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Van 1773 tot 1788 gaf notaris en procureur Jan Baptist Staes (°1737 †1813) een 

weekblad uit met de titel Wekelijks nieuws uijt Loven, mede beschrijvinghe dier stad. 
Telkens een katern van een twintigtal pagina’s, per jaar doorlopend gepagineerd. De 
abonnees konden dan op het einde van een jaar of van een semester die katernen laten 
inbinden. 

Hij had van keizerin Maria Theresia een octrooi gekregen voor het uitgeven van een 
aankondigingsblad. Ondanks die beperking in het octroooi werd het uiteindelijk toch 
meer een algemeen informatieblad, een gazet. 

Het werd gedrukt bij drukker Joannes Jacobs op de Tiensestraat in den Swerten Sleutel, 
en later bij J.P. Michel. Het abonnementsgeld bedroeg 12 schellingen per jaar (4-4 
courant geld). In 1782 had het blad 280 abonnees. 

Telkens verschenen er algemene (historische) artikels, nieuws uit eigen land en uit 
andere landen, berichten van de overheid,  informatie over prijzen van grondstoffen, 
advertenties voor openbare verkopen, enz.. 

Studieresultaten van het Drievuldigheidscollege en van de verschillende faculteiten van 
de universiteit werden vermeld.  

Een ander terugkerende item was het nieuws over de notabelen: overlijdens, 
huwelijken, benoemingen. Telkens met veel genealogische gegevens over de persoon 
(geboortedatum, naam van de ouders, naam van de echtgenote, ouders van de 
echtgenote, ..). 



Het is bijzonder leerrijk om de publicatie door te nemen, al was  het maar om het beeld 
over het einde van de achttiende eeuw mooier in te kleuren.  

Vermoedelijk omwille, maar in ieder geval ten tijde van de Brabantse omwenteling 
hield Staes er mee op. 

De 32 volumes zijn op internet te raadplegen, maar niet altijd makkelijk te vinden. 

Vandaar onderstaande volledige lijst met telkens een link naar de scan van het volume 
(meestal in google books). Normaal kan er met de ctrl-F functie tamelijk goed gezocht 
worden op woorden. 

Er kan niet verzekerd worden dat alle scans altijd bereikbaar zijn, of dat een internet-
adres ondertussen niet gewijzigd is. 

 

Veel lees- en zoekplezier. 

 

Herman Swinnen 
juni 2021 
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