt aan de directeur van Rode-
lijvekens dat het stadsbestuur toestemming 
geeft om de betrokken leerlinge naar de Zus-
ters van Liefde te laten vertrekken. 

3882 18/02/1819 54/24 - BG stuurt aan de commissie voor de 
beteugeling van de bedelarij het verslag van 
de uitgaven voor het onderhoud van de ge-
brekkige bedelaars. 

3883 18/02/1819 55/24 - BG stuurt aan Van der Waenen, 
notaris te Eeklo, het proces-verbaal van de 
verkoop van bomen te Waerschoot en goed-
gekeurd door het Stadsbestuur. Het andere 
proces-verbaal in verband met de verkoop 
van bomen te Kluizen is niet goedgekeurd 
wegens een fout van 100 fr. 

3884 18/02/1819 57/24 - BG stuurt aan Beernaert, griffier te 
Evergem, voor registratie het door het stads-
bestuur goedgekeurde proces-verbaal van de 
verkoop van slaghout 

3885 20/02/1819 58/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring het proces-verbaal van de ver-
koop van hout te Wachtebeke.

3886 20/02/1819 59/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring de pachtovereenkomst met 
Marie Isabelle van Wonterghem, begijn in 
het klein begijnhof, in verband met een huis 
aldaar dat door het overlijden van de vrucht-
gebruikers aan BG is toegevallen. 
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3887 23/02/1819 60/24 - BG vraagt Van Damme, meester-met-
ser te Gent, om zijn fonciere contributie en de 
belastingen op deuren en ramen te betalen. 
Hij wordt op de vergadering van 26/02 ver-
wacht om uitleg te geven. Zijn huur kan opge-
zegd worden.

3888 23/02/1819 61/24 - BG nodigt Jacques van Lokeren uit 
om uitleg te geven over de onbetaald geble-
ven fonciere belasting op zijn gehuurde wo-
ning. 

3889 24/02/1819 61/24 - BG geeft aan Van Caneghem, inspec-
teur te Myleghem, instructies over de verkoop 
van bomen en kapthout te Scheldewindeke 
(op ACHTERKANT Aertsele pacht aan Augus-
tin Pieters 1808-1817)

3890 23/02/1819 62/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om een nieuwe akte (titre) te 
laten maken voor een door Josse François 
de Meersman overgenomen rente. De oor-
spronkelijke rente komt van Monique de Baets 
opgenomen in de infirmerie van het Groot Be-
gijnhof ten last van Pierre De Vos, landbouwer 
te Waarschoot. 

3891 24/02/1819 63/24 - BG vraagt aan Van Caneghem no-
taris te Oosterzele, om zo snel mogelijk het 
proces-verbaal van de komende verkoop van 
kaphout in het bos genaamd Begijnebos op te 
sturen. 

3892 24/02/1819 64/24 - BG schrijft aan Baudewijn Steenhaut, 
landsman te Oordegem, dat de grondruil 
(mangelinge) is toegestaan en dat hij moet 
bewijzen voorleggen dat de grond vrij is van 
hypotheken en andere lasten. 

3893 24/02/1819 65/24 - BG vraagt aan Van Acker, gezworen 
landmeter te Winkel, om alle plannen, figura-
tieve kaarten die hij gemaakt heeft, aan Albert 
Matthys, drager van deze, te overhandigen. 

3894 25/02/1819 66/24 - BG stuurt aan Van der Weenen, nota-
ris te Eeklo, het goedgekeurde proces-verbaal 
van de verkoop van hout op 19/01 met het 
verzoek dit te laten registreren. (Op ACH-
TERKANT St Antelyncks pacht aan Lievin De 
Meyere an 13-an 19)
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3895 26/02/1819 68/24 - BG stuurt aan de gedeputeerde Sta-
ten een overzicht van de ontdekte goederen 
met het verzoek de toewijzing zo snel moge-
lijk af te doen en BG in het bezit te stellen van 
deze goederen. (Op ACHTERKANT verhuur 
van 22/12/1807 te Nazareth 22 namen en 
bedragen.) 

3896 27/02/1819 69/24 - BG schrijft aan de directeuren van 
Rodelijvekens, Blauwemeisjes, Economen 
van Bijloke, ouderlingengestichten, Kulders, 
dat het stadsbestuur personen zal sturen die 
de beenderen van het vlees zullen komen 
ophalen bestemd voor de gevangenis. Alle 
voedingsstoffen mag men zoals voorheen uit 
deze beenderen blijven halen. (Op ACHTER-
KANT pacht te Bassevelde aan Isidor Fran-
çois Willems van 1807-1813)

3897 27/02/1819 70/24 - BG schrijft aan het stadsbe-
stuur dat ze de godshuizen (zie map 24/
nr.69/1819/27/02) gemeld heeft dat ze de 
beenderen moeten bewaren voor de ophalers 
van het Rasphuis. (Op ACHTERKANT pacht 
te Assenede aan Pierre Cornile Sabo en 
Josse De Wevere van an XIII – XIX)

3898 27/02/1819 71/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
Weldadigheid aan te sporen de vereiste 
toestemming te sturen aan de Zusters van 
Liefde die Sophie Everaert geweigerd hebben 
omdat Weldadigheid dat niet gemeld had aan 
de zusters. (Op ACHTERKANT Bassevelde 
Bekxken land beplant met eiken naast de 
weg). 

3899 02/03/1819 72/24 - BG drukt bij Bonaventure de Clercq, 
meier te Zonnegem, haar verwondering uit 
over het gerucht dat hij zich wil verzetten te-
gen deze pacht. 

3900 02/03/1819 73/24 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten toestemming om Weldadigheid van 
Oosterzele voor de rechtbank te dagen we-
gens het niet-betalen gedurende 8 jaar van 
de onderhoudskosten van Constantin Van 
Durme. (Op ACHTERKANT pacht te Kluizen 
nabij Rieme pacht aan Pierre Nieuwenhuyse 
van an XIII-XIX)
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3901 03/03/1819 74/24 - (Op ACHTERKANT pacht te Kruishou-
tem aan Benoit van Neenens (?) van 1807-
1813).

3902 03/03/1819 75/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
proces-verbaal van toewijzing van openbaar 
verpachte goederen te Ninove (Op ACHTER-
KANT pacht te Nazareth aan Alexandre van 
Maerke van an XIII-XIX)

3903 03/06/1819 76/24 - BG schrijft aan C. Joos, notaris en se-
cretaris van de gemeente Waarschoot, dat de 
akte mag opgemaakt worden in verband met 
het voorstel van Josse François de Meersman 
met betrekking tot hypotheek voor de rente 
ten gunste van juffrouw De Baets. (Op ACH-
TERKANT pacht te St Pieters Aaigem buiten 
de Kortrijksepoort aan Charles Joseph de 
Meyer van an XIV–XX)

3904 04/03/1819 77/24 - BG vraagt aan Roegiers, syndic pro-
visoire van het failliet van Charles Van Dries-
sche te Gent, wanneer de levering van bier 
door Van Driesche zal stoppen. De Meyere 
en van Schauwenberghe, brouwers, hebben 
aanvaard de bierleveringen voort te zetten. 
(Op ACHTERKANT pacht te Bassevelde, wijk 
Dood hoeck aan weduwe François Gilles van 
an XIII-XIX)

3905 04/03/1819 78/24 - BG schrijft aan Leirens (zoon van 
Engelbert) burgemeester van Massemen-
Westrem bij Wetteren dat ze al jaren te veel 
foncière belasting betalen. Wil hij dit onder-
zoeken. (Op ACHTERKANT nr. 44 pacht te 
Sleidinge in verband met boomaanplant pépi-
nière in regie (vervolg van vorig)

3906 05/03/1819 79/24 - BG vraagt aan van Wambeke, inspec-
teur landgoederen te Aalst, om het goedge-
keurde proces-verbaal aan de notaris voor 
registratie te sturen, in marge van de lijst een 
schatting van de jaarpacht te vermelden, aan 
Antoine Matthijs, molenaar te Hofstade te 
melden dat het kappen van de 13 beuken en 
een eik tegen een jaarlijkse vergoeding van 
10 in plaats van 7 zal gebeuren. 
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3907 05/03/1819 80/24 - BG geeft aan het Stadsbestuur toe-
lichting bij de opmerking die Kervijn in de 
budgetcommissie heeft gemaakt in verband 
met de vermelde inkomsten uit het octrooi (Op 
ACHTERKANT staat kas per 26/02/1819)

3908 06/03/1819 81/24 - BG geeft aan De Meulenaere, direc-
teur Blauwe Meisjes, dat hij bij Delebecque 
vier stuks blauw laken mag aankopen voor 
het maken van kledij. (Op ACHTERKANT 
pacht te Kluizen nabij Rieme aan Lievin Ever-
aert van an XIII-XIX)

3909 06/03/1819 82/24 - BG vraagt aan baron du Roisin in-
specteur waters en bossen, het vereiste cer-
tificaat om de voorgenomen werken in twee 
bossen niet ver van de kerk van Kluizen (Peir-
denbosch) uit te voeren. (Op ACHTERKANT 
pacht te Kluizen nabij Rieme aan George 
Frans Haemerlinck en Lievin Gendbrugghe 
van an XIII-XIX)

3910 06/03/1819 83/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, nota-
ris te Eeklo, om bij de Garde Général te Eeklo 
te interveniëren opdat het certificaat aan-
gevraagd door BG via baron du Roisin zou 
goedgekeurd worden. 'In onze brief spraken 
wij van "werken" om niet te moeten schrijven 
"déroder"'. (Op ACHTERKANT pacht te Eke 
aan Pierre Joos van 1806-1812 Hij heeft daar 
een kleine hoeve gebouwd en bomen geplant)

3911 06/03/1819 84/24 - BG meldt aan de gouverneur dat Pe-
tronille Schoots, dochter van Jean te Destel-
bergen, opgenomen is in het zwakzinnigen-
instituut. Bijgevoegd kopie van besluit van de 
procureur des Konings in verband met haar 
voorlopige opname in godshuis nr. 8 (Zotte-
poort) (Op ACHTERKANT pacht te Nazareth 
nr. 25 pacht aan JB Cnudde et Joseph van 
der linden van 1807-1813)

3912 08/03/1819 85/24 - BG vraagt aan Blondeel, vrederechter 
te Ninove, om enkele geïsoleerde goederen 
rond Ninove te selecteren die BG in aanmer-
king zou kunnen nemen om te verkopen. BG 
heeft een grote som geld nodig. (Op ACH-
TERKANT nr. 9 pacht te Deurle aan Jacques 
Huys van an XII-XVIII)
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3913 08/03/1819 86/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
het toegestuurde besluit goed te keuren 
waarbij Weldadigheid en BG samen de Berg 
van Barmhartigheid verwerven. (Op ACHTER-
KANT nr. 6 pacht te Kalken straat Bolting aan 
Frans de Wilde (wijk Sauwerstraete) van an 
XIV-XX)

3914 08/03/1819 87/24 - BG vraagt aan Van Hecke Stekene, 
Van Wambeke Aalst, Van Caneghem Mijle-
gem, Albert Matthijs Evergem ter donckt, Van 
der Weenen Eeklo, JB Bekaert Zwijnaarde om 
uit te kijken naar geschikte partijen grond die 
verkocht zouden kunnen worden.

3915 09/03/1819 88/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring het proces-verbaal en de kosten-
staat van de verkoop van kaphout te Schelde-
windeke. (Op ACHTERKANT nr. 10 pacht te 
Eke aan François Bekaert en Bernard Versti-
chel)

3916 10/03/1819 89/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur over 
het besluit van de koning dat de achterstallige 
bedragen (1811-1814) voor het onderhoud 
van de vondelingen moet worden uitbetaald. 
(4 pp)

3917 10/03/1819 90/24 - BG stuurt aan de commissie voor de 
beteugeling van Bedelarij het kostenoverzicht 
voor de behandeling van gebrekkige bede-
laars (Op ACHTERKANT pacht te Denderhou-
tem aan Jospeh van Hecke van an XIII-XIX) 
tegen 1306 fr:12ct/£120ct/ en zes zakken 
aardappelen. )

3918 11/03/1819 91/24 - BG vraagt aan Colpaert te Zelzate om 
onmiddellijk het bedrag van de wilgen (walge 
boomen?) en tronken te betalen. (Op ACH-
TERKANT nr. 26 pacht te Nazareth bos en 
heide aan Jean Auweghem van an XIII-XIX)
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3919 12/03/1819 92/24 - BG dankt de gouverneur voor de toe-
zending van het mandaat ter afdoening van 
de achterstallige betalingen op onderhouds-
kosten voor vondelingen voor 1815 en vraagt 
om voortaan de mandaten op naam van de 
ontvanger te willen zetten omdat ze anders 
kosten moeten betalen voor een speciale 
gezegelde volmacht. (Op ACHTERKANT nr. 
48 pacht te Lovendegem aan Jean Frans Van 
Vooren van an XIII-XIX)

3920 13/03/1819 93/24 - BG stuurt aan van Caneghem, nota-
ris te Oosterzele, het proces-verbaal van de 
houtverkoop te Scheldewindeke terug met het 
oog op registratie. (Op ACHTERKANT pacht 
te Gent, op den Meuleputte in den acker 
(Coupure Meulengat) naast de molen aan 
Joseph Mouton van 1808-1814)

3921 15/03/1819 94/24 - BG vraagt aan Van Wambeke Aalst en 
Van Caneghem Myleghem om zo snel moge-
lijk de bossen, oude bomen die dit jaar kap-
baar zijn, te willen opgeven. (Op ACHTER-
KANT pacht in regie te Grootenberghe van 
bos gelegen aan de voet van de berg waarop 
de kerk van Grotenberge bij Bryveld staat. 

3922 15/03/1819 95/24 - BG antwoordt aan graaf François de 
Lichtervelde te Gent dat zijn aanbeveling van 
François Dusslier, 11 jaar, aanvaard wordt en 
deze in vervanging van Lievin Maes uittre-
dend, in de Kulders kan worden opgenomen 
(Op ACHTERKANT pacht teNazareth pacht 
van bos en heide aan Jean Vertriest van an 
XIII-XIX)

3923 15/03/1819 96/24 - BG stuurt ter info aan de ontvanger 
van BG het besluit van het stadsbestuur in 
verband met de vaststelling van inkomsten en 
uitgaven over het lopende jaar en een kopie 
van het budget met betrekking tot het budget. 
(Op ACHTERKANT pacht te Gent, Byloke 
buyten, Nederbijloke achter hospitaal ener-
zijds naast fortificatie en anderzijds de Lieve 
aan Pierre Goemaes van an XIV-XX)
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3924 15/03/1819 97/24 - BG maakt bij het Stadsbestuur een 
algemene bemerking bij het budget en manier 
van boeken. Voorts vermeldt BG enkele cijfers 
over het aantal verblijven per dag in de Bijloke 
(53275 in 1816, 77862 in 1817 en 82226 in 
1818 wat voor dat jaar = 226 zieken per dag. 
Vandaag zijn er dat 228. Wat de Oudemannen 
betreft: 42218 dagen in 1816, 45607 in 1817, 
49897 in 1818. Oudevrouwen: 59164 in 1816, 
60054 in 1817, 71618 in 1818.

3925 16/03/1819 98/24 - BG schrijft aan het Stadsbestuur dat 
op haar vergadering de burgemeester aan BG 
een brief heeft voorgelezen over de afdoening 
van de schulden van de oude Bergen van 
Barmhartigheid te Brussel en de verkoop van 
de gebouwen in Gent. BG is nu bezig met het 
verzamelen van inlichtingen over de gunstigst 
verkoopbare goederen van BG. Graag kreeg 
ze daarvoor de toestemming tot openbare 
verkoop om voldoende geld te verzamelen 
voor de gemeenschappelijke aankoop van de 
Berg en terugbetaling van de panden en over-
name van de inboedel. (Op ACHTERKANT 
pacht te Wachtebeke aan JB Martens van an 
XIII-XIX)

3926 17/03/1819 99/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur twee 
huurcontracten voor een huisje in het Groot 
en één in het Klein begijnhof voor goedkeu-
ring. Ze vermelden dat ze nog nooit verlies 
geleden hebben op de verhuringen vermits 
de grootjuffrouwen hen altijd zeer solvabele 
personen hebben voorgesteld. (Op ACHTER-
KANT pacht te Wachtebeke aan Jacques Van 
Laere voor an XIII-XIX alles doorstreept) 

3927 17/03/1819 100/24 - BG antwoordt aan Blondel, vrede-
rechter te Ninove, dat ze hem een lijst sturen 
met de gronden die BG interessant vindt om 
te verkopen waarop hij zijn opmerkingen mag 
maken. In verband met de Cooman moet 
deze met de nieuwe pachter overeenkomen 
en een waardering van de bemesting en 
andere voorwerpen laten opmaken op zijn 
kosten; (Op ACHTERKANT nr. 5 pacht te 
Bouchaute aan Pierre Doens van an XIII-XIX). 
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3928 18/03/1819 101/24 - BG antwoordt aan de Gouverneur 
dat de Cock uit Baaigem niet gratis kan wor-
den opgenomen in het zwakzinnigengesticht 
zonder de toestemming van het Gentse stads-
bestuur. BG krijgt enkel geld voor de Gentse 
zwakzinnigen. (Op ACHTERKANT nr. 49 
pacht te Wachtebeke aan François Missegers 
voor an XIII-XIX).

3929 19/03/1819 102/24 - BG vraagt de Ceulenaer, meier van 
Appelterre, om te interveniëren in de prijzije 
tussen de Cooman te Aaigem en de nieuwe 
pachter Adriaen Vergalle. (Op ACHTERKANT 
deel van een kastoestand, linkerdeel)

3930 19/03/1819 103/24 - BG schrijft aan J. C. de Mey, ontvan-
ger te Wachtebeke dat hij hen een uittreksel 
uit de 'matrice de role' van de gemeente Win-
kel moet bezorgen. (Op ACHTERKANT pacht 
te Denderhautem aan Jean Bte De Bruyne te 
Kesken voor an XIII-XIX. 

3931 19/03/1819 104/24 - BG bedankt G. Van Wambeke te 
Aalst 'voor de staet van landen welke geiso-
leert liggen en met voordeel zouden konnen 
verkogt worden'. (Op ACHTERKANT nr. 11 
pacht Denderhautem aan Jean Schollaert 
voor an XIII-XIX).

3932 22/03/1819 105/24 - BG schrijft aan de graaf van Lens 
burgemeester van Gent over de achterstallige 
bedragen voor het onderhoud van vondelin-
gen. 

3933 22/03/1819 106/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
twee bossen (Peerdenbosch) te Kluizen te 
mogen rooien en om te vormen tot landbouw-
grond. De huidige opbrengst is belachelijk 
laag.

3934 27/03/1819 107/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
aantal documenten en kaarten in verband 
met de door Adrien Verbiest voorgestelde 
grondruil te Sint Denijs. (Op ACHTERKANT 8 
regeltjes schrijfoefening in minuscuul schrift)
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3935 27/03/1819 108/24 - BG dankt P. Blondel te Ninove voor 
zijn terechte opmerkingen in verband met het 
besluit van de Koning over de turfstekerijen. 
(op einde loftuitingen op Blondels goede in-
borst en inzet voor den arme). (Op ACHTER-
KANT nr. 12 Denderhautem pacht aan Felix 
De Schuyter voor an XIV–XX).

3936 27/03/1819 109/24 - BG vraagt Van Caneghem, inspec-
teur te Myleghem, om zo snel mogelijk naar 
Velzeke te gaan en daar de bomen en stam-
men te onderzoeken die in volle wasdom 
zouden zijn. (Op ACHTERKANT pacht te 
Denderhautem aan Pierre Frans Praet voor 
1807-1813). 

3937 29/03/1819 110/24 - BG vraagt aan de Gouverneur het 
ontbrekende document bij zijn brief van 27/03. 
(Op ACHTERKANT in regie elzenbos)

3938 30/03/1819 111/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten dat op 27/03/1817 zij toestemming 
hebben gegeven tot de uitbating van een 
turfstekerij te Aaigem (Eychem) waarvan de 
opbrengst moet dienen voor de uitdoving van 
eeuwige schulden. Deze exploitatie heeft niet 
veel opgebracht. Toch zou ze voortgezet moe-
ten worden. 

3939 31/03/1819 112/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
originele huurovereenkomst voor de kapel en 
twee aangrenzende ruimtes (places) in het 
gewezen Capucijnenklooster, gesloten tussen 
BG en het Ministerie van Defensie. (Op ACH-
TERKANT pacht te Erwetegem aan Philippe 
van der Massen voor an XIII-XIX.

3940 31/03/1819 113/24 - BG beklaagt zich bij de Min. Bin-
nenlandse Zaken over de slechte financiële 
situatie van BG oa voor het onderhoud van de 
vondelingen. ( Op ACHTERKANT nr. 13 pacht 
te Denderhautem aan Cornille Backaert voor 
an XIV-XX).
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3941 03/04/1819 114/24 - BG vraagt aan het Stadsbestuur om 
de meersen achter de Bijloke droog te trek-
ken. BG’s pachters zijn boos. In het ancien 
regime werden tegen half-maart ten gun-
ste van de meersen en lage gronden (bas 
fonds) rondom te stad drie schotbalken aan 
de sluis bij de Rodetorenbrug opgehaald. 
(Op ACHTERKANT pacht te Maldegem van 
bos, grond, heide en weiden gelegen naast 
Hoelem (Oedelem?) aan Pierre D'Hoore en 
Jacqs Van Doorne voor an XIII-XIX. 

3942 03/04/1819 115/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur 
twee bestekken en voorwaarden en plan-
nen voor 1) herbouwen en vergroten van de 
stookplaats in het vrouwenzothuis 2) maken 
van verscheidene deuren en kruisramen in 
de afdeling gewonden van de Bijloke. (Op 
ACHTERKANT pacht in regie Lotenhulle bos 
genaamd het Spikelboort)

3943 03/04/1819 116/24 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteur waters en bossen, het overzicht van 
de in 1820 geplande houtkap en het voorstel 
voor een bijzondere kap te Wetteren. (Op 
ACHTERKANT pacht te Elst, Michelsbeke 
en Blasius Boekel aan Benoit De Bock voor 
1807-1813).

3944 03/04/1819 117/24 - BG antwoordt aan BG van Dender-
monde dat de burgemeester altijd voorzitter 
is van de commissie van BG en Weldadig-
heid en zijn stem bij staking van stemmen 
doorslaggevend is. (Op ACHTERKANT nr. 18 
Lotenhulle pacht van grond en bos te Keyser-
staeken in regie).

3945 05/04/1819 119/24 - BG vraagt aan Blondel om zoals 
voorgeschreven met de plaatselijke burge-
meester in casu die van Appelterre-Aaigem 
af te spreken hoe het nu verder moet met 
de turfstekerij. (Op ACHTERKANT pacht te 
Wachtebeke aan Jacques Mussche van 1806-
1812) 
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3946 05/04/1819 120/24 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Appelterre Aaigem de toestemming om bij de 
hogere overheid toelating te krijgen tot verde-
re uitbating van de turfstekerij die in 1817 en 
1818 niet veel heeft opgebracht omdat men 
enkel sonderingen gedaan heeft ter bepaling 
van de dikte van de lagen. (Op ACHTER-
KANT pacht te Nazareth op Goed ter Linde 
aan …) 

3947 05/04/1819 121/24 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
overzicht van het onderhoud van de behoef-
tige zwakzinnigen ten laste van verscheidene 
gemeenten. De prijs is met 5ct verlaagd. (Op 
ACHTERKANT pacht te Wachtebeke aan 
Jacques Missegers voor an XIII-XIX)

3948 06/04/1819 122/24 - BG geeft omstandige uitleg aan de 
Gouverneur over de problemen bij de vernieu-
wing van de pacht van de hoeve van Bona-
venture de Clercq te Zonnegem. (drie vellen) 
(Op ACHTERKANTEN pacht te Merelbeke 
aan Lieven Martens en Adrien Frans Averbeke 
van an XIV – XX. Pacht te Maria Lierde den 
Gayveyver aan Catherine ?? weduwe Frans 
Cosijns van an XIII-XIX. Pacht te Wachtebeke 
aan Michel Craeynest van 1806-1812)

3949 07/04/1819 123/24 - BG stuurt aan de commissie ter be-
teugeling van de bedelarij het kostenoverzicht 
voor gebrekkige bedelaars voor maart 1819. 
(Op ACHTERKANT pacht te Leeuwergem te 
Hoeg Cauter aan Jbte Vandermeuelen voor 
an XIII-XIX.)

3950 07/04/1819 124/24 - BG stuurt aan de ontvanger van de 
commissie een kopie van de brief van het 
stadsbestuur met betrekking tot de boekhou-
ding, waaraan de ontvanger zich strikt moet 
houden. (Op ACHTERKANT nr. 50 pacht te 
Wachtebeke aan Pierre Dauwe voor an XIII-
XVIII) 

3951 07/04/1819 125/24 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
kostenoverzicht voor de vondelingen boekjaar 
1818.
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3952 07/04/1819 126/24 - BG bevestigt aan de Sint Sebasti-
aansschuttergilde de ontvangst van de opzeg-
ging van een deel van de huur van het Bijlo-
kebeluik als oefenveld. (Op ACHTERKANT 
pacht te Wachtebeke aan Jacques van Waes 
voor an XIII-XIX).

3953 09/04/1819 127/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur dat 
ze de gedeputeerde staten zouden willen 
verzoeken om de kosten van het onderhoud 
van de Cock uit Baaigem in het zwakzinni-
gengesticht te willen betalen aangezien de 
gemeente Baaigem als bankroet kan worden 
aangezien. 

3954 09/04/1819 128/24 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
ingevolge de verschillende brieven aan de 
economen van de godshuizen met betrekking 
tot het opstellen van een lijst met alle kapel-
len en annexen en de toelating tot de beoe-
fening van de eredienst in de instellingen van 
BG. De lijst bevat 13 godshuizen die door de 
Franse bezetter zijn goedgekeurd. Kopie van 
de brief van de bisschop dd 6 vendémiaire an 
XIII in verband met deze toestemming. Er zijn 
evenwel twee instellingen vergeten, namelijk 
die waar zwakzinnigen zijn opgenomen. De 
dienst is er tijdelijk opgeschort, maar zou ook 
de vernieuwde toestemming moeten krijgen. 
(Op ACHTERKANT pacht te Nazareth aan 
Bernard van der Stichel voor an XIII-XIX). 

3955 10/04/1819 129/24 - BG schrijft aan Pilloy, politiecom-
missaris 3e wijk, dat ze aan het stadsbestuur 
de nodige inlichtingen hebben verstrekt over 
de toegelaten kapellen. (Op ACHTERKANT 
pacht te Nazareth van land, weide, bos, heide 
en boomgaard genaamd vrouw-truynenhof 
aan Jbte Van der Stichel van 1807-1813).

3956 10/04/1819 130/24 - BG stuurt aan de Gouverneur ko-
pie van de twee stukken in verband met het 
opnemen van Constantin Van Durme in het 
oudemannengesticht ten laste van Weldadig-
heid van Oosterzele. (Op ACHTERKANT nr. 
24 pacht te Nazareth aan Bernard Van der 
Stichel van 1806-1812)
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3957 13/04/1819 131/24 - BG schrijft aan het Stadbestuur dat 
ze geen kandidaat in de godshuizen gevon-
den hebben om bij de Zeemacht te gaan. (Op 
ACHTERKANT pacht te Nazareth aan Augus-
tin Verleye, onderhuurder Martin De Pauw van 
an XIII-XIX).

3958 13/04/1819 132/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
om de toegang tot een stuk land gehuurd 
door Jean François de Rudder te herstellen 
als gevolg van de werken aan de wandeling 
leidende naar het Palinghuis buiten de Brugse 
poort. (Op ACHTERKANT pacht te Merendree 
genaamd Potters Bulck aan Joseph Wykaert 
te Maria Kerke Brugge van 1807-1813)

3959 14/04/1819 133/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om Van Wambeke, inspecteur te 
Aalst, 100 fl Hollands meer per jaar te beta-
len. Zijn salaris is te laag en gaat volledig op 
aan reiskosten, tolgelden en andere noodza-
kelijke uitgaven. (Op ACHTERKANT nr. 20 
pacht te Merendree aan Pierre Van Wassen-
hove van an XIII-XIX).

3960 14/04/1819 134/24 - BG schrijft aan C. F. Van Wambeke 
te Aalst dat hij Matthys, molenaar te Hofstade, 
een document moet laten tekenen waarin 
hij beloofd 10 fl Hollands te betalen voor het 
weghouden van bomen voor zijn molen. De 
dertien eiken mogen gekapt en moeten tegen 
de beste prijs verkocht. Zijn salarisverhoging 
is goedgekeurd. (Op ACHTERKANT nr. 27 
pacht te Nazareth van heide bij Krekelmaete 
(Krekelmuite?) aan François Caeril van an 
XIII-XIX). 

3961 15/04/1819 135/24 - BG bevestigt bij de gouverneur de 
ontvangst van het borderel inkomsten en 
uitgaven in verband met de eeuwigdurende 
rente op Frankrijk. (Op ACHTERKANT pacht 
te Nazareth van land en heide bij Krekelmuyt-
te aan François De Meester van an XIII-XIX).
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3962 15/04/1819 136/24 - BG stuurt aan Bastide neven, cais-
sier dépositaire, rue du cherche-midi nr. 14 
te Parijs, om aan Baguet, ontvanger, de som 
van 496 fl Hollands (eeuwigdurende rentes) 
uit te betalen. (Op ACHTERKANT nr. 28 pacht 
te Nazareth van heide bij Krekemuyte bezet 
zonder huurakte door Paul Michiels)

3963 17/04/1819 137/24 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
dat het meisje uit Valencijn niet door BG re-
glementair kan worden aanvaard. (Op ACH-
TERKANT nr. 21 verpachting te Meigem aan 
Charles Pourquoy van XIII-XIX met uittreksel 
uit de akten van 1767, 1785)

3964 17/04/1819 138/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
jaarrekening 1817 en 1818. (Op ACHTER-
KANT pacht te Nazareth heide en land op 
Krekelmuyte aan Joseph Clauwaert van an 
XIV – XX).

3965 17/04/1819 139/24 - BG schrijft aan de directeur van de 
directe belastingen te Gent over de door de 
ontvangers gevraagd onderverdeling van 
de foncière contributie van 1819. BG vraagt 
uittreksel uit de kadastrale leggers voor haar 
eigendommen te Lovendegem, Evergem, 
Marie-Kerke, Meerendre, Saffelare en So-
merghem. (Op ACHTERKANT pacht te Naza-
reth van land op "d'auwe Meule" aan François 
de Pauw van an XIII-XIX.)

3966 19/04/1819 140/24 - BG stuurt aan P. Blondel te Ninove 
enkele stukken in verband met de uitbating 
(van een turfstekerij) te Aaigem gericht aan 
de burgemeester van Aaigem overeenkomstig 
de instructies van de gedeputeerde staten en 
enkele brieven (van burgemeester, van de 
Craecker). (Op ACHTERKANT nr. 22 pacht 
te Moortsele van land aan Christine Jeanne 
Dierens , weduwe Constantin Leeman, van an 
XIII-XIX).

3967 21/04/1819 141/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
lating om het honorarium van Veesaert, deur-
waarder bij Rb 1ste Aanleg, te mogen betalen. 
(Op ACHTERKANT pacht te Meyghem van 
land op den Naegel, wijk Bielbuyck aan Pierre 
de Trooster? van an XIII-XIX)
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3968 21/04/1819 142/24 - BG schrijft aan de regent van gods-
huis nr. 26, Kulders, dat de 'opkweekelingen' 
niet zijn komen opdagen op de vergadering. 
BG zal hen een 'vaderlijke' berisping geven 
wegens hun 'slegt gedrag en de wanorders 
welke zij op paeschdag hebben begaen. BG 
geen de toestemming om elke jonge Kulder 
die 21 jaar op zijn verjaardag te laten vertrek-
ken. (Op ACHTERKANT pacht van land op 
het Schep bij de weg de loopt naar d'auwe 
Meule aan Bernard Walgrave van 1807-1813)

3969 22/04/1819 143/24 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Zomergem dat het meisje niet voldoet aan de 
voorwaarden om opgenomen te worden. Wel-
dadigheid moet zich over deze wees ontfer-
men omdat ze geen vondeling of verlaten kind 
is. (Op ACHTERKANT macht te Nazareth van 
grond langs de Auwe Meule straat aan Pierre 
De Schenkel van an XIII-XIX)

3970 22/04/1819 144/24 - BG dankt de burgemeester van 
Massemen-Westrem voor de uittreksels uit de 
'matrice de rôle' en vraagt zijn hulp ingeval er 
onterechte foncière contributies bij zijn. (Op 
ACHTERKANT nr. 31 pacht te Nazareth-Eec-
ken van land, bos en graasland aan Jacques 
De Rycke van an XIII-XIX tegen 822 fr 53 ct 
en tien zakken aardappelen.

3971 23/04/1819 145/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om het kind Lievin François 
Beekens (Beckens?) op te laten nemen in de 
ongeneeslijk zieken ten laste van Weldadig-
heid. De jongste epilepsieaanval heeft 5 u 
geduurd en is nu verlamd aan beide benen. 
(Op ACHTERKANT nr. 30 pacht te Nazareth 
bij d'Auwe Meule aan Jacques Adem? Van an 
XIII-XIX)

3972 24/04/1819 146/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten over de recente gevallen van aanmelding 
van "verlaten kinderen", die in feite niet aan 
de beschrijving voldoen. Uit medeleven zijn 
de vier uit Merendree tijdelijk opgevangen, 
maar de Gedeputeerde Staten moeten de 
burgemeester bevelen ze binnen de 3 dagen 
terug te halen. 
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3973 24/04/1819 147/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur over 
de kwalijke gevolgen die het onwettig toestu-
ren van wezen uit de naburige gemeenten 
naar BG, kunnen meebrengen. (Op ACHTER-
KANT nr. 33 pacht te Nazareth van land op 
Krekelmuyte aan Frans Van Haeke en Louise 
Verwee, weduwe Pierre De Keukelaere van 
an XIII-XIX.)

3974 24/04/1819 148/24 - BG vraagt aan J.B. Bekaert, BG 
inspecteur te Zwijnaarde, om 500 'boon-
peerssen' aan de Bijloke en 300 dito en 'eenig 
erweet rijs aan het Oud-mannekenshuys' te 
sturen. Voorts moet hij aan Ottevaere, ont-
vanger te Nevele, de 'repartitie der contributie 
onzer pachters' sturen. (Op ACHTERKANT 
pacht van land en heide op Krekelmuyte aan 
Frans Van Haeke en Louise Verwee, weduwe 
Pierre De Keukelaere van an XIII-XIX)

3975 26/04/1819 149/24 - BG vraagt aan de gouverneur het 
nodige te doen voor de inbezitstelling van 
'ontdekte' goederen afgestaan aan het Do-
mein. (Op ACHTERKANT nr. 32 pacht van 
land op Krekelmuyte aan Pierre Beyaerd van 
an XIII-XIX)

3976 26/04/1819 150/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
wegens de toename van het aantal zieken in 
de Bijloke het aantal lekezusters die er dienst 
doen als verpleegster, met zes is verhoogd 
tussen 4/10/1815 en 8/01/1818. BG vraagt de 
toestemming tot betaling voor twee nieuwe 
zusters (Marie Van Maele en Josephe Dyze-
rynck) van de jaarlijkse gratificatie van 16,80 fl 
als vergoeding voor kleine uitgaven. 

3977 27/04/1819 151/24 - BG meldt aan Blondel te Ninove dat 
BG toestemming van de Minister van Water-
staat heeft om de uitbating van de turfstekerij 
voort te zetten. (Op ACHTERKANT pacht te 
Nazareth van bos en heide bij d'Auw Meule 
aan Bernard Walgraeve van 1807-1813)
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3978 27/04/1819 152/24 - BG schrijft aan graaf François de 
Lichtervelde dat Gerard de Meyer een van de 
fondatieplaatsen mag bezetten als Augustin 
van Peteghem in de Milice niet vervangen 
wordt. BG vraagt een doopuittreksel van die 
jongen en dat van Dusselier op te sturen. Een 
gezondheidscertificaat is niet nodig. (Op ACH-
TERKANT nr. 35 pacht te Nazareth, Auwe 
Meule, aan Lievin Callens van an XIII-XIX).

3979 30/04/1819 153/24 - BG schrijft aan de burgemeester 
van Merendree dat Veesaert, bode van BG, 
de vier kinderen terugbrengt en dat hij aan 
de bode de kosten voor deze kinderen moet 
terugbetalen. (Op ACHTERKANT nr. 45 pacht 
te Zelsaete aan Pierre De Beule van 1807-
1813)

3980 01/05/1819 154/24 - BG vraagt aan Weldadigheid overleg 
aan over de verplaatsing van het kind met 
epilepsie in de Kulders (Op ACHTERKANT 
pacht te Sleydinge wijk Hoy-wege aan Ber-
nard Antoine Neyt van 1807-1813).

3981 01/05/1819 155/24 - BG vraagt aan de Bruyne advokaat 
en boedelredder (executeur testamentair) 
van wijlen B. De Naeyer overleden te Melle 
om een nieuwe hypothecair pand te leveren 
voor de eeuwigdurende rente van 100 gr. dd 
27/8/1794. (Op ACHTERKANT pacht te Naza-
reth aan Gille Povré van an XIII-XIX).

3982 04/05/1819 156/24 - BG schrijft aan de burgemeester 
van Eke dat ze de vier z.g. verlaten kinderen 
niet kan opnemen zonder de documenten 
en gegevens vereist bij het reglement van 
1/04/1812. (Op ACHTERKANT te Nazareth 
pacht van land en bos aan J.B Goesens en 
Albert Naesens van an XIII-XIX).

3983 04/05/1819 157/24 - BG stuurt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, een overzicht van de eigen-
dommen van BG in Massemen-Westrem met 
de vraag om dit te controleren en voor 15/05 
aan de burgemeester te bezorgen. (Op ACH-
TERKANT nr. 36 pacht te Nazareth aan J.Bte 
Van Marcke van an XIII-XIX).
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3984 05/05/1819 158/24 - BG meldt de burgemeester van St 
Antelinckx dat ze de moeder van het verlaten 
kind Marie Joseph Le Leu niet kennen dat 20 
jaar geleden opgevangen werd door BG. Na 
de leeftijd van 12 jaar hebben ze geen recht 
meer op voeding. Het meisje vertelt wel dat ze 
niet ten laste van de gemeente is, dat ze met 
handenarbeid aan de kost kan komen en dat 
George Van de Perre, inwoner van de ge-
meente haar in dienst zou nemen. BG vraagt 
de burgemeester om alles in het werk te 
stellen "afin de prévenir un acte de désespoir 
qu'un traitement rigoureux pourrait faire naî-
tre". (Op ACHTERKANT pacht te Oostakker 
nabij de molen aan Ange Temmerman en 
Laurent Arens (Eerens?) van 1808-1817). 

3985 05/05/1819 159/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
de nieuwe boekhoudinstructie van de gede-
puteerde Staten en die van het stadsbestuur 
tegenstrijdig zijn. BG vraagt of zij die nieuwe 
boekhoudinstructie moeten toepassen?. 

3986 05/05/1819 160/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten over de problemen en conflicten tussen 
de nieuwe boekhoudinstructie en het opge-
legde boekhoudplan van de gemeente (zeven 
kantjes)

3987 06/05/1819 161/24 - BG vraagt aan J.F. van Hecke, ont-
vanger te Stekene, om de recentelijk aan BG 
toegewezen schorren te Calloo te gaan bekij-
ken en verslag uit te brengen. (Op ACHTER-
KANT pacht te Oostakker van land buiten de 
sassepoort te Gent aan Pierre Goemaes van 
an XIII-XIX.)

3988 06/05/1819 162/24 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Lovendegem om hen de uittreksels uit de 
matrice de role voor haar pachters te willen 
bezorgen, die hij geweigerd heeft aan Goet-
hals, BG inspecteur. (Op ACHTERKANT nr. 
38 pacht te Oordegem op Oordeghem-berg 
aan Baudouin Steenhaut van an XIII-XIX). 

3989 07/05/1819 163/24 - BG vraagt aan Clement de Clipel, 
landsman te Haeltert, om de prijzije van de 
mest op het land van Bonaventure de Clercq 
bij te wonen. 
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3990 08/05/1819 164/24 - BG schrijft aan kanunnik de Meu-
lenare, Blauwe Meisjes, dat ze een keuze 
gemaakt hebben en een plaats toegewe-
zen aan Angelique Vereecke, Pauline Mas-
sart ° 3/8/1810 en Marie Cath. Verstraete ° 
23/08/1813. Christine Egosse is toegewezen 
aan Rodelijvekens voor de fundatie van H. 
Maria. (Op ACHTERKANT te Oostakker aan 
Baudouin Teirlynck en J.Bte De Groote van an 
XIV-XXn tegen … £ en twee zakken aardap-
pelen).

3991 11/05/1819 165/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming tot betaling van notaris Charles Van 
Ghendt voor diverse zaken ter behoud van ei-
gendom op versch. rentes. Op ACHTERKANT 
nr. 37 pacht te Nazareth grond en boomgaard 
bij laan leidend naar de puitte aan J. Bte Van 
der Stichele van 1807-1813). 

3992 11/05/1819 166/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur 
verscheidene stukken die het gevraagd heeft 
om te kunnen beslissen tot uitbetaling van het 
salaris van Veesaert, deurwaarder van BG. 
(Op ACHTERKANT Nazareth pacht van een 
landhuis, Blauw huys, met ophaalbrug, stal-
len, koetshuis aan Augustin Soyez met borg-
stelling door Anne Cholet van 1807-1813)

3993 11/05/1819 167/24 - BG stuurt aan A. Haeyens, ontvan-
ger der contributien te Deinze, de lijst van de 
nieuwe pachters. (Op ACHTERKANT nr. 40 
pacht te Oostakker van weide buiten de Ant-
werpsepoort aan Jean Van den Bosssche van 
an XIII-XIX. 
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3994 11/05/1819 168/24 - BG vraagt aan de gouverneur om bij 
zijn collega van West-Vlaanderen te vragen 
dat de gemeente Ruiselede de kosten draagt 
voor de opname van Collete Haffenaere, 30j 
en geboortig van Ruiselede, koortspatiënte. 
Ze is een tijd in de Bijloke opgenomen en 
ze blijkt ook zwakzinnig te zijn. Wegens het 
gevaar dat ze betekent voor andere patiën-
ten zou ze dus in een zwakzinnigengesticht 
moeten worden opgenomen, in casu dat van 
Brugge. (Op ACHTERRKANT pacht te Oos-
takker van land gelegen op Sieghem cauter 
aan Joseph Antoine Vlegel?)

3995 12/05/1819 169/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteur te aalst, om te Westrem het omge-
hakte bos gepacht door Joseph Hoorebeke, 
die zijn pacht hiervoor niet kan betalen, te 
gaan bekijken en te bepalen hoe het ermee 
gesteld is en of het niet beter is het om te wer-
ken te landbouwgrond. (Op ACHTERKANT 
pacht te Stekene en Kemseke aan Pierre 
Frans d'Hollander van an XIV tot XX)

3996 12/05/1819 170/24 - BG meldt aan de directrice van de 
Bijloke dat Jbte de Cuyssche van Kruishou-
tem opgenomen mag worden voor een ca-
taractingreep. De gouverneur zal de kosten 
laten recupereren bij de gemeente K. (Op 
ACHTERKANT pacht nr. 46 Zomergem aan 
François De Weird van an XIII-XIV)

3997 13/05/1819 171/24 - BG stuurt aan L. Van Cauwenberghe, 
ontvanger te Munte, twee mandaten voor de 
betaling van de foncière contributie over een 
bos (Op ACHTERKANT pacht nr. 41 te Oos-
takker, Slotendriesch, aan macaire Poelman, 
van an XIII-XIX)

3998 13/05/1819 172/24 - BG vraagt aan Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem, om in de marge van 
het overzicht van BG goederen per artikel de 
prijs te vermelden en het mandaat voor zijn 
salaris binnen de 15 dagen te willen innen. 
(Op ACHTERKANT pacht te Oostakker, Sloo-
tendriesch, aan Pierre Everaert van 1806 tot 
1812)
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3999 14/05/1819 174/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur of 
het politieverbod om schapen te laten weiden 
op het daartoe door Jean Van Doorselaer, 
landbouwer uit Wondelgem, gepachte weiland 
langs de vesten van de Bijloke tussen de gro-
te poort en de Rode Hoedmolen, meebrengt 
dat het pachtcontract verbroken is. (Op ACH-
TERKANT pacht te Vinck aan Pierre Jean De 
Sloovere van 1808 tot 1817)

4000 17/05/1819 175/24 - BG vraagt aan Carel de Poorter, 
pachter te Melle, om met wagen en twee 
paarden op het einde van de steenweg bij 
de boswachter van Leeuwergem op zeekers 
twee eiken op te laden en ze naar Gent te 
voeren bij timmermansbaas de Hoon, Over-
schelde voorbij de Capucijnen. (Op ACHTER-
KANT pacht nr. 42 Oostakker op Meuleste-
dekouter aan Pierre Geeraert van 1807 tot 
1813).

4001 17/05/1819 176/24 - BG vraagt aan de administratieve 
commissie van het maison de travail de cha-
rité om de twee namenlijsten met de kosten 
voor het onderhoud van gebrekkige bedelaars 
voor een bedrag van 540,30 fl over april 1819 
te willen betalen. (Op ACHTERKANT pacht 
te Oostakker op Meulestedekouter aan Pierre 
Elderweird van an XIII-XIX 70,75 fl / £6,10 en 
een zak aardappelen)

4002 17/05/1819 177/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
lating tot betaling de rekening (honorarium en 
kosten) van notaris Raman voor de akte van 
opdeling van grond buiten de Antwerpsepoort. 
De rekening van frs 106,83 L 47,64 fl vinden 
ze buitensporig hoog. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 55 te Wachtebeke aan Jacques 
D'hert van an XIII-XIX).
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4003 19/05/1819 180/24 - BG schrijft aan de erven van wijlen 
François Huytens te Gent, dat het aan Fran-
çois toegestane recht om een boom voor 
vogelschieting in het Bijlokebeluik te plaatsen 
ad 100 fr per jaar onbetaald is gebleven. De 
huur is niet meer betaald van 6/4/1816 tot 
26/4/1817, dag waarop de boom naar een 
andere plaats is verhuisd. (Op ACHTERKANT 
pacht van huis en tuin gelegen te Gent, Bijlo-
kebeluik nr. 57/2 aan Pierre Jean, Jean Frans 
& Frans De Vreese van 1807 tot 1813)

4004 19/05/1819 181/24 - BG dankt de Gouverneur voor de 
toezending van het mandaat van 24373,34 fl 
voor de kosten van de vondelingen over 1818.

4005 19/05/1819 182/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring drie pachtcontracten voor bos 
gelegen te Kluizen gehuurd door Jacques 
de Coninck, Jean François van Herzeele, en 
Jaques Genbrugge

4006 22/05/1819 183/24 - BG meldt aan Dauwe, ontvanger 
van Weldadigheid te Kaprijke, dat er twee 
mandaten klaar liggen voor Weldadigheid. 
(Op ACHTERKANT pacht nr. 34 Nazareth op 
Ziekemansstraete aan Pierre Walgraeve van 
XIII-XIX) 

4007 22/05/1819 184/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur de 
nota en kostenstaat van deurwaarder Vees-
aert voor goedkeuring. (Op ACHTERKANT 
pacht te Beoosten Bleye Polder in regie)

4008 22/05/1819 185/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur de 
nota en kostenstaat van notaris van Ghentdt. 
(Op ACHTERKANT pacht te Beoosten Bleye 
Polder in regie)
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4009 25/05/1819 186/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur 
dat Weldadigheid bevoegd is voor behoef-
tige kinderen. Zij kunnen beter antwoorden 
op de vragen in verband met de vaccinatie. 
Wel is het zo dat Dr Wauters in 1802 reeds 
alle kinderen die ons werden voorgeleid, liet 
vaccineren. Dat is dus lang voor het KB van 
18/4/1818. Alle kinderen in de Kulders, Blau-
we Meisjes, Rode Lijvekens worden bij het 
binnen komen op 6 à 8 jarige leeftijd onder-
zocht of ze ingeënt zijn of de pokken (petite 
vérole) gehad hebben. Het lokaal daartoe be-
vindt zich in het gebouw van BG’s administra-
tie. (Op ACHTERKANT pacht te kanton Hulst, 
Rietdycke en Wulfs-Dyck polder aan Jacinthe 
De Cock van an XIII tot XX)

4010 25/05/1819 187/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, om de eigendomsbulletins 
in verband met Eeklo te willen controleren 
en aan de burgemeester voor te leggen (Op 
ACHTERKANT pacht nr. 104 te Smits-schore 
polder geen verdere vermeldingen)

4011 26/05/1819 188/24 - BG vraagt aan de directeur van de 
directe belastingen van Oost-Vlaanderen om 
rechtzetting van enkele fouten in de vermel-
dingen van kadastrale leggers met betrekking 
tot goederen van BG.

4012 26/05/1819 189/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
gecorrigeerde kostenstaat van notaris Raman. 
(Op ACHTERKANT pacht te Canis-vliet aan 
Pierre Hemelzoet van 1807-1813).

4013 27/05/1819 190/24 - BG stuurt aan de ontvanger van de 
commissie de instructie uitgaande van de 
Gedeputeerde Staten en verzoekt hem om die 
boekhoudregels strikt na te komen.

4014 27/05/1819 191/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
bij de Gedeputeerde Staten de toestemming 
te vragen voor een geding tegen de eigenaars 
van het goed waarop achterstallige grondcijns 
verschuldigd is sedert 1796 op grond van een 
charter van 28/5 en 3/08/1660.
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4015 01/06/1819 192/24 - BG dankt Baron de Roisin, inspec-
teur van waters en bossen voor het negatieve 
certificaat met betrekking tot twee partijen bos 
te Kluizen. BG vraagt een soortgelijk certifi-
caat voor een bos gelegen te Westrem, Hel-
lincx bosch, dat te midden van de velden ligt 
en daardoor voortdurende geplunderd wordt. 

4016 01/06/1819 193/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
J. Bte de Jaegher te mogen aanstellen als 
boswachter te Zonnegem. De huidige pachter 
en burgemeester verlaat het pachtgoed met 
Kerstmis en bewaakt het jonge bos niet meer 
waar recentelijk nog 20 jonge boompjes zijn 
geveld.

4017 01/06/1819 194/24 - BG schrijft van Wambeke aan over 
enkele zaken : toestemming voor de herstel-
lingen aan de schuur van clercq te Wetteren; 
toestemming voor de bouw van de fundamen-
ten en gevel van deze schuur in baksteen; BG 
zal toestemming vragen voor het weghalen 
van de stronken in het bos te Westrem; toe-
stemming voor de openbare verkoop van ver-
scheidene geïsoleerde bomen op de gronden 
verpacht aan Govaert en Landuyt te Impe; BG 
zal de toestemming vragen voor de benoe-
ming van J.Bte de Jaegher tot boswachter te 
Zonnegem. In PS vragen ze toezending van 
kaart nr. 3 van Wetteren en die van " hospice 
St Jacques/atlas/ "

4018 01/06/1819 195/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming tot overbrenging van de schilde-
rijen in bas reliefs naar de kerk van de Bijloke. 
Het gaat om voorstellingen van enkele tafe-
relen uit het leven van de H. Bernardus die 
weggenomen werden in de bibliotheek/ Bau-
delokapel (église de Baudeloo)/. Deze werken 
vormen voor de kloosterlingen een herinning 
aan het leven van hun stichter. Hoewel van 
weinig artistieke waarde zouden ze goed 
staan in "de mooie inrichting van de Bijloke, 
als tempel gewijd aan de vertroosting in dit 
tranendal ". 
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4019 02/06/1819 196/24 - BG meldt aan de Poorter, pachter te 
Melle, dat hij de andere boom die in Grooten-
berghe is blijven liggen te willen halen en naar 
Gent te brengen. 

4020 02/06/1819 197/24 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
ze wel het overzicht van de vaccinaties bij 
de kinderen onder haar gezag kan toestu-
ren maar niet het gezag heeft om van alle 
geneesheren, chirurgen en hun leerlingen te 
eisen dat ze informatie verstrekken over hun 
inentingen. Het lokale gezondheidscomité 
moet daar voor zorgen overeenkomstig het 
besluit van 31/5/1818.

4021 07/06/1819 199/24 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, om de waarde van de kathei-
len bij Francis de Pauw te Nazareth te willen 
toesturen voor vrijdag. Voorts de waarde van 
het land na het oogsten, het overzicht van de 
pachten met vermelding van de pachtwaarde, 
de subdivisie van de fonciere contributie aan 
Vissens ontvanger te willen sturen. (Op ACH-
TERKANT pacht te Moerspuye Polder aan 
Jean Cornille Maes van an XIII-XX)

4022 07/06/1819 200/24 - BG vraagt aan J.F. Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem, om dringend de lijst 
met de verhuurde goederen in zijn arrondisse-
ment te willen terugsturen met vermelding van 
de jaarwaarde per artikel. (Op de ACHTER-
KANT pacht te Winkel, gehucht Rostijne, met 
weiderecht voor de schapen van Emanuel De 
Paepe op de heide links van de Burrelstraete 
lopende naar het huis bewoond door Pierre 
Stock. Tot herroeping.)

4023 07/06/1819 201/24 - BG stuurt aan de gouverneur de lijst 
met het verloop van vondelingen over de pe-
riode 1/7/1818-1/6/1819. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 109 te Winkel, gehucht Rostijne, met 
weiderecht voor de schapen van Jean van 
Hecke op de heide rechts van de Burrelstrae-
te lopende naar het huis bewoond door Pierre 
Stock. Vanaf 1806 tot herroeping.)



BG 53: Briefkopieën

4024 08/06/1819 202/24 - BG stuurt aan Vindevogel, garde 
general van het kanton Eeklo te Oudenaarde, 
het overzicht van de houtkap over 1818. Met 
vermelding van de verkoopdatum en de nota-
ris. (Op ACHTERKANT pacht te Nazareth in 
regie).

4025 08/06/1819 203/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring 1) het proces-verbaal van de 
definitieve aanbesteding van de werken aan 
de zaal voor gewonden in de Bijloke 2) idem 
voor de vergroting van de stookplaats in het 
zottinnengesticht. (Op ACHTERKANT pacht 
nr. 107 te Nazareth, van klein huisje en land 
aan Pierre Frans Bekaert op de laan naar De 
Pinte van 1806 tot 1812).

4026 09/06/1819 204/24 - BG stuurt aan de admin. Commissie 
van het Maison de Travail de Charité te Gent 
het overzicht van de kosten voor onderhoud 
van gebrekkige bedelaars in het Oudman-
nengesticht. (Op ACHTERKANT pacht nr. 101 
te Keeremelck polder in eeuwigen cijns aan 
Josse Van Damme.)

4027 09/06/1819 205/24 - BG nodigt Haeck, ontvanger van de 
kathedraal, uit op vrijdag 11 om te spreken 
over enkele pachten. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 108 te Wachtebeke heide in regie)

4028 09/06/1819 206/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
de toestemming om de som van 3654,80 fl 
afkomstig van renteterugbetalingen en de 
verkoop uit de turfstekerij te Aaigem te mogen 
gebruiken waarvoor het oorspronkelijk was 
bestemd m.n. het afbetalen van BG schulden. 
Thans wordt dit geld vastgehouden voor de 
eventuele aankop van de Berg van Barmhar-
tigheid. (Op ACHTERKANT pachtte Lande-
gem van land aan Pierre Van Wassenhove 
van 1806 tot 1812)
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4029 14/06/1819 207/24 - BG stuurt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, een aanbevelingsbrief met 
open omslag voor de BG van Rijsel. De aan-
beveling strekt tot zijn benoeming voor het 
beheer van de goederen die BG Rijsel heeft 
te Kaprijke en omstreken. (Op ACHTERKANT 
pachtte Keeremelck polder in eeuwigen cijns 
door Jacques De Potter)

4030 14/06/1819 208/24 - BG vraagt aan de gouverneur en-
kele toelichtingen bij het verzoek tot betaling 
van 512,65 fl. BG blijkt al met betrekking tot 
de houtkap soortgelijke betalingen te hebben 
uitgevoerd. (Op ACHTERKANT pacht nr. 53 te 
Wachtebeke aan Jean François Stevens van 
an XIII-XIX).

4031 14/06/1819 209/24 - BG schrijft aan de commission admi-
nistrative des Secours van Rijsel dat ze nota-
ris Van der Weenen uit Eeklo aanbevelen voor 
de opvolging van hun goederen in Kaprijk en 
omstreken. (Op ACHTERKANT pacht nr. 102 
te Keeremelck polder in eeuwigen cijns aan 
Jacques Ysenband).

4032 14/06/1819 210/24 - BG meldt aan de gouverneur dat 
J.Bte de Cuyssche uit Kruishoutem het zie-
kenhuis na de kataraktoperatie heeft verlaten. 
De gemeente Kruishoutem is BG 10,90 fl 
schuldig voor 18 dagen verblijf. (Op ACHTER-
KANT pacht te Wachtebeke aan Louis Brake 
van XIII-XIX)

4033 15/06/1819 211/24 - BG meldt aan Van Wambeke te Aalst 
dat de werken aan de hoeve te Wetteren met-
een kunnen beginnen. J. Bte de Jaeger mag 
aangesteld als toezichter te Zonnegem @ 30 
fr, … (Op ACHTERKANT pachtte Keeremelck 
polder in eeuwigen wijns aan Dominique De 
Weirt)

4034 15/06/1819 212/24 - BG nodigt de regent van de Kulders 
uit voor overleg over het huishoudelijk regle-
ment. 
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4035 15/06/1819 213/24 - BG vraagt Van der Weenen te Eeklo 
om de achterstallige belasting op de water-
schappen na te zien. Het zou hier gaan om 
goederen van de Lazarije (Rijke Klarenhos-
pitaal) (Op ACHTERKANT voor voldaan door 
weduwe. De Sutter uit Zomergem)

4036 17/06/1819 214/24 - BG nodigt de bestuursleden uit tot 
bijwoning van het Te Deum ter herinnering 
aan de overwinning te Waterloo. (Op ACH-
TERKANT pacht huis te Gent, St Pieters 
Slykstraete nr. 22, van 1808-1817)

4037 19/06/1819 215/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
ze 4,72 fl moeten betalen aan Bogaert-de 
Clercq, krantenuitgever (gazetier) voor de 
inlassing van twee advertenties in verband 
met de levering van bier en vlees aan BG. BG 
vraagt toestemming tot betaling van deze som 
die niet verhaalbaar is op de aannemers van 
de aanbesteding. (Op ACHTERKANT pacht 
nr. 117 te Gent van het huis Le Leopard in 
de Veldstraat nr. verhuurd aan Jbte Roemaet 
en onderverhuurd aan C. J.. Pins van 1806-
1812)

4038 19/06/1819 217/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om Wouters, kuiper, te mogen beta-
len voor het peilen van de biervaten geleverd 
tussen 2 en 25 dec 1818. (Op ACHTERKANT 
pachtte Gent van weide achter de Bijloke aan 
Tobie De Rudder van an 16 tot an 22)

4039 28/06/1819 217/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om Wouters, kuiper, te mogen 
betalen voor het peilen van de biervaten gele-
verd tussen 2 en 25 dec 1818. (vermoedelijk 
niet verstuurd origineel waarop toevoeging dat 
voortaan deze kosten ten laste komen van de 
aannemer)
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4040 19/06/1819 218/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om het atelier de travail van deze 
stad te mogen betalen voor de levering van 
7 stuks gestreept linnen, 75 paar schoenen 
en 377 paar klompen aan Oudevrouwen, 296 
paar schoenen, 25 spinnewielen met toebe-
horen aan de Kulders. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 116 te Gent van een huis Croix d'or 
(Gouden Kruis) in de St Pieters Slijkstraete nr. 
65 aan Pierre Rossau en frans van Wattegem 
van 1809-1812)

4041 19/06/1819 219/24 - BG stuurt aan baron de Roisin, een 
kopie van de aanstelling van J. Bte de Jaeg-
her tot boswachter te Zonnegem. (Op ACH-
TERKANT pacht nr. 100 te Keeremelck polder 
in eeuwige cijns aan Pierre De Laet)

4042 22/06/1819 220/24 - BG herinnert Dauwe vrederechter te 
Lembeke eraan dat er twee mandaten voor 
hem klaarliggen. (Op ACHTERKANT pacht nr. 
115 te Gent van een huis in de Yperstraete nr. 
.. aan Jean De Vos van jaar 13-19).

4043 26/06/1819 221/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, om het overzicht van BG 
goederen te Maldegem te bekijken en op-
merkingen te formuleren. (Op ACHTERKANT 
pachtte Gent van een huis, werf met open 
terrein aan de Bijloke nr. 60 aan Badouin De 
Smedt, nu zijn erven, voor 6 jaar an 13 tot 
19.)

4044 28/06/1819 222/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming tot betaling van notaris Raman 
in verband met de verdeling van weideland 
buiten de Antwerpsepoort op grond van een 
nieuwe verdeelsleutel voorgesteld door BG 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 68 te Winkel wijk 
Rostijne aan Laurent de Letter van an 13 -19 
@761,82fr en 6 zakken aardappelen of 18 
balen (balles) haver.)
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4045 28/06/1819 223/24 - BG vraagt aan Ghyselynck, adjunct 
te Lovendegem, waarom de sous-repartitie 
met betrekking tot de contributie van 1819 
nog niet overhandigd is aan de ontvanger. Hij 
mag ook zijn honorariumnota opsturen. (Op 
ACHTERKANT pacht nr. 88 te Stoppeldyk 
gelegen Hulster ambacht en Axel aan Pierre 
Jean Ver Eeken van an 13 tot 20).

4046 28/06/1819 224/24 - BG schrijft aan Van Hoorebeke, ont-
vanger der directe belastingen te Mariakerke, 
dat het hen verwondert dat Ghyselynck nog 
niet de sous-repartitie heeft toegestuurd. (Op 
ACHTERKANT pachtte Stoppeldyk aan N. 
Heyndrickx te St Niklaas en Van Camp)

4047 30/06/1819 225/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en de voorwaarden voor de verhuur 
van de stalplaatsen op de Bijlokefoor per 1 
aug e.k. (Op ACHTERKANT pacht nr. 99 te 
Keermelck polder in eeuwigen cijns aan Au-
gustin Van Doorzelaere. )

4048 30/06/1819 226/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
negatief certificaat met de vaststelling dat 
BG niets bezit afkomstig van de "fondations 
de bourses ou collèges". Met aangekleefd 
voorbeeld van neg. Certificaat (Op ACHTER-
KANT pacht Moerspuye polder aan Cornille 
Breepoel van an 13-20. op 2e doc : pacht nr. 
114 te Gent huis Ter Coolen op de Coupure 
Rechts nr. 88 aan Jaques Van Imschoot en 
fidele Frans Van Omschoot van an 14 tot 20)

4049 01/07/1819 227/24 - BG verwijt Van Acker, landmeter te 
Winkel, dat ze nog steeds niet de figuratieve 
kaarten met de eigendommen van BG te 
Winkel hebben ontvangen. Indien binnen de 
8 dagen niet ontvangen, vragen we ze via 
gerechtelijke weg aan. (Op ACHTERKANT 
pachtobligations à la charge de l'empereur 
d'autriche geen verdere vermeldingen!) 

4050 03/07/1819 228/24 - BG legt aan de gedeputeerde staten 
uit dat de drie kinderen De Cocker uit Eke 
niet zijn toegelaten omdat ze niet de vereiste 
documenten bij hadden. 
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4051 06/07/1819 229/24 - BG meldt aan P. Gobert, advocaat te 
Gent, dat ze zijn voorstel met betrekking tot 
de rente aanvaarden. 

4052 06/07/1819 230/24 - BG vraagt aan het stadsebstuur de 
toelating om de buitengewone belasting voor 
het onderhoud van de Burgraevenstroom wa-
terschap (wateringue) te betalen. De belasting 
slaat op BG eigendom te Eeklon Waarschoot, 
Sleidinge, Lovendegem, Kluizen, Ertvelde . 

4053 08/07/1819 231/24 - BG vraagt aan P.J. Sarens te Den-
dermonde, inlichtingen betreffende de hypo-
theek op een hoeve van Anne Marie Smetryns 
uit Lede in de Schuerstraete. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 120 te Gent aan Joseph 
vanderlinden Canoot voor het recht tot aan-
planting van bomen op de veste achter zijn 
woning.)

4054 08/07/1819 232/24 - BG antwoordt aan Van Wambeke 
inspecteur te Aalst, dat hij de 5 eiken en 2 
abelen op grond uitgebaat door Jean François 
de Schaepmeester te Oordeghem mag verko-
pen. BG meldt besluit tot openbare verkoop 
van kaphout in oktober. BG stuurt de tweede 
staat voor herstellingen aan de pachthoeve 
van Clercq. (Op ACHTERKANT pachtnr. 121 
te Gent van woning genaamd pastorij van het 
beluik van de Bijloke aan Guillaume Hamme-
lynck van 1807-1813.)

4055 09/07/1819 233/24 - BG meldt aan van Hoorebeke, ont-
vanger der directe belastingen te Mariakerke 
hij reeds via Ghyselynck de onderverdeling 
der contributie fonciure over BG goederen te 
Lovendegem zou moeten hebben ontvangen. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 52 te Wachte-
beke aan Louis van Doorzelaere van an XIII-
XIX).

4056 10/07/1819 234/24 - BG stuurt aan de gouverneur de 
staat met de uitgaven voor behoeftige zwak-
zinnigen. 2e kwartaal 1819
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4057 10/07/1819 235/24 - BG vraagt aan de regent van de 
Kulders om hen de verschillende voorwerpen 
die gemaakt zijn in de Kulders of geleverd aan 
het bureau van gevonden kinderen in de loop 
van het eerste semester, m.n. kleden (habits), 
kamizolen (vestes), broeken (culottes), hem-
drokken (camisoles), boerenbuizen [kinder-
rokje] (jaquettes). (Op ACHTERKANT pachtnr. 
89 Klinge, Kildrecht polder, aan Jean D'Hondt 
van 1809 tot 1818)

4058 10/07/1819 236/24 - BG stuurt aan de commissie van het 
werkhuis (maison de travail de charité) het 
overzicht van het aantal dagen onderhoud 
van gebrekkige bedelaars in juli 1819. (Op 
ACHTERKANT kas per 28/05/1818 )

4059 10/07/1819 237/24 - BG meldt aan de regent van de kul-
ders dat de prijsuitreiking plaats zal hebben 
op eerst maandag van augustus om 15.00 u. 
(Op ACHTERKANT pachtte Wachtebeke aan 
Jean de Meulenaire van an XIII-XIX)

4060 13/07/1819 238/24 - BG schrijft aan J.F. van Hecke te 
Stekene dat ze gehoord hebben van Pieter 
Francies van Eetvelde, "ex-meyer van de 
coeywacht", dat er een schat zou zijn gevon-
den "in het land van de Bijloke gebruykt bij 
Jan Bte de Meurchye" zijnde "een koffer .. 
beslaegen met yzeren banden en inhoudende 
een merkelijke quantiteyt spaensche speciën" 
(Op ACHTERKANT pachtte Keeremelckpol-
der aan Josse De Bruyne )

4061 13/07/1819 239/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toelating tot terugkoop van twee rentes ten 
gunste van Gobert, oud secretaris van de 
Keure te Gent na verrekening met een rente 
ten laste van zijn zuster mevr Duhayon?.

4062 14/07/1819 240/24 - BG vraagt aan de Buck, advocaat te 
Kortrijk, om zijn honorariumnota op te sturen. 
(Op ACHTERKANT pacht an boomgaard 
te Nieuwen Eglantier in eeuwigen cijns aan 
Frans Aerrebout )
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4063 14/07/1819 241/24 - BG vraagt aan de directeur der direc-
tes belastingen te Gent dat de geneesheren 
en chirurgen verbonden aan de godshuizen 
van BG vrijgesteld worden zoals wettelijk be-
paald van het patentrecht. Voorts melden ze 
dat Hanry Wallemacq, rue de la chapelle nr. 2, 
wijk Broederlijkheid,  niet meer onderworpen 
is aan het patentrecht dat hij in 1818 heeft be-
taald. (Op ACHTERKANT pachtnr. 94 Nieuwe 
Eglantierpolder boomgaard aan Jean Dielman 

4064 17/07/1819 242/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
proces-verbaal van de verhuur van de bijloke-
foorstalplaatsen. (Op ACHTERKANT pachtnr. 
93 te Axel Nieuw-beoosten-Bleye boomgaard 
aan J. Bte Onghena van 1808-1817)

4065 17/07/1819 243/24 - BG vraagt aan J.F. Van Hecke te 
Stekene om na te gaan wat er nu waar is 
met betrekking tot de schat gevonde door de 
Meurchy, want in Gent wordt er reeds over 
gesproken (Op ACHTERKANT erfpachtte 
Axel, nieuw-beoosten-bleye aan Jean Corne-
lis Maes voor 29 ans )

4066 19/07/1819 244/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
Jean van Doorselaere, landbouwer te Won-
delgem, zijn pachtcontract voor het weiden 
van schapen op de veste van de Bijloke als 
beëindigd mag beschouwen, gelet op het po-
litieverbod op het weiden op de vesten, naar 
analoge met de verbreking van de pacht van 
Jean Cornelis. (Op ACHTERKANT pachtnr. 
92 Coeywacht Nieuw Beoosten Bleye aan 
Jeanne Annaert van 1808 tot 1817; pacht te 
Axel oud Zuyd Dorp Polder aan Philipe Jac-
ques Van Duys van an XIII-XX)  

4067 19/07/1819 245/24 - BG schrijft aan de directeur van de 
directe belastingen dat ze in de lijst vergeten 
zijn hoofdgeneesheer Wouters te vermelden 
die gratis toezicht op de gezondheidsstaat 
houdt en de algemene apotheek. Hij zou dus 
niet onderhevig mogen zijn aan het paten-
trecht. (Op ACHTERKANT pachtnr. 91 Axel, 
nieuw beoosten Bleyeaan Jean Ysebaert van 
1807 – 1813)
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4068 21/07/1819 246/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, om aanwezig te zijn op het 
stadshuis te Eeklo waar de klacht van BG 
over de indeling van de grondeigendommen 
van BG wordt bepleit. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 58 te Wetteren, Broekakker en Mut-
sakker aan François van der Straeten van an 
XIV-XX)

4069 21/07/1819 247/24 - BG bevestigt aan het stadsbestuur 
de ontvangst van het raadsbesluit van 19/07 
en het dubbell van de jaarrekening 1815. (Op 
ACHTERKANT erfpachtte Wetteren Paelepel-
straete aan weduwe van Adrien Vliegberg )

4070 21/07/1819 248/24 - BG meldt aan De Meulenaere, oud 
vicaris-generaal van de kathedraal, directeur 
van de Blauwe Meisjes, en Papeleu, kannunik 
van de kathedraal en directeur van de Rode 
Lijvekens, dat de prijsuitreiking plaats heeft op 
dinsdag 3 oogst om 15u. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 59 te Wetteren, Boschkant, aan Jac-
ques Grillard, van 1808 -1817)

4071 22/07/1819 249/24 - BG stuurt aan Baguet, ontvanger 
van BG, een expeditie van het raadsbesluit 
met betrekking tot de réglement du compte 
de récettes et dépenses over boekjaar 1815. 
(Op ACHTERKANT pachtte Winkel, Rostijne, 
aan Pierre Van Waes van an XIII-XIX tegen 
698,40fr of £64-3-4 en 10 zakken aardappe-
len. 

4072 23/07/1819 251/24 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze denken dat hun collega zich vergist heeft 
over zijn vertrek naar "den buiten" nu de Ko-
ning binnenkort komt. BG vraagt een audien-
tie aan voor morgenvroeg. 

4073 24/07/1819 252/24 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
ze een kopie  van het raadsbesluit (zie brief 
nr. 249 dd22/07) aan Baguet hebben afgege-
ven. (Op ACHTERKANT pachtte Stoppeldijk 
aan Jacques De Maet ? van an XIII tot XX)
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4074 24/07/1819 253/24 - BG schrijft aan van den Hecke, 
bestuurder, op zijn buitengoed te Mariakerke 
dat de Koning morgen tegen 11-13 u verwacht 
wordt en hij vermoedelijk de overheden tus-
sen 15 en 16 u zal ontvangen. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 86 te Stoppeldijk aan Guil-
laume Augustin Heeman van XIII – XX)

4075 24/07/1819 254/24 - BG meldt aan de Hoon, architect 
van BG, dat de schatting van de Berg van 
Barmhartigheid binnenkort zal plaats heb-
ben. Weldadigheid stuurt Van de Cappelle. 
De liquitdatiecommissie te Brussel sturen hun 
experten. (Op ACHTERKANT pachtte Axel, 
nieuw-beoosten-bleye aan Jean A. De Vos 
van 1807 tot 1813)

4076 24/07/1819 255/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
na te gaan hoever de aanvaarding van de ruil 
van grond te Sint Denijs met Verbiest staat. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 87 Stoppeldijk, 
Hulsten ambacht, aan André Boeykens van 
an XIII-XX.)

4077 24/07/1819 256/24 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
verzoek terug van de overste van het O.L.V. 
begijnhof gericht aan de Koning en dat ze op 
24 mei van zijn voorganger hadden gekregen. 
Welk gevolg eraan gegeven is, is BG onbe-
kend, niettemin willen ze twee bemerkingen 
maken. Er is niets definitief afgesproken in 
verband met de verhoging met een derde van 
de rente die de novices moeten betalen bij 
hun intreden. Daarmee moet een stuk van de 
kosten van het onderhoud van zieke begijnen 
betaald evenals van hen bekend als de En-
fans du St Esprit (Heilige Geestkinderen), die 
deelnemen aan de armenmissen. Het andere 
punt betreft de bepaling van de huurwaarde 
van de huisjes. (Op ACHTERKANT pachtte 
Stoppeldijk, hulster ambacht, aan Theodore 
Van De Keere van XIII – XX) 
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4078 28/07/1819 257/24 - BG schrijft aan J.A. Reyniers te 
Zeveneken dat ze hem niet een kopie van de 
titel van het rentjen van £3 S4 cournat 's jaars 
kunnen sturen omdat het stuk zelf door oud-
heyd vermoedelijk is vergaan. In hun registers 
staan de boekingen van deze aloude rente, 
die ook door zijn vader is betaald. Hij wordt 
dus verzocht deze verachterde croisen te wil-
len betalen. (Op ACHTERKANT pachtte Stop-
peldijk aan Josse van Hove van an XIII-XX)

4079 28/07/1819 258/24 - BG antwoordt aan Van de Putte, 
rechter 1e aanleg te Gent, dat ze met zijn 
vraag rekening zullen houden bij het uitvoe-
ren van de verfwerken.  (Op ACHTERKANT 
pachtte Keeremelkpolder aan Ma. Spiessens.)

4080 28/07/1819 259/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
data voor de prijsuitreikingen in de drie gods-
huizen.  

4081 29/07/1819 260/24 - BG schrijft aan Scheire, belasting-
ontvanger van Onkerzeele, dat de verkoop 
van de opbrengst van de weide te Onkerzeele 
om de belastingen die Adrien Haelterman 
schuldig is, te betalen onterecht was. Het 
betrokken stuk weide is verpacht aan Adrien 
Martens landbouwer te Erwetegem. Wat er 
ook van is, de beleefdheid vereist dat BG 
eerst werd ingelicht van de geplande verkoop. 
Bovendien is die Haelterman totaal onbekend 
bij BG. (Op ACHTERKANT pachtnr. 85 te 
Stoppeldijk aan Jean De Dobbelaere van an 
XIII – XX)

4082 29/07/1819 261/24 - BG stelt aan baron de Roisin, in-
specteur van waters en bossen O-Vl, enkele 
vragen in verband met de achterstallige 
betalingen aan de ontvanger van domeinen in 
het kader van de houtkap. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 83 Stoppeldijk aan Pierre Henri Sur-
mont van an XIV-XXI)
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4083 29/07/1819 262/24 - BG vraagt aan Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem hoe het komt dat 
Scheire, ontvanger te Onkerzeele, ongehin-
derd de opbrengst van een stuk land verpacht 
aan Adrien Martens heeft kunnen verkopen 
om de achterstallige belastingen van Adrien 
Haelterman te recuperen, persoon die to-
taal onbekend is bij BG. (Op ACHTERKANT 
pachtte Stoppeldijk aan Bonaventure Rothier 
van an XIII-XX).

4084 29/07/1819 263/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
een slecht stuk bos gelegen te Westrem, Hel-
linckbosch, openbaar verhuurd is aan Pierre 
Jospeph Hoorebeke. Dit bos ligt eenzaam te 
midden van velden en is vandaag nagenoeg 
volledig geplunderd. De pachter wenst dit stuk 
bos te ontdoen van de resterende tronken en 
er landbouwgrond van maken. Graag hiervoor 
toestemming. (Op ACHTERKANT pachtnr. 84 
te Stoppeldijk aan André Kindt ? Kints van an 
XIII-XX)

4085 30/07/1819 264/24 - BG schrijft aan advocaat Gobert dat 
het stadsbestuur akkoord gaat met de terug-
koop van de twee rentes en dat het geld bij 
BG beschikbaar is. (Op ACHTERKANT pacht 
nr. 82 te Stoppeldijk Axel ambacht aan Pierre 
Van der Willen van an XIV-XXI)

4086 31/07/1819 265/24 - BG schrijft aan Natesonne? Loodgie-
ter, dat abusievelijk het St laurentius godshuis 
op zijn lijst vermeld staat in het kader van de 
openbare toewijzing van loodgieterij. Het is 
zijn collega Cocquyt die hiermee belast is. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 81 Wanzeele in 
regie.  

4087 31/07/1819 266/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
dubbel van alle beraadslagingen over de ver-
werving van de Berg van Barmhartigheid. (Op 
ACHTERKANT pachtte Stoppeldijk aan Pierre 
Lievin Stvens, van an XIV-XXI)
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4088 3/08/1819 267/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toelating om landmeter en oud-burgemeester 
van Winkel, Van Acker, voor de rechtbank te 
dagen wegens het niet afleveren van de kaar-
ten met de opmeting van de BG eigendom-
men aldaar. Er zijn hem reeds voorschotten 
uitbetaald.

4089 3/08/1819 268/24 - BG meldt aan Colson, ontvanger 
van de domeinen te Gent, dat zodra ze de 
opmerkingen van de inspecteur van waters 
en bossen hebben ontvangen BG aan het 
stadsbestuur de toelating zal vragen om de 
lonen (vacations) tbv 434,33 fl te betalen voor 
de boswachters van de houtkap in 1814-1817. 
(Op ACHTERKANT pachtte Wanzele aan An-
toine Huylebrouck van an XIV-XX)

4090 04/08/1819 269/24 - BG vraagt aan notaris J.S. Van 
Oudenhove te Ninove toezending binnen de 
week van de expeditie van het proces-verbaal 
van de openbare verhuring. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 80 te Serskamp en Lede aan 
Denis de Groote van an XIV-XX)

4091 04/08/1819 270/24 - BG meldt aan Jan van Doorselaere, 
landbouwer te Wondelgem, dat het stadsbe-
stuur besloten heeft dat hij de pacht verder 
moet blijven betalen voor de "garzingen op de 
bijloke veste". (Op ACHTERKANT overzicht 
van de personen die plaatsen kunnen toewij-
zen in het Alijnshospitaal: La Potterie 1,2,8, 
markies de Parcq tot Brussel 3,4,5, Duvallier 
Caecila uxoris 6,7,9,10,11, Louis Charles Ot-
thon Prince de Salm Salm gewezen bisschop 
van Doornyck als representant van de familie 
van immerseele 13-18.)

4092 07/08/1819 271/24 - BG verzoekt P. Van de Velde in de 
abdij van Oost-Eeklo te Gent om het geld toe-
komende aan Marie Roegiers, opgesloten in 
het zwakzinnigengesticht, te willen storten in 
de kas van BG ter afbetaling van haar onder-
houd. (Op ACHTERKANT pachtte serskamp 
en lede aan Jean Meuleman van an XIII-XIX)
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4093 10/08/1819 273/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
gecertificeerde stukken in verband met het 
afgewerkte landmeterswerk van Van Acker te 
Winkel en Wachtebeke. (Op ACHTERKANT 
pacht te Stoppeldijk aan Guillaume Van Pas-
sel van an XIII – XX)

4094 07/08/1819 272/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
positief te reageren op het verzoek van de 
standhouders op de Bijlokefoor om hun nering 
(débit) op de zondagen van de foor te mogen 
voortzetten, zoals gebruikelijk enkele jaren 
voordien. (Op ACHTERKANT pachtnr. 79 te 
Serskamp, Croonveldeken en Kattenberg, 
aan Bernard Waerman van an XIII-XIX).

4095 12/08/1819 274/24 - BG schrijft aan baron de Roisin, 
inspecteur waters en bossen, over de betaling 
het tiende (décime) op de houtkap ten gunste 
van het Domein. 

4096 12/08/1819 275/24 - BG nodigt 't Felt, meesterbakker op 
St Pietersnieuwstraat, uit op de vergadering 
en verzoekt hem de documenten over de 
windmolen met op- en afrede gelegen buiten 
de Muidepoort door hem gekocht. 

4097 14/08/1819 276/24 - BG meldt aan L. de la Kethulle, eige-
naar te Gent, dat Jean Mesdach in het ouder-
lingengesticht mag opgenomen worden tegen 
driemaandelijkse betaling ad 100 gulden 
Hollands per jaar en contante betaling van het 
ijzeren bed ad 35,15 fl. De vergoeding vervalt 
bij het bereiken van het 70ste levensjaar. [Op 
ACHTERKANT lijst van 4 thermidor an IX met 
de namen van de 10 uitgezette dames (Dan-
cour, Luscher, Fiers, Haesebroek, Pateet, 
Wallez, Ravan, Furiot, Kest, Frank, twee heb-
ben vergiffenis gevraagd)]
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4098 16/08/1819 278/24 - BG schrijft aan de voorzitter van de 
burgerlijke rechtbank over het gedrag van 
Pierre Van Quackebeke, Kulder. Deze is uit 
de instelling weggelopen maar vervolgens 
is hij teruggekeerd, zonder zich gebeterd 
te hebben. Hij is geregeld dronken en on-
gehoorzaam. Onlangs (2/08) nog is hij met 
soortgenoten door de straten getrokken naar 
het cabaret Lionceau (het Leeuwtje?) in een 
zijstraatje in de buurt van de Kapucijnen. Ze 
waren verkleed met broeken in allerlei kleuren 
en droegen elk een zakdoek om de arm op 
de plaats waar het nummer van het godshuis 
is genaaid. Op 9/08 is hij zwaar dronken na 
het gestelde uur binnengekomen net zoals de 
eerste dag na Pasen, toen hij met oud-Kul-
ders in een cabaret op de Nederscheldekaai 
lelijk huis heeft gehouden. Een paar weken 
opsluiting in de gevangenis zou hem goed 
doen. 

4099 16/08/1819 279/24 - BG stelt een getuigschrift op over het 
goede gedrag van Jean Rossel, Kulder sedert 
5/12/1807 (Op ACHTERKANT Pierre van der 
Syptte Zevergem, drie jaar interest op rente 
vervallen op 16/3/1816) 

4100 17/08/1819 280/24 - BG meldt aan Adrianus Verbiets, 
landsman te Sint-Denijs, dat ze de toestem-
ming tot verkaveling hebben ontvangen. 

4101 17/08/1819 281/24 - BG vraagt aan juff Marie Lybrecht, 
econome van het oudevrouwengesticht, om 
er op toe te zien dat verbod om vrienden en 
familie eten of drank te verschaffen bij bezoek 
scherp wordt nageleefd. Hooguit mag een 
à tweemaal per jaar toegestaan worden dat 
spijs en drank van het huis wordt gegeven en 
dan nog met toezicht door de econome. (Op 
ACHTERKANT soort jaarafrekening van/door 
Cooman met betrekking tot 1809, 1810, 1811 
slechts half document) 
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4102 18/08/1819 282/24 - BG stuurt aan de commissie van het 
Werkhuis van barmhartigheid de kostenstaat 
voor het onderhoud van gebrekkige bede-
laars over de maand juli. (Op ACHTERKANT 
geboorteuittreksel van Anna Catherina, fa 
Petrus Van Herizeele en Marianne De Matte 
nata 23.9.1758 met stempel van de gemeente 
1815 )

4103 19/08/1819 283/24 - BG vraagt aan P. Van Overloop eige-
naar te Mendonk, de betaling van de onder-
houdskosten voor J. Bte Van Overloop, zijn 
neef, in het zwakzinnigengesticht, tw 105,40 
frs voor 124 dagen. 

4104 19/08/1819 284/24 - BG dringt bij Van Acker, notaris en 
landmeter te Winkel, een allerlaatste maal 
aan op de afwerking van de aanmaak van de 
topografische kaarten van de BG landgoe-
deren te Winkel en Wachtebeke. We heb-
ben ondertussen de toestemming van het 
stadsbestuur om u in rechte te vervolgen. (Op 
ACHTERKANT staat van de verdeling van de 
godshuizen tussen de BG leden, in casu, lijst 
godshuizen onder de leiding van Kervijn )

4105 19/08/1819 285/24 - BG schrijft aan Bauters, ticheldek-
kersbaas te Gent, dat het werk van Colpaert, 
ticheldekker, is opgeschort en dat ze hem met 
dat werk voor de maand september belasten. 
De reden waarom hij geschorst wordt, is de 
negligentie en luyheyd van zijne knechten en 
BG vraagt hem om te willen oppassen neer-
stige en getrouwe kenchten te gebruyken om 
ook niet geschorst te worden. (Op ACHTER-
KANT naemen der oonnoosele vraupeersoo-
nen in vrauweesenhuys volgen 31 namen)

4106 21/08/1819 286/24 - BG schrijft aan Bauters, ticheldek-
kersbaas te Gent.

4107 21/08/1819 287/24 - BG maakt juff Coleta Mestdach, 
vrouw moeder van het hof van St Anna, er 
attent op dat de zusters hun vrienden en 
familie hooguit een à tweemaal per jaar spijs 
en drank "gemaetiglijk en onder haer opzicht" 
mogen voorzetten. 
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4108 26/08/1819 288/24 - BG gaat met Van Caneghem, inspec-
teur te Myleghem, akkoord dat een derde per-
soon ingezet wordt om de zaak van de illegale 
verkoop van hooi te Onkerzele te regelen.

4109 26/08/1819 289/24 - BG vraagt aan C. Van Wambeke, 
inspecteur te Aalst om samen met Snyers, 
garde général des eaux et forêts te Aalst, de 
grootte en ligging van de bossen en bosjes te 
gaan inspecteren. 

4110 26/08/1819 290/24 - BG vraagt aan de ontvanger van 
de domeinen te Eeklo om te wachten tot de 
Gouverneur een besluit heeft genomen inzake 
de lonen (vacations) van de woudmeesters 
(agents forestiers). (Op ACHTERKANT "Tarif 
van den prijs der schoenen gewoonlijk ge-
daen door de aerme kamer der stad Gend, in 
Brabands courant geld, voor de pointure van 
elke lengde als volgt : mansschoenen … vrou-
weschoenen … muylen". (de muylen waren 
bestemd voor het weeshuis) 

4111 26/08/1819 291/24 - BG meldt aan P.J. Snyers, garde 
général des eaux et forêts, dat Van Wambeke 
hem zal vergezellen op de inspectie

4112 26/08/1819 292/24 - BG vraagt aan J.B. de Poortere op 
het kasteel van Egmont te Zottegem om bij 
Pieter Jacobus Tocbé ?, pachter te Velzeke, 
de "gestaetheyd der boomen" te gaan be-
kijken die z.g. schade veroorzaken aan zijn 
land. BG vraagt om van der Linden te Zot-
tegem te voldoen voor het maeken van de 
sous-repartitie tusschen de pachters. Voorts 
sturen ze een mandaat voor de ontvanger 
Droesbeke. (Op ACHTERKANT lijst van de 
opgestuurde geneesmiddelen door H. Van 
Lokeren, apotheker, 4 pluviose an VI: valeri-
aan, absynth, arabische gom, gentiaan, acid 
nitrique, peruviaanse cortex, rheum, Glaubers 
sal mirabile, enz.) 

4113 28/08/1819 293/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
de afkoopsom voor een rente ten voordele 
van Elisabeth van den berghe, begijn in het 
Groot Begijnhof overleden op 30/06/1814, te 
mogen aanvaarden om ze voordelig is voor 
BG.
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4114 28/08/1819 294/24 - BG schrijft aan het Stadsbestuur 
over het verzoek van de marktkramers in 
verband met de Bijlokefoor. De Bijloke is de 
beste locatie qua veiligheid en de nabijheid 
van de mooie wandeling van de Coupure. Het 
Recollettenplein is minder charmant en ge-
vaarlijk wegens de Leie; De Veldstraat biedt 
concurrentie omdat het daar in feite een per-
manente foor is. Ook kunnen de bewoners te 
allen tijde er bijbouwen of een steeds hogere 
vergoeding voor het gebruik ervan vragen. De 
Bijloke betekent een verzekerd inkomen voor 
BG en geeft meerwaarde aan de huur van de 
huisjes errond. 

4115 28/08/1819 295/24 - BG maant Cornelis Merre aan om de 
werken in de Bijloke binnen "derden daege te 
voltrekken".

4116 30/08/1819 296/24 - BG vraagt aan de Ceuleer te Appel-
terre om de prijzije van de mes vette en kalk 
op de hofstede te Eychem bij te wonen zoals 
vermeld in de brief van Tihibaut te Dender-
windeke. Met genoegen stelt BG vast dat "de 
exploitatie van onzen turf wel voordgaet"

4117 30/08/1819 297/24 - BG schrijft aan L. de la Kethulle 
te Gent dat ze de toelatingsbrief voor Jean 
François Mestdagh in het ouderlingengesticht 
sturen, dat de verblijfskosten aan BG moeten 
betaald en het bed aan kannunik Triest. (Op 
ACHTERKANT pachtte Axel Andijk Polder 
aan Abraham de Kraeker vanan 14 tot 21). 

4118 02/09/1819 300/24 - BG stuurt aan de regent van de 
Kulder het BG besluit over Pieter van Quae-
kebeke, opkweekeling van de Kulders, met 
verzoek het uit te voeren zodra het order van 
arrestatie is ontvangen. 

4119 02/09/1819 301/24 - BG bevestigt aanb de Gouverneur de 
ontvangst van zijn brief. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 90 te Axel, Andijk Polder aan Jean de 
Putter en Pierre Verpoorten van an 14 tot 21).
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4120 04/09/1819 302/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring twee bestekken en algemene 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
stads- en plattelandseigendom. (Op ACH-
TERKANT vraag en antwoord aan en van De 
Wilde in verband met het aantal gekken (fous 
& furieux) in de Alexianen (sept foux et infer-
rieurs), capaciteit 150, hijzelf is benoemd door 
de centrale administratie, een zwakzinnige 
verblijft er al van voor de opheffing van het 
A-klooster). Zie ook 309

4121 04/09/1819 303/24 - BG bevestigt aan het stadsbestuur 
de ontvangst van haar brief en besluit in ver-
band met werkingsverslag van de ontvanger 
van BG. (Op ACHTERKANT "lijste van de 
vrouwen van den 15 thermidor 9ste jaer der 
fransche Republique" oa namen als aquaviva, 
aquariquie, tique, bellemiese enz., 86 namen, 
zie ook nr. 304,).

4122 04/09/1819 304/24 - BG stuurt aan J.B. Baguet het besluit 
van het stadsbestuur in verband met het wer-
kingsverslag over 1817 (Op ACHTERKANT 
"aen mijn heer de naeyer president der hos-
pitaelen van het cortier van Gent. Noember 
van de menschen die tegenwoordigh woon int 
huijs van Bermhertigheyt geseijt hospicie nr. 
18 14 thermidor 9 ste jaer  (zie ook nr. 303) 
opgesteld door Petrus Bonnewijn econome, 
totaal 67 mannen en 86 vrouwen) 

4123 06/09/1819 305/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
Françoise en Jeanne van der Biest, een eeu-
wigdurende rente lopen hebben ten laste van 
BG op een kapitaal van £125,0,0 of 750,00 
hollands daterend van 17/11/1792 uitgaande 
van de zusters van de Bijloke. We kunnen het 
afkopen tegen fl 534,00 Hollands. (Op ACH-
TERKANT "extrait van uytgeef of becostinge 
voor het huijs van Bermertigheyt ten tyde dat 
L. Moeraert aldaer tresorier was dd 1782 tot 
31 oct dagh van onse afstellinge )
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4124 06/09/1819 306/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur of 
ze de rente ten gunste van Livine Petronille 
Wille, overleden te Gent op 5/04/1812 mogen 
terugkopen aan 75 groten of fl 450 (normaal 
100) Met de achterstallige rente beloopt dat 
totaal fl 762,85. (Op ACHTERKANT "lijste 
der effecten gesonden door Antone ?? aen 
weduwe van Joseph francois de Bruijne ge-
collaeceert in het vrouwenweesenhuys den 
17/11/1797 " volgt opsomming hemden, cous-
sens, catoenen mantel, thee tassen, thepot, 
pluijmen bedde enz. )

4125 09/09/1819 307/24 - BG schrijft aan B. Van de Wattijne, 
tresorier van Poelpolder te Sas van Gent dat 
de gevraagde belastingen niet kunnen betaald 
worden omdat er geen geld voor voorzien is 
op de begroting. (Op ACHTERKANT "Duriez, 
econonoom, declareert volgens de discour-
sen gehauden t'hebben met Petronilla Van 
Damme begijntien, dat sij deur haere grote 
weeckte niet en kan bestaan met getgonne sij 
volgens trimester trock en noodig heeft veur 
d'infermerije onderhoudent te worden. "

4126 09/09/1819 308/24 - BG vraagt aan J.F. Van Hecke te Ste-
kene om de te betalen contributie geëist door 
B. van de wattijne, te sas van gent, tresorier 
der poel-polder te betalen. (Op ACHTER-
KANT uit "Particuliere Boek" f° 18 Catherine 
Haek is besteed bij Louis De Smet buyten de 
Brusschepoorte 31/08/1789 à £6 s'jaers; f° 
30 Petronelle Joanne Supplie .. Pieter de ??? 
schoenmaker . f° 38 Marie Joanne de Moort 
aenveert 24/02/1792 aen haer verleendt billiet 
particulier van £2 gr sjaers ..) 
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4127 09/09/1819 309/24 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Nazareth dat vorige vrijdag een kind uit zijn 
gemeente mn Jacques Fleurickx, 11 jaar, op 
de openbare weg, bij faubourg de la colline, in 
erbarmelijke toestand en ziek is aangetroffen. 
Hij is opgenomen in het hospitaal, maar om-
dat hij van Nazareth is, komen de kosten van 
zijn verblijf ten laste van de gemeente Na. Hij 
moet ook worden opgehaald en teruggevoerd 
naar Na. (Op ACHTERKANT Vragenlijst aan 
econome van godshuis nr. 8 ; nu 49 gekken 
in nr. 8, capaciteit van meer dan 100, vroeger 
zorgde de armenkamer voor  de afdekking 
van de behoeften   [zie ook 302]).

4128 09/09/1819 310/24 - BG vraagt aan J. Bruggeman notaris 
te Laethem, om Verbiest aan te sporen het 
contrat van mandelinge te komen tekenen. 
(Op ACHTERKANT overzicht van benodigde 
voorraad in de Bijloke ; 50 flessen wijn rood 
voor 3 maanden; 100 pond suiker voor 3 mnd. 
500 eieren per week (400 eieren=£1,18,8); 
iedere week een kar rapen, wortelen en voor 
de dieren; 30 zakken gehakt stro voor het 
beddegoed in het hospitaal voor 1 jaar, zes 
stukken linnen (toiles) van zes vierden voor 
er beddelakens van te maken, er is negen el 
nodig voor een paar; 3 zakken haver voor een 
maand (een zak=£0.16.89); een koe en een 
kalf per week voor verbruik in het hopsitaal en 
het huis (maison) (koe en kalf = £17,18,10). 

4129 09/09/1819 311/24 - BG stuurt aan de commission de la 
maison de travail de charité de kostenstaat 
voor het onderhoud van gebrekkige bedelaars 
over oogst 1819.

4130 13/09/1819 312/24 - BG nodigt Weldadigheid uit om deel 
te nemen aan haar vergadering over de ge-
plande aankoop van de Berg van Barmhartig-
heid. 

4131 13/09/1819 313/24 - BG vraagt aan Blondel, vrederechter 
te Ninove, om op te treden tegen De Cooman 
die tegen Kerst de pachthoeve moet verlaten 
en grote hoeveelheden kalk en andere scha-
delijke stoffen uitstrooit. 
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4132 14/09/1819 314/24 - BG vraagt aan Van Wambeke om 
de deurwaarder bij de Clercq te Zonnegem te 
sturen. Zijn pacht verloopt op het einde van 
het jaar.

4133 16/09/1819 315/24 - BG vraagt aan de Provinciale Ge-
zondheidscommissie om een vergoeding te 
willen betalen voor het gebruik van een ver-
gaderzaal met het meubilair, verwarming en 
licht, zegge fl 200 Hollands per jaar. (Op ACH-
TERKANT pachtin regie te Winkel van bos en 
heide op het gehucht Rostijne. 

4134 19/09/1819 316/24 - BG vraagt aan Wambeke-Dierkens 
te Tielt om zo snel mogelijk het bedrag van de 
afkoop van de rente en croisen die Bg ver-
schuldigd was aan wijlen Elizabeth van den 
berghe te komen ontvangen en de originele 
constitutiebrieven af te geven(Op ACHTER-
KANT pachtte Wondelgem bij Damsken aan 
Pierre frans Vereecke voor zijn broer Jean 
Frans Vereecke van an 13 tot 19.). 

4135 16/09/1819 317/24 - BG geeft aan J.B. De Poortere op 
het kasteel van Egmont te Zottegem om de 
bomen op de landen gebruikt bij Pieter Jaco-
bus Toebe te Velzeke te verkopen en het geld 
te gebruiken voor enige herstellingen aan de 
hofstede te Maria Lierde gebruikt door Vulder. 
(Op ACHTERKANT pachtte Serskamp op 
Klaert de Simpel aan Pierre Jean Roeladt en 
Pierre De Vleeschauwer van an 13-19).

4136 16/09/1819 318/24 - BG meldt aan de Bestendige Depu-
tatie dat de kosten voor het onderhoud van 
Joseph Schouppe uit Oultre betaald werden 
door de burgemeester. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 77 te Wondelgem aan Joseph Go-
vaert van 1904-1810)

4137 18/09/1819 319/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring het bestek en algemene voor-
waaarden voor de openbare verhuur van 
enkele eigendommen.  (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 69 te Winkel op Rostijne aan Pierre 
Neetesonne van an 13-19).



BG 53: Briefkopieën

4138 20/09/1819 320/24 - BG schrijft aan Albertus Matthijs, 
inspecteur te Evergem, dat Jan De Letter niet 
de pacht behoudt, maar dat Pieter Francies 
Deseyn de hoogste bieder was. 

4139 22/09/1819 322/24 - BG antwoordt aan Wey, pastoor van 
de Miniemenkerk te Brussel dat Angelique 
van Hove, weduwe Blaiselle, onbekend is bij 
BG maar dat Weldadigheid haar kent. (Op 
ACHTERKANT pachtnr. 78 te Wondelgem 
op Durme aan François De Paepe een deel 
vande grond is pro indiviso eigendom van 
Charles de Neve van an 14-20) 

4140 22/09/1819 323/24 - BG meldt aan Matthijs, inspecteur 
der goederen te Evergem, om aan Jan de 
Letter te zeggen dat er een nieuwe openbare 
verpachting volgt op toekomende vrijdag. (Op 
ACHTERKANT pachtte Winkel op Rostijne 
aan Bruno Van Heck, zoon van Jean, van an 
13-19.)

4141 22/09/1819 324/24 - BG vraagt aan Wouters, meester-
kuiper en azijnlegger op het Steendam om 
vrijdag om 17 u op de vergadering te komen. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 70 te Winkel van 
weide en heidegrond op Rostijne aan Lievin 
Moens van an 13-19)

4142 23/09/1819 325/24 - BG meldt aan de burgemeester van 
Oosterzele en die van Wetteren dat zij een 
aanplakbrief zullen ophangen voor de levering 
van aardappelen in de komende winterperi-
ode. 

4143 24/09/1819 327/24 - BG meldt aan Clement de Clippel 
landbouwer te Haaltert dat de deurwaarder 
van eesbeese aan de Clercq te Zonnegem 
schriftelijke opzeg betekend heeft in verband 
met de pachthoeve. Vervolgens moet er een 
inspectie van de hoeve, weiden, bossen en 
landerijen plaatshebben tussen de Clercq, 
hemzelf en zijn vader Livinus de Clippel te St 
Lievens-Essche (Op ACHTERKANT pachtte 
Winkel op Rostijne aan Lievin De Letter, fs 
Pierre, van 1808-1814).
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4144 25/09/1819 328/24 - BG vraagt aan de BG te Antwerpen 
en idem te Brussel welk voorschot ze van de 
Regering op de onderhoudskosten van von-
delingen hebben ontvangen. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 71 te Winkel op Rostijne aan 
Jean Van Hecke, fs van Pierre Cornille van an 
12-18)

4145 27/09/1819 329/24 - BG meldt aan Geeraerd van Melle, 
slager in de Palingstraat (Groene Briel), dat 
zijn laatste levering van vlees beneden alle 
peil was. 

4146 27/09/1819 330/24 - BG meldt aan Francis van Loo, sal-
ger in de Brandstraat, dat zijn laatste levering 
van vlees beneden alle peil was.

4147 29/09/1819 331/24 - BG stuurt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, een kopie van het besluit van 
de gedeputeerde staten waarin enkele van 
zijn opmerkingen tot een vermindering van 
de belastingen hebben geleid. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 72 te Winkel op Rostijne aan 
Jean van de Waele, van an 13-19)

4148 29/09/1819 332/24 - BG meldt aan de Provinciale Med-
siche Commissie dat ze niet akkoord kunnen 
gaan met de povere 100 fr die ze voorstelt als 
vergoeding voor het gebruik van het lokaal, 
papier, meubels, licht, verwarming en andere 
zaken, vermits ze er zelf fl 300 voor krijgen 
van de overheid. 

4149 30/09/1819 333/24 - BG vraagt aan markies Rodriguez 
d'Evora y vega op zijn kasteel te Scheldewin-
deke om het document te tekenen dat Kervijn 
de Volkersbeke in zijn plaats heeft gemaakt bij 
de openbare toewijzing van het huis bewoond 
door Pittevils. (Op Achterkant pacht te Winkel 
op Rostijne aan Jean Temmerman van an 13 
-19).

4150 02/10/1819 334/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur 
voor goedkeuring het bestek en algemene 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
enkele landeigendommen. (Op Achterkant 
kastoestand per 1 oktober 1819) 
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4151 02/10/1819 335/24 - BG vraagt aan de la Potterie de Lich-
tervelde op zijn kasteel van Herleghem te Wa-
regem of hij akkoord gaat met de toewijzing 
van de vrijgekomen plaats in St Catherina aan 
Marie Anne Molfeyt toe te wijzen. (Op ACH-
TERKANT Instructei voor den borger secreta-
ris der commissie van hospicen civil van het 
canton van gendt ter fine van volgens besluyt 
der selve commissie de goetheyt te hebben 
te schrijven tot het becommen de voldoe-
ninghe van taffelcosten en de verschoot van 
de naerte noemen vrouwspersoonen ghetran-
sfeert ..: Marie Verhaeven geconsigneert in nr. 
24 Dendermonde   .. betaelen tot 993 fr 49ct 
.. Barbara Steppe … in nr. 24… 928 fr Ninove 
… Monica Burghgrave … 278vfr ten coste van 
Sleidinge.)

4152 02/10/1819 336/24 - BG vraagt aan het stadsebstuur 
toestemming om de terugbetaling te aanvaar-
den van een schuld ten laste van Bernard de 
Naeyer, pastoor van Melle en ten gunste van 
St Antonius dd 1794. (Op ACHTERKANT brief 
getekend door Pieter Gilliet, Garenplein, "den 
jaere 1793 is overleden philippe gilliet tot eec-
loo hij heeft achtergelaete 10 kinders in sijn 
leven rentier en achtergelaete een schoon-
huijs ter weirde van 400 pond wisselgelt … )

4153 04/10/1819 337/24 - BG schrijft aan het Stadsbestuur 
dat Kervijn de Volkersbeke hen op de hoogte 
heeft gebracht van de brief van de Jury Tem-
poraire pour l'instruction primaire et moyenne 
de la Flandre orientale om naar het voor-
beeld van de ecole modèle opgericht in de ter 
kamerenbadij, eveneens in Gent  een model-
school in te richten; BG stelt als onderkomen 
voor 1) een gebouw op de Botermarkt binnen 
enkele dagen vrij wegens vertrek van huur-
ders Verlinden 2) BlauweJongensschool dat 
binnen 2 jaar vrijkomt na vertrek van huurder 
Godefroy.
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4154 06/10/1819 338/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, zijn opinie over het al dan 
niet kappen van 174 eiken te Wetteren. (Op 
ACHTERKANT begroting kosten voor ver-
huring in 1818; totaal 995 fl waarvan fl 770 
registratierechten)) 

4155 06/10/1819 339/24 - BG antwoordt aan Schmolek, agent 
solliciteur in "s haaghe, dat de liquidatie van 
1244, 29 fl de Arm-kamer, gezegd bureau van 
weldaedigheyd alhier, betreft. Eventueel komt 
er een soortgelijke vraag voor BG in verband 
met een klacht over de schorren te Axel 

4156 06/10/1819 340/24 - BG vraagt aan Moffaert, penning-
meester van den Albertuspolder tot Assenede, 
dat voor Bg kan statueren over de klacht met 
betrekking tot de achterstellen, ze eerst wil 
weten wie deze gronden gebruikt en aan welk 
godshuis ze toebehoren. 

4157 07/10/1819 341/24 - BG meldt aan Van Caneghem in-
specteur te Myleghem dat de vernieuwingen 
van de verhuringen op maandag 18 zullen 
gebeuren. 

4158 07/10/1819 342/24 - BG stuurt aan de gouverneur het 
overzicht van de onderhoudskosten van de 
onbemiddelde zwakzinnigen voor het 3e 
kwartaal 1819

4159 07/10/1819 343/24 - BG bevestigt aan de Gouverneur de 
ontvangst van een adviesbrief en borderel in 
verband met twee eeuwigdurende renten ten 
laste van de Franse staat. 

4160 08/10/1819 344/24 - BG geeft aan de Ruyter, notaris te 
Herzele, de toestemming om te interveniëren 
in de prijzije van de mestvetten enz gebruikt 
door de Clercq te Zonnegem. 

4161 09/10/1819 345/24 - BG meldt aan advocaat de Bruyne, 
testamentuitvoerder van pastoor de Naeyer 
te Melle dat het stadsbestuur BG toestaat de 
100fr te aanvaarden ter afkoop van de obliga-
tie van 100 fr wisselgelt. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 65 Winkel op Rostijne aan Marie 
Jaqueline Van Belle van 1806 – 1812)
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4162 09/10/1819 346/24 - BG schrijft Bastide-Neveu, caissier 
dépositaire des fonds, rue du cherche-midi nr. 
14 te Parijs, aan over de vervallen som van 
494,90 fr in het kader van de "liquidation avec 
la France". (Op ACHTERKANT pachtte Inkel 
op Rostijne, aan Petronille De Meulenaere 
van an 13-19).

4163 15/10/1819 347/24 - BG schrijft aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken over haar correcte houding 
bij de verhuur van een hoeve te Zonnegem 
aan de Clippel. (4p verdediging)

4164 18/10/1819 349/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur drie 
pvs in verband met openbare verhuringen ge-
voerd via notaris van Ghendt. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 64 te Winkel op Rostijne aan 
Petronille Marie Crève, weduwe van Jacques 
de Pauwe van an 13-19).

4165 18/10/1819 350/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur 
achte huurovereenkomsten gesloten met 8 
begijnen voor woningen gelegen in de be-
gijnhoven. De huurprijzen zijn tegensprekelijk 
geschat.(Op ACHTERKANT pachtte Winkel 
op Rostijne aan Jeanne Ongenae, weduwe 
Laurent De Vos van an 13-19).

4166 19/10/1819 351/24 - BG vraagt aan De Poortere op het 
kasteel te Zottegem om te Velzeke op de 
gronden gebruikt door Toebé de bomen zo 
snel mogelijk te verkopen en daarna naar 
Marie-Audenhove te gaan op de gronden 
gebruikt door Jacobus Maroye waar nog twee 
à drie bomen staan die ook mogen verkocht 
worden.  (Op ACHTERKANT pachtte Winkel 
op Rostijne aan lieven Van Aker en Perre van 
Kerckhove van an 13-19).

4167 19/10/1819 352/24 - BG schrijft aan de Gouverneur over 
de 174 te kappen bomen en verantwoording 
daarvan. (Op ACHTERKANT de amet betrek-
king totenaar leeft zich artistiek uit met een 
tekening van een vierpuntig dak en een vier 
traveeën breed huis met strodak
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4168 19/10/1819 353/24 - BG nodigt Van der Donckt, interne 
van de Bijloke, uit op een vergadering. (Op 
ACHTERKANT pachtnr. 63 te Winkel op Ros-
tijne aan Jacques Rogiers en Vincient Rogiers 
en onverhuurd aan Lievin Verstaete van an 
12-18).

4169 21/10/1819 354/24 - BG stuurt aan de commission de la 
maison de travail de charité het overzicht van 
de onderhoudskosten in het Ouderlingenge-
sticht per sept 1819. 

4170 20/10/1819 355/24 - BG vraagt aan Blondel, vrederechter 
te Ninove om van Oudenhove aan te sporen 
om het proces-verbaal van de verhuur van 
goederen af te leveren. "nous sommes per-
suadés que vous êtes à même d'aiguilloner 
l'amour propre d'un fonctionnaire qui nous 
semble un peu parresseux". 

4171 21/10/1819 356/24 - BG antwoordt aan de Bg van Den-
dermonde over haar vraag rond de proce-
dure van de levering van bier en vlees. Volgt 
uitleg over affichering, opening der broeven, 
openbare toewijzing aan laagste bod. In 1818 
betaalde BG 22fr voor 1e kwaliteit en 14,5 
voor 2e per tond van 160 liters. In 1819 is dat 
16fr en 7,90 voor 2e. (Op Achterkant pacht te 
Winkel aan Lievin Baert van an 13-19)

4172 23/10/1819 357/24 - BG nodigt de Clippel Clement, land-
bouwer te Haaltert uit op de vergadering van 
vrijdag om te praten over het KB waarbij er 
opnieuw een openbare verhuring van het hof 
te Zonnegem is geordonneert. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 61 te Winkel op Rostijne aan 
Jean Willems van an 11 tot an 17

4173 23/10/1819 358/24 - BG vraagt aan Daoust, receveur de 
rentes, rue notre Dame de bonnes Nouvelles 
nr. 11 te Parijs, om het beschikbare bedrag te 
melden. (Op ACHTERKANT pachtte Winkel 
op Rostijne aan Jacques Temmerman van an 
13 tot 19)
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4174 23/10/1819 359/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring het bestek en algemene voor-
waarden voor een openbare verhuring van 
BG goederen te Bassevelde, Bouckhaute en 
omgeving. (Op ACHTERKANT pacht nr. 60 
te Winkel op Rostijne aan Pierre de Letter, fs 
Laurent, van an 11 tot 17)

4175 23/10/1819 360/24 - BG stuurt aan de gouverneur twee 
overzichten 1) van vondelingen van 6 jaar en 
jonger en 2) verlaten kinderen. (Op achterkant 
pacht te Winkel op Rostijne aan Francis Stan-
daert van jaar 11 tot 17)

4176 26/10/1819 361/24 - BG meldt aan de Gouverneur ont-
vangst van het KB met betrekking tot de an-
nulering van het pachtcontract met de Clip-
pel uit Haaltert. (Op ACHTERKANT pachtte 
Winkel op Rostijne aan Cristophe Verstraete 
van an 12 tot 18.

4177 26/10/1819 362/24 - BG meldt aan van Lokeren, ge-
neesheer in de Bijloke, dat er binnenkort een 
plaats van interne vrijkomt en ze ter vervan-
ging denken aan Jean de Scheppere.

4178 27/10/1819 363/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring het bestek en algemene voor-
waarden voor een openbare verkoop van 
enkele afstervende en alleenstaande bomen 
op BG goed in Hofstade, Lede enz. 

4179 28/10/1819 364/24 - BG schrijft aan A. Gheerst, te Temse, 
dat Vanderhaegen en Vollaert gemeld heb-
ben op de vergadering dat bij hem 112,10,0 
fr competerende aen de zinnelose francisca 
vollaert en hij dit bedrag wil betalen. 

4180 28/10/1819 365/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om de twee rentes afkomstig 
uit het sterfhuis van François Doré (Devé?) 
ten laste van de voormalige Bijlokeabdij af te 
kopen tegen 420 fl Hollands te mogen inko-
pen op de openbare verkoop via een van hun 
economen Fr. De Temmerman 

4181 29/10/1819 366/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur in 
vijfvoud het budget 1820 samen met een bun-
del opmerkingen, plannen en bestekken. 



BG 53: Briefkopieën

4182 30/10/1819 367/24 - BG antwoordt aan Blondel, vrede-
rechter te Ninove, dat hij zo snel mogelijk de 
grosse van der verhuurovereenkomst moet 
bezorgen. Hij mag de schrijver vrij kiezen en 
zelf bepalen hoeveel hij de "commis" voor de 
"expédition" wil betalen. 

4183 30/10/1819 369/24 - BG meldt aan de econome van de 
Bijloke dat in opvolging van Van der Donckt, 
Jean de Scheppere is benoemd

4184 30/10/1819 369/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring het proces-verbaal van een 
openbare toewijzing van goederen te Appel-
terre, Denderhoutem en elders. (Op Achter-
kant pacht nr. 66 te Winkel op Rostijne aan 
Lievine Baete, weduwe van Pierre De Clercq, 
van an 12-18).

4185 03/11/1819 370/24 - BG vraagt aan Louis De Vulder, land-
bouwer te Maria Lierde, om zo snel mogelijk 
een gedetailleerden staet van de reparatien 
aen dhofstede te sturen.

4186 04/11/1819 371/24 - BG meldt aan Joannes Jacobs, land-
bouwer te Sint Denijs, dat de pacht der partije 
land zal "komen 't onderblijven met het eyn-
digen van Ue voorwaerde kersavond toeko-
mende" en den eerzaemen Adriaen Verbiestn 
landbouwer ibidem "als proprietaris van dezel-
ve partije te herkennen". (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 62 te Winkel op Rostijne aan Jean 
François Dielman van an 13 – 19).

4187 06/11/1819 372/24 - BG dringt er bij de administratieve 
commissie van het Weldadigheidswerkhuis 
te Gent aan om de levering van stoffen voor 
de vondelingen te willen voorzetten en iedere 
week een stuk stof te leveren. In the absence 
thereof they will move their custom. (Op ACH-
TERKANT wens van Joanne Maes, begijn 
in klein begijnhof om haar rente van £100 à 
4% om te zetten in een lijfrente van £ 8,0,0 
op haar (66 j)  (ziekelijk en 38j) en op Marie 
Maesschalck, begijn ibidem)



BG 53: Briefkopieën

4188 06/11/1819 373/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en algemene voorwaarden voor een 
nieuwe openbare verhuring van een hoeve 
te Zonnegem uitgebaat door de Clercq. De 
vorige toewijzing aan de Clippel uit Haaltert is 
bij KB geannuleerd. 

4189 09/11/1819 374/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring twee onderhandse huurover-
eenkomsten op naam van de Poorter en De 
Boecle(?), begijnen, voor de huisjes in het 
begijnhof. De huurprijs is gebaseerd op de 
algemene schatting van de stadsarchitect  
(Op Achterkant lijst met 45 bedragen in £, drie 
namen Vindevoghel, Keukelaere en Fr van 
Steenbrugge en zes maal "sursis". 

4190 09/11/1819 375/24 - BG antwoordt aan de commissie 
voor de vereffening van de schulden van de 
oude Bergen van Barmhartigheid van de Zui-
delijke Provincies te Brussel dat het klooster 
genaamd de Bijloke niets anders is dan het 
hospitaal van de Bijloke. Alle verworvenhe-
den in naam van het klooster zijn dat ook ten 
gunste van het hospitaal. De vereffening van 
onze rentes tbv 12143 fl ten laste van de Berg 
van Barmhartigheid moet dan ook behouden 
worden. 

4191 10/11/1819 376/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
de dagvergoeding voor het St Laurentius-
gesticht (Wenemaere) van 84 c op 100 c te 
brengen per dag. Volgen twee uittreksels uit 
de fondatieakte van 22/5/1339.

4192 11/11/1819 377/24 - BG stuurt aan de commission admi-
nistrative de la maison de travail de charité 
het overzicht van de uitgaven voor gebrekkige 
bedelaars over okt 1819, zegge fl 555.60.



BG 53: Briefkopieën

4193 11/11/1819 378/24 - BG stuurt aan Van Wambeke inspec-
teur te Aalst, de voorwaarden voor de verkoop 
van de bomen te Hofstade, Impe met het 
verzoek hieraan uitvoering te geven. Na de 
verkoop moet hij henonmiddellijk het proces-
verbaal en de staet der onkosten die aan het 
magistraet (stadsbestuur) worden gestuurd, 
bezorgen. De notaris heeft 15 dagen tijd na 
de gemelde approbatie om het proces-verbaal 
te laten registreren. Bovendien moet hij note-
ren wat boven de voorwaarden is afgesproken 
als schalm-geld, putte-vullen enz. 

4194 13/11/1819 379/24 - BG meldt aan d'Aoust, receveur des 
rentes, rue de N.D. des Bonnes Nouvelles nr. 
11 te Parijs, dat Lammens het bedrag dat hij 
hem heeft bezorgd, in de kas heeft gestort. 

4195 13/11/1819 380/24 - BG merkt aan het stadsbestuur op 
dat de nog te ontvangen inkomsten van voor 
1819 in het dossier bij het budget 1820 zitten. 

4196 13/11/1819 381/24 - BG nodigt de Burgemeester uit op 
een vergadering over een brief van de com-
missie ter vereffening van de oude bergen 
van barmhartigheid, waaraan ook het bureau 
van Weldadigheid zal deelnemen. 

4197 13/11/1819 382/24 - BG meldt aan de gedeputeerde sta-
ten dat de nodige maatregelen genomen zijn 
voor een nieuwe openbare verhuring van de 
verbroken huurovereenkomst met de Clippel 
uit Haaltert in verband met de hoeve te Zon-
negem. 

4198 13/11/1819 383/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur ter 
goedkeuring het bestek ken de voorwaarden 
voor een openbare verhuring van stukken 
land en weide te Oostakker, Wondelgem en 
St Denijs. 

4199 13/11/1819 384/24 - BG meldt aan Papeleu, Kervijn, 
Triest, Lemarq, Vanden Hecke dat er een 
buitengewone vergadering plaats heeft samen 
met Weldadigheid in verband met de brief 
van de commissie ter vereffening te Brussel 
met betrekking tot de overname van de berg 
van barmhartigheid. (Op Achterkant pacht te 
Winkel op Rostijne aan Jean Mechelinck van 
an 13-19)



BG 53: Briefkopieën

4200 16/11/1819 385/24 - BG stuurt aan de directrice van het 
OLV begijnhof een kopie van de brief van de 
gouverneur 

4201 16/11/1819 386/24 - BG antwoordt aan van Mofaert, pen-
ningmeester van de Albertuspolder te Assen-
de, dat de gevraagde gelden slechts via een 
bijzonder artikel in het budget van 1820 kun-
nen gereserveerd. Hij zal dus geduld moeten 
hebben. 

4202 17/11/1819 387/24 - BG meldt aan de Gedeputeerde 
Staaten haar verwondering over het budget 
voor vondelingen en verlaten kinderen. Enkel 
als de kindersterfte massaal is, kan met het 
geld hun onderhoud verzekerd worden. Volgt 
uiteenzetting oa 689 opgenomen kinderen 
in 1819, 747 in 1819. Er moet op z'n minst 
10.000 fl bij.

4203 18/11/1819 388/24 - BG kapittelt de burgemeester van 
Dikkelvenne over de lichtzinnigheid waarmee 
hij een akte van verlating heeft opgesteld. De 
moeder, Colette Temmerman, waart nog rond 
in zijn gemeente. Haar vijf kinderen zijn voor-
lopig opgenomen door BG, maar de kosten 
zullen aan zijn gemeente worden aangere-
kend. 

4204 19/11/1819 389/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
aan de geneesheren van de godshuizen een 
verhoging van 200 fr per jaar toe te kennen. 
Ze dienen meer patiënten te behandelen en 
bovendien is het patentrecht nu ook van toe-
passing op hen. 

4205 22/11/1819 392/24 - BG vraagt aan Pieter Van Crom-
brugghe, landsman te Nevele, om naar de 
administratie te komen in verband met "de 
batimenten by ons overgenomen staende op 
onze goederen". (Op ACHTERKANT pacht te 
Wachtebeke aan Michel Craeynest van an 13 
tot 19. 304 fr of £28 en zes zakken aardap-
pelen). 

4206 22/11/1819 393/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
proces-verbaal van de openbare verhuringen 
voor notaris Van Ghendt 



BG 53: Briefkopieën

4207 26/11/1819 395/24 - BG stuurt aan Van Caneghem, in-
specteur te Mijlegem, een lijst met open baar 
te verkopen goederen. (Op ACHTERKANT 
lijste van de persoonen die onderhouden 
worden in d'infirmerie van't hospitael civil nr. 
2, geduerende de maend Brumaire 9 jaer (27 
namen) 

4208 27/11/1819 396/24 - BG beklaagt zich bij Wilson, brouwer 
te Gent, over de slechte kwaliteit van het bier 
van 2de kwaliteit, dat niet naar uytzet smaakt 
maar gewoon slecht of troebel water is. De 12 
tonnen moeten opgehaald en voor dinsdag 
vervangen worden. In een PS staat dat het 
bier geleverd aan het Oudevrouwengesticht 
van dezelfde slechte kwaliteit is. 

4209 27/11/1819 397/24 - BG vraagt aan P.J. van Loo om bij de 
Kerchove de Ghellinck een steenkoolboot te 
bestellen. Ze rekenen op een spoedige komst 
voor zover de scheepvaart niet belemmerd 
wordt door vorst. Het gaat om een mengeling 
van gaillettes en braisettes. 

4210 27/11/1819 398/24 - BG vraagt aan de Poorter op het 
kasteel van Egmont te Zottegem om te mel-
den hoeveel geld hij beschikbaar heeft als 
gevolg van de verkoop van enkele bomen.

4211 27/11/1819 399/24 - BG stuurt aan van Wambeke, in-
specteur te Aalst, twee uitgavenstaten voor 
herstellingen aan de hoeve van de Vulder te 
Maria Lierde. (Op ACHTERKANT Klachten 
over Neetesonne die de portiersloge in hos-
pice nr. 18 St Antoon moet verlaten. )
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4212 30/11/1819 400/24 - BG schrijft aan de burgemeester van St Mar-
tens Leerne, Baaigem, Geraardsbergen, Aigem, Oos-
terzele, Melle, Desteldonk, Wachtebeke, Sint Antelinks 
dat … (opgelaten) verzorgd wordt in het zwakzinnigen-
gesticht op kosten van de gemeente . Het verwondert 
BG dat de onderhoudskosten nog niet betaald. BG 
geeft 2 weken om ze te voldoen. (Op ACHTERKANT 
«Declaratie van eengie fauten en de gebreken van p. 
neetesonne portier in het hospice St Antoen. Hij is seer 
in pertenent en onbeleeft tegen de econome en hij 
benemt geheel zijn houtorieteijt en seght dat hij mees-
ter is en hij mij niet van doen en heeft dat hij magh uijt 
gaen alst hem belieft, het is hem verboden naerden 10 
uren smorgens geenen genijver niet meer te schincken, 
niet tegen staende hij schinckt soo dickwils als zij het 
hem vragen tot dat se droncken zijn en dan komter 
rusie met schandaleuse verwijtingen, en als hij van den 
econome vermaent wort, van buijten teijt niet te schinc-
ken als dan defendeert hij hem met sulcken groote furie 
als het mogelijck is en komt met zijn handen wijt open 
om iemant te grijpen en thoont zijn achterste en slaght 
op zijn gat en seght dat is voor uw 
Hij en et aen tafel niet maer draght zijn eten mede naer 
zijn kamer hetwelck van oude tijden verboden is
Zijn vrouw komt het grootste deel alle dagen en blijft 
daer eenigen tijt en gaen tesamen uijt
Hij heeft dickwils questien met zijn companon dat hij 
diferente mael zijn sleutels van de poort heeft willen 
aflegen en seijde dat hij met sulcken mensch niet en 
kan woonen, zijn defentie is seer dickwils ongegront 
zij is meestendeel met valsheden geforniert mijnheer 
van thighem heeft geordonerrt een plaquet ter weckte 
geven aen zijn companon hij heeft het en geseijt dat hij 
niet en saldoen neetesonne heeft zij selven gehoutoiri-
geert om genijver te schincken.
Daer is nog een tweede plaes daer men genijver 
schinckt te weten Jacobus de naeyer den welcken van 
de voorgaende heeren als meede toesiender gestelt 
was het gemeynte eenen voorsichtigen mensch den 
welcken 9 a 10 jaren grooten dienst gedaen heeft aent 
huijs hij mack de schoenen voor het gemeijnte en hij 
past de siecke wel op.
Arreté que neetesonne evacuera la loge du portier de 
l’hospice nr. 18. »
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4213 30/11/1819 401/24 - BG vraagt aan de Poortere op het 
kasteel tot Zottegem om de tronken en bomen 
op eigendom te Maria Oudenhove en Martens 
Lierde volgens detail aan Kervijn gezonden, te 
willen verkopen. De bomen bij pachter Toebé 
mag hij proberen te verkopen aan hem tegen 
98 fl. (Op ACHTERKANT "caisse 23 Juillet 
1819 …"

4214 01/12/1819 402/24 - BG schrijft aan Liedts, pleitbezor-
ger aan de rechtbank van 1e aanleg te Ou-
denaarde, dat door de veelvuldigheid van de 
opdrachten van griffier Onraet deze de rentes 
niet meer kan ophalen en hij Liedts aanbevo-
len heeft als opvolger. 

4215 01/12/1819 403/24 - BG antwoordt aan Onraet, pleitbe-
zorger Oudenaarde, dat ze Liedts aange-
schreven hebben en hem danken voor de 
bewezen diensten. 

4216 02/12/1819 404/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten en uit haar verwondering uit over de incor-
rectheid van de vermelde bedragen afkomstig 
van de verkoop van bomen en kaphout. De 
bedragen liggen soms zeven tot twaalf maar 
hoger dan de reële opbrengst. 

4217 02/12/1819 405/24 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
de onderhoudskosten van Joseph Verleyen 
uit Ardenburgh sinds 1816 niet betaald zijn 
en vraagt dat de gouverneur bij zijn collega 
van Zeeland intervenieert tot betaling van de 
schuld.

4218 04/12/1819 406/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
in het bestek en algemene voorwaarden een 
artikel te mogen toevoegen dat misbruiken 
moet voorkomen door een ondankbare pach-
ter bij afloop van de pacht.

4219 04/12/1819 407/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten dat de verminderingen op de begroting 
1820 voor de vondelingen en verlaten kinde-
ren de werking onmogelijk maakt. Volgen al-
lerlei opmerkingen (1818 = 689 vondelingen, 
1819= 747)
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4220 04/12/1819 408/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
klacht om van de minister van Binnenlandse 
Zaken 10.000 fr extra te kunnen krijgen op het 
lopende budget van de vondelingen

4221 04/12/1819 409/24 - BG schrijft aan Wauters, hoofdge-
neesheer van de Bijloke en godshuizen dat hij 
zoethout mag bestellen. BG gaat akkoord met 
zijn nota in verband met de hoeveelheid van 
deze wortel nu beschikbaar bij Montobia en 
aanvaardt de prijs. 

4222 06/12/1819 410/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om de terugbetaling van een rente 
door Pierre Jean Minne, hoedenmaker, te 
mogen ontvangen. Het gaat om een rente ten 
laste van Gilles de Laende(r)/(n) ten gunste 
van het Groot Begijnhof dd 11/2/1773 op een 
hoeve te Evergem. (Op ACHTERKANT droe-
del met tekst en tekening Laus Deo semper 
1799 ….) 

4223 07/12/1819 411/24 - BG legt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring voor een onderhandse huurover-
eenkomst met juffrouw Jeanne Van Havere 
met betrekking tot een huisje in het Klein 
Begijnhof. 

4224 07/12/1819 412/24 - BG legt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring voor een proces-verbaal in 
verband met de verhuur van verscheidene 
goederen. Ze onderstrepen dat het opsplitsen 
in vier van een weide destijds verhuurd aan 
Braeckman driemaal zo veel huur opbrengt. 

4225 10/12/1819 413/24 - BG vraagt aan Van Wambeke om 
te willen nakijken waarom de ontvanger van 
Massemen Westrem nog steeds contributie 
vraagt op grond in regie. Pieter Limpens moet 
hij aansporen zijn contributie te betalen of de 
pacht wordt verbroken. 

4226 10/12/1819 414/24 - BG vraagt aan baron de Roisin, 
inspecteur waters en bossen in O-VL, om 
de vergunning af te leveren voor de houtkap 
1820. 

4227 11/12/1819 415/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van het proces-verbaal van ver-
huur van een hoeve te Zonnegem. 
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4228 11/12/1819 416/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur of ze 
de Clippel uit Haaltert een vergoeding mogen 
geven wegens de verbreking van zijn pacht 
bij KB. Het is Joseph De Clercq broer van de 
oude pachter die de openbare verhuring heeft 
gewonnen. 

4229 11/12/1819 417/24 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de algemene vergadering te willen voorzit-
ten waaraan ook Weldadigheid deel neemt in 
verband met de berg van barmhartigheid. 

4230 13/12/1819 418/24 - BG spoort de directrice van de Bij-
loke aan om ervoor te zorgen dat bij levering 
van vlees de kwaliteit zorgvuldig wordt nage-
gaan  en zon nodig de vlees teruggestuurd 
wordt. 

4231 13/12/1819 419/24 - BG meldt aan Pierre Jean Xavier 
Minne, langemunt te Gent, dat zijn afkoop van 
de rente toegestaan werd door het stadsbe-
stuur

4232 11/12/1819 420/24 - BG nodigt Papeleu, Kervijn, Rodrigu-
ez, Triest, Vanden Hecke uit op de algemene 
vergadering in verband met onder andere de 
berg van Barmhartigheid. 

4233 15/12/1819 421/24 - BG nodigt Charles de Doncker, han-
delaar in de Twaalfkamerenstraat en Pieter 
Steppen, bleeker in de Paepestraete (later 
priesterstraat, nu … H. Kerst) om op de ver-
gadering te komen praten over de uitweg voor 
een partij meers in de Paepestraete. 

4234 15/12/1819 422/24 - BG vraagt aan van Hecke te Stekene 
om de familieraad te laten delibereren over de 
afkoop. 

4235 16/12/1819 423/24 - BG stuurt aan Van Wambeke de 
note voor de subdivisie van eenige artikele op 
Massemen-Westrem terug. (er staat 1816)

4236 17/12/1819 424/24 - BG meldt aan Colson, ontvanger van 
Domeinen, dat de betaling voor de "vacation 
revenant au agens forestiers" slechts zal kun-
nen ontvangen als dat bedrag in het budget 
van 1820 is opgenomen. 
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4237 17/12/1819 425/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
maatregelen te treffen om ontvoeringen te 
voorkomen. Zondag jongstleden werd een 
van de leerlingen, Catherine Livine Van Hee-
schbeke, ° Gent 27/03/186 en opgenomen in 
1814 in de Blauwemeisjessschool, toen ze op 
weg was met de leerlingen naar het lof in St 
Jacobs door twee mannen opgesteld in een 
cabaret in de Serpentstraat, uit de rang ge-
sleept. 's Avonds heeft men haar kleren terug-
gebracht. Het zou gaan om de ouders en haar 
broer die op dat moment in de herberg aan-
wezig waren. Wil de commissaris van politie 
dat onderzoeken en het kind terugbrengen.

4238 18/12/1819 426/24 - BG schrijft aan Blondel, vrederechter 
te Ninove, dat ze het proces-verbaal en het 
bestek voor de verhuring van verscheidene 
goederen hebben ontvangen. 

4239 18/12/1819 427/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om de een rente op de Bijloke ten 
laste van BG door Augustin Portois, scat… en 
cette ville, terug te kopen. 

4240 18/12/1819 428/24 - BG nodigt haar leden uit om op een 
buitengewone vergadering samen met Wel-
dadigheid te delibereren over de Berg van 
Barmhartigheid.

4241 18/12/1819 429/24 - BG nodigt de burgemeester uit om 
een buitengewone vergadering samen met 
Weldadigheid handelend over de Berg van 
Barmhartigheid voor te zitten.

4242 18/12/1819 430/24 - BG antwoordt aan Noël, hoofdingeni-
eur van 10e district te Gent, dat de stukken 
grond die hij ten laste van de staat wil aanko-
pen niet bekend zijn bij BG. Blijkt evenwel dat 
Weldadigheid het stuk, Schoordam te Loven-
degem, bezit. 

4243 21/12/1819 432/24 - BG vraagt aan Joseph De Clercq te 
Zonnegem om de kosten van de openbare 
verpachting te willen komen betalen. 

4244 22/12/1819 433/24 - BG stuurt aan de administratieve 
commissie van het Werkhuis van Barmhartig-
heid om de kosten voor het onderhoud van 
gebrekkige bedelaars te willen betalen. 
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4245 22/12/1819 434/24 - BG schrijft aan Braband, notaris 
te Kruishoutem, dat de grond door weduwe 
Jacques Herse? Gehypothekeerd is voor twee 
rentes die vroeger aan de kerk van Eke en nu 
aan BG toekomen. 

4246 22/12/1819 435/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur ver-
scheidene documenten voor goedkeuring toe. 
1) drie onderhandse huren in Kleine en Groot-
begijnhof 2) weide te Winkel verhuurd aan 
Guillaume Willems, 3) grond, nos en weide te 
Hansbeke aan Jacques Van den Abeele. 

4247 27/12/1819 436/24 - BG antwoordt aan J.C. van Rotter-
dam, geneesheer in de Bijloke en "professeur 
clinique", dat door de promotie van Tyman 
er een plaats van interne openvalt en dat hij 
bijgevolg een examen mag inrichten. 

4248 27/12/1819 437/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur voor 
goedkeuring vier bestekken en algemene 
voorwaarden voor een openbare verkoop van 
hout.

4249 27/12/1819 438/24 - BG vraagt aan de Burcke, advocaat 
te Kortrijk ? om een antwoord te willen geven 
in verband met de zaak van Dommele. 

4250 27/12/1819 439/24 - BG schrijft aan de commission ad-
ministrative des Secours van Rijsel dat nu 
Dauwe definitief geschrapt is, ze notaris Van 
der Weenen uit Eeklo aanbevelen voor de 
opvolging van hun goederen in Kaprijk en 
omstreken.

4251 28/12/1819 440/24 - BG vraagt aan het stadbestuur de 
toestemming om de helft van een rente ten 
laste van de Bijloke te mogen terugkopen van 
J.F. Van Hecke uit Stekene.  

4252 28/12/1819 441/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van twee onderhandse huurover-
eenkomsten voor weide te Wachtebeke met 
Dominique Steel en Jeanne Therese Maen-
haut. 

4253 31/12/1819 442/24 - BG bevestigt bij het stadsbestuur 
de ontvangst van hun brief en het besluit in 
verband met het werkingsverslag van de ont-
vanger. 
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4254 31/12/1819 443/24 - BG stuurt aan Baguet, ontvanger, het 
besluit van het stadsebstuur in verband met 
het werkingsverslag 1818.

4255 02/01/1817 371 – BG
4256 02/01/1817 372 – BG
4257 04/01/1817 373 – BG
4258 04/01/1817 374 – BG
4259 03/01/1817 375 – BG
4260 06/01/1817 377 – BG
4261 09/01/1817 378 – BG
4262 08/01/1817 379 – BG
4263 10/01/1817 382 – BG
4264 14/01/1817 383 – BG
4265 14/01/1817 384 – BG
4266 14/01/1817 385 – BG
4267 14/01/1817 386 – BG
4268 15/01/1817 387 – BG
4269 15/01/1817 388 – BG
4270 15/01/1817 389 – BG
4271 15/01/1817 390 – BG
4272 16/01/1817 391 – BG
4273 16/01/1817 392 – BG
4274 17/01/1817 394 – BG
4275 18/01/1817 395 – BG
4276 18/01/1817 369 – BG
4277 20/01/1817 397 – BG
4278 22/01/1817 398 – BG
4279 23/01/1817 399 – BG
4280 25/01/1817 400 – BG
4281 25/01/1817 401 – BG
4282 25/01/1817 402 – BG
4283 28/01/1817 404 – BG
4284 28/01/1817 405 – BG
4285 29/01/1817 406 – BG
4286 30/01/1817 407 – BG
4287 30/01/1817 408 – BG
4288 30/01/1817 409 – BG
4289 31/01/1817 410 – BG



BG 53: Briefkopieën

4290 01/02/1817 411 – BG
4291 03/02/1817 412 – BG
4292 03/02/1817 413 – BG
4293 04/02/1817 416 – BG
4294 05/02/1817 417 – BG
4295 06/02/1817 418 – BG
4296 06/02/1817 419 – BG
4297 08/02/1817 420 – BG
4298 08/02/1817 421 – BG
4299 08/02/1817 422 – BG
4300 08/02/1817 423 – BG
4301 11/02/1817 424 – BG
4302 12/02/1817 425 – BG
4303 12/02/1817 427 – BG
4304 12/02/1817 428 – BG
4305 13/02/1817 430 – BG
4306 14/02/1817 432 – BG
4307 15/02/1817 433 – BG
4308 15/02/1817 434 – BG
4309 17/02/1817 435 – BG
4310 17/02/1817 436 – BG
4311 22/02/1817 437 – BG
4312 22/02/1817 438 – BG
4313 24/02/1817 439 – BG
4314 25/02/1817 440 – BG
4315 26/02/1817 441 – BG
4316 27/02/1817 442 – BG
4317 27/02/1817 443 – BG
4318 28/02/1817 444 – BG
4319 01/03/1817 445 – BG
4320 01/03/1817 446 – BG
4321 01/03/1817 447 – BG
4322 01/03/1817 448 – BG
4323 01/03/1817 449 – BG
4324 05/03/1817 450 – BG
4325 10/03/1817 451 – BG
4326 10/03/1817 452 – BG
4327 11/03/1817 453 – BG



BG 53: Briefkopieën

4328 12/03/1817 454 – BG
4329 28/03/1817 472 – BG
4330 28/03/1817 473 – BG
4331 15/03/1817 458 – BG
4332 15/03/1817 459 – BG
4333 15/03/1817 460 – BG
4334 17/03/1817 461 – BG
4335 18/03/1817 462 – BG
4336 19/03/1817 463 – BG
4337 22/03/1817 464 – BG 
4338 22/03/1817 465 – BG
4339 22/03/1817 466 – BG
4340 22/03/1817 467 – BG
4341 24/03/1817 468 – BG
4342 25/03/1817 469 – BG
4343 26/03/1817 470 – BG
4344 29/03/1817 474 – BG
4345 31/03/1817 475 – BG
4346 02/04/1817 476 – BG
4347 02/04/1817 477 – BG
4348 02/04/1817 478 – BG
4349 03/04/1817 479 – BG
4350 04/04/1817 480 – BG
4351 04/04/1817 481 – BG
4352 04/04/1817 482 – BG
4353 07/04/1817 483 – BG
4354 08/04/1817 484 – BG
4355 08/04/1817 485 – BG
4356 08/04/1817 486 – BG
4357 09/04/1817 487 – BG 
4358 09/04/1817 489 – BG
4359 10/04/1817 490 – BG
4360 11/04/1817 491 – BG
4361 12/04/1817 492 – BG
4362 12/04/1817 493 – BG
4363 12/04/1817 494 – BG
4364 16/04/1817 497 – BG
4365 16/04/1817 498 – BG



BG 53: Briefkopieën

4366 17/04/1817 499 – BG
4367 17/04/1817 500 – BG
4368 19/04/1817 501 – BG
4369 19/04/1817 502 – BG
4370 19/04/1817 503 – BG
4371 19/04/1817 504 – BG
4372 19/04/1817 505 – BG
4373 19/04/1817 506 – BG
4374 22/04/1817 508 – BG
4375 22/04/1817 509 – BG
4376 22/04/1817 510 – BG
4377 23/04/1817 511 – BG 
4378 24/04/1817 512 – BG
4379 24/04/1817 513 – BG
4380 26/04/1817 514 – BG
4381 26/04/1817 515 – BG
4382 29/04/1817 516 – BG
4383 30/04/1817 517 – BG
4384 30/04/1817 518 – BG
4385 01/05/1817 519 – BG
4386 03/05/1817 521 – BG
4387 03/05/1817 522 – BG
4388 03/05/1817 523 – BG
4389 03/05/1817 524 – BG
4390 03/05/1817 525 – BG
4391 05/05/1817 526 – BG
4392 06/05/1817 527 – BG
4393 07/05/1817 529 – BG
4394 07/05/1817 530 – BG
4395 08/05/1817 531 – BG
4396 10/05/1817 533 – BG
4397 10/05/1817 534 – BG 
4398 10/05/1817 535 – BG
4399 13/05/1817 536 – BG
4400 13/05/1817 537 – BG
4401 17/05/1817 539 – BG
4402 17/05/1817 540 – BG
4403 17/05/1817 541 – BG



BG 53: Briefkopieën

4404 17/05/1817 542 – BG
4405 21/05/1817 544 – BG
4406 22/05/1817 545 – BG
4407 22/05/1817 546 – BG
4408 22/05/1817 547 – BG
4409 23/05/1817 548 – BG
4410 25/05/1817 549 – BG
4411 27/05/1817 550 – BG
4412 29/05/1817 551 – BG
4413 30/05/1817 552 – BG
4414 30/05/1817 553 – BG
4415 31/05/1817 554 – BG
4416 31/05/1817 555 – BG
4417 02/06/1817 556 – BG 
4418 03/06/1817 557 – BG
4419 03/06/1817 559 – BG
4420 07/06/1817 560 – BG
4421 07/06/1817 561 – BG
4422 07/06/1817 562 – BG
4423 09/06/1817 563 – BG
4424 10/06/1817 564 – BG
4425 10/06/1817 565 – BG
4426 11/06/1817 566 – BG
4427 12/06/1817 567 – BG
4428 12/06/1817 568 – BG
4429 13/06/1817 569 – BG
4430 14/06/1817 570 – BG
4431 14/06/1817 571 – BG
4432 16/06/1817 572 – BG
4433 16/06/1817 573 – BG
4434 19/06/1817 574 – BG
4435 19/06/1817 575 – BG
4436 21/06/1817 576 – BG
4437 23/06/1817 577 – BG 
4438 23/06/1817 578 – BG
4439 27/06/1817 580 – BG
4440 27/06/1817 581 – BG
4441 28/06/1817 582 – BG



BG 53: Briefkopieën

4442 28/06/1817 583 – BG
4443 28/06/1817 584 – BG
4444 30/06/1817 585 – BG
4445 30/06/1817 586 – BG
4446 30/06/1817 587 – BG
4447 02/07/1817 588 – BG
4448 02/07/1817 589 – BG
4449 02/07/1817 590 – BG
4450 03/07/1817 591 – BG
4451 03/07/1817 592 – BG
4452 03/07/1817 593 – BG
4453 05/07/1817 594 – BG
4454 05/07/1817 595 – BG
4455 05/07/1817 596 – BG
4456 05/07/1817 597 – BG
4457 08/07/1817 598 – BG 
4458 09/07/1817 599 – BG
4459 03/01/1832 2 – BG
4460 06/01/1832 8 – BG
4461 09/01/1832 10 – BG
4462 09/01/1832 11 – BG
4463 10/01/1832 14 – BG
4464 12/01/1832 16 – BG
4465 14/01/1832 18 – BG
4466 16/01/1832 21 – BG
4467 24/01/1832 24 – BG
4468 27/01/1832 27 – BG
4469 21/01/1832 31 – BG
4470 23/01/1832 35 – BG
4471 24/01/1832 37 – BG
4472 28/01/1832 44 – BG
4473 01/02/1832 49 – BG
4474 03/02/1832 50 – BG
4475 06/02/1832 54 – BG
4476 06/02/1832 55 – BG
4477 10/02/1832 61 – BG
4478 15/02/1832 71 – BG
4479 16/02/1832 74 – BG



BG 53: Briefkopieën

4480 17/02/1832 75 – BG
4481 17/02/1832 76 – BG
4482 20/02/1832 80 – BG
4483 20/02/1832 81 – BG
4484 22/02/1832 83 – BG
4485 22/02/1832 84 – BG
4486 27/02/1832 92 – BG
4487 27/02/1832 94 – BG
4488 28/02/1832 96 – BG
4489 28/02/1832 97 – BG
4490 05/03/1832 106 – BG
4491 05/03/1832 107 – BG
4492 05/03/1832 108 – BG
4493 05/03/1832 112 – BG
4494 06/03/1832 113 – BG
4495 07/03/1832 114 – BG
4496 07/03/1832 115 – BG
4497 07/03/1832 116 – BG
4498 09/03/1832 117 – BG
4499 09/03/1832 118 – BG
4500 09/03/1832 119 – BG
4501 10/03/1832 120 – BG
4502 10/03/1832 121 – BG
4503 12/03/1832 122 – BG
4504 12/03/1832 123 – BG
4505 13/03/1832 126 – BG
4506 14/03/1832 128 – BG
4507 14/03/1832 129 – BG
4508 16/03/1832 131 – BG
4509 16/03/1832 132 – BG
4510 21/03/1832 138 – BG
4511 22/03/1832 143 – BG
4512 22/03/1832 144 – BG
4513 26/03/1832 149 – BG
4514 28/03/1832 150 – BG
4515 29/03/1832 154 – BG
4516 29/03/1832 155 – BG
4517 03/04/1832 161 – BG



BG 53: Briefkopieën

4518 03/04/1832 162 – BG
4519 04/04/1832 164 – BG
4520 04/04/1832 165 – BG
4521 04/04/1832 167 – BG
4522 06/04/1832 172 – BG
4523 06/04/1832 175 – BG
4524 10/04/1832 180 – BG
4525 11/04/1832 184 – BG
4526 12/04/1832 188 – BG
4527 16/04/1832 196 – BG
4528 18/04/1832 198 – BG
4529 21/04/1832 208 – BG
4530 21/04/1832 209 – BG
4531 25/04/1832 212 – BG
4532 27/04/1832 218 – BG
4533 28/04/1832 224 – BG
4534 01/05/1832 229 – BG
4535 02/05/1832 231 – BG
4536 03/05/1832 235 – BG
4537 04/05/1832 237 – BG
4538 04/05/1832 240 – BG
4539 05/05/1832 242 – BG
4540 08/05/1832 247 – BG
4541 08/05/1832 248 – BG
4542 08/05/1832 249 – BG
4543 09/05/1832 251 – BG
4544 09/05/1832 253 – BG
4545 10/05/1832 254 – BG
4546 10/05/1832 256 – BG
4547 10/05/1832 257 – BG
4548 11/05/1832 258 – BG
4549 16/05/1832 268 – BG
4550 21/05/1832 277 – BG
4551 22/05/1832 278 – BG
4552 24/05/1832 283 – BG
4553 24/05/1832 285 – BG
4554 26/05/1832 287 – BG
4555 30/05/1832 301 – BG



BG 53: Briefkopieën

4556 01/06/1832 302 – BG
4557 05/06/1832 309 – BG
4558 05/06/1832 313 – BG
4559 07/06/1832 318 – BG
4560 07/06/1832 332 – BG
4561 08/06/1832 323 – BG
4562 09/06/1832 326 – BG
4563 12/06/1832 327 – BG
4564 12/06/1832 328 – BG
4565 12/06/1832 329 – BG
4566 15/06/1832 333 – BG
4567 16/06/1832 336 – BG
4568 16/06/1832 337 – BG
4569 19/06/1832 341 – BG
4570 22/06/1832 345 – BG
4571 22/06/1832 346 – BG
4572 22/06/1832 347 – BG
4573 22/06/1832 348 – BG
4574 22/06/1832 349 – BG
4575 26/06/1832 356 – BG
4576 29/06/1832 364 – BG
4577 30/06/1832 367 – BG
4578 02/07/1832 371 – BG
4579 02/07/1832 372 – BG
4580 02/07/1832 373 – BG
4581 03/07/1832 374 – BG
4582 03/07/1832 375 – BG
4583 04/07/1832 378 – BG
4584 06/07/1832 381 – BG
4585 12/07/1832 394 – BG
4586 14/07/1832 398 – BG
4587 19/07/1832 406 – BG
4588 19/07/1832 407 – BG
4589 20/07/1832 410 – BG
4590 21/07/1832 411 – BG
4591 25/07/1832 420 – BG
4592 26/07/1832 422 – BG
4593 26/07/1832 423 – BG



BG 53: Briefkopieën

4594 26/07/1832 424 – BG
4595 27/07/1832 428 – BG
4596 27/07/1832 430 – BG
4597 30/07/1832 433 – BG
4598 31/07/1832 435 – BG
4599 03/08/1832 437 – BG
4600 04/08/1832 438 – BG
4601 07/08/1832 440 – BG
4602 07/08/1832 441 – BG
4603 09/08/1832 443 – BG
4604 09/08/1832 444 – BG
4605 10/08/1832 445 – BG
4606 10/08/1832 446 – BG
4607 16/08/1832 450 – BG
4608 16/08/1832 451 – BG
4609 16/08/1832 452 – BG
4610 18/08/1832 453 – BG
4611 18/08/1832 454 – BG
4612 21/08/1832 456 – BG
4613 22/08/1832 459 – BG
4614 22/08/1832 461 – BG
4615 24/08/1832 463 – BG
4616 29/08/1832 471 – BG
4617 30/08/1832 474 – BG
4618 30/08/1832 477 – BG
4619 31/08/1832 479 – BG
4620 04/09/1832 484 – BG
4621 05/09/1832 488 – BG
4622 07/09/1832 495 – BG
4623 07/09/1832 496 – BG
4624 10/09/1832 497 – BG
4625 10/09/1832 498 – BG
4626 11/09/1832 499 – BG
4627 14/09/1832 511 – BG
4628 14/09/1832 513 – BG
4629 18/09/1832 520 – BG
4630 18/09/1832 514 – BG
4631 19/09/1832 526 – BG



BG 53: Briefkopieën

4632 21/09/1832 533 – BG
4633 26/09/1832 543 – BG
4634 27/09/1832 547 – BG
4635 28/09/1832 548 – BG
4636 03/10/1832 BG
4637 05/10/1832 557 – BG
4638 06/10/1832 558 – BG
4639 09/10/1832 563 – BG
4640 09/10/1832 564 – BG
4641 10/10/1832 569 – BG
4642 12/10/1832 574 – BG
4643 15/10/1832 579 – BG
4644 16/10/1832 582 – BG
4645 17/10/1832 583 – BG
4646 18/10/1832 586 – BG
4647 23/10/1832 595 – BG
4648 24/10/1832 597 – BG
4649 26/10/1832 599 – BG
4650 27/10/1832 602 – BG
4651 27/10/1832 603 – BG
4652 27/10/1832 604 – BG
4653 27/10/1832 605 – BG
4654 27/10/1832 606 – BG
4655 27/10/1832 607 – BG
4656 30/08/1832 475 – BG
4657 30/10/1832 610 – BG
4658 02/11/1832 614 – BG
4659 05/11/1832 619 – BG
4660 06/11/1832 621 – BG
4661 07/11/1832 623 – BG
4662 07/11/1832 624 – BG
4663 07/11/1832 625 – BG
4664 09/11/1832 627 – BG
4665 12/11/1832 631 – BG
4666 12/11/1832 632 – BG
4667 14/11/1832 636 – BG
4668 17/11/1832 641 – BG
4669 21/11/1832 647 – BG



BG 53: Briefkopieën

4670 21/11/1832 648 – BG
4671 27/11/1832 656 – BG
4672 27/11/1832 657 – BG
4673 27/11/1832 658 – BG
4674 28/11/1832 659 – BG
4675 03/12/1832 669 – BG
4676 05/12/1832 671 – BG
4677 05/12/1832 672 – BG
4678 05/12/1832 673 – BG
4679 06/12/1832 675 – BG
4680 07/12/1832 676 – BG
4681 10/12/1832 677 – BG
4682 12/12/1832 681 – BG
4683 12/12/1832 682 – BG
4684 13/12/1832 685 – BG
4685 14/12/1832 687 – BG
4686 15/12/1832 691 – BG
4687 15/12/1832 692 – BG
4688 17/12/1832 693 – BG
4689 20/12/1832 699-700 – BG
4690 20/12/1832 701 – BG
4691 21/12/1832 702 – BG
4692 22/12/1832 704 – BG
4693 24/12/1832 709 – BG
4694 27/12/1832 711 – BG
4695 24/12/1832 713 – BG
4696 27/12/1832 714 – BG
4697 27/12/1832 715 – BG
4698 27/12/1832 716 – BG
4699 27/12/1832 717 – BG
4700 28/12/1832 718 – BG
4701 28/12/1832 722 – BG
4702 29/12/1832 723 – BG
4703 29/12/1832 726 – BG
4704 03/01/1831 2 – BG
4705 05/01/1831 5 – BG
4706 07/01/1831 6 – BG
4707 10/01/1831 12 – BG



BG 53: Briefkopieën

4708 10/01/1831 14 – BG
4709 12/01/1831 17 – BG
4710 12/01/1831 18 – BG
4711 14/01/1831 23 – BG
4712 15/01/1831 24 – BG
4713 15/01/1831 25 – BG
4714 18/01/1831 28 – BG
4715 21/01/1831 37 – BG
4716 22/01/1831 38 – BG
4717 22/01/1831 39 – BG
4718 26/01/1831 48 – BG
4719 26/01/1831 49 – BG
4720 27/01/1831 50 – BG
4721 27/01/1831 51 – BG
4722 28/01/1831 52 – BG
4723 29/01/1831 53 – BG
4724 04/02/1831 62 – BG
4725 04/02/1831 63 – BG
4726 07/02/1831 66 – BG
4727 07/02/1831 67 – BG
4728 08/02/1831 68 – BG
4729 09/02/1831 73 – BG
4730 09/02/1831 74 – BG
4731 10/02/1831 76 – BG
4732 10/02/1831 BG
4733 10/02/1831 77 – BG
4734 11/02/1831 83 – BG
4735 12/02/1831 84 – BG
4736 12/02/1831 87 – BG
4737 14/02/1831 89 – BG
4738 16/02/1831 93 – BG
4739 18/02/1831 98 – BG
4740 21/02/1831 100 – BG
4741 22/02/1831 104 – BG
4742 23/02/1831 107 – BG
4743 28/02/1831 111 – BG
4744 01/03/1831 114 – BG
4745 01/03/1831 115 – BG



BG 53: Briefkopieën

4746 02/03/1831 116 – BG
4747 04/03/1831 118 – BG
4748 04/03/1831 119 – BG
4749 05/03/1831 120 – BG
4750 05/03/1831 121 – BG
4751 05/03/1831 122 – BG
4752 07/03/1831 123 – BG
4753 07/03/1831 124 – BG
4754 07/03/1831 125 – BG
4755 07/03/1831 126 – BG
4756 07/03/1831 127 – BG
4757 09/03/1831 134 – BG
4758 09/03/1831 135 – BG
4759 09/03/1831 136 – BG
4760 09/03/1831 137 – BG
4761 10/03/1831 138 – BG
4762 11/03/1831 141 – BG
4763 11/03/1831 142 – BG
4764 11/03/1831 144 – BG
4765 12/03/1831 146 – BG
4766 12/03/1831 147 – BG
4767 14/03/1831 151 – BG
4768 15/03/1831 152 – BG
4769 15/03/1831 153 – BG
4770 15/03/1831 154 – BG
4771 15/03/1831 155 – BG
4772 15/03/1831 156 – BG
4773 16/03/1831 157 – BG
4774 18/03/1831 159 – BG
4775 19/03/1831 161 – BG
4776 19/03/1831 162 – BG
4777 23/03/1831 164 – BG
4778 23/03/1831 165 – BG
4779 23/03/1831 166 – BG
4780 24/03/1831 168 – BG
4781 26/03/1831 170 – BG
4782 26/03/1831 171 – BG
4783 29/03/1831 174 – BG



BG 53: Briefkopieën

4784 30/03/1831 179 – BG
4785 31/03/1831 182 – BG
4786 31/03/1831 183 – BG
4787 01/04/1831 185 – BG
4788 01/04/1831 186 – BG
4789 02/04/1831 188 – BG
4790 02/04/1831 189 – BG
4791 05/04/1831 190 – BG
4792 06/04/1831 191 – BG
4793 06/04/1831 194 – BG
4794 08/04/1831 199 – BG
4795 08/04/1831 200 – BG
4796 09/04/1831 203 – BG
4797 09/04/1831 200 – BG
4798 09/04/1831 203 – BG
4799 11/04/1831 207 – BG
4800 11/04/1831 209 – BG
4801 12/04/1831 210 – BG
4802 14/04/1831 212 – BG
4803 14/04/1831 213 – BG
4804 15/04/1831 214 – BG
4805 16/04/1831 221 – BG
4806 18/04/1831 223 – BG
4807 18/04/1831 224 – BG
4808 19/04/1831 228 – BG
4809 19/04/1831 229 – BG
4810 20/04/1831 230 – BG
4811 21/04/1831 234 – BG
4812 22/04/1831 238 – BG
4813 23/04/1831 240 – BG
4814 26/04/1831 244 – BG
4815 28/04/1831 247 – BG
4816 28/04/1831 248 – BG
4817 29/04/1831 249 – BG
4818 30/04/1831 252 – BG
4819 03/05/1831 255 – BG
4820 04/05/1831 256 – BG
4821 05/05/1831 260 – BG



BG 53: Briefkopieën

4822 06/05/1831 263 – BG
4823 09/05/1831 265 – BG
4824 10/05/1831 266 – BG
4825 10/05/1831 267 – BG
4826 10/05/1831 269 – BG
4827 13/05/1831 271 – BG
4828 13/05/1831 273 – BG
4829 14/05/1831 275 – BG
4830 14/05/1831 277 – BG
4831 17/05/1831 282 – BG
4832 17/05/1831 284 – BG
4833 18/05/1831 288 – BG
4834 18/05/1831 289 – BG
4835 20/05/1831 290 – BG
4836 21/05/1831 293 – BG
4837 21/05/1831 295 – BG
4838 24/05/1831 296 – BG
4839 26/05/1831 301 – BG
4840 27/05/1831 304 – BG
4841 27/05/1831 305 – BG
4842 28/05/1831 306 – BG
4843 28/05/1831 308 – BG
4844 30/05/1831 310 – BG
4845 31/05/1831 313 – BG
4846 31/05/1831 314 – BG
4847 31/05/1831 315 – BG
4848 03/06/1831 322 – BG
4849 04/06/1831 325 – BG
4850 04/06/1831 326 – BG
4851 06/06/1831 328 – BG
4852 06/06/1831 330 – BG
4853 06/06/1831 331 – BG
4854 07/06/1831 332 – BG
4855 09/06/1831 339 – BG
4856 10/06/1831 342 – BG
4857 11/06/1831 344 – BG
4858 14/06/1831 348 – BG
4859 14/06/1831 349 – BG



BG 53: Briefkopieën

4860 17/06/1831 353 – BG
4861 17/06/1831 354 – BG
4862 18/06/1831 357 – BG
4863 21/06/1831 363 – BG
4864 22/06/1831 365 – BG
4865 23/06/1831 369 – BG
4866 23/06/1831 370 – BG
4867 24/06/1831 371 – BG
4868 24/06/1831 372 – BG
4869 24/06/1831 374 – BG
4870 24/06/1831 376 – BG
4871 25/06/1831 377 – BG
4872 28/06/1831 381 – BG
4873 28/06/1831 382 – BG
4874 28/06/1831 386 – BG
4875 29/06/1831 387 – BG
4876 30/06/1831 390 – BG
4877 01/07/1831 391 – BG
4878 02/07/1831 392 – BG
4879 02/07/1831 393 – BG
4880 06/07/1831 400 – BG
4881 06/07/1831 402 – BG
4882 08/07/1831 405 – BG
4883 08/07/1831 406 – BG
4884 09/07/1831 408 – BG
4885 12/07/1831 414 – BG
4886 15/07/1831 418 – BG
4887 16/07/1831 420 – BG
4888 21/07/1831 426 – BG
4889 22/07/1831 427 – BG
4890 22/07/1831 428 – BG
4891 23/07/1831 429 – BG
4892 23/07/1831 430 – BG
4893 25/07/1831 431 – BG
4894 27/07/1831 434 – BG
4895 27/07/1831 435 – BG
4896 28/07/1831 436 – BG
4897 30/07/1831 441 – BG



BG 53: Briefkopieën

4898 02/08/1831 443 – BG
4899 05/08/1831 448 – BG
4900 09/08/1831 453 – BG
4901 09/08/1831 454 – BG
4902 10/08/1831 456 – BG
4903 12/08/1831 458 – BG
4904 13/08/1831 459 – BG
4905 17/08/1831 464 – BG
4906 19/08/1831 468 – BG
4907 23/08/1831 475 – BG
4908 25/08/1831 479 – BG
4909 25/08/1831 480 – BG
4910 26/08/1831 481 – BG
4911 29/08/1831 487 – BG
4912 30/08/1831 488 – BG
4913 30/08/1831 489 – BG
4914 02/09/1831 493 – BG
4915 03/09/1831 494 – BG
4916 03/09/1831 497 – BG
4917 03/09/1831 498 – BG
4918 07/09/1831 503 – BG
4919 08/09/1831 504 – BG
4920 10/09/1831 507 – BG
4921 10/09/1831 508 – BG
4922 14/09/1831 519 – BG
4923 14/09/1831 520 – BG
4924 14/09/1831 521 – BG
4925 14/09/1831 522 – BG
4926 14/09/1831 523 – BG
4927 16/09/1831 524 – BG
4928 16/09/1831 526 – BG
4929 17/09/1831 532 – BG
4930 19/09/1831 533 – BG
4931 21/09/1831 541 – BG
4932 23/09/1831 542 – BG
4933 23/09/1831 543 – BG
4934 24/09/1831 544 – BG
4935 29/09/1831 553 – BG



BG 53: Briefkopieën

4936 30/09/1831 554 – BG
4937 01/10/1831 556 – BG
4938 01/10/1831 557 – BG
4939 03/10/1831 558 – BG
4940 03/10/1831 562 – BG
4941 04/10/1831 563 – BG
4942 06/10/1831 567 – BG
4943 07/10/1831 570 – BG
4944 08/10/1831 571 – BG
4945 12/10/1831 579 – BG
4946 12/10/1831 580 – BG
4947 13/10/1831 585 – BG
4948 13/10/1831 586 – BG
4949 15/10/1831 588 – BG
4950 19/10/1831 595 – BG
4951 22/10/1831 599 – BG
4952 22/10/1831 600 – BG
4953 22/10/1831 601 – BG
4954 24/10/1831 603 – BG
4955 24/10/1831 604 – BG
4956 26/10/1831 606 – BG
4957 26/10/1831 607 – BG
4958 28/10/1831 609 – BG
4959 31/10/1831 612 – BG
4960 31/10/1831 613 – BG
4961 04/11/1831 622 – BG
4962 05/11/1831 626 – BG
4963 07/11/1831 627 – BG
4964 08/11/1831 630 – BG
4965 11/11/1831 636 – BG
4966 14/11/1831 641 – BG
4967 15/11/1831 645 – BG
4968 15/11/1831 646 – BG
4969 19/11/1831 654 – BG
4970 21/11/1831 659 – BG
4971 22/11/1831 662 – BG
4972 25/11/1831 671 – BG
4973 26/11/1831 672 – BG
4974 28/11/1831 678 – BG



BG 53: Briefkopieën

4975 30/11/1831 682 – BG
4976 30/11/1831 683 – BG
4977 03/12/1831 688 – BG
4978 03/12/1831 690 – BG
4979 05/12/1831 692 – BG
4980 06/12/1831 695 – BG
4981 09/12/1831 704 – BG
4982 12/12/1831 BG
4983 13/12/1831 711 – BG
4984 14/12/1831 713 – BG
4985 14/12/1831 715 – BG
4986 15/12/1831 717 – BG
4987 16/12/1831 721 – BG
4988 19/12/1831 724 – BG
4989 21/12/1831 731 – BG
4990 24/12/1831 736 – BG
4991 27/12/1831 739 – BG
4992 27/12/1831 740 – BG
4993 27/12/1831 741 – BG
4994 29/12/1831 750 en 755 – BG
4995 29/12/1831 756 – BG
4996 30/12/1831 BG
4997 02/01/1833 1 – BG
4998 04/01/1833 6 – BG
4999 08/01/1833 13 – BG
5000 08/01/1833 14 – BG
5001 11/01/1833 15 – BG
5002 12/01/1833 17 – BG
5003 12/01/1833 18 – BG
5004 14/01/1833 20 – BG
5005 18/01/1833 27 – BG
5006 18/01/1833 28 – BG
5007 21/01/1833 34 – BG
5008 21/01/1833 35 – BG
5009 25/01/1833 41 – BG
5010 25/01/1833 42 – BG
5011 31/01/1833 48 – BG
5012 31/01/1833 51 – BG
5013 01/02/1833 55 – BG



BG 53: Briefkopieën

5014 05/02/1833 60 – BG
5015 08/02/1833 70 – BG
5016 14/02/1833 78 – BG
5017 15/02/1833 79 – BG
5018 16/02/1833 81 – BG
5019 21/02/1833 89 – BG
5020 22/02/1833 90 – BG
5021 22/02/1833 91 – BG
5022 25/02/1833 93 – BG
5023 25/02/1833 95 – BG
5024 25/02/1833 96 – BG
5025 25/02/1833 97 – BG
5026 01/03/1833 98 – BG
5027 01/03/1833 99 – BG
5028 02/03/1833 100 – BG
5029 05/03/1833 107 – BG
5030 04/03/1833 111 – BG
5031 07/03/1833 114 – BG
5032 08/03/1833 115 – BG
5033 09/13/1833 117 – BG
5034 11/03/1833 122 – BG
5035 13/03/1833 124 – BG
5036 13/03/1833 126 – BG
5037 13/03/1833 128 – BG 
5038 15/03/1833 130 – BG
5039 15/03/1833 132 – BG
5040 15/03/1833 133 – BG
5041 16/03/1833 134 – BG
5042 18/03/1833 137 – BG
5043 19/03/1833 141 – BG
5044 19/03/1833 142 – BG
5045 19/03/1833 143 – BG
5046 23/03/1833 148 – BG
5047 23/03/1833 152 – BG 
5048 27/03/1833 160 – BG
5049 30/03/1833 164 – BG
5050 02/04/1833 170 – BG
5051 02/04/1833 172 – BG



BG 53: Briefkopieën

5052 03/04/1833 175 – BG
5053 09/04/1833 184 – BG
5054 10/04/1833 191 – BG
5055 13/04/1833 197 – BG
5056 15/04/1833 200 – BG
5057 18/04/1833 206 – BG 
5058 18/04/1833 207 – BG
5059 23/04/1833 217 – BG 
5060 26/04/1833 225 – BG
5061 26/04/1833 226 – BG 
5062 30/04/1833 235 – BG
5063 02/05/1833 239 – BG 
5064 08/05/1833 253 – BG
5065 09/05/1833 255 – BG 
5066 11/05/1833 261 – BG
5067 18/05/1833 273 – BG 
5068 18/05/1833 274 – BG
5069 18/05/1833 275 – BG 
5070 20/05/1833 281 – BG
5071 22/05/1833 282 – BG 
5072 22/05/1833 283 – BG
5073 22/05/1833 284 – BG 
5074 24/05/1833 291 – BG
5075 24/05/1833 292 – BG 
5076 24/05/1833 293 – BG
5077 29/05/1833 305 – BG
5078 30/05/1833 307 – BG
5079 01/06/1833 309 – BG
5080 05/06/1833 317 – BG
5081 05/06/1833 320 – BG
5082 07/06/1833 323 – BG
5083 10/06/1833 326 – BG
5084 13/06/1833 333 – BG
5085 18/06/1833 342 – BG
5086 18/06/1833 343 – BG
5087 21/06/1833 349 – BG
5088 24/06/1833 351 – BG
5089 27/06/1833 358 – BG



BG 53: Briefkopieën

5090 27/06/1833 359 – BG
5091 28/06/1833 361 – BG
5092 01/07/1833 365 – BG
5093 01/07/1833 366 – BG
5094 02/07/1833 368 – BG
5095 02/07/1833 369 – BG
5096 08/07/1833 387 – BG
5097 09/07/1833 390 – BG
5098 13/07/1833 397 – BG
5099 16/07/1833 403 – BG
5100 17/07/1833 405 – BG
5101 19/07/1833 408 – BG
5102 25/07/1833 415 – BG
5103 27/07/1833 421 – BG
5104 01/08/1833 426 – BG
5105 01/08/1833 427 – BG
5106 02/08/1833 429 – BG
5107 02/08/1833 431 – BG
5108 02/08/1833 432 – BG
5109 03/08/1833 433 – BG
5110 05/08/1833 441 – BG
5111 07/08/1833 446 – BG
5112 08/08/1833 448 – BG
5113 10/08/1833 453 – BG
5114 12/08/1833 455 – BG
5115 13/08/1833 457 – BG
5116 14/08/1833 460 – BG
5117 16/08/1833 462 – BG
5118 16/08/1833 464 – BG
5119 16/08/1833 465 – BG
5120 17/08/1833 468 – BG
5121 17/08/1833 469 – BG
5122 17/08/1833 470 – BG
5123 17/08/1833 471 – BG
5124 20/08/1833 475 – BG
5125 28/08/1833 487 – BG
5126 04/09/1833 499 – BG
5127 05/09/1833 501 – BG



BG 53: Briefkopieën

5128 10/09/1833 511 – BG
5129 10/09/1833 512 – BG
5130 27/09/1833 536 – BG
5131 27/09/1833 540 – BG
5132 27/09/1833 541 – BG
5133 28/09/1833 542 – BG
5134 28/09/1833 544 – BG
5135 01/10/1833 548 – BG
5136 04/10/1833 554 – BG
5137 04/10/1833 560 – BG
5138 08/10/1833 567 – BG
5139 11/10/1833 571 – BG
5140 12/10/1833 574 – BG
5141 14/10/1833 576 – BG
5142 16/10/1833 584 – BG
5143 18/10/1833 588 – BG
5144 19/10/1833 589 – BG
5145 23/10/1833 595 – BG
5146 29/10/1833 605 – BG
5147 30/10/1833 606 – BG
5148 04/11/1833 612 – BG
5149 06/11/1833 617 – BG
5150 06/11/1833 618 – BG
5151 06/11/1833 619 – BG
5152 08/11/1833 624 – BG
5153 08/11/1833 625 – BG
5154 12/11/1833 635 – BG
5155 14/11/1833 637 – BG
5156 14/11/1833 638 – BG
5157 15/11/1833 641 – BG
5158 16/11/1833 643 – BG
5159 16/11/1833 645 – BG
5160 20/11/1833 651 – BG
5161 22/11/1833 653 – BG
5162 23/11/1833 654 – BG
5163 25/11/1833 660 – BG
5164 27/11/1833 666 – BG
5165 28/11/1833 668 – BG



BG 53: Briefkopieën

5166 30/11/1833 672 – BG
5167 05/12/1833 677 – BG
5168 05/12/1833 678 – BG
5169 09/12/1833 693 – BG
5170 10/12/1833 695 – BG
5171 10/12/1833 696 – BG
5172 11/12/1833 697 – BG
5173 11/12/1833 698 – BG
5174 13/12/1833 704 – BG 
5175 14/12/1833 708 – BG 
5176 16/12/1833 712 – BG 
5177 16/12/1833 713 – BG 
5178 18/12/1833 717 – BG 
5179 20/12/1833 720 – BG 
5180 22/12/1833 722 – BG 
5181 27/12/1833 729 – BG 
5182 28/12/1833 730 – BG 
5183 28/12/1833 731 – BG 
5184 30/12/1833 732 – BG 
5185 30/12/1833 733 – BG 
5186 30/12/1833 734 – BG 
5187 30/12/1833 735 – BG 
5188 30/12/1833 736 – BG 
5189 31/12/1833 739 – BG 
5190 08/01/1834 12 – BG 
5191 08/01/1834 13 – BG
5192 08/01/1834 14 – BG
5193 10/01/1834 17 – BG 
5194 13/01/1834 24 – BG
5195 13/01/1834 25 – BG
5196 14/01/1834 27 – BG 
5197 15/01/1834 33 – BG
5198 15/01/1834 34 – BG
5199 15/01/1834 35 – BG 
5200 16/01/1834 40 – BG
5201 17/01/1834 42 – BG
5202 18/01/1834 45 – BG 
5203 21/01/1834 52 – BG



BG 53: Briefkopieën

5204 21/01/1834 53 – BG
5205 23/01/1834 61 – BG 
5206 28/01/1834 77 – BG
5207 31/01/1834 85 – BG
5208 03/02/1834 97 – BG 
5209 05/02/1834 107 – BG 
5210 06/02/1834 110 – BG 
5211 07/02/1834 114 – BG 
5212 10/02/1834 120 – BG 
5213 10/02/1834 121 – BG 
5214 11/02/1834 123 – BG 
5215 11/02/1834 125 – BG 
5216 12/02/1834 126 – BG 
5217 14/02/1834 132 – BG 
5218 15/02/1834 136 – BG 
5219 21/02/1834 145 – BG 
5220 22/02/1834 150 – BG 
5221 26/02/1834 157 – BG 
5222 27/02/1834 159 – BG 
5223 01/03/1834 163 – BG 
5224 05/03/1834 168 en 169 – BG 
5225 05/03/1834 170 – BG 
5226 05/03/1834 172-176 – BG 
5227 07/03/1834 180 – BG 
5228 12/03/1834 191 – BG 
5229 13/03/1834 194 – BG 
5230 14/03/1834 198 – BG 
5231 18/03/1834 204 – BG 
5232 22/03/1834 214 – BG 
5233 22/03/1834 215 – BG 
5234 22/03/1834 216 – BG 
5235 24/03/1834 219 – BG 
5236 26/03/1834 223 – BG 
5237 26/03/1834 227 – BG 
5238 28/03/1834 229 – BG 
5239 28/03/1834 231 – BG 
5240 31/03/1834 235 – BG 
5241 31/03/1834 240 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5242 02/04/1834 241 – BG 
5243 04/04/1834 250 – BG 
5244 09/04/1834 258 – BG 
5245 11/04/1834 265 – BG 
5246 16/04/1834 273 – BG 
5247 17/04/1834 278 – BG 
5248 17/04/1834 280 – BG 
5249 17/04/1834 283 – BG 
5250 17/04/1834 284 – BG 
5251 18/04/1834 285 – BG 
5252 18/04/1834 286 – BG 
5253 23/04/1834 291 – BG 
5254 23/04/1834 292 – BG 
5255 26/04/1834 295 – BG 
5256 28/04/1834 299 – BG 
5257 29/04/1834 305 – BG 
5258 30/04/1834 309 – BG 
5259 02/05/1834 313 – BG 
5260 05/05/1834 317 – BG 
5261 06/05/1834 322 – BG 
5262 09/05/1834 325 – BG 
5263 11/05/1834 328 – BG 
5264 16/05/1834 344 – BG 
5265 21/05/1834 355 – BG 
5266 23/05/1834 357 – BG 
5267 30/05/1834 370 – BG 
5268 04/06/1834 375 – BG 
5269 04/06/1834 377 – BG 
5270 06/06/1834 384 – BG 
5271 09/06/1834 386 – BG 
5272 14/06/1834 402 – BG 
5273 19/06/1834 415 – BG 
5274 21/06/1834 422 – BG 
5275 24/06/1834 426 – BG 
5276 26/06/1834 430 – BG 
5277 28/06/1834 433 – BG 
5278 30/06/1834 437 – BG 
5279 30/06/1834 438 en 439 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5280 02/07/1834 444 – BG 
5281 03/07/1834 450 – BG 
5282 04/07/1834 453 – BG 
5283 09/07/1834 465 – BG 
5284 17/07/1834 485 – BG 
5285 19/07/1834 488-493 – BG 
5286 19/07/1834 494 – BG 
5287 22/07/1834 501 – BG 
5288 26/07/1834 510 – BG 
5289 26/07/1834 514 – BG 
5290 30/07/1834 519 – BG 
5291 30/07/1834 521 – BG 
5292 30/07/1834 522 – BG 
5293 06/08/1834 534-536 – BG 
5294 06/08/1834 537 – BG 
5295 07/08/1834 539 – BG 
5296 14/08/1834 552 – BG 
5297 18/08/1834 559 – BG 
5298 22/08/1834 569 – BG 
5299 26/08/1834 577 – BG 
5300 27/08/1834 583 – BG 
5301 30/08/1834 587 – BG 
5302 04/09/1834 598 – BG 
5303 05/09/1834 601 – BG 
5304 11/09/1834 612 – BG 
5305 13/09/1834 615 – BG 
5306 16/09/1834 626 – BG 
5307 17/09/1834 629 – BG 
5308 17/09/1834 631 – BG 
5309 20/09/1834 634 – BG 
5310 20/09/1834 635 – BG 
5311 23/09/1834 639 – BG 
5312 27/09/1834 647 – BG 
5313 01/10/1834 651 – BG 
5314 06/10/1834 654 – BG 
5315 06/10/1834 659 – BG 
5316 06/10/1834 662 – BG 
5317 08/10/1834 663 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5318 09/10/1834 669 – BG 
5319 10/10/1834 670 – BG 
5320 13/10/1834 675 – BG 
5321 20/10/1834 688 – BG 
5322 21/10/1834 690 – BG 
5323 25/10/1834 700 – BG 
5324 28/10/1834 708 – BG 
5325 05/11/1834 719 – BG 
5326 06/11/1834 721 – BG 
5327 08/11/1834 723 – BG 
5328 10/11/1834 727 – BG 
5329 11/11/1834 731 – BG 
5330 11/11/1834 732 – BG 
5331 12/11/1834 733 – BG 
5332 14/11/1834 736 – BG 
5333 15/11/1834 737 – BG 
5334 15/11/1834 738 – BG 
5335 17/11/1834 740-745 – BG 
5336 20/11/1834 759 – BG 
5337 21/11/1834 760 – BG 
5338 22/11/1834 761 – BG 
5339 22/11/1834 762 – BG 
5340 25/11/1834 770 – BG 
5341 29/11/1834 772 – BG 
5342 03/12/1834 783 – BG 
5343 03/12/1834 784 – BG 
5344 03/12/1834 785 – BG 
5345 04/12/1834 791 – BG 
5346 05/12/1834 792 – BG 
5347 10/12/1834 799 – BG 
5348 13/12/1834 810-815 – BG 
5349 15/12/1834 820 – BG 
5350 16/12/1834 821 – BG 
5351 17/12/1834 822 – BG 
5352 20/12/1834 829 – BG 
5353 20/12/1834 831 – BG 
5354 22/12/1834 833 – BG 
5355 22/12/1834 834 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5356 22/12/1834 835 – BG 
5357 22/12/1834 836 – BG 
5358 22/12/1834 837 – BG 
5359 22/12/1834 838 – BG 
5360 22/12/1834 839 – BG 
5361 22/12/1834 840 – BG 
5362 24/12/1834 846 – BG 
5363 29/12/1834 851 – BG 
5364 30/12/1834 854 – BG 
5365 02/01/1835 2 – BG 
5366 03/01/1835 3 – BG 
5367 05/01/1835 7 – BG 
5368 05/01/1835 8 – BG 
5369 07/01/1835 13 – BG 
5370 08/01/1835 14 – BG  
5371 10/01/1835 17 – BG 
5372 10/01/1835 21 – BG 
5373 12/01/1835 24 – BG 
5374 12/01/1835 25 – BG 
5375 15/01/1835 31-32 – BG 
5376 19/01/1835 37 – BG 
5377 19/01/1835 39 – BG 
5378 21/01/1835 49 – BG  
5379 23/01/1835 50 – BG 
5380 24/01/1835 51 – BG 
5381 27/01/1835 58 – BG 
5382 27/01/1835 59 – BG 
5383 03/02/1835 69 – BG 
5384 04/02/1835 73 – BG 
5385 07/02/1835 79 – BG  
5386 11/02/1835 89 – BG 
5387 14/02/1835 94 – BG 
5388 14/02/1835 96 – BG 
5389 18/02/1835 107 – BG 
5390 20/02/1835 122 – BG 
5391 23/02/1835 127 – BG 
5392 26/02/1835 133 – BG 
5393 28/02/1835 136 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5394 28/02/1835 138 – BG 
5395 28/02/1835 139 – BG 
5396 02/03/1835 148 – BG 
5397 04/03/1835 150 – BG 
5398 07/03/1835 155 – BG 
5399 07/03/1835 156 – BG 
5400 07/03/1835 157 – BG 
5401 10/03/1835 165 – BG 
5402 10/03/1835 166 – BG 
5403 11/03/1835 168 – BG 
5404 12/03/1835 174 – BG 
5405 12/03/1835 175 – BG 
5406 12/03/1835 176 – BG 
5407 14/03/1835 179 – BG 
5408 18/03/1835 184 – BG 
5409 18/03/1835 185 – BG 
5410 19/03/1835 192 – BG 
5411 20/03/1835 194 – BG 
5412 21/03/1835 196 – BG 
5413 21/03/1835 197 – BG 
5414 23/03/1835 201 – BG 
5415 28/03/1835 212 – BG 
5416 28/03/1835 214 – BG 
5417 28/03/1835 215 – BG 
5418 30/03/1835 219 – BG 
5419 31/03/1835 224 – BG 
5420 01/04/1835 225 – BG 
5421 04/04/1835 235 – BG 
5422 07/04/1835 246 – BG 
5423 09/04/1835 252 – BG 
5424 11/04/1835 254 – BG 
5425 15/04/1835 264 – BG 
5426 18/04/1835 274 – BG 
5427 18/04/1835 276 – BG 
5428 21/04/1835 280 – BG 
5429 22/04/1835 284 – BG 
5430 25/04/1835 293 – BG 
5431 29/04/1835 298 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5432 02/05/1835 305 – BG 
5433 09/05/1835 322 – BG 
5434 11/05/1835 329 – BG 
5435 11/05/1835 330 – BG 
5436 13/05/1835 333 – BG 
5437 16/05/1835 340 – BG 
5438 18/05/1835 344 – BG 
5439 19/05/1835 345 – BG 
5440 20/05/1835 350 – BG 
5441 23/05/1835 355 – BG 
5442 25/05/1835 366-367 – BG 
5443 27/05/1835 372 – BG 
5444 29/05/1835 373 – BG 
5445 29/05/1835 374 – BG 
5446 30/05/1835 376 – BG 
5447 04/06/1835 385 – BG 
5448 06/06/1835 392 – BG 
5449 10/06/1835 396 – BG 
5450 10/06/1835 396 – BG 
5451 13/06/1835 400 – BG 
5452 17/06/1835 410 – BG 
5453 18/06/1835 414 – BG 
5454 20/06/1835 415 – BG 
5455 24/06/1835 426 – BG 
5456 24/06/1835 427 – BG 
5457 24/06/1835 428 – BG 
5458 27/06/1835 435 – BG 
5459 29/06/1835 436 – BG 
5460 01/07/1835 444 – BG 
5461 01/07/1835 445 – BG 
5462 02/07/1835 446 – BG 
5463 04/07/1835 450 – BG 
5464 08/07/1835 453 – BG 
5465 08/07/1835 457 – BG 
5466 09/07/1835 459 – BG 
5467 13/07/1835 466 – BG 
5468 13/07/1835 468 – BG 
5469 14/07/1835 470 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5470 15/07/1835 472 – BG 
5471 20/07/1835 481-485 – BG 
5472 20/07/1835 487 – BG 
5473 22/07/1835 492 – BG 
5474 23/07/1835 495-500 – BG 
5475 23/07/1835 501 – BG 
5476 23/07/1835 502 – BG 
5477 25/07/1835 504 – BG 
5478 25/07/1835 505 – BG 
5479 25/07/1835 508 – BG 
5480 28/07/1835 515 – BG 
5481 30/07/1835 517 – BG 
5482 01/08/1835 525-527 – BG 
5483 01/08/1835 528 – BG 
5484 03/08/1835 529 – BG 
5485 04/08/1835 530 – BG 
5486 05/08/1835 535 – BG 
5487 06/08/1835 539 – BG 
5488 07/08/1835 540 – BG 
5489 08/08/1835 546 – BG 
5490 13/08/1835 555 – BG 
5491 18/08/1835 562 – BG 
5492 19/08/1835 573 – BG 
5493 22/08/1835 576 – BG 
5494 22/08/1835 580 – BG 
5495 25/08/1835 586 – BG 
5496 26/08/1835 588-593 – BG 
5497 26/08/1835 595 – BG 
5498 27/08/1835 596 – BG 
5499 27/08/1835 597 – BG 
5500 27/08/1835 598-599 – BG 
5501 27/08/1835 601 – BG 
5502 28/08/1835 602 – BG 
5503 29/08/1835 604 – BG 
5504 02/09/1835 607 – BG 
5505 05/09/1835 612 – BG 
5506 12/09/1835 630 – BG 
5507 12/09/1835 631 – BG 
5508 14/09/1835 633 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5509 14/09/1835 636 – BG 
5510 16/09/1835 640 – BG 
5511 19/09/1835 643 – BG 
5512 23/09/1835 646 – BG 
5513 23/09/1835 648 – BG 
5514 25/09/1835 654 – BG 
5515 25/09/1835 655 – BG 
5516 26/09/1835 656 – BG 
5517 28/09/1835 660 – BG 
5518 29/09/1835 664 – BG 
5519 30/09/1835 666 – BG 
5520 03/10/1835 671 – BG 
5521 07/10/1835 683 – BG 
5522 10/10/1835 687 – BG 
5523 12/10/1835 691 – BG 
5524 17/10/1835 705 – BG 
5525 21/10/1835 711 – BG 
5526 24/10/1835 715 – BG 
5527 31/10/1835 732 – BG 
5528 03/11/1835 737 – BG 
5529 03/11/1835 738 – BG 
5530 04/11/1835 739 – BG 
5531 04/11/1835 740 – BG 
5532 04/11/1835 741 – BG 
5533 11/11/1835 750 – BG 
5534 11/11/1835 753 – BG 
5535 14/11/1835 758 – BG 
5536 16/11/1835 767 – BG 
5537 17/11/1835 770 – BG 
5538 18/11/1835 773 – BG 
5539 20/11/1835 778 – BG 
5540 20/11/1835 779 – BG 
5541 21/11/1835 786 – BG 
5542 23/11/1835 788-792 – BG 
5543 23/11/1835 793-794 – BG 
5544 25/11/1835 802 – BG 
5545 26/11/1835 803 – BG 
5546 26/11/1835 805 – BG 
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5547 28/11/1835 806 – BG 
5548 02/12/1835 816 – BG 
5549 05/12/1835 818 – BG 
5550 05/12/1835 819 – BG 
5551 07/12/1835 823 – BG 
5552 10/12/1835 829 – BG 
5553 12/12/1835 834 – BG 
5554 14/12/1835 837 – BG 
5555 14/12/1835 838 – BG 
5556 16/12/1835 843 – BG 
5557 19/12/1835 848 – BG 
5558 19/12/1835 849 – BG 
5559 21/12/1835 851-856 – BG 
5560 23/12/1835 864 – BG 
5561 24/12/1835 866 – BG 
5562 29/12/1835 872 – BG 
5563 29/12/1835 873-874 – BG 
5564 29/12/1835 875 – BG 
5565 30/12/1835 877 – BG 
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Afkortingen in de tekst

(LL) N (NN) et h SS :  (les) nobles et honorables Seigneuries
nre lre : notre lettre 
vre Lre : votre lettre 
soe : somme
B&S: burgemeester en schepenen 

Mémoire: korte rekening (in BG 53, anno 1818, nr. 237)
Mangelinghe: ruil

Nieuw Fransch en Nederduitsch Woordenboek, Olinger, Brussel, 1828, 2e druk
(OCMW 133)

Ordonnateur, bestuurder, opzigter, commissaire ordonnateur: krijgsommissaris.
Ordonnancer: bevel of ordonnantie geven tot betaling.
Ordonnance: lastgeving tot betaling
Intendant d’une province: bewindhebber, intendant van eene provincie.
Prébende: revenu écclésiastique attaché à une chanoinie. 
Prove, proven: canonicat, domheerschap.
Prébendier: bénéficier inférieur aux chanoines : provenier. 
Fourniture: voorraad, verzorging, bezorging, levering, toekruid.
Aide-major: Regiments-adjudant
Mandat: ordre de payer, mandaat
Triage: afgezonderd kwartier in een bosch; schifting, uitzoeking, uitkipping, keuze sor-
tering.
Cuvelier: iemand die mijngangen beschermd tegen instorting.
Expeditio (expeditie in ‘t Vloms): afschrift, kopie van een akte.
Bordereau: briefje waarop met het onderscheiden geld eener som zet. 
Vacations: honoraires qu’on paie à une personne publique pour son travail, daggelden, 
loon


