
Vrijbuiter Hendric Dobbelaere ter dood veroordeeld 

te Ieper op 22 oktober 1605 
 

Sluis in Zeeland, dat door de Spanjaarden jarenlang was omsingeld, werd door Maurits van 

Nassau1 op 19 augustus 1604 ingenomen, waarna Oostende, het Staatse bruggenhoofd, op 22 

september 1604 door de Spanjaarden werd bevrijd. 

Door de inname van Sluis (nota bene met de steun van 700 Turkse galeislaven) werd Hendric 

Dobbelaere uit de galeien in Middelburg ‘bevrijd’, waarna hij wellicht ook onder dwang heeft 

meegewerkt aan de inname van Sluis. Hij zat er al voor de tweede maal - na een eerste 

veroordeling door het Brugse magistraat tot drie jaren galeien- en werd daarna vrijbuiter. 

 

De vrijbuiter Hendric Dobbelaere, die zich naar eigen zeggen heeft overgegeven om zich in 

Vlaanderen te vestigen, werd gevangen gezet in de residentie van graaf Frederyck vanden 

Berghe, heer van ter Varent (in Brugge?). Hendric was ca. 1582 geboren in Tielt  als zoon van 

Guillame Dobbelaere en Janneken, waarvan hij zelfs de familienaam niet kende. Hij was 

beroepshalve schipper en woonde met Peryntgen Diericx, zijn echtgenote, te Brugge, alwaar 

hij ook zijn jeugd had doorgebracht en er bekend stond als Graet Heyntghen.  

Van zodra de voogd en schepenen van Ieper zijn aanhouding vernamen gaven ze op 13 

oktober 1605 bevel aan Franchois de la Rue, poortbaljuw van Ieper en baljuw van de 

heerlijkheid Aertrijke in Ieper, om Hendric Dobbelaere, toen bijgenaamd cleijn duvelken of 

het jonghe duvelken, uit te leveren. 

Uit een ongedateerde kwijting t.v.v. de Ieperse voerman Nicolas Troost vernemen we dat hij 

met de vrijbuiter gedurende acht dagen van Ieper naar Oostende, Brugge, Aartrijke en 

Blankenberge reisde, wellicht om daar de nodige beschuldigingen in te zamelen. 

Op 20 oktober 1605 werd Hendric Dobbelaere in de Kamer2 door de voogd en schepenen van 

Ieper op de rooster gelegd. Hij bekende reeds tweemaal door het Brugse magistraat te zijn 

veroordeeld tot de galeien, maar te zijn bevrijd door den viandt bij de inname van Sluis. 

Vanaf dan liep het grondig fout. Het hoogtepunt van zijn belastend repertorium was zijn 

medewerking aan de moord op Simoen van Maele in Oostkamp, toen hij hem zijn roer 

(vuurwapen) wilde afhandig maken. 

 

Hendric Dobbelaere werd op 22 oktober 1605, op aandringen van baljuw Fransois de la Rue, 

door de schepenen van Ieper veroordeeld tot de doodstraf met den bast (met de strop) en 

werden al zijn goederen (voor zover hij er al had) in beslaggenomen. Het vonnis werd nog 

dezelfde dag uitgevoerd … 

  

De documenten3 

(1) Verzoek tot uitlevering d.d. 13 oktober 1605 

Myn heeren vooght ende scepenen der stede van Ypre, omme redenen hemlieden daertoe 

moverende, ordonneren ende bevelen by desen an Franchois de la Rue, bailliu van Aerdrycke, 

dat hy van desen avont corts naer tsluuten vande poorten met alder neersticheyt ende ten 

secreetsten doenelyck zynde in goede, stercke bewarenesse vertransporteren ende beschicken 

zal den persoone van Heindryck Dobbelare, vrybuutere in tlegere boven Brugghe, emmers ter 

residentie van Zyne Excellentie den grave Frederyck vanden Berghe, daertoe nemende 

                                                           
1 Onze vrijbuiter ging er fier op dat hij welgekomen was ten huyse van den jonghen prince van Orangen, met 

wie hij een tijdje heeft samengewoond te Watervliet (zie documenten 3, f° 1v°). 
2 Vergelijkbaar met de Rechtbank van Eerste Aanleg. 
3 ARA, Rekenkamer van Vlaanderen te Rijsel: kwitanties, 202 (P). De stukken zijn beschadigd, veelal slordig 

geschreven en soms moeilijk leesbaar. Aanvullingen door beschadiging van de originele tekst tussen […], onze 

aanvullingen tussen (…). 



alzulcke conduicte ende convoy als hy tzynder verzekertheyt vinden zal te behooren. Actum 

den derthiensten octobris zestienhondert vyfve. My toorconden (getekend) Carpentier Charle 

 

(2) Kwijting s.d. 

Ontfanghen, bij mij onderschreve[n] Nicolas Troost, voerman, wonende bynne[n] der stede 

van Ipre, van Fransois de la Rue, poortbailliu der zelver stede, de somme van acht ponden 

grooten Vla[e]ms ende dat by accorde ghemacht (sic, ghemaeckt) naer advenante van twa[e]lf 

ponden XJ s. sda[e]ch[s], als ghevoert hebbende Heindrick Dobbelare ghezeit Cleijn duvelke, 

vributter, van Iper naer Ostende, van Ostende naer Brugghe, van Brugghe naer het ligger (sic, 

leger) in de tente van Zijn Excellentie den grave Fredrick vanden Berghe ende van [ter] 

Varent, wederomme keerende duer Blankenberghe ende van daer wederomme keerende naer 

der stede van Iper ende dyt boven den montcost aen mij ende mynnen dienaer bij den 

vernomde po[o]rtbailliu de vernomde achte daghe[n] verleijnt. Mij to[o]rconde[n], desen … 

(sic) (getekend) By laste Clays Tro[o]st (met huismerk) 

 

(3) Verhoring d.d. 20 oktober 1605 

(f° 1r°) 

(In margine) Den XXen octobris 1605 in Camere 

Ghelieve myne heer[en vooght] ende schepenen ten verzoucke [van Fransois] de la Rue, 

bailliu [van de heerlichede van] Aerderijcke, vut der nae[me van] haerlieden hoocheeden te 

vr[agen] ende onderhoren Heindryck Dobbelaere, soone … (sic), ghebooren van Thielt, 

upghevoet te Brugghe ende aldaer gheheeten Graet Heyntghen [ende] by den vi[j]ant 

haerlieden hoocheeden voorseyt jonck duvelken, up de naervolghende poincten post ordinaria 

et ea que sunt discret conis 

(In margine) Hendrick Dobbelare zegt dat zyn vader ghenaempt was Guillame ende zyn 

moeder Janneken, nyet wetende haer toename. Zegt te zyne vanden oude van XXIIJ jaeren 

ende schipper van zynen ambachte. Zegt dat zyn huusvrauwe ghenaempt es Peryntgen 

Diericx, woonachtich te Brugghe. 

 

(In margine) Zegt warachtich te zyne het inhouden van de naervolghende twee articlen. 

Of hij diverschen stonden zonder publicken schandaele niet vermaent en es gheweest by die 

van der wet van Brugghe, met reprehensie om zyne onbehoorlycke wandelynghe tot een beter 

directie van zyne levene up peine van daerinne voorsien te zyne 

 

Of hij ten twee stonden niet es es ghecondemneert gheweest by de voornomde heeren van 

Brugghe ten dienste vande galeijen om diversche mesusen by hem ghecommitteert, zoo van 

dieverie als van andersins 

 

Ende of hy Heindric niet en heeft ghedient by de rebellen huerder voornomde hoocheeden 

(In margine) Zegt dat ja. 

(f° 1v°) 

Hoe dat hy Heindric in den voornomden dienst ghecomme es 

(In margine) [Zegt] naer dien hy verlost was van [de] galeyen met het innemen [van Sl]uys by 

den viandt. 

 

Wat credict hy Heindric by de voornomde rebellen ghehadt heeft 

(In margine) Zegt alleene guide gheweest thebbene te Watervliet ende dat hy zeer wel 

ghecommen was ten huyse van Mauritius, mits dat hy er half int ghewoont had(d)e met den 

jonghen prince van Orangen. 

 



Of hy Heindric onlancx te Loppem niet gheweest en es ende wat hy daer onderwyns ghehadt 

heeft met eenen Simoen van Maele, cruemelyck (?) coopende een roer, ende hoe het tselve 

naerder waerheyt gheschiet es 

(In margine) Zegt gheweest thebben te Loppem zondaghe bet achte daghen ten huyse van 

eenen ghenaempt Guillame. 

 

Wanneer dat hy gheweest es tot Couckelaere in de Croone ende aldaer heeft ghebrocht ende 

doen braeden den weeren schouder ende een sogher loingne 

(In margine) Zegt dat [hy] es gheweest te Couckelaere in de Croone ende aldaer thebbene 

ghedaen ghereeden den bo[r]st van een schaep, hebbende bovendien ghelycke en andere 

ghelycke, ende waren zeven in nombre, danof hy de guide was, den eenen ghenaempt 

Bernard, den andren Hansken, den derden een boerenknecht ghenaempt de Querle spelende 

met de flute, hebbende voor rechte name Joos ende den vierden ghenaempt Ghewasschen, 

dandere hem buute[n] memorie 

 

Wie hem deselve schouder ende loingne ter hant ghedaen heeft 

(In margine) Zegt dat hy de schouder ghebrocht hadde van den weert te Bourgogne4 in 

Ghistele ende daer vooren betaelt heeft een daelder. 

 

Of hy Jan de Bets, wonende tot Silleghem,5 niet en heeft doen gheven 6 ofte zeven gulden 

Of hy den voornomden de Bets nyet en belaste deselve te brynghen tot Ruddervoorde 

(In margine) Zegt danof nyet te weten. 

 

Hoe hy Jan de Vos, coolbrander, wonende in Aerdrycke, heeft gheransonneert ende hoeveel 

doen gheven 

(In margine) Zegt daertoe ende dat hy ontfanghen heeft achtentwintich gulden voor transoen, 

nemaer zegt dat den voornomden coolbrander nyet ghenaempt en es Jan de Vos, hoewel hy 

die spreect nyet en weet de name vanden voornomden coolbrander. 

(f° 2r°) 

Of hy niet heeft ontnomen het roer vanden voornomden van Maele, emmers van een niet 

ghehuwet man tot Loppem, ende zoo den selven van Maele tselve weygherde te gheven den 

selven hem ende de zyne ontloopende niet en heeft doot schieten 

(In margine) Zegt dat den voornomden Joos ghezeyt de Querle, die ghewoont heeft te 

Zilleghem, dit roer ghenomen heeft ende dat hy Joos dootgheschoten heeft Simon van Male. 

 

Of hy oock zyne soldaeten, daerover hy commandeur was, niet en heeft bevoolen naer den 

voornomden van Maele te schieten 

(In margine) Zegt dat hy die spreect wel eerst gheschoten heeft naer den voornomden Simon, 

maer en heeft hem nyet gherocht (sic, gheraeckt). Zegghende an dandere dat zy schieten 

zouden ende dit ten opziene dat den voornomden Simon loopende vut den huyse riep alarme. 

 

Of hy niet ghecommen en es ten huuse van Guillame de Clerck, vraeghende ter cause vanden 

voornomden de (sic, van) Maele in dese naervolghen(de) woorden of den buggher doot was, 

zegghende indien hy niet doot en es, ick zal hem voorts helpen ende zalt hem doen al vonde 

ick hem up de torre vande kercke 

(In margine) Zegt dat zy daer waeren hem zienene (?) zoo hy het vooren ghez[e]yt heeft ende 

dat het was op den eenen zondach tsmorghens ontrent den acht hueren 

                                                           
4 Herberg genaamd ‘In Bourgoingnen’. 
5 Zedelgem. 



Zegt nyet te weten waeromme den voornomden Simon vut den huyse liep. Dan zegt dat hy 

den voornomden Simon slouch op thooft, om dieswille dat hy de duere toeghesloten hadde, 

naerdien een vande soldaten daer binnen den huuse ghecommen was naer welcken den 

voornomden Simon wechliep ende riep alarme 

Zegt dat hy dit noynt ghesproken heeft. 

 

Of hy ten dien tyde niet meede en hadde eenen ghevanghene van thof ter Hemme6 die 

gherantsonneert was up 28 pont grooten 

(In margine) Zegt dat dezen pachter gaf van ransoene vyfentwintich ponden grooten. 

 

Of hy alsdan niet en vraeghde waer es den buggher die riep wel an, zegghende wist ick waer 

hy waere, ick zoude hem verbranden in zyn huus 

(In margine) Zegt dat neen. 

(f° 2v°) 

Of hy niet ghevanghen en heeft zeeckere gheestelycke persoonen, waer ende hoeveele 

(In margine) Zegt dat men gheestimeert dat als den paster van Ghistele ghevanghen was, hy 

die spre[e]ct mede was, nemaer en gaf gheen rantsoen als vry ghewezen zynde by den grave 

Mauritius 

 

Of hij oock gheene lan(d)slieden in tparticuliere en heeft ghevanghen ofte emmers 

gherantsoneert 

(In margine) Zegt dat hy alleene nyet yemand ghevanghen en heeft 

 

Hoe dickmael hy vut es gheweest 

(In margine) Zegt dat hy twaelf reyzen vut es gheweest weesende den meest(en)deel garde 

 

Dat hy zyn broeder ende schoonbroeder gheransonneert en heeft 

(In margine) Zegt dat neen. 

Zegt dat zeker man van wete by Yseghem an hem ende zyn compaignons Yseghem heeft van 

ransoene elck zes ponden grooten. 

 

(4) Overzicht van alle bekentenissen 

Actum in tcollege den […] XVJC vyfve 

Soldat Dobbelaerts filius Gauillame, gheboren van Thielt, secht oudt te wesen XXIIJ jaeren 

ofte daerontrent 

Secht voor syn vertrecken lest ghewo[o]ndt thebben binnen de stede van Brugghe by 

Ruebrecht de Messemaeker, schippere van syn style 

Secht vanden selven Ruebrecht vertrocken te syne gheleden een jaer deur … (?) naer 

Vlyssinghe 

Secht van Vlyssinghe naer Sluus ghetrocken te syn ende hem aldaer ghestelt thebben in 

dienste van Staete van Hollant onder den capetain Waes 

Secht met syne complice continuelic gheleghen thebben in Oostborch ende Sluus 

Secht in tleste gheleghen thebben in Sluus 

Secht binnen Sluus als gouvernuer te commanderen den heer vander Noodt 

Secht met diverssche partyen by laste vanden selven gouvernuer ghehouden gheweest te syne 

in tlandt eens omme te besichten tusschen Oudenburch ende Brugghe oft nyet moghelic en 

soude syn met peerdevolck te commen up den selven wech omme de convoyen aldaer gaende 

of te slaene 

                                                           
6 Onduidelijk waar die gelegen was. Er was een Hof ter Hemme in Oostkerke bij Brugge, één in Houthave in het 

Brugse Vrije, en één in Ramskapelle bij Nieuwpoort: K. DE FLOU, Woordenboek der toponomie, dl 5, kol. 869. 



Secht thuus ghekeert synde gherapporteert thebben anden selven gouvernuer dat nyet 

moghelic en was aldaer met peerdevolck te commen, nyetjeghenstaende dat sy de selve 

plaetse nyet ghevisiteert en hadden, duerdien meenende passerende een dicq sy daerinne al te 

saemen ghevochten hadden //  

Secht dander drye vier reysen vutghecommen te syne omme te procureren de betaelynghe 

vande contributie 

Secht noynt nyemandt ghehyndert thebben, nyet meer in lyfve dach in h..lde (?) 

Secht altoos ghegaen thebben als guide ende conducteur vande trouppen 

Secht vande Staeten van Hollande soo veele eerste ghehadt thebben soo wel een daelder 

daernaer drye guldens ende ten lesten dat hy voordeelen soude ghehadt hebben indien hy daer 

ghebleven hadde vyf gulden 

Secht naer dese stede ghecommen te syne omme hem over te gheven ende te blyven binnen 

dese lande ende dat hy ten dien fyne ontrent Thoroult verlaeten heeft zyne partye die inghetelt 

waer van seven 

Secht dat hy over hem ghehadt heeft ten daghe dat hy ghevanghen es gheweest ontrent de 

XXIX  £ groote(n) 

Secht dat tselve hem es afghenoemen by den poortballiu (de) la Rue in specien volghende de 

specificatie ende noticie danof ghehouden by den selven Rue, onderteeckent by den 

schoutteten ter presentie van hem die sprickt 

Secht dat hy van intentie (was) wel te blyven binnen desen lande ende met syn ghelt een schip 

te coopen ende alsdanne te gaen vaeren soo verre men hem nyet en hadde willen houden in 

dienste // 

Secht tot Torrout, ende ander plaetsen allomme daer hy ghepasseert es, gheseyt thebben dat 

hy was de partye ontloopen, omme hem te cunnen houden in dit lant 

Secht diverssche landtslieden te kennen die de contributie voorstaen ende die den viandt laven 

ende spysen ende zecht veel te weten waer sy woonen 

Secht dat tghelt voorseyt toebehoorde de partye voorseyt daermede hy lest vutghecommen 

was ende dat hy tzelve gheldt hadde van transoen van vyf soldaeten ende ghaigie (une gage, 

loon) wel ten advenante van Sluus zouden rumen, tzaemen XXXV gulden ende XXXIIIJ 

ponden grooten dat hy die ghenomen hadde tot Silleghem van een ryck yemant die aldaer 

pas(s)eerde ende die hemlieden ghesocht was by eenen coewaechtere die met de compaigne 

voorts vertrocken es 

Secht de principale conducteurs die binnen Sluus syn, te syne Thomaes de Maefduust, eenen 

joncheer ende een Leckerbier met een kindt van Yper 

Secht dat hy die sprickt onder de soldaeten aldaer ghenoempt werdt den jonghen duvel ende 

secht dat tselve kyndt van Yper continuelic es, als hy int landt es, in de prochie van 

Ruddervoorde ten huuse van een coolbrander, waele van natie, ende wo(o)ndt in de 

cruuswech 

Secht dat den viandt nyeveles beter ommeslaet ende achterghelaten en es dan in Bourgongne 

ende Coekelare, ende voorts dat de meerste passaigen7 vallen tot // 

Ghevaersbrugghe,8 Sint Jooris ten Distel ende Bellem. 

 

(5) Getuigenis van Jooris Rycquart, Gillis de Bane, Cathelyne van Houtte en Clays Vliegghe 

d.d. 16 oktober 1605 

Informatie tot laste van Hendric Dobbelaere, ghehuwd, present dheer Pieter van Peene, 

schepene 

Jooris Rycquart, gheboren van Langhemarcke, maer over L jaeren ghewoont hebbende hier 

ontrent, vrylaet in Loppem, oud inde tzestich jaeren, bailliu van Couckelaereambocht, 

                                                           
7 Over het kanaal Brugge - Gent. 
8 Tussen Moerbrugge en Beernem. 



verclaerst up zyn eed wel te kennen den voornomden Hendric ende van alle de landslieden 

van Loppem thebben hooren zegghen dat hedent gheleden XIIIJ daghen, te weten sondachs 

Oostcamp kermesse, hy Hendric heeft binnen de voornomde prochie van Loppem 

duerschoten Simon van Male, landsman aldaer, ter cause van een roer dat hy hem wilde 

nemen, zo aldaer ende alomme es de ghemeene fame. Voorts, dat hy Hendric maendaghe 

laetst leden savonts by den donckeren ghecommen tot Couckelaere inde Croone zyn zevenster 

(sic), daerof hy conducteur was, als gheen van dander een woord sprekende dan zoo zy wilde 

ende naemden hem huerlieden capitein ende zo zy inghecommen waeren, zo dede hy een vut 

een bezatse ofte lynne(n) zack trecken een wederen schouder ende een calveren loigne, die hy 

dede braden ende bleven daer tot ontrent IJ hueren voor den dach dat zy duere trecken, hy 

Hendric betalende tghelagh. Voorts, heeft den voornomden Hendric Jan de Bets, wonende tot 

Zeleghem, over ontrent 8 ofte 9 daghen gheransonneert hem met fortse doende gheven 6 zo 7 

gulden die hy moeste zenden tot Ruddervoorde. Voorts, Jan de Vos, coolbrander in Aertrycke 

V zo VJ £ grooten, zoo zylieden beede zelve ande deposant hebben verclaerst. Sluutende 

daermede zyn depositie dat hy heeft onderteeckent desen zondagh XVJen octobre 1605 

(getekend) Jooris Rycquart 1605 

 

Gillis de Baene, hooftman van Loppem, vrylaet aldaer, oud 39 jaeren, verclaerst up eed wel te 

kennen den voornomden Hendric ende wel te weten dat hedent leden XIIIJ daghen hy inde 

prochie voornomt duerschoot den voornomden Simon van Male by ghcommen zynde dat hy 

Hendric commende alleene ten huuse ende inden camere daer de(n) voornomden Simon 

wuende, hem vindende zyn roer schoone makende om naer Brugghe te commen met zyn 

meestre Guillame de Clerck ende metten deposanten ende alzo hy prees troer vanden 

overledene, zegghende dat tzelve schoone was, begheerende dat te ziene weygherde 

doverledene tzelve, zegghende ghy zoudet my nemen, daerup hy Hendric zegghende dat neen, 

ghaft hem doverledene in zyn handen, sluutende by dien de duere vande camere omdat hy 

daermede niet en zoude duereloopen, twelcke ziende zyn complicen - die tot noch toe waeren 

in tvoorhuus, zyn inde camer ghecommen, smytende, treckende ende dreeghende den 

overledene hem uptieghende dat hy den voornomden Hendric, huerlieden capitein zo zy 

zeiden, wilden omhals brynghen, twelcke hy excuserende ende zegghende dat hyt maer en 

dede om zyn roer te behouden, dreeghde een hem te schieten ende zo hy hemlieden 

ontwostelde ende vut thuus liep van achter zo schooter een zyn roer of achter hem, maer en 

gherochte hem nieten, dan doverledene wesende ontrent 8 ofte 9 roeden van thuus, keerde 

hem omme ende ontfynck alsdan IIIJ schoten, emmers IJ duere zyn rechter aerme ende IJ in 

zyn buyck, daermede zylieden wechliepen - dragende mede troer dat zy ten zelven daghe 

ghaven an een van daer die tzydert met hemlieden heeft gheloopen – ende den deposant ende 

ander prochianen wesende ter platsen niet verre van daer hoorende schoten ende daerwaerts 

loopende vonden die ten huuse bezich om den gheque[t]sten up de waghen te legghen ende 

brochten hem naer Brugghe, daer hy es hedent gheleden 8 daghen overleden. Verclaerst // dat 

doverleden ter compste vanden deposant ende zo hy hem vraeghde wiet hem ghedaen hadde, 

zeide dat Heyncken hem hadde ghedaen, denoterende desen Hendric, ende verclaerst dat zy 

ghynghen alsdan dryncken in tMaentkin tusschen Loppem ende Zeleghem, alwaer Hendric 

hem deposant ten zelven daghe ontbood naer de noene, want tfaict gheschiede snuchtens 

ontrent J huere naer zonnen upganck, maer en was hy deposant noch niet commen van 

Brugghe ende hedent acht daghen quamen zy wederomme ten huuse van Guillame de Clerc, 

daer zy tfaict hadden ghedaen ende vraeghde hy Hendric naer doverledene, vraghende anden 

voornomden Guillame of in Brugghe noch niet doot en was, daerby voughende dat indien hy 

niet doot en was hy hem zoude voorthelpen ende dat hyt doen zoude al vonde hy hem up den 

torre vande kercke, als wanneer hy mede hadden een ghevanghen die moste  gheven 28 £ 

grooten ende was vut tweste van thof ter Heremen ende alzo ten gheschieden vande faicte en 



vande prochie ter platse zynde ende hoorende de schoten riep, val an ande landslieden, zo 

vraeghde hy Hendric alsdan ende wilde weten wien tzelve hedde ghero(e)pen, zegghende 

waer es dien buggher die dat riep - wiste ic wiet waere, ic zoude hem verbranden in zyn huus 

- Verclaerst ooc  thebben hooren Jan de Bets ende Jan de Vos verclaersen dat hy in hem ende 

de zynen hadden gheransonneert gheweest, zo de voogaende oirconde heeft ghedeposeert. 

Sluutende, etc. (getekend) By my Gillis de Bane 

 

Cathelyne filia Zegher van Houte, weduwe vanden overledene, oud ontrent 29 jaeren, 

verclaerst al tzelve, zo ooc doet Clays Vliegghe, bailliu van Erckeghem in Oostcamp, oud 42 

jaeren, daerby voughende dat hy ende de zyne inde voornomde prochie van // Oostcamp veel 

overlast ende ghewelt ghedaen hebben ten diverschen tyden - danof zy ende ooc die van 

Loppem hebben clachtich ghevallen tot Sluus ande gouverneur die beloofde IIIJ dobbel 

ducaten voor deguene die hem zouden leveren in zyn handen, levende ofte doot, zo Gillis de 

Baene ooc verclaerste – Sluutende, etc. Actum als vooren (getekend) Cl. Vlugghe (en) tmarc 

van Catheline 

Actum tot Brugghe den voornomden XVJen octobris 1605. Toorconden (getekend) J. van 

Belle 

 

(6) Vonnis d.d. 22 oktober 1605 

Omme dieswille ghy Hendric Dobbelaers in de wandelijnghe ghezeyt tjonghe duvelken, zone 

van Guillames, ghebooren van Thielt, graefschap van Vlaendren, vande oude van XXIIJ 

jaeren, u vervoordert hebt te begheven in dienste vande rebelle van onsen naturelen here ende 

grave, loopende up vrybuut ten platten lande, exacionerende den upzetenen ende ten dien fyne 

twaelfmael vutghecommen zydt, selfs wesende huerlieden conducteur ende ghyde, vut Sluus, 

plaetse van uwen garnisoene, met diveerssche andere uwe complicen, ende overzulcx vele 

ende diveerssche persoone[n] bedwonghen hebt te gheven ghelt ende onder andere eenen 

coolbrandere, woonende in Aerderycke XXVIIJ guldenen, zeker pachtere van thof van Hem 

XXVIJ lb grooten, zeker persoon vande prochie van Ysseghem de somme van XLIJ lb 

grooten, commende voor U ende uwe complicen elck VJ £ grooten, ende bovendien u 

vervoordert hebt te commen binnen de prochie van Loppem, daer woonachtich was eenen 

Simoen van Maele, ende up tpretext den voornomden Simoen gheloocken hadde de deure 

vanden huuse daerinne eene van uwe complicen ghecommen was, hem ghesmeten hebt up zyn 

hooft ende ten respecte den voornomden Simoen hem stelde te loopen naer hem gheschooten 

hebt met [een] vierroer (sic, vuurroer), hoewel noch zynde inde custode, zoo ghy zeght, ende 

hem nyet raeckende last ghegheven hebt an dandere uwe complicen dat zy naer hem schieten 

zouden, daer deure gheschiet es // dat eenen ghezeyt Queecke, ghewoont hebbende tot 

Zilleghem, den voornomden Simoen dootgheschoten heeft, blyckende zoo van dese als van 

andere uwe hostiliteyten ende delicten, zoo by uwe liberaele kennesse als andersins. 

Boven dat ghy omme andere veele voorgaende delicten tweemael ghecondemneert zydt 

gheweest up de galleyen, by myne heeren burgmeestre ende schepenen der stede van 

Brugghe, eerstmael voor een jaer ende andermael voor den tydt van drie jaeren, zonder dat 

ghy daer deure tot eeneghe beterynghe van leven hebt connen ghebrocht wesen, nemaer ter 

contrarien ghegaen zydt van quaet tot arghere gheworden zydt gheheel incorrigible, mecke 

(sic, waere) nyet lydelyck zonder condigne punitie andere ten exemple 

Zoo eyst dat myne heeren schepenen ter maninghe van Fransois de la Rue, poortbailliu ende 

bailliu van dese heerelichede van Eerderycke, u ghecondemneert hebben, zoo zy condemneren 

by desen van levende lyve ter doot ghebrocht te worden metten bast, verclaerende uwe 

goedinghen gheconfisque[e]rt ten proffyte van haerlieden hoocheyden, tzy leenen, erfven ofte 

andersins, waer dezelve ghestaen ofte // gheleghen zyn, zoo verre daer confiscatie plaetse 

grypt, behoudens danof alvooren deducerende de costen ende mysen van justitie. 



Prononce den XXIJen octobris 1605 ende terstont daernaer gheexecuteert ende volcommen 

(getekend) Carpentier Charle. 

 

 

Glossarium 

 

Altoos: altijd 

Buggher (scheldwoord): klootzak 

Complise: medeplichtige 

Condigne punitie: voorbeeldige straf 

Coolbrander: houstkoolmaker 

Custode: onder toezicht, onder schot 

Mesusen: misbruiken 

Noynt: nooit 

Omhals brynghen: vermoorden 

Onderwyns: intussen 

Ransoen: losgeld 

Reprehensie: berisping, blaam 

Roer: vuurwapen 

 

Lb of £ : pond (parisis) 

Gulden = 2 pond (parisis) 

Pond groot(en) = 12 pond parisis 

 


