Revolutie in Antwerpen

De aquarellen van Pierre Goetsbloets (1794–1797)
brecht deseure
voorwoord van herman van goethem

Aan het einde van de achttiende eeuw vielen de Franse
revolutionairen de Zuidelijke Nederlanden binnen.
De eeuwenoude wereld van het ancien régime werd in
sneltempo ontmanteld, om plaats te maken voor de
moderne tijd. Ook Antwerpen werd bezet en onderging de
invloed van de Franse Revolutie. De Antwerpse aristocraat
Pierre Goetsbloets was een rabiaat tegenstander van
de Revolutie. Hij behoorde tot de financiële toplaag
van de stad en stond erg kritisch tegenover het Franse
bewind. Voor edellieden zoals hij betekende de Franse
overheersing immers een ramp. Goetsbloets besloot om
de gebeurtenissen vast te leggen voor het nageslacht,
in de vorm van een omvangrijke kroniek, die hij met
prachtige aquarellen versierde.
Goetsbloets’ aquarellen zijn de meest beklijvende
beelden die bewaard bleven uit de Franse tijd en de
meeste zijn nooit eerder gepubliceerd. Ze tonen zowel
iconische momenten uit de revolutiejaren als alledaagse
gebeurtenissen in een stad die plots blauwrood kleurde.
Goetsbloets observeerde zijn stadsgenoten met veel
humor en met oog voor detail. Dit boek bundelt voor
het eerst een ruime selectie aquarellen, voorzien van
toegankelijke commentaar. Revolutie in Antwerpen schetst
een uniek beeld van de stad tijdens een van haar woeligste
periodes.

Pierre Goetsbloets, Tydsgebeurtenissen, 1794-1797
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De wereld van
Pierre Goetsbloets
En ook andere ‘alledaags’ gebeurtenissen bracht hij in
beeld: branden, schipbreuken, overvallen en andere
incidenten. Met deze faits divers leren we de stad
waar Goetsbloets woonde beter kennen. Antwerpen
had aan het einde van de achttiende eeuw nog
grotendeels een middeleeuws uitzicht, met stads
wallen, stegen, aardewegen, vlieten, trapgevels en veel
houten huizen. De stad stond aan de vooravond van
transformaties die haar een heel ander gelaat zouden
geven. Allerlei gebouwen en hoekjes die Goetsbloets
tekende zijn vandaag veranderd of verdwenen. Ook
hijzelf was een man van het verleden. Met een hooghartig dedain liet deze geprivilegieerde aristocraat
zijn blik over de moderniserende wereld gaan.

Als een typische vroegmoderne kroniekschrijver
schreef Goetsbloets nauwelijks over zijn privé
leven in de Tydsgebeurtenissen. Behalve zijn politieke opinie over het Franse regime komen we
niets te weten over wat hij voelde en dacht of
hoe het er aan toe ging bij hem thuis. Over zijn
karakter en zienswijze hebben we alleen indirecte aanwijzingen. Wel noteerde en tekende hij
nu en dan incidenten uit zijn eigen leven die hij
relevant vond voor het klimaat in de stad. Op
die manier krijgen we toch een glimp te zien
van zijn dagelijkse leefomgeving. Zo laat hij ons
binnen in zijn chique woning en maken we
kennis met enkele van zijn buren en vrienden.
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Hedendaagse agenten krijgen weleens het verwijt dat
ze onredelijk veel boetes uitschrijven aan fietsers of
autobestuurders door zich verdekt op te stellen op een
plek met een verwarrende verkeerssituatie.Volgens
Goetsbloets bezondigden de Franse ordehandhavers
in Antwerpen zich aan gelijkaardig pestgedrag. Een
gemeentelijke verordening verplichtte alle burgers
om buitenshuis op hun kleding de Franse driekleur te
dragen. Bij de vrouwen nam die meestal de vorm aan
van een biesje of strik, bij de mannen van een kokarde.
Dat laatste was een rond insigne dat op de hoed of
een ander kledingstuk werd gedragen en waarvan de
kleuren een politiek gezindte symboliseerden. Op het
niet dragen van de driekleur stond een boete van zesendertig stuivers of drie dagen opsluiting. De maatregel
verklaart waarom niet alleen soldaten en Franse functionarissen maar ook gewone burgers in Goetsbloets’ aquarellen vaak een driekleurig accessoire hebben opgespeld.
Volgens Goetsbloets misbruikten overijverige
agenten de regel om mensen lastig te vallen en zelf
een centje bij te verdienen.Vreemdelingen die nog
maar net de stadspoort waren binnengekomen werden stante pede aangehouden en beboet bij gebrek
aan kokarde. Die praktijk beeldt hij uit in deze scène,
die zich afspeelt aan het begin van zijn straat. De
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stadspoort, die hij waarheidsgetrouw weergeeft, is de
Kipdorppoort (zie nr. 71). Met letters identificeert hij
de verschillende betrokkenen. Onder de poort staat een
schildwacht opgesteld. De arrestanten zijn de edelman
François de Richterich de Niel met zijn dochters
Reine en Justine (met kapmantels), de edelman du
Bois de Vrylande, de kanunnik Gommez (in soutane)
en de pachter Judocus Cornelis Pot (in boerenkiel, met
paard en kar). Richterich is een buurman en vriend
van Goetsbloets (zie volgende aquarel), die hem het
voorval achteraf wellicht uitvoerig heeft verhaald.
Justine Richterich en Goetsbloets’ zus Thérèse Marie
zouden later nog schoonzussen worden doordat ze
beiden trouwden met telgen van de familie Lunden.
Volgens Goetsbloets hadden de gendarmes
het in de eerste plaats gemunt op leden van de adel
en de clerus, en zouden ze mensen beter met rust
laten in plaats van hen te onderwerpen aan dergelijke
‘moetwilligheden en infaemheden’. Toch verschafte
het voorval hem ook een welkome aanleiding om
een sfeervol stadsgezicht te tekenen van de omgeving
van de Kipdorppoort. Zo zien we het huis van de
poortwachter, een doorkijkje naar de stadswallen,
enkele typische trapgevels en een buurman die uit
het raam hangt om het schouwspel gade te slaan.

de wereld van pierre goetsbloets
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Deze aquarel toont wat Goetsbloets zag wanneer hij
thuis uit het raam keek. Het grote huis links behoorde
toe aan zijn overbuurman, de heer Corneille Osy.
Het was in gebruik als kledingmagazijn voor het
Franse leger, vandaar het wachthuisje voor de deur.
Omdat de adellijke Osy voorafgaand aan de Franse
inval het land had verlaten, werd hij als een émigré
beschouwd. Als vijand van de republiek werden zijn
bezittingen in beslag genomen. Het bovenste van de
twee opschriften op de toegangsdeur meldt dat de
woning te huur staat: ‘deeze groote huijsinge met den
hof is te hueren’. In tegenstelling tot de twee kleinere huizen rechts ervan bestaat het huis, bekend als
De Groote Robijn, vandaag nog steeds.Vergelijking
met de bestaande gevel leert dat Goetsbloets hem
heel waarheidsgetrouw heeft weergegeven.
De aanleiding voor de voorstelling is een
romantische episode die zich afspeelt in het gezin van
Goetsbloets’ andere overburen, de familie de Richterich
de Niel (zie vorige aquarel).Vader Richterich is
bevriend geraakt met de beheerder van het militair
magazijn naast de deur, die zich uitgeeft voor een
Franse edelman. Baron Prudhomme de St.Valbon zou
de laatste telg zijn van een aristocratisch geslacht dat
tijdens de Terreur onder de guillotine is beland.Vader
en moeder Richterich vallen als een blok voor de
charmes van de tragische edelman en ontvangen hem
met veel égards bij hen thuis. De acht miljoen waarover
de baron schijnt te beschikken maken hem tot de ideale
huwelijkskandidaat voor één van hun drie dochters.
De aquarel toont hoe de Richterichs zich aan de ramen
verdringen terwijl de begeerde bruidegom te paard
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voorbij hun huis paradeert. Uit een raam van het legermagazijn speelt een soldaat alvast een gitaarserenade.
De kansen keren wanneer vader Richterich
erachter komt dat Prudhomme achter zijn rug al een
relatie is begonnen met zijn oudste dochter, Mimi.
Geheime liefdesbrieven, een ladder tegen de tuinmuur,
bezoekjes onder valse voorwendsels: alle elementen
van een romantische klucht zijn aanwezig. Zo ook de
valse identiteit. De in woede ontstoken Richterich
eist Prudhomme om bewijzen van zijn hoge afkomst
vóór hij hem opnieuw toegang wil verschaffen tot zijn
huis. Nu komt de aap uit de mouw: Prudhomme is in
werkelijkheid een arme kleermaker uit Laon die thuis
een vrouw en vijf kinderen heeft. Er komt een proces
van en Prudhomme wordt ontslagen uit het leger.
Door hun goedgelovigheid en hun geldzucht
wordt de familie de Richterich de risee van de buurt.
Goetsbloets vindt de gebeurtenis zo kostelijk dat hij
haar uitwerkt tot een pagina’s lang komisch toneelstuk
in meerdere aktes. Daarin toont hij zich van zijn meest
vileine kant. Hij dikt de gebeurtenissen flink aan en
geeft de leden van het gezin onflatterende bijnamen.
De ouders zijn naïef en belust op geld, de zoon is een
nietsnut, van de drie dochters is de oudste de mooiste,
‘of tenminste de minst lelijke’. De nogal achterbakse
tekst geeft niet de beste indruk van Goetsbloets’
karakter. Uit andere passages in de kroniek blijkt
immers dat de Richterichs huisvrienden waren van
de Goetsbloetsen. Het maakt in ieder geval duidelijk
dat de kroniek voor eigen gebruik was bestemd en
zeker niet circuleerde onder vrienden en bekenden.

aquarellen
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In dit nachtelijke tafereel heeft Goetsbloets uitzonderlijk zichzelf afgebeeld, in een bijzonder pose. We
zien hem staan in de verlichte deuropening van zijn
huis terwijl hij iemand die op straat geknield zit een
trap onder zijn achterste verkoopt. In het bijschrift
legt Goetsbloets uit wat er aan de hand is. Op een
novemberavond in 1796 ontvangt hij zijn buren
thuis voor een gezellig samenzijn. Onderwerp van
gesprek is ongetwijfeld de diefstallenplaag in de buurt.
Dieven hebben het in het bijzonder gemunt op de
ijzeren tralies die dienen ter beveiliging van ramen en
keldergaten. Ze gaan net zo driest te werk als hedendaagse metaaldieven. Recent zijn bij zowel de buren
Cogels als Richterich de keldertralies ontvreemd.
In de loop van de avond maakt een van de
dames in het gezelschap de heer des huizes attent
op een vreemd geluid op straat. Goetsbloets gaat
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poolshoogte nemen. Hij ziet een onbekende op
handen en voeten zitten en verkoopt hem een trap,
denkend dat de zaak daarmee is afgehandeld. Maar
even later komt de meid overstuur vanuit de kelder
met de melding dat er dieven aan het werk zijn. Bij
het buitenkomen slaan er vijf mannen op de vlucht.
De losgewrikte keldertralie van huize Goetsbloets
blijft op straat achter. De aquarel toont een gedeelte
van de gevel van Goetsbloets’ woning, een voornaam
neoklassiek pand zoals er wel meer stonden op de
chique Sint-Jacobsmarkt. Het bevond zich ter hoogte
van het huidige nummer 50-52. Net als de meeste
huizen in deze aquarel is het vandaag verdwenen.
Slechts één van de trapgevels links heeft de tand des
tijds doorstaan. Het wachthuisje in de linkerhoek hoort
bij het legermagazijn aan de overkant van de straat.

aquarellen
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Nog een tweede keer beeldde Goetsbloets zichzelf af,
ditmaal in de met kaarsen verlichte hal van zijn huis.
De afmetingen en de decoratie van de ruimte illustreren
de levensstandaard van de bewoners. Het hoge plafond
is versierd met moulures en een schildering van een
wolkenhemel met vogels. Een gesculpteerde deur in
blauwtinten leidt naar de onzichtbare salon erachter.
Goetsbloets, op de rug gezien, bevindt zich in het
midden van de scène terwijl hij een Franse gendarme
er van probeert te weerhouden zijn wapen te trekken.
Hij is op pantoffels en draagt een witte kamerjas met
gele stippen. Als een echte edelman van het ancien
régime heeft hij een poederpruik op het hoofd. Onder
de toegesnelde omstaanders bevinden zich zijn echtgenote Henriëtte de Wael en huisvriend Richterich
junior (zie vorige aquarellen). Allen spreken hun verontwaardiging uit over het agressieve optreden van de
gendarmes. Goetsbloets noemt hen lafaards omdat ze
een ongewapende man aanvallen. Zijn bediende heeft
het over ‘baenstropers’. De tweede Franse gendarme
reageert met een minachtend: ‘c’est un aristocrate’.
De reden voor de avondlijke inval is dat de gendarmes Goetsbloets ervan verdenken in zijn huis een
gedeserteerde soldaat te verbergen. De beschuldiging
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blijkt te berusten op een vergissing, soldaat Lorin is
namelijk ingekwartierd ten huize Goetsbloets. Bij
vorige controles was hij toevallig afwezig, maar van
desertie is geen sprake. De gendarmes wonden zich
toen al op over het feit dat een eenvoudige soldaat als
hij over een luxueus appartement beschikte, dat eerder
gepast was voor een officier. Goetsbloets antwoordde
dat hij nu eenmaal krap behuisd was en geen andere
vrije kamer had. Lorin is rechts op de aquarel afgebeeld onder het nummer 6. Links staan huisbediende
Gomar Ceulemans en de kwartiermeester Judasse,
die is opgetrommeld om klaarheid te scheppen.
Goetsbloets voer zo zwaar uit tegen de onwelkome gendarmes dat ze hem voor het gerecht daagden
wegens smaad, maar zonder succes. Zijn omstandige
verweer tegenover de vrederechter kopieerde hij in
het manuscript. Met de zogenaamde deserteur konden
de Goetsbloetsen het kennelijk goed vinden. Zo had
Lorin enkele dagen eerder nog thee gedronken en
gekletst met mevrouw. Later stuurde hij Goetsbloets
van het front in Duitsland brieven waaruit veel respect
en vriendschap spreekt. Ook prees hij de successen
van de republikeinse legers tegen Oostenrijk, iets
waar Goetsbloets wellicht het zijne van dacht.

de wereld van pierre goetsbloets
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Dat Goetsbloets vriendschap sloot met een ingekwartierde Franse soldaat was vermoedelijk eerder
uitzondering dan regel. Inkwartiering was een bijzonder onpopulaire maatregel. Soldaten waren niet
de meest fijnzinnige gasten en de burgers moesten
hen op eigen kosten onderhouden. Als reden voor
inkwartiering gold in principe het gebrek aan ruimte
in de kazernes. Maar het werd ook gebruikt als middel
om tegenstanders van het regime een lesje te leren.
Achterstallige belastingen of protest tegen een overheidsmaatregel kwam de betrokkene gemakkelijk
op enkele ingekwartierde soldaten te staan. Als rijke
inwoner werd Goetsbloets regelmatig verplicht om
soldaten in huis te nemen, zoals blijkt uit de vele biljetten van het bureau de logement in zijn manuscript.
In april 1796 krijgt hij zelfs acht soldaten tegelijk
onder zijn dak, weliswaar door zijn eigen toedoen.
In die maand gaan er in de stad commissarissen op
ronde met als doel de huisnummers te veranderen. Een
uniform systeem van huisnummers is een van de vele
maatregelen waarmee de Franse overheid het bestuur
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rationeler en efficiënter wil maken. Bovendien wordt
van elk huis het precieze aantal bewoners opgeschreven met hun naam en leeftijd, tot het huispersoneel
toe. Goetsbloets heeft het niet begrepen op deze
inmenging in zijn privésfeer en vraagt de dienstdoende commissaris om zich te legitimeren. Zijn
naam komt prompt op een lijst van verdachte burgers
die zich verzetten tegen overheidsmaatregelen.
Zijn tegenpruttelen kost Goetsbloets acht ingekwartierde soldaten. De aquarel toont hoe ze zich in
de keuken van zijn huis ongegeneerd tegoed doen aan
de voedsel- en drankvoorraad. Eentje valt met zijn
avances zelfs de meid lastig, die gebogen staat over een
ketel in het haardvuur. Goetsbloets komt woorden
tekort om uiting te geven aan zijn verontwaardiging.
We horen hem bijna letterlijk foeteren in het bijschrift:
‘vloekt maer toe Citoyen, speelt den Boer fransken,
enfin den Batavier, fret maer op, suypt maer toe, breekt
pot en pint, c’est pour la Patrie, vive la Liberté, c’est
fraterniser au nom de la Loi, vive la république’.

aquarellen
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De angst voor sociaal oproer en proletarisch straatgeweld is diepgeworteld bij de behoudsgezinde edelman
Goetsbloets. Zozeer zelfs dat ze hem voor één keer
kan verleiden tot het prijzen van de Franse overheid.
De aanleiding daarvoor is de dreigende plundering van het huis van de fabrieksbaas Matheesens.
Goetsbloets is een ooggetuige van het gebeuren
en wijdt er een aquarel aan. Hij beschrijft hoe op
30 september 1795 bewoners van de armere wijken
en enkele beruchte beluiken bijeen stromen op de
pleinen. De sfeer wordt opstandig en de massa begeeft
zich naar de Rodestraat, met het voornemen om
het huis van Matheesens binnen te vallen. De deur
wordt al met stenen bekogeld en de spanning stijgt.
Het gevaar is niet denkbeeldig. Enkele jaren
voordien zijn er in de stad verschillende huizen van
vermeende woekeraars aangevallen en van kelder
tot zolder geplunderd. Berucht is het lot van de
kruidenier Dieltjens, een buurman van Goetsbloets
op de Sint-Jacobsmarkt. Als vermeend woekeraar en
openlijk aanhanger van de Oostenrijkse keizer werd
hij in 1792 door een woedende menigte gelyncht.
Na urenlange mishandelingen werd hij uiteindelijk
in zijn eigen voordeur opgeknoopt. De Franse bezetting heeft voor grote prijsstijgingen gezorgd. Zelfs
de gezeten burgers moeten volgens Goetsbloets de
broeksriem aanhalen. De ‘gemeyne luye luyden’ daarentegen grijpen volgens hem de gelegenheid aan om
hardwerkende burgers te belagen en te vervolgen.
Goetsbloets beschrijft baas Matheesens als een
voorbeeldig burger, die grote winsten behaalt met zijn
geautomatiseerde katoenspinnerij. Elk spingetouw
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kan tot wel vijftig bobijnen bevatten waardoor grote
efficiëntie wordt gerealiseerd. Dergelijk ondernemerschap verdient volgens Goetsbloets alle lof. Dat net
de baas van een spinnerij het slachtoffer wordt van de
volkswoede is geen toeval. Tijdens de prille industriële
revolutie werden er regelmatig fabrieksinstallaties
vernield door boze arbeiders, ook in het Antwerpse.
Voor hen betekende de automatisering immers
verlies van arbeidsplaatsen en een grotere afhankelijkheid van de werkgever. Goetsbloets’ beschrijving
en taalgebruik tonen hoe weinig empathie hij kan
opbrengen voor de armste bevolkingslagen. Hij wijt de
armoede van de ‘vaddige signoorkens’ en ‘het grouw
gespuys’ aan luiheid en hun woede aan afgunst.
Matheesens komt er met de schrik van af want
een compagnie van zeventig Franse soldaten is tijdig
ter plaatse om een escalatie te voorkomen. Ze stellen
zich op in gevechtshouding en weten de massa spoedig
uiteen te drijven met een bajonetcharge. De aquarel
toont hoe samengeschoolde mensen met geïmproviseerde wapens het huis belagen, terwijl de soldaten
komen aangemarcheerd. De grote aanwezigheid van
vrouwen verraadt een andere diepgewortelde angst
van de patriarchale samenleving van het ancien régime,
die van de omkering van de genderverhoudingen.
Goetsbloets benadrukt verschillende keren dat de
Fransen bij wijze van hoge uitzondering geprezen moeten worden voor hun optreden. Dat ze de plundering
van het huis kunnen verhinderen strekt hen tot ‘eer en
lof ’. Opdat er geen misverstand zou ontstaan over zijn
politieke opvattingen voegt hij er weliswaar in voetnoot
aan toe: ‘God sij lof, eene goede daad. ’t Is d’eerste’.
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Cadet Rousselle is vandaag bekend als een Frans
merk van kinderkleding uit het gamma van de
chique Galéries de Lafayette. In de achttiende en
negentiende eeuw was het de titel van een geliefd
volksliedje. De hoofdpersoon ervan, Cadet Rousselle,
is een lachwekkende figuur van wie in elk couplet
een andere rare eigenschap wordt belicht. De tekst
werd in 1792 geschreven op een oudere melodie.
Het liedje was enorm populair in de revolutieperiode
en werd het lijflied van de soldaten van het Franse
Leger van het Noorden. Zodoende geraakte het ook
in de bezette Zuidelijke Nederlanden verspreid.
Verwijzingen naar het liedje verwerkte
Goetsbloets in deze karikatuur. Het gebouw rechts
op de aquarel is het ‘Hôtel de Cadet Rousselle’. Op
de hoek van de dakrand links staat een kruik, voor
tijdgenoten een niet mis te verstaan herkenningsteken
voor de specialiteit van dit etablissement. Ook de gedragingen van de dames achter de ramen en in de deur
opening wijzen daarop. Met vleiende woorden proberen
ze twee mannelijke voorbijgangers naar binnen te lokken. De man in burgerkleding links voelt niet veel voor
het aanbod, maar zijn militaire compagnon is overtuigd.

Goetsbloets vermeldt sarcastisch dat de kamers van het
hotel treffelijk zijn ingericht met tricolore meubelen,
recht uit Parijs. De associatie met Cadet Rousselle
komt waarschijnlijk doordat het liedje suggereert dat
de hoofdpersoon bedrogen wordt door zijn vrouw.
En wellicht waren de soldaten van het Leger van het
Noorden ook goede klanten van de stedelijke bordelen.
Het eigenlijke object van Goetsbloets’ spot is
ene citoyen Olivier. In het huis op de achtergrond
(met letter B) doet mevrouw Olivier de dames van
het hotel concurrentie aan.Vanuit haar raam probeert
ook zij potentiële klanten te lokken. Onder de letter
C wordt voor een klein prijsje een overeenkomst
beklonken. De aanleiding voor Goetsbloets’ uitstapje
in de wereld van de betaalde liefde was een kranten
aankondiging voor een acrobatische act door meneer
en mevrouw Olivier. De bewoordingen ervan lezen
inderdaad wat dubbelzinnig. De heer Olivier verzekert het publiek van de onuitputtelijke fysieke
ervaring en de bijzondere handigheidjes van zijn
vrouw, die bovendien nog nooit eerder publiek zijn
opgevoerd. Goetsbloets vond de advertentie kennelijk
zo kostelijk dat hij er deze karikatuur over maakte.

de wereld van pierre goetsbloets

35

– nr. 8 –

Antwerpen, 25 januari 1796. Mooi en aangenaam
winterweer met wind uit het zuidwesten. Om halfdrie
slaat het weer om. Er valt een hagelbui, gevolgd door
een regenvlaag en een ‘schielijke draaiwind’. De
veerpont die over en weer gaat tussen Antwerpen
en het Vlaams Hoofd wordt gegrepen. In geen tijd
kapseist het vaartuig, dat zich net in het midden van
de stroom bevindt. De opvarenden komen in het
ijskoude water terecht. Wanhopig proberen ze zich
vast te klampen aan de scheepsromp. Enkele schippers zien het ongeval gebeuren vanop de Houtkaai.
Manmoedig wagen ze zich met een boot in de storm
om hulp te bieden.Vier drenkelingen worden levend
aan land gebracht, een vijfde is al gestorven. Nog elf
andere opvarenden en een onbekend aantal kinderen
overleven het voorval niet. Onder de slachtoffers
is de bedienaar van de postkoets. Ook twee rijtuigen, samen met de paarden, worden verzwolgen.
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Eén kloek zadelpaard, beladen met een zware valies,
slaagt erin zwemmend de kant te bereiken.
Volgens Goetsbloets is de ‘ongelukkige nedersinkinge’ van de overzetboot een nooit gezien ongeval.
Hij tekent het moment waarop de reddende schippers
het gekantelde vaartuig bereiken. Bezorgde toeschouwers slaan het tafereel gade vanaf de kant. De voorstelling is extra waardevol omdat de afgebeelde stadswallen
vandaag verdwenen zijn. De Houtkaai was de kade in
het midden, waar het mannetje met hoed staat. Tussen
de kade en de toren links lag de Sint-Jansvliet, waar
zich nu de toegang tot de voetgangerstunnel bevindt.
Uiterst links zien we de kade bij het zogenaamde
Maaigat, aan het uiteinde van de Vlasmarkt. De lage
muur rechts hoort bij het Sint-Michielsbastion, een
militair bolwerk aan de zuidzijde van de stad. Onder
Napoleon werden de verdedigingswerken afgebroken en kwamen er op deze plek rechte kades.
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In de nacht van 27 januari 1796 staat de buurt van de
Eiermarkt op stelten. Een Franse soldaat geraakt er
in een hoogoplopende ruzie verwikkeld met Peter
‘de Pruim’Van der Elst, uitbater van een jeneverkroeg
annex bordeel. De soldaat komt wel vaker bij hem over
de vloer. Maar op dit late uur is de zaak al gesloten en
het duurt een tijdje voor Van der Elst zijn slaapkamerraam opent om te kijken wie daar aan de deur klopt.
De soldaat begint meteen te schelden omdat hij zo
lang in de kou heeft moeten wachten.Van der Elst laat
zich niet onbetuigd en ‘het ene woord vermijdde het
ander niet’, zoals Goetsbloets het uitdrukt. Woedend
gooit Van der Elst tot slot een steen naar beneden,
die de soldaat ongelukkig raakt aan het hoofd.
De gewonde begint om hulp te roepen, waarop
gendarmes komen toegesneld. Zij vinden hun collega
hevig bloedend op de grond. Meteen slaan ze ramen
en deuren in om zich toegang te verschaffen tot het
huis. Maar binnen vinden ze enkel de echtgenote
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en de kinderen.Van der Elst zelf is via een buurhuis
ontsnapt. Het gezin wordt een nacht gevangen gezet
op het Steen. Onder de arrestanten is ook ‘het schoon
lieveken’ dat in de kroeg haar diensten aanbiedt. Haar
bijnaam is volgens Goetsbloets ‘de veertigponder’.
In zijn aquarel toont Goetsbloets de stenen
gooiende Van der Elst, met slaapmuts, en de gewonde
soldaat. Gendarmes komen al toegesneld om de ramen
in te slaan. De onderdoorgang links van het huis is
de Beggaardengang. Dat was een smalle steeg die de
Eiermarkt verbond met de Beggaardenstraat en die
toegang gaf tot het achterliggende Beggaardenklooster.
De gang had een mooie gotische poortomlijsting.
De paal in het midden moest het inrijden van voertuigen verhinderen. Het hele bouwblok verdween
rond 1960 voor de bouw van een kantoortoren, de
Eiermarktbuilding. De betekenis van het onderschrift bij de aquarel is niet helemaal duidelijk,
wellicht verwijst het naar een spreekwoord.
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In de nacht van 29 op 30 april 1796 breekt een felle
brand uit in de stallen van het Franse leger op het
Kasteelplein, grenzend aan de Antwerpse citadel.
Eén stal brandt tot op de grond af. Eenentwintig
paarden en een veulen laten het leven. Een ander
paard, dat in de buurt staat te grazen, is ‘half gebraden’, waardoor het blind wordt. Aan de oorzaak
van de brand ligt onvoorzichtigheid. Goetsbloets
is niet mild voor de argeloze aanstichters.Volgens
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hem zijn ‘de republikeinse kanonboeren met een
pijp in hun bek in hun nest gekropen’. Hij betuigt
daarentegen opvallend veel empathie voor de dieren. Zijn aquarel toont het gruwelijke tafereel in
de stal in de ochtend na de brand. Terwijl het vuur
nog nasmeult, lopen enkele ramptoeristen druk te
speculeren tussen de verminkte karkassen. Een van
hen ademt in een zakdoek als bescherming tegen
de afschuwelijke geur op de plek des onheils.
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Goetsbloets zag zijn wantrouwen in de Franse
overheid bevestigd door elk nieuw voorval waar
soldaten of overheidsfunctionarissen bij betrokken
waren. Overigens waren veel van die ambtenaren
geboren Zuidelijke Nederlanders. Maar omdat ze
in Franse dienst waren, kwalificeerde Goetsbloets
hen als Fransen of ‘carmagnols’ (naar het populaire republikeinse lied ‘la Carmagnole’).Volgens
hem waren het flierefluiters die voorheen geen
cent hadden en die werken in Franse dienst zagen
als de makkelijkste weg naar sociale promotie.
Een typerend incident speelt zich af in de nacht
van 19 oktober 1796. Die avond geeft Jean Solvyns
bij hem thuis in de Hoogstraat een diner om de verloving van zijn zoon met juffrouw Pieters te vieren.
Solvyns is een Antwerpse handelaar die zetelt in het
departementsbestuur. Rond twee uur ’s nachts gaat
het gezelschap uiteen en keren de gasten huiswaarts.
Maar wanneer de koets van de toekomstige bruid
en haar familie op de Grote Markt is aangekomen,
wordt ze tegengehouden door twee nachtwakers.
De koetsier denkt dat het om dronkenlappen gaat en
vuurt de paarden met een zweepslag aan om door
te lopen. Daarop grijpt één nachtwaker de breidel
en springt de andere op de bok, waar hij de koetsier
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met een pistool bedreigt.Volgens de nachtwakers is
het verdacht en zelfs verboden om zich zo laat nog
op straat te bevinden. Ze laten de koetsier naar het
stadhuis rijden en willen het gezelschap verplichten
om de nacht door te brengen in de cel. De heren en
dames beroepen zich op hun vooraanstaande positie
en hun goede reputatie maar hun protest is tevergeefs.
Ondertussen is een ontwaakte buurtbewoner naar
het huis van Solvyns gegaan om hem op de hoogte te
brengen van de ‘baldaedige aenrandinge’. Solvyns, die al
ontkleed is, doet zijn tricolore sjerp over zijn kamerjas
en gaat in die plunje zijn toekomstige schoondochter
bevrijden. De ‘zatte anduyten’ (nachtwakers) vliegen
zelf de cel in en verliezen de dag erop hun baan.
De aquarel toont de aankomst van de koets
op de Grote Markt onder de maneschijn. De nacht
wakers schijnen met lantaarns om de koets halt te doen
houden. Een inzittende steekt geërgerd zijn hoofd uit
het raampje om te kijken wat er gaande is. Goetsboets
toont in deze voorstelling een verdwenen stukje
Antwerpen. Het huizenblok met de trapgevels op de
achtergrond werd in 1907 afgebroken bij de verbreding
van de Suikerrui. Ook aan de stadhuisgevel ontbreekt
er iets. Goetsbloets heeft namelijk een verdieping weggelaten, waarschijnlijk uit plaatsgebrek op het blad.
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Opschudding op de Meirbrug op zondag 30 oktober
1796. Zoals gewoonlijk staan er allerlei kraampjes waar
je ijzerwaren, fruit en andere koopwaar op de kop kan
tikken. Een recente verordening van het stadsbestuur
heeft het marktkramen op die drukke plaats eigenlijk
verboden vanwege de verkeershinder, maar niemand
die zich er iets van aantrekt. Commissaris Van Strydonck
heeft er de buik van vol en wil de marskramers alsnog
verplichten om te gehoorzamen. Maar zijn bevel wordt
op gejoel onthaald. Weldra vliegen er zelfs enkele
stenen zijn richting uit. De commissaris beseft dat hij
in de minderheid is en gaat versterking zoeken in een
nabijgelegen politiewachtpost. Geflankeerd door twee
collega’s en enkele gendarmes keert hij terug om de
wet te doen gelden. Maar de marskramers werpen tegen
dat ze de wet in kwestie niet erkennen. Ook het dreigen met arrestatie en opsluiting haalt niets uit. Wie kan
hen immers garanderen dat hun waren niet gestolen
zullen worden tijdens hun afwezigheid? Ondertussen
is er zoveel volk samengetroept dat de agenten het
zekere voor het onzekere nemen en zich terugtrekken.
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Goetsbloets jubelt om de overwinning van de marskramers. De agenten mogen volgens hem van geluk
spreken dat ze het kunnen navertellen. Zijn aquarel
toont hoe de commissarissen (met koperen kentekens
om de hals) een weerspannige marskramer kapittelen.
De samengeschoolde menigte wordt onrustig en een
eerste kassei vliegt door de lucht. En passant tekent
Goetsbloets een pittoresk hoekje van de Meirbrug.
Tegen de vandaag verdwenen trapgevels steekt het
majestueuze kruisbeeld af, dat daar in 1635 werd
opgericht (zie ook nr. 66). De bronzen Christus was
gegoten naar een ontwerp van de gebroeders De Nole,
bekende beeldhouwers uit de renaissance. Later in de
Franse periode werd het weggenomen onder de wet
tegen publieke tekenen van eredienst. Het werd per
opbod verkocht voor de waarde van het metaal, maar
de koper liet het kunstwerk niet omsmelten. Hij schonk
het aan de kathedraal, waar het lange tijd het timpaan
van het westportaal sierde.Vandaag is het te bewonderen aan de binnenzijde van de bezoekersingang.
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Op 4 november laatstleden verdween de tweeën
dertigjarige Paul van der Aura. Hij werd het laatste
gezien bij het verlaten van zijn woning in Kontich.
Hij was in het gezelschap van twee mannen, die hij
in zijn rijtuig met twee paarden naar Brussel voerde.
Nadien werd het rijtuig nog gesignaleerd in Mechelen
en in Vilvoorde. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Paul heeft een tengere lichaamsbouw, bruin
haar en blauwe ogen en hij is vijf voet en twee duimen
lang. Het rijtuig heeft een geel onderstel, een groene
bak met vergulde randen, een binnenbekleding in rood
fluweel en een kap in zwarte toile cirée. Het werd
getrokken door een zwarte merrie en een grijze hengst
met zwarte en witte vlekken. Al wie informatie heeft
over Paul van de Aura, levend of dood, wordt dringend
verzocht informatie op te nemen met de heer Loos,
uitbater van het Hôtel d’Angleterre op de Meir.
Dit intrigerende opsporingsbericht verscheen
in het najaar van 1796 in de Antwerpse straten.
Goetsbloets doet het verdere verhaal. De twee mannen uit het opsporingsbericht waren Fransen die zich
uitgaven voor handelaars. Na een verblijf in het Hôtel
d’Angleterre trokken ze te voet naar het dorp Kontich.
Daar vroegen ze de herbergier Van der Aura, Loos’
schoonbroer, om hen in zijn rijtuig naar Brussel te
brengen. Onderweg voerden de mannen hun koetsier
dronken met wijn. Toen ze in het Vilvoordse gehucht
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Drie Fonteinen kwamen, hielden twee handlangers
de paarden tegen en veinsden een overval. Ondertussen
overmeesterden de passagiers Van der Aura en gaven
hem verschillende messteken. Toen hij buiten westen
was, knevelden ze hem aan handen en voeten en
gooiden hem met een steen om de hals in het kanaal.
Volgens Goetsbloets werd zijn lichaam dagen nadien
gevonden. De moordenaars werden gesnapt toen ze
met het gestolen rijtuig aankwamen in de stad Rijsel.
Goetsbloets was altijd te vinden voor een sensationeel verhaal, zeker als het kwaadaardige Fransen
in de hoofdrol had. In zijn aquarel toont hij het
moment waarop de koets tot stilstand is gebracht en
Van der Aura van zijn passagier een steek in de buik
krijgt. Het zicht op Drie Fonteinen is realistisch,
zo blijkt uit andere bronnen. Goetsbloets was er
zelf zeker al vaak gepasseerd, want we weten dat hij
nu en dan naar Brussel reisde. Het plaatsje lag aan
een sas in het kanaal van Willebroek. Er stond een
indrukwekkende drinkwaterfontein met vier stralen, één aan elke kant. Doordat schippers vanaf het
kanaal telkens maar drie stralen konden zien, geraakte
de benaming Drie Fonteinen in zwang. Bovenop de
fontein stond een beeld van Sint-Michiel die de draak
vertrapt, het symbool van de stad Brussel.Vandaag
lijkt die omgeving nog in weinig op de aquarel.
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