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EEN VONNIS VAN DE KAMER VAN HET BRUGSE 

VRIJE 29 JANUARI 1756

In 1756 is er hongersnood in de Blankenbergse vissersgemeenschap. Op 22 januari worden 

Bartholomeus Strobbe, visser, woonachtig te Blankenberge, 46 jaar, én zijn dochter Marie 

Strobbe, 16 jaar, door de ‘kustwacht’ betrapt bij het trekken van mosselen aan de rijshoofden 

langs de oostzijde van Blankenberge.

Het trekken van “mosselen caracollen ofte krabben” was ten strengste verboden met een 

“placcaert” dd. “1 augusti 1729” van “Syne Majesteyt Carel, by der gratie Godts Rooms 

Keyser” (fig. 1). Een maatregel om “de dycken, de zee-wercken, de rys-hoofden ende haegen” 

te beschermen. De straffen: eerst een boete van zestig pond parisis, dan “banissement”, en 

tenslotte de “peene van geeselinge”.

Vader en dochter Strobbe worden van Blankenberge overgebracht naar de gevangenis van 

Brugge en daar afzonderlijk verhoord. Hun verhoren zijn in het manuscript in twee afzonderlijke 

verslagen opgenomen (fig. 2). Ze verklaren beide dat ze de mosselen trokken “op verzoeke” van 

moeder die “van zes maanden bevrucht was, en een vieze goeste had”.

Als een zwangere vrouw trek heeft in eten en dat niet krijgt bestaat er gevaar, zo dacht men, dat 

het kind een “goesteplekke” zou hebben bij de geboorte, bv. een wijnvlek of een druiventak.

Er was inderdaad honger in het gezin. De eerste twee vrouwen van Bartholomeus zijn jong 

gestorven en zes van de kinderen zijn gestorven voor hun achtste jaar Inderdaad wordt er een 

meisje, Andrea Strobbe, geboren op 30.07.1756.
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Fig. 1. Placcaert van Syne Majesteyt tot conservatie 

van de Duynen ende Zeedycken van den 1 augusti 1729”  

(Varenbergh, 1740: pp. 591 - 594).
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De rechter C. Degheldere verwijt hen dat ze er “professie” van maakten en dat ze met de 

mosselen naar Brugge trokken om op de markt te verkopen. Bartholomeus ontkent. Marie bekent 

eerst en trekt dan die bekentenis gedeeltelijk weer in. Ze tekenen hun vonnis met een kruisje.

Op 29 januari 1756 valt het vonnis: “Naer lecture ende rapport wiert gheresolveert 

Bartholomeus Strobbe te condemneren in de ghevangenisse te peniteren te water ende te 

broode den tijd van veerthien daghen ende syn doghter Marie Strobbe gedeurende den tijt 

van acht dagen nae beide deselve in de Camer voor Godt ende de justitie op ghebooghen 

knieën vergiffenisse hebben ghe-vraegd ende te gheven een scherp vermaan”. Actum in 

Camer den 29 january 1756. Getekend: C. Degheldere”.
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Fig. 2  Verslag van de verhoren van 

Bartholomeus Strobbe en zijn dochter Marie 

Strobbe, inclusief het vonnis (Rijksarchief 

Brugge).




