EEN OOGGETUIGE OVER EEN EPIDEMIE
TE BRUGGE ca. 1600
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Vóór de godsdiensttroebelen in de tweede helft van de 16de
eeuwging het ambacht van de kleermakers mede in de processie
van de Sint-Salvatorsparochie op H. Sacramentsdag. Toen de
kleermakers, wegens de Beeldenstorm, hun diensten — zoals ge
bruikelijk — niet meer konden verrichten in de Sint-Kristoffelskapel op de Markt, gingen ze naar de Lanchalskapel in de O.-L.Vrouwekerk. Nadat de Sint-Donaaskatedraal de Sint-Kristoffelskapel hersteld had, zijn de kleermakers ca. 1610 in deze kapel
teruggekeerd.
Toen ze in 1615 door Sint-Salvators gevraagd werden om op
nieuw in hun Sacramentsprocessie op te stappen, maakte de
O.-L.-Vrouwekerk moeilijkheden.
Naar aanleiding van deze twist geeft de boekhouder van de SintSalvatorskerk het hieronder staande kort ooggetuigeverslag van
de pest die rond 1600 te Brugge gewoed heeft1. Deze korte nota
kan men vergelijken met de beschrijving die W. Weydts in zijn
bekende kroniek gegeven heeft van een besmettelijke ziekte die

1. In de kerkrekening uit 1605 vinden we een post van ls. 4gr. voor een
processie om God te danken voor de beëindiging van de pest in de SintSalvatorsparochie. («B etaelt voor meijen ende gars alsmen de procesie drouch
om godt te dancken dat de peste uuijt de prochie w as, godt lof 0-1-4 lb .».
Brugge, Bisdom archief S.553 : kerkrekeningen 1598-1613 ; 1605, ongefol.).
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in Brugge woedde in oktober 1583 (uitg. E. Varenbergh,
Guillaume Weydts, I, Chronique flamande, 1571-1584, GentBrugge-Den Haag, 1869, blz. 118).

« U p den heijlighe S acram en d ts dach 1615 so o sijn verw illicht gh ew eest
den deken van het am bacht van de cleerm ak ers met sijne su ppoosten
om m e naer houde hooch loffvelicke costum e te gaen m ede inde p ro ce s
sie van de kercke van sinte S a lv a to r so o sij v o o r de tijden van de revolte
ende divisien van religien ofte qu aede secten plachten te doen , ende dat
te dier cau se dat sij hun cap elle houdende waren inde kercke van sinte
C ristophel up de groote m arct d e se r sted e so o sij ov er alle im m ém oriale
tijden plachten ooc hun cap pelle daer te houden ende jeghenw oordelic
noch houden. S o o w ast gh esch iet d at sij naer de elap s ofte gh ep asseerd e
trouble, viandelicke orloghe ende trouble tijden, gh eraseert en ghebroken sijnde van binnen sinte C ristoph els k erck e, te weten alle de
altaren w ech, te niete sijnde gheplettert, ter eerde ghew orpen de
beelden, ende an d ersin s sch andalen selich m et die k erck e gheleeft sijn de,
ghelijct m et alle kercken en godhuusen en o o ck cloo sters gh eschiet w as.
S o o dat d e se sinte C ristoffelsk erck e w as ghew orden een réfugié van
aerm e, ben aud e, bedructe landslieden die niet en wisten w aer logieren,
w elker p ersoon en alle daghe 3, 4 , 5 ofte 6 storven vande haestighe
sijck te, vande quade cam ergan c ende ander overgroote benautheden
daer V laen der ghenouch m ede in die allendighe tijden gheplaecht w as.
E n de de selfve p ersoon en gh estorven sijn de, wierden ghebonden in een
bondt stroo ende a lso o haerlieder licham en ghew orpen up de p este carre
die met een groote belle, m et een peert inde k arre ghespannen, ghevoert
wierden naer de carniere up sint S a lv a to rs kerckhof, w elcke carniere
niet verre en stondt van de cleen e noort kerckduere. D it deden de
reuw ers bij claren dagh e, want de stad t van Brugghe als doen generalick
gheinfecteert w as datter se er weijnich huusghesinnen quijte ghijnghen oft
daer sta rf te m insten een ofte tw ee m enssch en . S o o ic dit met mijn
ooghen benaudelic heb ghesien w esende ghenouch een sak e om inde
gh edach ten esse der naercom m eren ghebracht te w orden». (B ru gge, Bisdom arch ief S . 141 : resolu tieboek 1608-1746, fo. 5 v - 6).

