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Wat volgt is een bewerking van de criminele registers (’crimboecken’) van het Brugse Vrije uit de 
periode van maart 1724 tot januari 1796.   
 
Hiervoor werden 30 registers nagekeken uit de archief van het Brugse Vrije [Rijksarchief Brugge, 
Vanden Bussche E., Inventaire des archives de l’Etat à Bruges, Franc de Bruges, deel II, registres, 
Brugge, 1881], lopend van nummer 17009 tot 17040.  In deze reeks registers bleken er twee niet in het 
rijtje te passen : nummers 17014 en 17018.  Deze twee registers behandelen delicten binnen de stad 
Brugge, niet in het Brugse Vrije. 
Er werd ook een beroep gedaan op één register uit de reeks Aanwinsten.  Dit register hoort inhoudelijk 
thuis in bovenstaande reeks, maar lijkt er per ongeluk niet in terechtgekomen [Rijksarchief Brugge, 
Aanwinsten (inventaris 121), nr. 635]. 
 
Er doet zich een hiaat voor van juli 1775 tot mei 1777. 
 
Een overzicht van de geraadpleegde registers : 
 

17009 16 maart 1724 – 1 juni 1725 
17010 14 juni 1725 – 8 mei 1726 
17011 mei 1726 – 26 juni 1727 
17012 2 juli 1727 – 8 juli 1728 
17013 3 augustus 1728 – 14 januari 1730 
17015 10 februari 1730 – 15 december 1731 
17016 4 november 1731 – 9 juli 1733 
17017 23 juni 1733 – 2 april 1735 
17019 23 maart 1735 – mei 1738 
17020 juni 1738 – december 1740 
17021 december 1740 – januari 1744 
17022 oktober 1743 – januari 1747 
17023 januari 1747 – november 1750 
17024 december 1750 – april 1753 
17025 10 april 1753 – 1757 
17026 26 augustus 1757 – 31 december 1763 
17027 1 januari 1764 – 11 september 1766 
17028 25 september 1766 – 23 maart 1770 
17029 30 maart 1770 – 21 januari 1773 
17030 21 januari 1773 – 8 juli 1775 
17031 22 mei 1777 – 24 juli 1779 
17032 7 juli 1779 – 15 februari 1781 
17033 19 januari 1781 – 2 januari 1783 
17034 14 januari 1783 – 7 juli 1784 
17035 12 juli 1784 – 16 februari 1786 
17036 5 maart 1786 – 7 november 1787 
17037 5 november 1787 – 23 mei 1789 

Aanw. 635 april 1789 – februari 1791 
17038 19 januari 1791 – 10 mei 1792 
17039 30 mei 1792 – 28 april 1795 
17040 5 maart 1795 – 9 januari 1796 

 



 

De door mij genoteerde gegevens beperken zich hoofdzakelijk tot de namen en een aantal 
persoonsgegevens van de verdachten.  Een overzicht met ook de aard van de feiten (waarvan de 
persoon in kwestie verdacht wordt), de plaats van de (veronderstelde) misdaad, en de genomen 
maatregel of straf, zou natuurlijk zeer interessant zijn.  Dit zou echter veel tijd vergen … 
 
Bij het noteren kan ik natuurlijk hier en daar een fout gemaakt hebben.  Anderzijds komen ook in de 
akten zelf foute persoonsgegevens voor.  Sommige verdachten gaven opzettelijk een verkeerde 
identiteit op in de hoop zo hun straf te ontlopen.  Van de vele vagebonden, vooral in de jaren 1720 en 
1730, blijkt bovendien dat een aantal onder hen erg karig waren met persoonsgegevens, en dat ze bij 
herhaalde arrestatie soms zelfs tegenstrijdige zaken vertelden in verband met hun naam of herkomst. 
 
De gegevens worden weergegeven in drie afzonderlijke lijsten: 
 

1. Alle verdachten, alfabetisch gerangschikt volgens hun naam. 
 
2. De verdachten, gerangschikt volgens geboorteplaats (niet alle verdachten komen hierin voor, 

aangezien niet van allen de geboorteplaats bekend is). 
 

3. Een overzicht van de verdachten uit de periode van januari 1773 tot 1795, met de feiten 
waarvan ze verdacht werden en de getroffen maatregel of straf (letterlijk overgenomen uit het 
resumé dat voorin in de registers uit deze periode te vinden is). 

 
 

Geert Tavernier, 
tavernier.geert@scarlet .be 

Brugge, 2011 



 

 

 
1.  De verdachten, alfabetisch gerangschikt volgens naam 
 

 
Persoonlijke gegevens over de verdachte Jaar Register, 

folio 

Absolon Adriaen, z.v. Guilliaeme, 73j, geboren te Brugge (Sint-Anna), wonend te Brugge (Sint-
Gillis), smid 

1785 17035, 110 

Absolonsem Vironica (is Absolonsem inderdaad haar familienaam, of een patroniem ?), d.v. 
Absolon, in de 40 jaar, ° te “Hommen in Gelderland” (misschien Ommen in Overijssel), ’s 
zomers werkend in het graan en in de winter bedelend bij gebrek aan werk.  Om te overleven 
kwam ze uit het land van Cadzand hierheen met haar 4 kinderen in de hoop hier meer te 
ontvangen bij het bedelen.  Ze bedelde hier met nog een vrouw en haar dochter en zoon.  Ze 
zat al 6-maal in de gevangenis te Duisburg (‘Dousbourgh’). 

1729 17013, 46 

Adam Bernard, z.v. Pieter, 33 jaar, geboren en wonend te Koekelare, boerenwerkman 1789 Aanwinsten 
635, 16 

Adam Bernardus, z.v. Pieter, 29j, geboren te Koekelare, wonend te Vladslo, boerewerkman 1785 17035, 73 

Adam Carel, z.v. Carel, 28j, geboren te Bovekerke, zonder vaste woonst, zich ophoudend te 
Bovekerke, boerewerkman 

1781 17033, 73 

Adam Carel, z.v. Carel, 33j, geboren en wonend te Bovekerke 1786 17036, 44v 

Adam Jacobus, z.v. Joseph, 29 jaar, ° te Bovekerke, officier van Vladslo-ambacht, wonend te 
Vladslo 

1791 Aanwinsten 
635, 162v 

Adam Joannes, stiefzoon van Pieter Vyncke, 22 jaar, geboren te Bovekerke, wonend te 
Koekelare ten huize van Pieter Jonckheere als paardenknecht 

1779 17031, 172 

Adam Marcus, z.v. Simon, ° te Antwerpen, zijn leeftijd niet kennend, werkend bij de landslieden 
in het land van Cadzand.  Hij was laatst op weg uit Gent naar het land van ter Goes om er te 
werken, maar werd onderweg aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van 
de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij voegt hier aan toe dat zijn 
vader “een aprechten Spaigniaert” was.  Hij zat nog niet in een gevangenis. 

1732 17016, 26 

Aendries Caerel, z.v. Aendries, ° te Lembeke, 30 jaar, arbeider, wonend te Lembeke 1742 17021, 113 
Aenesen Christine, d.v. Pieter Willemsen (Willemsen is waarschijnlijk zijn patroniem), haar 
leeftijd niet kennend, ° te Amsterdam, bedelend.  Ze kwam met haar moeder en twee nichten 
uit Noord-Holland hierheen.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 101.  Aenesen Christine (f° 
93v), Isebransen Anne (f° 93v) en Engelsen Mary (f° 94) werden beschouwd als leden van 
enzelfde bense “Egyptenaeren’. 

1725 17010, 93v 

Aenesen Christine, d.v. Willemsen, 20 jaar, ° te Amsterdam, bedelend.  Ze zat hier onlangs al 
eens in de cel met haar moeder Isebrantsen Anne.  Sedertdien verbleef ze in de omgeving van 
Lapscheure, met haar moeder die “eene quaede voet” had.  Zie f° 93v.  Isenbransen Anne (f° 
101), Aenesen Christine (f° 101) en Engelsen Mary (f° 101v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 101 

Aernouts Jacoba, d.v. Lodewijk, 35j, geboren te Roksem, wonend te Westkerke, huisvrouw van 
Gevaert Francis, spinster 

1781 17033, 45v 

Aghtjen (ook Achtjen) Marie Therese, d.v. Salomon (ook Sammen), 26 jaar, ° te Rijssel, 
huisvrouw van Bassian Francois, werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Op weg naar 
Duinkerke wed ze aangehouden te Merkem.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1729 17013, 154v 

Aghtjen Lombaert, d.v. Salomon, 21 jaar, ° te Rijssel, huisvrouw van Compagne Pieter Int 
Frans (met wie ze sedert één jaar gehuwd is).  Zij en haar zus waren de ganse zomer ziek, 
waardoor ze moesten bedelen.  Ze was met haar man en zus van de kanten van Aalst op weg 
naar Duinkerke, maar werd onderweg aangehouden te Merkem.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

1729 17013, 154v 

Aghtjens Marie Therese, d.v. Sammen, 26 jaar, huisvrouw van … Francis Bastian (of is Bastian 
een familienaam ?), ‘s zomers werkend en ‘s winters bedelend.  Zes maanden geleden 
kwamen ze hier vrij uit de gevangenis en trokken naar Frankrijk.  Maar in Frankrijk werden ze 
weggejaagd, waarop ze besloten naar het land van Cadzand te trekken, maar onderweg 
werden ze aangehouden te Kortemark.  Behalve hier, 6 maanden tevoren, zat ze nog niet in 
een gevangenis. 

1730 17015, 13 

Allaert Cornelis, z.v. Pieter, 17j, geboren te Oostkamp, boereknecht 1784 17035, 23 

Allaert Francois, z.v. Cornelis, 59j, geboren te Nieuwmunster, wonend te Westkapelle, 
landsman 

1788 17037, 22v 

Allaert Pieter, z.v. Carel, 20 jaar, ° te “Herderghem by Cassel” (waarschijnlijk Terdeghem).  Hij 
heeft te ‘Godsvelde’ (waarschijnlijk Godewaertsvelde) gewoond ten huize van Clouwet Pieter 
als knecht, en ruim 3 jaar geleden is hij hier komen werken aan de vaart van Oostende.  Recent 
woonde hij bij Gynebeere Joannes te Houtave. 

1728 17012, 98v 

Alleman Pieter Anthone, z.v. Ignaes, 31j, geboren te Roeselare, wonend te Torhout, wever en 1787 17036, 164v 



 

boerewerkman 

Allemeesch Engelbertus, z.v. Benedictus, 23 jaar, geboren en wonend te Merkem, gehuwd, 
wever 

1780 17032, 177 

Allemeesch Hendrik, z.v. Pieter, 13j, geboren te Gistel, aldaar besteed door de dis ten huize 
van Focke Francois 

1787 17036, 180v 

Allevoet Bernardus, z.v. Joannes, 34j, geboren te Ardooie, wonend te Beveren, boerewerkman 1781 17033, 91v 

Alloo Joanna Clara, d.v. Andries, 32j, weduwe van Laveyne Andries, geboren te Koekelare, 
wonend met haar twee kinderen in een achterkeuken bij Van Bavinckhove Stephanus 

1784 17035, 28v 

Alloo Phillibert, z.v. Pieter, 14 jaar, geboren te Koekelare, wonend te Koekelare op de hoeve 
van Daneel Blontrock (schapenboer) als koewachter. 

1784 17034, 121v 

Ampe Joannes Carel, z.v. Carel, 66 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-Anna), voorheen 
blauwverver, nu bobijner, gehuwd, heeft twee dochters van 22 en 28 jaar. 

1780 17032, 155v 

Ampe Joorine, eerst weduwe van Dhont Andries, laatst weduwe van Huvaere Adriaen, 72 jaar, 
° te Ardooie, momenteel zonder vaste verblijfplaats, slapend in de een of andere schuur, 
meestal bedelend in de omgeving van Poperinge 

1737 17020, 23 

Ampe Philippe Anthone, z.v. Philips, ° te Lovendegem, wonend te Zedelgem, 55 jaar, “grooten 
proprietaris ende ghebruycker” te Zedelgem 

1745 17022, 76v 

Anckier Pieter, z.v. Jacques, ° te ‘Calloye’ of ‘Quenois’ (d.i. Quesnoy-sur-Deûle in Noord-
Frankrijk), 44 jaar, werkend bij de boeren en bedelend, sedert 17 jaar wonend in Ardooie 

1749 17023, 58 

Anckier Pieter, z.v. Jacques, 45 jaar, ° te ‘Cannoy’ (d.i. Quesnoy-sur-Deûle in Noord-Frankrijk), 
wonend te Zwevezele, werkend bij de boeren. 

1751 17024, 4 

André Francois, z.v. Nicolas, 46j, « natif de Brichet jurisdiction de Toul en Lorraine, demeurant  
Vassimont près de Commercy », matroos-kannonnier, gehuwd met Du Chet Jeanne, heeft 8 
kinderen 

1783 17034, 25 

Andries Jan, z.v. Jan, 50 jaar, geboren en wonend te Klemskerke, arbeider en oficier van Zijne 
Majesteits ‘legaen’ 

1739 17020, 46 

Angelique (enkel voornaam), de naam van haar vader niet kennend, haar leeftijd evenmin 
kennend, ° te Oostwinkel, zonder vaste verblijfplaats, bedelend, afgekomen uit Artois met haar 
moeder (Marie Francoise), haar zuster (Marie Joseph) en met een zekere Chevalier 
(koorddanser) 

1739 17020, 61 

Annas Joannes, z.v. Francis, 26 jaar, ° te Snaaskerke, wonend te Snaaskerke, arbeider 1766 17027, 164v 

Annet Karel, z.v. Joannes, 16j, geboren te Zarren, wonend te Klerken met zijn vader, spinner 1792 17039, 41 

Annet Philippe, z.v. Jan, 18j, geboren te Staden, wonend met zijn vader te Klerken, kleemaker 1792 17039, 44 

Anseeuw Anna, d.v. Jean, 56 jaar, ° te Koolskamp, huisvrouw van Werrebrouck Laureins 
(arbeider), wonend te Lichtervelde 

1749 17023, 66 

Ardennes Janneken, de naam van haar ouders niet kennend, ° te Brussel.  Ze bedelt met haar 
man Van Dommele Martinus, met haar moeder … Pieternelle en met haar halfbroer De 
Saeghere Judocus.  Ze zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 19v.  Eversen Joannes (f° 50), Van 
Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh (f° 50v), … 
Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten 
(f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 51 

Ardennes Janneken, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Brussel, 
bedelend.  Een maand geleden zat ze hier ook al eens in de cel.  Sedertdien trok ze met haar 
moeder … Pieternelle naar de omgeving van Oudenaarde …  Zie f° 51.  Melis Barthel (f° 19), 
… Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 
20), Van Dommele Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 19v 

Ardien (ook Gardin) Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 20 jaar, ° te Moere, wonend te Eernegem, 
werkend bij de boeren 

1762 17026, 146v 

Arleseuse Nanne, d.v. Dragonder, haar leeftijd niet kennend, ° in de meierij van Den Bosch.  Na 
enkele jaren boerenwerk in haar land verricht te hebben is ze op haar eentje hierheen 
gekomen.  De mede-arrestanten ontmoette ze onderweg. Ze was nog nooit gedetineerd.  Staut 
Myten (f° 115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 115v) en 
Janssen Truy (f° 115v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 115v 

Armand Marie Grosalie, d.v. Touchain, 28 à 29 jaar, ° te Leuven, zonder vaste verblijfplaats, 
huisvrouw van Marchien Jan Francois 

1759 17026, 50 

Arteschene Pieter, z.v. Pieter, 15 jaar; ° te Sint-Laureins, wonend te Sint-Laureins bij zijn 
moeder, werkend bij de landslieden 

1740 17021, 6 

Asaert Thalaert (is Asaert inderdaad zijn familienaam, of is het een tweede voornaam of zo ?), 
z.v. Balthasar, 15 jaar, ° in Holland, ’s zomers werkend in de polders en ’s winters bedelend.  
Sedert Driekoningendag trekt hij het land rond met Janssen Hendrick, Hindricksen Cornelie, 
Danssaert Jan en Joseph Marye.  Hij werd aangehouden te Oedelem. 

1728 17012, 97 

Asschoop Henderick, z.v. Francois, 25 à 26 jaar, ° te Leke, “thuysligghende ter eere Godts” te 
Leke in de woning van Strubbe Jan (arbeider), bedelaar sedert hij een infarct opliep aan zijn 
linkerarm 

1770 17029, 21 



 

Audernack (of Andernack) Mary, d.v. Caerle, 50 jaar, ° in Duitsland.  Na haar vrijlating hier trok 
ze naar Duinkerke en Rijssel …  Zie f° 112.  Everssen Ergelintje (f° 155), Eversen Filite (f° 155), 
Andernack Mary (f° 155v), … Mary Elisabeth (f° 155v) en … Hedde (f° 156) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 155v 

Audernack Mary, d.v. Charle, 50 jaar, ° in Duitsland, bedelend sedert haar man 4 jaar geleden 
stierf.  Afgelopen zomer (1725) verbleef ze in Brabant van waar ze langs Antwerpen hierheen 
gekomen is met haar dochters … Ergelinken en … Maeyken, en met haar schoondochter … 
Catharine.  Ze was nog nooit gedetineerd. Zie f° 155v.  Andernack Mary (f° 112), … Ergelintje 
(f° 112), … Mary Elisabeth (f° 112), Eversen Myten (f° 112v) en Eversen Filite (f° 112v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 112 

Augustins Marie Joanne, d.v. Jacobus, 38 à 39 jaar, ° te Werken, wonend te Werken, 
huisvrouw van De Witte Joseph (vleeshouwer die sedert 12 jaar voortvluchtig en spoorloos is 
sedert hij verdacht werd van diefstal).  Ze woonde laatst ongeveer vier jaar samen met D’Hondt 
Joseph. 

1770 17028, 172 

Augustyn Jacob, 42 jaar, ° te Merkem, officier van Wijnendale en ook van het Proostse en het 
Kannunnikse. 

1725 17009, 172v 

Auwenaert Pieter, z.v. Adriaen, 37 jaar, geboren en wonend te Zele, te lande neteldoeken en 
kousen verkopend.  Aangehouden te Sint-Andries. 

1728 17012, 113v 

Backers Marianne, d.v. Jan, 14 jaar, ° te Knokke, wonend te Knokke bij haar ouders 1732 17016, 8 
Baert Anthonius, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Oudenburg, laatst logerend te Oudenburg bij Provoost 
Jacob (hovenier), schoenmaker. 

1773 17029, 184v 

Baert Pieter, z.v. Martinus, 31j, geboren en wonend te Lichtervelde, boerewerkman 1783 17034, 4v 

Baesel Bonifaes Bonaventura, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Oostnieuwkerke, met zijn moeder 
wonend te Oostnieuwkerke “in de backkeucken van Michiel Jonckheere”, bedelaar te lande 

1738 17019, 164 

Baeslee Jan, z.v. Jan, geboren en wonend te Lembeke, 32 jaar, wever 1742 17021, 113v 
Baessens Joannes, z.v. Joannes, 27j, geboren te Hooglede, wonend te Vladslo, gehuwd, 
kuiper 

1786 17036, 31 

Baetemans Angela, d.v. Guilliame, 23 jaar, ° te Venlo, huisvrouw van Jaeck Scharlo (is Jaeck 
werkelijk zijn familienaam of zijn tweede voornaam ?) “nu synde op de galleyen tot Marseillie”, 
’s winters bedelend en ’s zomers werkend bij de landslieden.  Ze trok laatst naar Aardenburg op 
zoek naar werk, maar er geen werk vindend wou ze naar Zeeland gaan, maar ze werd ziek en 
een andere vrouw overtuigde haar om mee te gaan naar Duinkerke.  Ze geeft toe te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners)!  Drie jaar geleden belandde ze met 
haar man in de gevangenis te St. Malo (waarschijnlijk Saint Malo in Bretagne) en het was van 
daaruit dat haar man als dwangarbeider naar de galeien te Marseille geleid werd. 

1732 17016, 43 

Bagagie Catharine, de naam van haar vader niet kennend, ° te Keulen, 20 jaar, vrouw van … 
Tournisy, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze in de 
omgeving van Atrecht.  Ze kwam uit Duinkerke hierheen en werd aangehouden te Diksmuide.  
… Tornisy (f° 47), … Leutity (f° 47), Bagagie Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 47v) en … Mary 
Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 47v 

Bagné Jan Baptiste, z.v. Louis, geboren en wonend te Antwerpen, katoenspinner 1746 17022, 129v 

Balduyck Guillielmus, 25 à 26 jaar, laatst te Zedelgem gewoond hebbend ten huize van de 
weduwe van Reubbens Adriaen.  Hij kent zijn geboorteplaats niet.  Hij is niet zeker van zijn 
familienaam, aangezien men hem soms aansprak als Verheke Guillielmus, maar ook als 
Balduyck Guillielmus. 

1751 17024, 53v 

Balie Joseph, …  Zijn schoonzoon Verpoortere Passchier woont in Sint-Michiels. 1750 17023, 175v 
Balsinie André, z.v. Jean, 20 jaar, ° in de Languedoc, landbouwarbeider, soms bedelend.  Twee 
maanden geleden kwam hij naar Vlaanderen met een andere jongen om werk te zoeken.  Hij 
ondertekent met ‘Balsigny’. 

1728 17012, 181 

Baltens Sara, d.v. Baltens, huisvrouw van Philipssens Beghemin, 21 jaar, ° te Breda (ook 
geschreven als ‘Bredael’), zonder vaste verblijfplaats.  Ze is laatst met drie andere vrouwen 
afgekomen vanuit Mesen om werk te gaan zoeken in het land van Cadzand.  Ze heeft in 
Frankrijk verbleven.  Ze geeft toe dat ze hier eerder in de gevangenis zat, en zich toen uitgaf 
voor Janssens Anthonette [zie f° 158v: In 1737 was ze ook al eens opgepakt, en gaf zich toen 
uit voor Janssens Anthonette, ° te Douai, enz.].  Ze werd nu opgepakt met Machielsens Anne 
Catharine, … Constantia en … Marie Anne, en alle vier worden ze ervan verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkennen ze dit … 

1738 17019, 180 

Baptiste Marie Elisabeth, d.v. Baptiste Joseph, 19 jaar, ° te ‘Hannault’ bij de stad Brest, wonend 
te Duinkerke, werkend bij boeren.  Baptiste Marie Marianne Elisabeth is haar zus (zie verder). 

1759 17026, 55 

Baptiste Marie Marianne Elisabeth d.v. Baptiste Joseph, ° te ‘Arrenne’ in Bretagne, wonend te 
Duinkerke, huisvrouw van Duval Francois, spinster.  Baptiste Marie Elisabeth is haar zus (zie 
verder). 

1759 17026, 54v 

Barbary Joannes, z.v. Joannes, 25 jaar, ° te Woumen, wonend te Klerken, garenkoopman 1769 17028, 127v 

Barbary Joannes, z.v. Joannes, 25 jaar, ° te Woumen, wonend te Klerken, pottenbezemmaker 
en werkend bij de boeren 

1769 17028, 148 

Barbary Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 15 jaar, ° te Woumen, wonend bij zijn moeder te 1762 17026, 142v 



 

Woumen, soms spinnend en soms zijn kost vragend (d.i. bedelend). 

Barbel Aldegonde (is Barbel werkelijk haar familienaam of haar tweede voornaam ?), d.v. 
Henderick, 20 jaar, ° te Maastricht, huisvrouw van Janssens Philippe, werkend in het land van 
Cadzand.  Laatst trok ze van “Sinte Thomaes” naar Halle om er te bidden voor haar (ziek) kind, 
maar werd onderweg aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zegt de kost te winnen met het 
verkopen van “lardus wortelen”.  Ze was hier nog niet zo lang geleden al eens gedetineerd, kort 
voor Kerstdag 1731.  Ze werd al eens gevangen gezet en gestraft te Frankfurt omwille van 
vechten. 

1732 17016, 28v 

Barberie Joannes, z.v. Joannes, 39j, geboren te Woumen, wonend te Klerken, gehuwd, 
pottebezemmaker 

1782 17033, 131 

Bardoen Bastiaen, z.v. Pieter, in de 50 jaar oud, ° te Izegem, zonder vaste verblijfplaats, 
werkend of bedelend voor de kost 

1740 17020, 150 

Bart Caerel, onwettige z.v. Bart Anne Marie, 20 jaar, ° te Lissewege, als paardenknecht 
inwonend te Nieuwmunster ten huize van Baecke Joannes 

1789 Aanwinsten 
635, 29v 

Bart Jacobus, z.v. Reubert, 45 jaar, ° te Brugge, zonder vaste verblijfplaats, slachter 1752 17024, 132 
Basel (ook Baesel) Bonefaes Bonaventura, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Nieuwkerke bij Roeselare 
(d.i. Oostnieuwkerke), wonend te Oostnieuwkerke ten huize van Jonckheere Michiel, bedelaar 
te lande 

1736 17019, 64 

Basquin Sibille, d.v. Hendrick, 40 jaar, ° te Brugge (Sint-Gillis), huisvrouw van Simon Jacob 
(delver) 

1727 17012, 39 

Bassens Joanne Theresia, d.v. Pieter, 12 à 13 jaar, geboren te Wenduine, laatst gewoond 
hebbend te Bredene ten huize van Claeyssens Martinus en sedertdien zonder vaste 
woonplaats, werkzoekend 

1783 17034, 75v 

Bassens Josephus, z.v. Emanuel, 13j, geboren en wonend te Wenduine, heeft geen vader of 
moeder meer 

1787 17036, 186v 

Bassian Francis (is Bassian inderdaad een familienaam, of een patroniem of tweede voornaam 
?), z.v. Bassian, 46 jaar, ° te “Beertlandt in Duytslant”  Hij was lange tijd militair, maar de vrijand 
bracht hem een houw toe in de armen waardoor hij nu verlamd en werkonbekwaam is, en dus 
verplicht tot bedelen.  Hij werd gearresteerd te Merkem met zijn vrouw en kinderen, en ook de 
zus van zijn vrouw en haar man.  Hij werd in het verleden gegeseld en gebrandmerkt te 
“Meyten in Munsterland” n.a.v. banbreuk. 

1729 17013, 153v 

Bassigalu Julien, z.v. Jean, 44j, geboren te Saint-Michel in de republiek Genua (Genes), zonder 
vaste domicilie, « rasineur de cendres » 

1782 17033, 152v 

Bastiaen Joannes Baptiste (is Bastiaen een familienaam of zijn derde voornaam ?), z.v. 
Francis, 18 jaar, ° te Ingelmunster, zonder vaste verblijfplaats, geen ambacht kennend, 
bedelaar.  Zijn vader is op dat moment soldaat in een Iers regiment te Betkinne (?).  Hij is uit 
Frankrijk gekomen, en op weg zijnde naar het land van Cadzand werd hij gearresteerd wegens 
bedelen.  Hij geeft toe te behoren tot het volk of ras van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), en 
voegt er aan toe dat zijn vader en moeder ook van dit volk of ras zijn.  In het verleden hing hij 
rond in Normandië en Picardië. 

1734 17017, 138 

Bastiaen Waldriaenken, d.v. Bastiaen, 23 jaar, weduwe van … Pieter Jacob (of is Jacob zijn 
familienaam ?), ° te Breda.  Ze heeft recent gebedeld.  Ze was op weg van Sluis naar 
Nieuwpoort om werk te zoeken, maar werd onderweg aangehouden te Aartrijke.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Zie f° 102.  Ze werd beschouwd als een ‘Egyptenaeresse’ (vagebond of 
zigeunerin). 

1725 17010, 93 

Bastiaens Waldriaene, d.v. Bastiaen, 23 jaar, weduwe van … Pieter Jacob, ° te Breda, sedert 
haar recente vrijlating trok ze op met Janssen Bello en Janssen Maertine.  Zie f° 93.  Ze werd 
beschouwd als een ‘Egyptenaresse’ (zigeunerin, vagebond). 

1725 17010, 102 

Batyn Carel, z.v. Jacob, 44 à 45 jaar, ° te Aalter, wonend te Klemskerke, werkman, 15 gemeten 
land gebruikend die hij pacht van de procureur De Wintere 

1736 17019, 60 

Baudewyns Mary, d.v. Engelsen Baudewyn (is Engelsen eigenlijk de familienaam, of is dit een 
tweede voornaam of een bijnaam van de vader ?), 30 jaar, ° te Amsterdam, vrouw van 
Lafonteyne Dolphinus.  Haar man verdient de kost als ‘operateur’ (chirurg).  Ze was met haar 
man op weg uit Ieper naar Holland, maar onderweg werden ze met verschillende anderen 
aangehouden aan de ‘Rattevalle’ in de omgeving van Nieuwpoort.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), 
Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), 
Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 82v 

Bauters Adriaen, z.v. Hieronimus, 42 jaar, ° te Oedelem, wonend te Oedelem, arbeider 1744 17022, 11 

Bauters Joanne, huisvrouw van Vramout Jacobus, d.v. Jacobus, 22 à 23 jaar, geboren te Gent, 
wonend te Brugge.  Haar schoonvader is Dudo Pieter. 

1795 17040, 85 

Bauwens Eduaert, z.v. Matthys, 14 jaar, ° te Klemskerke, wonend te Klemskerke bij zijn 
stiefvader Blancke Jacob 

1766 17027, 168 

Bauwens Jacobus, z.v. Jan, 25 jaar, geboren te Waarschoot, wever van beroep, afgelopen 1775 17030, 169v 



 

winter heeft hij te Eeklo en in de omliggende parochies boerewerk gedaan en gebedeld. 

Bauwens Joannes, z.v. Pieter, 37 à 38 jaar, ° te “Spicke in Berghen ambacht” (d.i. Spycker in 
Frans-Vlaanderen), wonend te Middelkerke, hovenier 

1735 17017, 182v 

Bauwens Vincent, z.v. Matthys, 16 jaar, ° te Klemskerke, wonend te Klemskerke bij zijn 
stiefvader Blancke Jacob, koewachter 

1766 17027, 170 

Beaufermé (ook Beaufrené) Joseph, z.v. Jean, ° te Lille (Rijsel), 56 jaar, « vendant de la volaille 
et poisson », wonend te Diksmuide 

1746 17022, 135 

Beckers Jacobus, z.v. Lenaert, ° te Brugge, wonend te Brugge bij zijn vader, 29 jaar 1746 17022, 110 

Becquée Geeraert, z.v. Maerten, 40 jaar, ° te Ingelmunster, boerenwerk doende en soms 
wevend.  In oktober 1737 woonde hij te Slijpe in het huis van Heldenbergh Joannes. 

1737 17019, 155v 

Beeckman Pieter, z.v. Joos, 23 of 24 jaar, ° te Moorsele, werkend bij de boeren.  Recent 
woonde hij enkele maanden te Geraardsbergen bij Bauwens Adriaen (voerman op Ronse). 

1726 17011, 61 

Beerens Marie, d.v. Isaac, 43 jaar, ° te ‘Doit’ (?), arbeidster bij de landslieden.  Ze zat hier reeds 
eerder vast … 

1731 17015, 131v 

Beerensen Joanne, d.v. Beeren, 25 jaar, ° te Delft, bedelend met haar kinderen, deze zomer 
(1724) ook wat gewerkt hebbend in de polders.  Ze was op weg van Bergen op Zoom naar 
Rijssel met verschillende mede-arrestanten.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Zie f° 101.  
Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 
62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 62v 

Beerensen Joanne, d.v. Beeren, 25 jaar, ° te Delft, bedelend.  Ze zat hier recent al eens in de 
cel.  Zie f° 62v.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), 
Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen 
Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 101 

Beernaerts Barberine, d.v. Joannes, 37 à 38 jaar, ° te Oosterzele (land van Aalst), zonder vaste 
verblijfplaats sedert haar geboorte aangezien haar ouders bedelaars waren, weduwe van 
Marchand Joannes Baptiste, bedelares.  Ze heeft 4 jonge kinderen.  Beernaerts Marie is haar 
zus. 

1766 17027, 161 

Beernaerts Marie, d.v. Jan, 40 jaar, ° te Velzeke, sedert 20 jaar zonder vaste verblijfplaats, ’s 
zomers werkend bij boeren voor de kost en ’s winters bedelend, huisvrouw van Nauwaerts 
Pieter.  Beernaerts Barberine is haar zus. 

1766 17027, 160v 

Beernaerts Mayken, d.v. Clays, 42 jaar, ° te Bergen op Zoom, huisvrouw van Goorissen Pieter, 
bedelend.  Ze was met zijn man en kinderen uit Bergen op Zoom onderweg naar Zeeland (via 
Sluis), maar onderweg werden ze aangehouden te Sint-Laureins.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

1730 17013, 180v 

Beertens Joannes, z.v. Arnout, ° te Amsterdam, schoenmaker, wonend te Nieuwmunster, 22 
jaar 

1743 17021, 142 

Begherem Cornelis, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Westkapelle, laatst ingewoond hebbend bij 
Vermeire Gommarus (arbeider te Westkapelle) en daarvóór een tijdje als paardenknecht 
ingewoond hebbend bij Van Holm Isaac te Westkapelle. 

1768 17028, 68 

Beghin Pieter, z.v. Pieter, 50 jaar, ° te Sint-Jans-in-Eremo. 1724 17009, 107 

Beghyn Joannes, z.v. Joos, 23 jaar, ° te Stavele in Veurne-ambacht, wonend te Moere, kort 
voordien gewoond hebbend op een hoeve te Leffinge 

1736 17019, 96 

Behae Francois, z.v. Hernez, 30 jaar, ° te ‘Montreul’ (mogelijks Montreuil in Frankrijk), wonend 
te Werken 

1754 17025, 44v 

Bekaert Pieter, z.v. Niclaeys, ° te Oedelem, 42 jaar, timmerman, wonend te Moerkerke 1745 17022, 58v 

Bel Thomas, z.v. Francois, 16 jaar, ° te Oudenaarde, wonend te Brugge in de Balstraat bij 
Douglas Willem, momenteel niet werkend door ziekte 

1726 17011, 64 

Belaey Pieter, z.v. Pieter, gehuwd, 32j, geboren te Zomergem, wonend te Maldegem dichtbij de 
Strooibrugge, verkoper van vis en mosselen en zich ook bezig houdende met voeren en ketsen 

1795 17040, 12v 

Belle Philippine (is Belle haar familienaam ?), de naam van haar vader noch haar leeftijd 
kennend, een soldatenkind zijnde, huisvrouw van Thommekens, zonder vaste verblijfplaats, 
soms spinnend en soms bedelend.  Ze is laatst met haar man van de kanten van Duinkerke 
gekomen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dit.  Ze zat vroeger al enkele malen in de gevangenis te ‘Cleef’ (Kleve in Duitsland, 
dichtbij de Nederlandse grens).  

1734 17017, 104v 

Bellegard Isabelle, ° “van den Bosch” (d.i. allicht ’s-Hertogenbosch), haar leeftijd niet kennend, 
wonend in Duitsland.  Janssens Pieter, Wannes Godelieve en Bellegard Isabelle worden ervan 
verdacht ‘Gyptenaren’ (zigeuners, vagebonden) te zijn, al ontkennen zij dat. 

1744 17022, 36 

Belleyn Pieter, z.v. Anthone, ° te Venlo (in Nederlands Limburg), 56 jaar, zonder vaste 
verblijfplaats, allerhande boerenwerk doende 

1743 17022, 1 

Bem (ook Beem) Frederick, z.v. Joannes, 33 jaar, ° te Luxemburg, wonend te Brugge, 
schoenlapper en zager.  Hij is gehuwd met Herny Magdalena (zie verder). 

1756 17025, 140 

Benoit Jan, z.v. Bartholomé, 29 jaar, ° te “Saint Obin proche de Nauce” (waarschijnlijk is dit 
Saint-Aubin-Fosse-Louvain, nabij Nance, in het Franse Pays de la Loire), zegt ‘marchal’ en 

1762 17026, 152v 



 

‘meunier’ te zijn (hoefsmid en molenaar).  Hij is uit zijn land hierheen gekomen om werk te 
zoeken bij de boeren. 

Berckmans Elisabeth, d.v. Francois, huisvrouw van Vermeulen (ook Vander Meulen) Pieter , 25 
jaar, ° op de parochie ‘Roo’, zonder vaste verblijfplaats, stoppend en naaiend voor de kost 

1755 17025, 88 

Berges Marianne, d.v. Joannes, 18 jaar, ° te Handzame, zonder vaste verblijfplaats, soms 
werkend bij de boeren en soms bedelend 

1732 17016, 128 

Berghs Marianne, d.v. Joannes, 16 jaar, ° te Handzame, zonder vaste verblijfplaats, in de 
zomer werkend en in de winter bedelend 

1732 17016, 107v 

Bernaert Joannes, z.v. Simoen, 23j, geboren en wonend te Leke met zijn moeder en stiefvader 
De Vynck Ambrosius, wever 

1792 17039, 7 

Bernaert Josephus, z.v. Simoen, 20j, geboren en wonend te Leke met zijn moeder en zijn 
stiefvader De Vynck Ambrosius, wever 

1792 17039, 4 

Bernard Catherine, d.v. Pieter Jan, niet wetend hou oud ze is, ° in de stad Leuven, zonder 
vaste verblijfplaats, wasvrouw (‘wassighe’) 

1759 17026, 45v 

Bernoni Mary Marte, d.v. Joseph, 26 jaar, ° te Lille (Rijssel), vrouw van … Charles Frederycq 
(of is Frederycq zijn familienaam ?) 

1725 17009, 169 

Bertholf Joannes, z.v. Arnoldus, 24 jaar, ° te Amsterdam, schoenmaker te Nieuwmunster 1746 17022, 117 

Berthon Judoca, d.v. Joseph en Pieternelle Vande Gehuchte, 24 jaar, geboren en wonend te 
Oostkerke, wonend bij haar stiefvader Pieter Vermeulen 

1784 17034, 152v 

Bertrams Marie, d.v. Outré, 36 jaar, huisvrouw van Kimpe Jacob, ° te Lichtervelde 1734 17017, 115 
Beyaerts Joanne, d.v. Jacobus, haar leeftijd niet kennend, ° in het leger, zonder vaste 
verblijfplaats, ’s zomers werkend bij de boeren en ’s winters bedelend.  Ze kwam laatst met 
haar moeder uit Artois, om te gaan bedelen in Gent.  Ze werd aangehouden met haar moeder 
en nog een vrouw met haar dochterje.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze zegt nog nooit in de gevangenis gezeten te 
hebben. 

1734 17017, 80 

Beyaerts Joanne.  Enkele dagen nadat ze uit het Brugse Vrije werd gezet, werd ze er alweer 
opgepakt (zie f° 80). 

1734 17017, 81v 

Biesbrouck Joannes, z.v. Joos, 40 jaar, geboren te Izegem, heeft recent (2
de

 helft 1774) enkele 
weken gewerkt aan de aanleg van de nieuwe kalsijde van Beerst naar Diksmuide, en 
sedertdien heeft hij op kleine schaal handel gedreven in hazen- en konijnenvellen die hij 
verkocht te Ieper, Torhout en Diksmuide. 

1775 17030, 161v 

Biesbrouck Joannes, z.v. Judocus, 54 à 55 jaar, geboren te Izegem, wonend te Izegem bij zijn 
vader, spinner 

1787 17036, 146v 

Bil Daniel, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Lissewege, landsman te Westkapelle.  Sedert mei 1738 
bewoont hij de hoeve te Westkapelle die eigendom is van de abdij van Vauxelles. 

1741 17021, 12 

Bisettersen Adilica (is Bisettersen inderdaad haar familienaam of een patroniem ?), d.v. 
Bissetter Cornelis, 16 jaar, ° te “Runtin in het land van Swol”, met haar moeder hierheen 
gekomen uit het land van Cadzand om te bedelen.  Ze zat eerder al ergens in de cel. 

1729 17013, 47 

Bisschop Jacobus, z.v. Laureyns, 27 jaar, ° in het ambacht van Assenede, “ghegaen hebbende 
van d’een kermesse naer de andere met soetekoucken”.  Hij werd hier al eens veroordeeld in 
maart 1730. 

1732 17016, 106 

Blancke Jacobus, z.v. Judocus, 30 jaar, ° te Meetkerke, wonend te Klemskerke, gehuwd met de 
weduwe van Bauwens .., arbeider 

1766 17027, 172 

Blancquet Marie, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te ‘Hysel’ in Bergen-
ambacht (misschien wordt Ghyvelde in Frans-Vlaanderen bedoeld ?).  Ze werd lang gekweld 
door koortsen, en nadat ze hoorde dat in Lichtervelde een goede genezer woont, kwam ze 
hierheen …  In Lichtervelde werd ze dan gevangen genomen met haar zuster Marie Siritan (zie 
verder) en nog een vrouw met haar man.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1728 17013, 27v 

Bleyaert Anna Marie, d.v. Pieter, huisvrouw van De Pauw Carel, 25 jaar, ° te Maldegem, 
wonend te Moerhuize (gehucht van Maldegem) 

1750 17023, 151 

Bleyaert Isabelle, d.v. Pieter, 16 jaar, geboren en wonend te Maldegem 1750 17023, 142v 
Bleyaert Pieter, z.v. Joseph, 64 jaar, ° te Knesselare, wonend te Maldegem 1750 17023, 143v 
Block Jan, z.v. Jan, 58 jaar, geboren en wonend te Brugge, arbeider 1740 17020, 129v 
Blomme Andries, z.v. Guiliame, geboren te Ardooie, wonend te Sint-Joris in de kasselrij 
Veurne, schaper.  In 1777 woonde hij als schaper te Torhout ten huize van Joannes Emerycke 

1779 17032, 16 

Blomme Angelus, natuurlijke z.v. Blomme Anna, ° te Jabbeke, 19 jaar, wonend bij zijn 
grootmoeder te Jabbeke. 

1789 17037, 45 

Blomme Angelus, onwettige z.v. Blomme Anna, geboren te Jabbeke, wonend te Jabbeke bij 
zijn grootmoeder. 

1788 17037, 45 

Blomme Barbara Josepha, d.v. Jacobus, 27j, geboren en wonend te Woumen, gehuwd met De 
Bruyne Ivo Benedictus 

1788 17037, 43 

Blomme Caerel, z.v. Caerel, 21 jaar, ° te Kortemark, werkend bij de boeren 1732 17016, 106v 
Blomme Jan, z.v. Pieter, 44 jaar, ° te ‘Rasscheure’ (waarschijnlijk wordt Lapscheure bedoeld !), 
wonend te ‘Rasscheure’, werkend bij de landslieden 

1731 17015, 141 

Blomme Joseph, z.v. Jacobus, 28 à 29 jaar, geboren en wonend te Sint-Jan-in-Eremo, arbeider 1752 17024, 137 



 

Blomme Marie Therese, d.v Engelbertus, 16 jaar, geboren te Handzame, vlak voor haar 
aanhouding heeft ze twee weken als dienstmeid gewoond bij de berijder van Leffinge (Lefever). 

1775 17030, 177v 

Blomme Marie Therese, d.v. Engelbert, 20 jaar, geboren te Handzame, dienstmeid, laatst 
gewoond hebbend in de herberg “De Raverye” naast de stad Brugge. 

1778 17031, 105 

Blomme Marie, d.v. Raphel, 19 jaar, ° te Moerkerke, meid bij de boeren 1741 17021, 20 
Blomme Pieter, z.v. Jacob, 46 jaar, geboren te Roeselare, wonend te Keiem, wever. 1780 17032, 58 

Blondeel Pieternelle, d.v. Augustyn, huisvrouw van Viaene Constantinus, voordien weduwe van 
Truweel Maximiliaen, 53j, geboren en wonend te Slijpe 

1786 17036, 36 

Bodex Martinus, z.v. Pieter, ° te Ichtegem, 60 jaar, wonend te Wenduine, baas van de 
werklieden op het strand 

1746 17022, 131v 

Bodin Isabelle, d.v. Franciscus, 18j, geboren te Ramskapelle, wonend in de herberg “Het 
Swaentje” te Brugge, dienstmeid 

1785 17035, 36 

Bodix Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 50 jaar, ° te Ichtegem, werkman te Wenduine 1739 17020, 47 
Boens Augustin, z.v. Leo, in de 30 jaar, geboren te Uitkerke, wonend te Bredene, werkend bij 
de boeren 

1773 17030, 41v 

Boeykens Joannes Francis, z.v. Jan Baptiste, 23 jaar, ° te Vlierzele in het land van Aalst, 
wonend te Sint-Laureins, “commis van syne majesteyts reghten op het comptoir van Sinte 
Laureyns” 

1752 17024, 84 

Boffels Pieter, z.v. Jan, geboren en wonend te Aartrijke, 23 jaar, bezemmaker 1746 17022, 90 

Boffels Pieternelle, 33j, geboren en wonend te Aartrijke, huisvrouw van De Ceur Lodewijk (hij is 
sedert 6 jaar gekollokeerd in het Correctiehuis te Gent) 

1781 17033, 8 

Bogaert Philippus Jacobus, z.v. Pieter , 15 jaar, geboren te Zarren, wonend te Zarren bij zijn 
vader 

1779 17032, 80 

Bollaert Pieter Joannes, z.v. Pieter, 27 jaar, geboren te Maldegem, wonend te Koolkerke ten 
huize van Pieter Velde als paardenknecht 

1783 17034, 91, 
vervolg 97 

Bollengier Andries, z.v. Andries, 16 jaar, ° te Poperinge, tot voor kort koewachter te “Sint 
Niclaeys” bij Sint Omaers (Saint Omer in Noord-Frankrijk).  Maar een jaar geleden brak hij zijn 
hand, en sedertdien bedelde hij in Hazebrouck, Veurne-ambacht en het Brugse Vrije. 

1725 17010, 64 

Bolonoo Mary, d.v. Michiel, 16 jaar, ° te “Haltesteyn in Hollant” (waarschijnlijk Halsteren), zus 
van Bolonoo Therese, ze verkoopt “bollen om plecken uyt de cleederen te doen”.  Ze verbleef 
steed in Holland.  Nu was ze op weg uit Gent naar Holland, maar werd onderweg aangehouden 
te Sint-Margriete …  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), 
Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), 
Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en 
Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 12 

Bolonoo Therese, d.v. Michiel, ° te Bergen op Zoom, 20 jaar, vrouw van Wauters Bastiaen 
(koorddanser op de kermissen).  Ze verkoopt “ryckorden … ende bollen om plecken uyt de 
cleederen te doen” [schoenveters … en bollen om vlekken uit kleren te verwijderen].  Ze was op 
weg naar de kermissen te Middelburg en Veere, maar werd onderweg aangehouden te Sint-
Margriete.  Enkele mede-arrestanten ontmoette ze bij de ‘bargie’ te Gent.  Zie f° 81.  Janssens 
Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), 
Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 
13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 11v 

Bolonoo Therese, d.v. Michiel, 21 jaar, ° te Bergen op Zoom.  Ze was met haar man Wauters 
Sebastiaen uit Zeeland op weg naar Sint-Omaars, maar onderweg werden ze aangehouden.  
Haar man was in Zeeland “met de coordedanssers”, terwijl zij “ballen … om de plecken uyt de 
cleederen te doen” verkocht.  Ze zat hier deze zomer ook al eens in de cel.  Zie f° 11v.  
Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen 
Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 
82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 81 

Bonneel Elisabette, d.v. Nicolas, huisvrouw van Meurant Pierre Gille « dit Chevalier », 36 jaar, 
geboren en wonend te ‘Landrey ‘ (mogelijks in Frankrijk), kleermaakster 

1734 17017, 134 

Bonnelle Joanne, d.v. Francois, 31 jaar, ° te Mannekensvere, huisvrouw van Mille Jacob 
(werkman en herbergier te Wilskerke op de ‘plaetse’ rechtover de kerk). 

1729 17013, 172v 

Bonnois Pierre, z.v. Jean, 24 jaar, “natif de Mamerle paroisse de la Liauniere” (?), wever 1725 17009, 171 
Bonte Emanuel, z.v. Pieter , 45 jaar, ° te Sint-Catharina-buiten-Damme, laatst wonend te 
Dudzele, gehuwd met De Zuttere Marianne, brandewijnstoker en koopman in hoornvee 

1771 17029, 38 

Bonte Francis, z.v. Pieter, 13 jaar, ° te Nieuwkapelle, wonend met zijn ouders te Beerst 1737 17019, 118v 
Bonte Pieter, z.v. Jan, 25 à 26 jaar, ° te Gent, wolspinner.  Hij werkte een tijd als wolspinner in 
Rijssel ten huize van Vande Velde Jacobus, en daarna ging hij bedelen in de omgeving van 
Ieper en Kortrijk.  In Kortrijk ontmoette hij Windekens Maerten.  Hij, Windekend en enkele 
Walen werden aangehouden bij Eeklo.  Hij zat hier al eens eerder in de cel. 

1724 17009, 9 

Boone Bertholomeus, z.v. Maryn, 33 jaar, ° te Adegem, bezemmaker en arbeider, wonend te 
Maldegem, gehuwd met Salmoens Willemintje 

1742 17021, 132 



 

Boone Eduwaert, z.v. Jaspard, 44 à 45 jaar, ° te Blankenberge, wonend te Blankenberge, o.a. 
werkend op het strand voor de kost 

1742 17021, 60 

Boone Isabelle, huisvrouw van Fevey Cornelis (zie verder) 1788 17037, 68 

Bordeaux Jacques “dit Clairenbout”, z.v. Philippe, 27 jaar, ° te Lille (Rijsel), zonder vaste 
verblijfplaats 

1765 17027, 96 

Bordeaux Louison, d.v. Philippe, 26 jaar, ° « du Bourgh Ciel en Bourgogne », sedert 3 maanden 
wonend te Cambrai (Kamerijk), naaister en kleermaakster, gehuwd met De Brojans Pierre « dit 
Saint Amour ».  Ze werd gearresteerd samen met haar broer Bordeaux Jacqies, Derameaux 
Jean, Isaac Jan Louis en Fleury Amelie. 

1765 17027, 117 

Borgers Louys, z.v. Louys, 29 jaar, ° te Brugge, ’s zomers delvend en ’s winters saaiwever 1724 17009, 73 

Borrens Pieter, z.v. Cornelis, 40 jaar, ° te Hoeke, wonend te Oostkerke, arbeider 1740 17020, 146v 
Bosman Fleurman, 18 jaar, ° “in het land van Altena in Zuyt Hollant” (d.i. een streek in de 
provincie Noord-Brabant), bedelend.  Hij kwam uit zijn streek en werd hier aangehouden met 
Hermes Jaecques en Janssen Mary Elisabeth.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Hermes 
Jaecques (f° 6), Janssen Mary Elisabeth (f° 6) en Bosman Fleurman (f° 6v) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (d.i. vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 6v 

Bouckaert (Boucquaert) Joseph, z.v. Livinus, 39 jaar, ° te Leffinge, boerewerkman.  In 1764 liep 
hij al eens een veroordeling op en hij vestigde zich daarna in Oostende.   De laatste 3 jaar 
woonde hij in Nieuwpoort. 

1769 17028, 123v 

Bouckaert Joseph, z.v. Livinus, 30 jaar, ° te Poeke, wonend te Leffinge, werkend “in den 
deerinck” (veenwerker) 

1764 17027, 21 

Bouckhout Carel, z.v. Phlips, 24 jaar, schoenmaker, geboren en wonend te Oostkamp 1731 17015, 156 
Boudry Pieternelle Joanne, d.v. Christiaen, 44 jaar, ° te ‘Reynegels’ (Reningelst), breister en 
naaister, 15 à 16 jaar geleden te Killem gehuwd met Dufloo Jan.  Ze overleed tijdens haar 
detentie op 21-05-1726. 

1726 17010, 182 

Boulanger Henry, z.v. Jean Nicolas, 23 jaar, ° te “Naney en Lorrraines” (Lotharingen), deserteur 
sedert 3 jaar, zonder vaste verblijfplaats.  Gearresteerd te Sint-Margriete samen met Hervieux 
Denis, diens vrouw en kind en Paquier Mathurin. 

1764 17027, 9v 

Boulangier Pieter Jacques, z.v. Pieter, ° te Handzame, 24 jaar, kleermaker, wonend te 
Kleinsinten (Petite-Synthe) bij Duinkerke 

1742 17021, 118 

Bouquian (ook Bouqian) Louis, z.v. Jean, ° te Namur (Namen), wonend te Antwerpen, 70 jaar, 
“faiseur de claux” 

1746 17022, 129v 

Bourdin Pieter Joannes, z.v. Pieter, 42 jaar, geboren en wonend te Rumbeke, zwingelaar 1780 17032, 125v 

Bourets Isabelle Therese, d.v. Balthasar, 44j, geboren te Heesel in het ambacht van Sint-
Winnoksbergen, wonend te Beerst, landbouwer 

1794 17039, 177 

Bourg Pieter Sas, z.v. Bergher Rooden (het lijkt alsof Bourg en Bergher dezelfde naam zijn), 
zijn leeftijd niet kennend, ° in de meierij van Den Bosch, ’s zomers werkend in de polders en ’s 
winters bedelend met zijn vrouw … Mellesyne.  Afgelopen winter vertoefde hij in de omgeving 
van o.a. Cassel.  Op weg naar het land van Cadzand werd hij aangehouden met nog enkele 
anderen.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

1727 17011, 122v 

Boussy Joannes, z.v. Francois, 30 jaar, ° te Torhout, bij zijn vader wonend te Koekelare, wever 1789 Aanwinsten 
635, 3v 

Boutens Pieter, z.v. Valentin, ° te Gits, 21 jaar, werkend bij de boeren, soms bedelend bij 
gebrek aan werk, zwak en ziekelijk van aard (“synde van eene teere ende onghesonde 
complexie”) 

1738 17020, 6 

Boutten Pieter, z.v. Valentyn, ° te Gits, 22 jaar, zonder vaste verblijfplaats, arbeider 1744 17022, 10 

Boutten Pieter, z.v. Valentyn, ° te Gits, 30 jaar, bedelend te Gits en omstreken 1749 17023, 48 
Bouttens Pieter.  Hij was enkele maanden geleden al eens gedetineerd en werd toen 
aangemaand te werken en niet langer te vagabonderen (zie verder). 

1749 17023, 61 

Bouve Pieter Jacobus Cornelis, z.v. Pieter, 17 jaar, ° te Poperinge, komend uit Sint-
Winnoksbergen waar hij gediend heeft onder een Frans legerregiment 

1752 17024, 126 

Bowyn Lenaert, z.v. Guilliame, in de 30 jaar oud, ° te Scheldewindeke, strodekker 1732 17016, 40 
Boydens Pieter, z.v. Cornelis, geboren en wonend te Middelkerke, 33 jaar, hovenier 1744 17022, 24 

Boyer Claeys, z.v. Janssen Matthys, 38 jaar, ° te “Bremen in Munsterlandt” (?).  Afgelopen 
zomer (1725) werkte hij in Cadzand.  Nu bedelt hij voor zichzelf en zijn 2 kindjes.  Hij werd 
gearresteerd met enkele anderen die hij niet kent.  Zie f° 119.  Boyer Claeys (f° 111), Van 
Hellebuyte Pieter (f° 111) en Josephsen Mary Magdalene (f° 111) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 111 

Boyer Claeys, z.v. Janssen Matthys, 38 jaar, ° te “Vrene in Munsterlant” (mogelijks Vreden in, 
Duitsland, tegen de Nederlands grens), ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen 
zomer zat hij hier ook al in de cel, en na zijn vrijlating is hij met zijn twee kinderen naar het Sas 
van Gent en omgeving getrokken.  In Lembeke woonde hij een uitvaart bij waar “sy wel met hun 
25 aerme lieden die over het lant gaen waeren”.  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 
119), Kempaes Selmel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) 
ontmoetten elkaar op een uitvaart te Lembeke waar eten aan de armen uitgedeeld werd (brood, 
bier en erwten).  Zie f° 111.  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Semel 

1726 17010, 119 



 

(f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trinken (f° 119v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenenaeren’. 

Braem Andries, z.v. Pieter, 41 jaar, ° te Klerken, wonend te Westende, officier van het Brugse 
Vrije in Camerlinckx-ambacht. 

1770 17029, 13v 

Braem Lasarus Sacharias, z.v. Andries, 14j, geboren te Westende, wonend te Westende bij zijn 
vader, « leerende hovenieren voor den cost » 

1781 17033, 26, 
vervolg 31v 

Braes Anna Catharine, d.v. Christoffel, huisvrouw van Lootghieter Joannes, 41 jaar, ° te 
Mechelen, nu zonder vaste verblijfplaats 

1741 17021, 35v 

Braes Anna Catharine, d.v. Christoffel, huisvrouw van Lootghieter Joannes, 41 jaar, ° te 
Mechelen, nu zonder vaste verblijfplaats 

1741 17021, 52v 

Brandt Pieter, z.v. Daniel, 15 jaar, koewachter ten huize van De Kimpe Jan te Sint-Andries 1742 17021, 112 
Brauwers Joannes, z.v. Jan, 28 à 29 jaar, ° te Lissewege, wonend te Blankenberge 1772 17029, 109v 

Braye Jacob, z.v. Jan, 25 jaar, ° te Oostkamp.  Twee jaar geleden werkte hij “in de vaert”, en 
sedertdien verbleef of werkte hij op verschillende plaatsen, o.a. als dorser ten huize van Kint 
Pieter te Varsenare. 

1726 17010, 136 

Brechet Joseph, z.v. Michel, 26 jaar, ° te Namur (Namen), als douanier werkend in Hare 
Majesteits bureau te Westkapelle waar hij nu ontslagen is 

1789 Aanwinsten 
635, 12 

Breemeersch Pieter, z.v. Jacob, 56 jaar, geboren te Koekelare, wonend te Lissewege, 
boerewerkman 

1780 17032, 94 

Breyders Charles, z.v. Joos, 27 jaar, ° te Klemskerke, landbouwwerkman 1724 17009, 35 

Breyne Pieter Andries, z.v. Medardus, gehuwd, 36j, geboren te Menen, wonend te Lichtervelde, 
paardenkoopman 

1795 17040, 34 

Brisse Pieter Joannes, z.v. Joannes, ° te Hondeghem (dorpje bij Hazebrouck in Noord-
Frankrijk), 33 jaar, boerenwerk doende, wonend in de omgeving van de Carmerstraat te Brugge 

1744 17022, 18v 

Brouck Pieter, z.v. Pieter, 54 jaar, ° te Menen, wonend te Moere, gehuwd met Roose Marianne, 
7 kinderen hebbend, boerenwerkman 

1789 Aanwinsten 
635, 6v 

Brouckers Jacoba, d.v. Cornelis, 23 à 24 jaar, ° te Ramskapelle, werkvrouw en meid 1741 17021, 54 
Brouckers Jacoba, d.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Ramskapelle, dienstmeid bij de landslieden, 
sedert een jaar zonder dienst en verblijvend in Brugge 

1740 17021, 1 

Brulée Lodewijk, z.v. Pieter, 48j, geboren en wonend te Ardooie, zwingelaar 1793 17039, 84v 

Brulée Pieter, z.v. Joseph, 58j, geboren en wonend te Ardooie, koopman 1792 17039, 30 

Bruné Marie Anna Angela, d.v. Anthoine, 38 jaar, ° te Steenvoorde in de kasselrij Cassel, laatst 
gewoond hebbend te Hazebrouck in de herberg “Het Haentje”, spinster en naaister 

1763 17026, 162 

Bruneel Jacobus, z.v. Ignaes, 19 jaar, ° te Nieuwpoort, smid 1727 17011, 94 
Bruneel Jacobus, z.v. Ignaes, 20 jaar, ° te Nieuwpoort.  Hij werd in februari 1727 al eens 
verbannen uit het Brugse Vrije … 

1727 17012, 38 

Bruneel Jan Baptiste, z.v. Jan Baptiste, ° te Roeselare, 31 jaar, wonend te Ardooie onder de 
heerlijkheid van Moorsscher-ambacht (onder Ieper), wever en landbouwer 

1736 17019, 104v 

Brustica Joannes Baptista, z.v. Frederic, ° te Gent, 33 jaar, “parruquier’ (pruikenmaker).  Hij 
heeft als ‘trompetter’ dienst gedaan in een legerregiment. 

1745 17022, 85 

Bruwier Pieter Joseph, z.v. Benedictus, 15 jaar, geboren te Oekene, wonend bij zijn vader te 
Izegem doch sedert kort te lande rondlopend en vagebonderend. 

1773 17030, 65v 

Bruynooghe Pieter, z.v. Jacques, 21 jaar, geboren en wonend te Aartrijke, schoenlapper 1790 Aanwinsten 
635, 44v 

Bruynsteen Hubertus, z.v. Joannes, 28j, geboren te Nieuwmunster, wonend te Zuienkerke, 
boerewerkman 

1784 17035, 13v 

Bucqué Pierre, z.v. Louis Francois, 31 jaar, ° te Liège, wonend te Wavre in Brabant, werkend 
aan het kanaal van Oostende 

1728 17013, 2 

Bullauw Livinus, z.v. Niclaeys, 38 jaar, ° te “Campagne les Bulliane boven Sinte Omaers” (d.i. 
Campagne-lès-Boulonnais in Noord-Frankrijk), smid, wonend te Zevekote.  Rond 1725 huwde 
hij met De Clercq Pieternelle (die toen weduwe was van Pellegrin Joannes).  Hij ondertekent 
met ‘Bullo’. 

1741 17021, 23 

Bulté Jacobus, z.v. Pieter Joannes, 27 jaar, hij kent zijn geboorteplaats niet aangezien hij een 
soldatenkind was, zonder vaste woonst, vaak verblijvend te Sint-Laureins. 

1762 17026, 141 

Burbundo Pieter, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge, ‘s zomers werkend bij 
boeren en sedert 3 à 4 jaar soms kolen brandend met toestemming van de eigenaars 

1770 17029, 29 

Burggraeve Joanne, d.v. Joannes, 25 jaar, ° te Hooglede, wonend te Zwevezele, Schooiend 
samen met haar blinde man Putman Alexander 

1749 17023, 78 

Burgraeve Marie Joanne, d.v. Joannes, 22 jaar, ° te Hooglede, sedert twee maanden als 
dienstmeid inwonend bij Moerman Jacob te Werken 

1742 17021, 87 

Burgraeve Pieter, z.v. Pieter, ° Leisele (‘Leyssel’), 35 jaar, arbeider, wonend te Sint-Pieters-op-
de-Dijk 

1742 17021, 124v 

Busleyder Andries, z.v. Ignace, ° te Brugge, wonend te Brugge nabij het vrouwengasthuis, 34 
jaar, kleermaker 

1744 17022, 40 

Bussche Pieter, z.v. Francois, 25 jaar, ° te Snellegem, wonend te Snellegem bij zijn vader 1732 17016, 132 
Buys Joannes, z.v. Matheus, 60 jaar, ° te ‘Cerkel’ in de kasselrij Cassel (d.i. Sercus in Noord- 1761 17026, 105v 



 

Frankrijk), wonend te Middelkerke sedert 1741, kuiper. 

Buyse Ignatius, z.v. Aernout, 50 jaar, ° te Zwevegem, bij de boeren werkend.  Hij liet zijn vrouw 
achter in Zwevegem, en in de regio van Cadzand leerde hij Block Isabella kennen met wie hij 
vervolgens 10 jaar samenwoonde.  Ze kregen samen 5 kinderen en gaven zich voor een 
gehuwd koppel uit.  Ze woonden een tijdje in Lapscheure, waar hij ook een beroep deed op de 
armendis. 

1751 17024, 61v 

Buysse Bernardus, z.v. Francois, ° te Maldegem, 23 jaar, arbeider, met zijn vrouw wonend te 
Sint-Kruis 

1749 17023, 60 

Buysse Joos, z.v. Maerten, 38 à 39 jaar, ° te Maldegem, landbouwer te Adegem 1735 17019, 36v 
Caboir (Caboor) Francois, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Maldegem, laatst gewoond hebbend in de 
polder genaamd Bewestereede, voordien gewoond hebbend te Moerkerke, arbeider 

1768 17028, 93 

Caboutter Lodewyck, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Koekelare, dienstknecht te Koekelare op de hoeve 
van Velle Bertholomeus 

1738 17020, 27 

Caboutter Lodewyck, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Koekelare, werkend bij de boeren.  Hij werkte laatst 
op de hoeve van Maesman Baptiste te Stuivekenskerke. 

1738 17020, 36 

Cadaer Leonardus, z.v. Pieter, 46j, geboren en wonend te Gistel, disgenoot 1794 17039, 124 

Cadet Marie Anglese, d.v. Jean Baptiste, ° te « Sint-Omaers » (Saint Omer in Noord-Frankrijk), 
23 jaar, huisvrouw van Malbe Jean (timmerman), zonder vaste verblijfplaats, bedelaarster.  Ze 
werd gearresteerd met enkele familieleden en geeft toe tot de zogenaamde ‘Bohemiens’ te 
behoren. 

1749 17023, 55 

Caelders Joannes, z.v. Joannes, 36j, “geboortigh ter prochie van Roekwel twee uren justo 
salvo afgelegen van de stadt van Rurmonde”, wonend te Mariakerke, schaper 

1781 17033, 52v 

Calard Marie Antoinette, huisvrouw van Joseph Lemaire, met haar kind gearresteerd te Calais 
of Boulogne, 7 jaar geleden gehuwd met J. Lemaire te Gent, sedert haar huwelijk wonend te 
Oostende, kok van beroep, geboren in het dorp Messin in het hertogdom Luxemburg. 

1783 17034, 98v 

Calens Marie Joanne, d.v. Jan, ° te Ettelgem, 18 jaar, laatst gewoond hebbend bij De Clerck 
Jan te Ettelgem 

1748 17023, 10v 

Caleys Pieternelle, weduwe van Depon Frederyck Jacobus, d.v. Caerel, in de 50 jaar oud, haar 
geboorteplaats niet kennend, wonend te Duinkerke in de ‘basseville’ ten huize van een zekere 
Marie, ’s winters spinnend en ’s zomers bedelend.  Ze werd aangehouden met 
bovengenoemde Van Lier Elisabet en haar man. 

1733 17017, 58v 

Callebaut Marie, d.v. Anthone, 48 jaar, ° in de stad Aalst, sedert één jaar wonend te Gent, 
naaister, weduwe van Carroen Pieter (die paardensmidsknecht was te Brugge) 

1766 17027, 184v 

Callens Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 27j, geboren te Beveren, wonend te Lichtervelde, 
boerewerkman 

1787 17036, 188 

Callewaert Beernaert, z.v. Francois, 23 jaar, geboren te Brugge, soevereinsgast van het Brugse 
Vrije. 

1773 17030, 63 

Calmein (ook Callemin) Joannes, z.v. Cornelis, 30 jaar, ° te Sint-Catharina-Kapelle in Veurne-
ambacht, wonend te Leffinge, werkman 

1726 17011, 32v 

Calon Bonaventura, z.v. Joseph, 21j, geboren en wonend te Westkapelle, blauwer 1782 17033, 171 

Cambie Adriaen Lodewyck, z.v. Louys, 34 jaar, ° te Armentières, schoenmaker en slachter.  In 
1716 huwde hij met Vermout Mary Anthonette (d.v. Gillis, ° te Armentières) met wie hij enkele 
jaren samenwoonde en drie kinderen had.  Daarna trok hij naar het leger, en achteraf keerde hij 
niet meer terug naar zijn gezin te Armentières.  In plaats daarvan trok hij rond Nieuwjaar 1725 
in ten huize van Carpentier Felix te Ichtegem.  In Ichtegem woonde hij samen met Outterfault 
Joanna en zij gedroegen zich als man en vrouw, niettegenstaande hij al gehuwd was … 

1725 17010, 39 

Camerssen Pieternelle, d.v. Gabriel, 24 jaar, ° te Middelburg in Zeeland, huisvrouw van Vande 
Velde Baptiste, steeds gewerkt hebbend in Zeeland.  Recent kwam ze hierheen om de familie 
van haar man die in Blankenberge woont op te zoeken.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot 
de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in 
een gevangenis.  (Haar man wordt verderop vermeld als Vande Velde Cis …) 

1730 17015, 87 

Campus (ook De Cant) Jan, z.v. Leonardus, 60 jaar, ° te ‘Heynthove’ (wellicht Eindhoven), 
wonend te Amsterdam, kleermaker en koopman (in thee, neteldoeken, e.d.).  Hij zegt dat hij 
onderweg was naar Boulogne toen hij aangehouden werd.  Hij is vergezeld van zijn vrouw Vittel 
Marie (zie verder), maar hij moet bekennen dat hij voordien al getrouwd was met een andere 
vrouw die nu in Antwerpen woont. 

1740 17020, 120 

Candele Marye, de naam van haar vader niet kennend, 25 à 26 jaar, ° te ‘Naser..tegem’ 
(moeilijk leesbaar), zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend in het land van Cadzand en 
’s winters soms bedelend 

1752 17024, 67 

Canneyt Jan Baptiste 1788 17037, 127v 

Capoen Pieter Joseph, z.v. Lodewyck, 24 jaar, ° in de stad Belle, nu in Brugge wonend als 
herbergier 

1764 17027, 11 

Cardon Anthone, z.v. Marcus, 30 jaar, ° te Brugge, kleermaker.  Twaalf jaar geleden huwde hij 
met Cornelissen Elisabeth (° te Antwerpen).  Ze woonden achtereenvolgens op verschillende 
plaatsen: Brugge, Middelburg in Zeeland, Snellegem, … 

1725 17010, 87v 

Carlier Pieternelle, d.v. Jacob, huisvrouw van Coker Pieter, 34 jaar, ° te Koekelare, wonend te 1753 17025, 3v 



 

Koekelare, spinster 

Carnier Joseph, z.v. Pieter, 17j, geboren te Klerken, wonend te Klerken ten huize van Joannes 
De Back (arbeider), boerewerkman. 
(uit de acte blijkt dat hij bosschennis bekende te Klerken.  Op 25 april 1782 kreeg hij in de 
schepenkamer een scherp vermaan en werd ontslagen uit de gevangenis) 

1782 17033, 22v 

Carnier Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 30 jaar, ° te Klerken 1750 17023, 174 
Carpentier Constantia, d.v. Gillis, 36 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, huisvrouw van De 
Poortere Joannes (strodekker). 

1770 17029, 3 

Carpentier Felix, z.v. Martinus, 35 à 36 jaar, wonend te Ichtegem, schoenmaker 1729 17013, 108 
Carpentier Felix, z.v. Martinus, 40 jaar, ° te Roeselare, schoenmaker 1733 17017, 22v 
Carpentier Felix, z.v. Martinus, 40 jaar, ° te Roeselare, wonend te Ichtegem, schoenmaker 1733 17016, 181v 
Carpentier Helena, d.v. Gillis, 36 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, weduwe van Stroom 
Benedictus, werkvrouw 

1770 17029, 1v 

Carpentier Joseph Benoit, z.v. Joseph, 18j, « natif de la ville Hèdain près de Chaudpaïs a une 
lieuë de la ville d’Hèdain ». 

1786 17036, 1 

Carrier Pierre Martin, z.v. Adrien, 28 jaar, ‘chaudronier’ (koperslager of ketelmaker), ° Rijssel 
(Lille) waar zijn vader nog woont en waar hij tot voor kort werkte, momenteel werkloos.  Hij was 
nog nooit gedetineerd. 

1724 17009, 9v 

Casier Jacobus, z.v. Joseph, 34 jaar, ° te Gits, wonend te Gits (jurisdictie van Wijnendale), 
zwingelaar 

1771 17029, 54 

Casier Jacobus, z.v. Joseph, 34 jaar, ° te Gits, wonend te Gits (jurisdictie van Wijnendale), 
zwingelaar en werken bij boeren 

1772 17029, 116v 

Casier Joseph, onwettige zoon van … en Marie Luyay (?), 21j, geboren te Passendale, wonend 
te Woumen, knecht 

1794 17039, 151 

Casier Joseph, z.v. Joseph, 50j, geboren en wonend te Torhout, boerewerkman 1783 17034, 9v 

Casier Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 23 jaar, ° te Passendale, inwonend als knecht op de hoeve 
van De Puttere Pieter te Keiem 

1762 17026, 149 

Casseau Pieter, z.v. Pieter, ° te Brugge, 21 jaar, lijnwaadwever, tot voor kort wonend te Sint-
Winnoksbergen.  Hij bedelde recent te Bourbourg, Duinkerke en Sint-Omaars “ter oorsaecke hy 
een quaet been hebbende niet wercken en conde”. 

1728 17012, 125v 

Cassier Jacob, z.v. Jacob, 26 jaar, ° te Lichtervelde, schaapherder 1750 17023, 157 
Cassier Joannes, z.v. Michiel, 22 jaar, ° te Torhout, wonend bij zijn oom Cassier Joos te 
Torhout, werkend bij de boeren 

1753 17025, 17 

Cassier Joannes, z.v. Michiel, 24 jaar, ° te Torhout, laatst te Zwevezele gewoond hebbend ten 
huize van de weduwe van Rietmaecker Joannes, soms werkend en soms bedelend voor de 
kost 

1753 17025, 34 

Casteele Pieter, de naam van zijn vader niet kenennd “als hem van joncx verlooren hebbende”, 
24 jaar, ° te Rotterdam, sedert twee jaar gehuwd met … Bello (van wie hij de ‘toenaem’ niet 
kent).  De zus van zijn vrouw heet … Paroda “in hunne taele”.  Naderhand verklaart hij dat de 
namen van zijn vrouw en schoonzus in het Vlaams respectievelijk Janssen Belle en Janssen 
Martynken zijn.  Afgelopen zomer werkte hij met zijn vrouw en schoonzus in het land van “ter 
Goes”.  Ze waren nu op weg naar Gent, maar werden onderweg aangehouden.  Hij was nog 
nooit gedetineerd.  De Bock Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), 
Janssen Bello (f° 74v) en Janssen Martine (f° 75) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 74v 

Castelein Michiel, z.v. Joannes, 26 à 27 jaar, ° te Torhout, als dorser wonend op de hoeve van 
Allemeesch Thomaes te Oostkerke 

1752 17024, 140v 

Casteleyn Joannes, z.v. Pieter, 59j, geboren en wonend te Zedelgem, bezemmaker 1785 17035, 28 

Casteleyn Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 33j, geboren te Hooglede, wonend te Gits, zwingelaar 1782 17033, 169v 

Casteleyn Pieter, z.v. Michiel, 37 jaar, ° te Roeselare, wonend te Sluis, herbergier en schipper 1732 17016, 126v 
Casteleyn Thomas, z.v. Michiel, 30 jaar, ° te Roeselare, wever, wonend te Oostvleteren 1732 17016, 106v 
Catoir Pieter, z.v. Hubrecht, 33 jaar, ° te Westkerke, wonend te Jabbeke, arbeider 1771 17029, 85 

Catrisse Pieter, z.v. Martinus, 23 jaar, ° te Koekelare, wonend bij zijn moeder te Koekelare, 
kutser 

1762 17026, 144v 

Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, ° te Koekelare, sedert hij laatst veroordeeld werd wonend in 
de omgeving van Knokke (Veurne-ambacht) 

1772 17029, 105v 

Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, ° te Koekelare, wonend te Vladslo, arbeider 1771 17029, 88 

Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, ° te Koekelare, wonend te Vladslo, arbeider 1772 17029, 96 

Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, geboren te Koekelare, sedert zijn laatste veroordeling 
logerend te Diksmuide.  Hij was voorheen al eens verbannen uit het Brugse Vrije, en heeft nu 
banbreuk gepleegd. 

1773 17030, 2v 

Catryce Jan, z.v. Maerten, 24 jaar, ° te Koekelare, sedert zijn laatste veroordeling wonend te 
Diksmuide.  Ondertussen ging hij ook af en toe langs in Vladslo. 

1772 17029, 171 

Cattrye Livinus, z.v. Francois, 38 jaar, ° te Brugge (Sint-Jacobs).  Hij is soevereinsgast van het 
Brugse Vrije en in die functie had hij post gevat aan de Rapenbrug te Maldegem waar hij 
besmet hoornvee moest tegenhouden. 

1771 17029, 73 



 

Causemaecker Dionisius, z.v. Francois, 29 jaar, ° te Oedelem, wonend te Oedelem, werkman 1744 17022, 11 

Causse Francois, z.v. Pieter, 23 jaar, ° te Waarschoot, wonend te Eeklo, in de zomer werkend 
bij de boeren en in de winter smokkelaar (“blauwer ofte lolledrayer”) 

1755 17025, 79v 

Cauwelier Joannes, z.v. Jan, 20 jaar, geboren te Loppem, sedert mei 1774 als hoeveknecht 
wonend bij Martinus Barizeele (grote gebruiker te Sijsele). 

1774 17030, 154 

Cauwelier Therese, d.v. Joannes, 18 jaar, ° te Loppem, wonend te Loppem bij haar moeder, 
spinster 

1769 17028, 122v 

Cauwelier Theresia, d.v. Jan, 20 jaar, ° te Loppem, wonend te Loppem bij haar moeder, 
spinster 

1771 17029, 71v 

Cavruy Pierre Jerome, z.v. Pierre, ° te « Flamingry près d’Avenes » (vermoedelijk een plaats in 
Frankrijk), 12 jaar, bedelaar, zonder vaste verblijfplaats 

1742 17021, 115v 

Ceessen (ook Keessen) Nelle (is Ceessen haar familienaam, of een patroniem ?), d.v. Cees 
(ook Kees), 20 jaar, huisvrouw van … Cobus, ° te Ieper in het ambacht van ‘Berghen’ 
(waarschijnlijk Quaëdypre nabij Sint-Winnoksbergen).  Ze had gewerkt in het ambacht van 
Bergen, en gezien het werk beëindigd was, was ze nu op weg naar Holland om werk te zoeken.  
Maar onderweg werd ze samen met … Laurine aangehouden te Nieuwpoort.  Een jaar geleden 
werd ze gegeseld en gebrandmerkt in de omgeving van Rijssel (Lille). 

1729 17013, 115 

Chabert Philippe Joseph Ignace, z.v. Anthoine, 51 jaar, ° te Valenciennes, wonend te 
Duinkerke, koopman 

1759 17026, 62 

Chambefort (ook Jambefort, Jambeffort) Jean Baptiste, z.v. Stephane, 33 jaar, ° te Auvergne, 
wonend te Brugge en in het land van Cadzand, “de profession eternier”. 

1751 17024, 11 

Champagne Antoine Francois, z.v. Simon, 37 jaar, ° te “Bourde en Bolonoie Basse Picardie” 
(waarschijnlijk Bourdon bij Amiens in Frankrijk), 10 maanden geleden te Béthune (in Artois) 
gedeserteerd uit een legerregiment van Hare Christelijke Majesteit, sedertdien gewoond 
hebbend te Oostburg in het land van Cadzand waar hij bij de boeren werkte, amper Vlaams 
sprekend 

1790 Aanwinsten 
635, 41 

Chapui Jean Baptiste, z.v. Antoine, 40j, « natif d’Anchant en Franche-Comté », wonend te 
Kaprijke, zwingelaar 

1781 17033, 70 

Chevalier (het is niet duidelijk of dit zijn voor- of familienaam is), de naam van zijn vader niet 
kennend (verderop in de akte wordt hij nochtans vermeld als “Chevalier zoon van Chevalier”), 
21 jaar, ° te Ingelmunster, zich meestal ophoudend in Frankrijk, koorddanser.  Hij is laatst uit 
Frankrijk hierheen getrokken met zijn tante (Marie Francoise), haar twee kinderen en nog een 
vrouw, om te gaan werken in het land van Cadzand. 

1739 17020, 60v 

Chevaux Marie Clodine, d.v. Jean Pierre, ° in Picardië, 19 jaar, zonder vaste verblijfplaats, 
bedelaarster.  Ze werd gearresteerd met enkele familieleden en geeft toe “te zyn van de 
sooghenaemde Gyptenaeren, Biscayers ofte Bohemiens” (zigeuners …). 

1749 17023, 55 

Chiers Hoveling, z.v. Hoveling, 30 jaar, ° onder de militairen, zonder vaste verblijfplaats, soms 
werkend bij de landslieden en soms bedelend.  Hij kwam laatst van de kanten van Oudenaarde 
met zijn vrouw en twee kinderen om hier te bedelen.  Hij wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt nog nooit in de 
gevangenis gezeten te hebben. 

1734 17017, 104 

Christiaen Joseph, z.v. Martinus, in de 40 jaar oud, ° te Kortrijk buiten de Gentse Poort, wonend 
te Ursel, zwingelaar 

1790 Aanwinsten 
635, 91 

Christiaens Arnoldus, z.v. Francois, in de 30 jaar oud, geboren te “den Heindrickx buyten de 
poorte der stede van Audenaerde” (meer dan waarschijnlijk wordt de ‘Eindries’ bedoeld, een 
gehucht of wijk van Oudenaarde), wonend te Sint-Pieterskapelle, knecht 

1791 17038, 114v 

Christiaens Jan Baptiste, z.v. Joseph, 23 jaar, geboren te Poperinge, soevereinsgast van het 
Brugse Vrije. 

1773 17030, 64v 

Christinensens Pieter (ondanks de voornaam ‘Pieter’ betreft het een vrouw), d.v. … Pieter 
Jacobus, ° te Sint-Winnoksbergen, arbeidster.  Ze was met haar vader en broer uit Frankrijk 
onderweg naar de polders, maar werd aangehouden te Maldegem (haar vader en broer konden 
wegvluchten bij de arrestatie).  5 jaar geleden werd ze gegeseld en gebrandmerkt te Boulogne 
omdat ze haar ban 4-maal verbrak. 

1729 17013, 101v 

Christoffelsen Adriaenken, d.v. Christoffel, 30 jaar, ° in de meierij van Den Bosch, ’s zomers 
werkend en ‘s winters bedelend.  Ze zat hier recent al eens in de cel.  Kort na haar vrijlating is 
ze bevallen te Sint-Jans-in-Eremo waar ze haar kind liet dopen.  Ze werd aangehouden met 
verschillende anderen die ze onderweg ontmoette.  Zie f° 103 en 139.  Christoffelsens 
Adriaenken (f° 125), Verbeke Janneken (f° 125), Janssen Adrianeken (f° 125v) en 
Lodewycksen Eva (f° 125v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 125 

Christoffelsen Adrianeken, d.v. Christoffel, 30 jaar, ° in de meierij van Den Bosch.  Sedert ze 
hier recent vrijgelaten werd trok ze naar Duinkerke …  Zie f° 103 en 125.  Christoffelsen 
Adrianeken (f° 139), Lodewycksen Eva (f° 139) en Verbeke Janneken (f° 139v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 139 

Christoffelsen Ariaentje, d.v. Christoffel, 30 jaar, ° in de meierij van Den Bosch, bedelend.  Ze 
kwam hierheen langs Bergen op Zoom en Antwerpen.  Ze trok rond met twee vrouwen die ook 
gearresteerd werden.  Zie f° 125 en 139.  Christoffelsen Adriaenken (f° 103), Staut Myten (f° 

1725 17010, 103 



 

103) en Verbeke Janneken (f° 103v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Clabooter Jacobus, z.v. Francois, 45j, geboren te Zande, wonend te Vladslo, houtmaker en 
boerewerkman 

1786 17036, 26 

Claerhout Nicodemus, z.v. Jan, 27 jaar, wonend te Zerkegem, arbeider 1731 17015, 123v 
Claeys Adriaen Baltazar, « in de wandelinghe » genaamd « Adriaen Seghers », z.v. 
Bertholomeus, 30 jaar, ° te Diksmuide, schoenlapper en schoenmaker, sedert 8 jaar wonend te 
Reninge 

1739 17020, 55 

Claeys Anna Theresia, d.v. Guillielmus, 22j, geboren te Ledegem, wonend te Rumbeke met 
haar vader 

1792 17039, 8v 

Claeys Cornelis, z.v. Willebrord, 33 jaar, ° te Sint-Joris-ten-Distel, koopman in lijnzaad e.d. 1731 17015, 134 
Claeys Emanuel, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Egem, jongman, laatst gewerkt hebbend ten huize van 
Bussche Joannes te Aartrijke, boerenwerkman 

1789 Aanwinsten 
635, 17v 

Claeys Joannes, z.v. Joseph, 36j, geboren te Leffinge, wonend te Zandvoordfe, boerewerkman, 
gehuwd met Bekaert Marie (zij is in de 80 jaar) (hij heeft de ontucht bedreven met zijn 27-jarige 
meid Moenaert Marie) 

1788 17037, 47 

Claeys Joannes, z.v. Pieter, wonend te Zedelgem, timmerman 1760 17026, 86 

Claeys Maerten, z.v. Maerten, 57 jaar, geboren en wonend te Beerst, dagloner 1774 17030, 107v 

Claeys Pieter, z.v. Christiaen, ° te Damme, wonend te Westkapelle, 25 jaar, als knecht wonend 
bij Bellinck Pieter 

1745 17022, 68v 

Clarisse Ambrosius, z.v. Francois, 45 jaar, geboren te Cearen (of Ciaren) (?) in de kasselrij 
Kortrijk, seder 4 jaar wonend te Ichtegem, koopman in koeien, schapen en honden voor de 
landslieden, en daarnaast ook kleine gebruiker. 

1777 17031, 22 

Clarisse Andries, z.v. Jacques, 60 jaar, ° te Moeskroen, sedert 7 jaar zonder vaste 
verblijfplaats, te lande werkend om de kost en nu het winter is bedelend 

1764 17027, 63v 

Clarisse Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 29j, geboren en wonend te Merkem, boerewerkman 1781 17033, 17 

Claus Michiel, z.v. Maerten, 30 jaar, ° te Nieuwmunster, wonend te Wenduine, arbeider 1730 17015, 46 
Clays Joseph, z.v. Jooris, 33 jaar, geboren en wonend  te Ursel, meester-metselaar 1730 17015, 68v 
Clement Bonaventeur (is Clement inderdaad een familienaam, of is het zijn tweede voornaam 
?), z.v. Bonaventeur, 24 jaar, ° te ‘Blondin’ (mogelijks Blandain in Wallonië), ’s zomers werkend 
en ’s winters bedelend, gehuwd met … Majance.  Hij verkeerde in het gezelschap van zijn 
vrouw, … Drackene (een nicht van zijn vrouw), … Geerstman (de man van … Drackene), en 
een grote jongen van wie … Geerstman een oom is.  Betrokkene heeft één kind, en … 
Geerstman heeft 4 kinderen.  Ze werden aangehouden terwijl ze op weg waren naar 
Oudenaarde.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Clement Bonaventura (f° 160), … Geestman (f° 
160), … Majance (f° 160v) en … Drachine (f° 160v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 160 

Cloet Jacoba, jongedochter, 23 jaar, ° te Handzame, wonend te Staden op de hoeve van … 
Jacob 

1738 17020, 1 

Cloet Joannes, z.v. Francois, 21 jaar, ° te Haringe (kasselrij Veurne), laatst gewoond hebbend 
te Brugge als molenaarsknecht bij Lams Jacobus (meester molenaar) 

1770 17029, 14v 

Cloostermans Francois, z.v. Jacobus, 24 à 25 jaar, ° te Malderen (‘Maelderen’), soldaat in een 
Hollands regiment en als zodanig liggend in het garnizoen te Ieper 

1738 17020, 14 

Cloppenburgh Joannes Franciscus, z.v. Pieter, ° te ‘s-Hertogenbosch, wonend te Brugge, 34 
jaar, kleermaker 

1745 17022, 75v 

Cnockaert Arnoldus, z.v. Jacob, 46j, geboren te Eernegem, wonend te Westkerke, 
boerewerkman 

1781 17033, 41 

Coene Joannes Baptiste, z.v. Joseph, geboren en wonend te Roeselare, 23 jaar, schoenlapper 1747 17023, 6 
Cogne Pieternelle Aldegonde, d.v. Joos, 21 jaar, ° te Leke, huisvrouw van Landtsyser Cornelis, 
wonend te Leke, werkvrouw 

1736 17019, 85 

Colar Lambert, z.v. Martin, 40 jaar, ° te Namur, knecht, hierheen gekomen om te helpen graven 
aan het kanaal 

1725 17009, 170 

Collé Bernardus, z.v. Jan, 27 jaar, ° in de parochie van ‘Ruen’ in het land van Aalst (allicht is dit 
Ruien), sedert enkele dagen verblijvend bij Vanden Driessche Pieter te Ichtegem, boerenwerk 
doende 

1772 17029, 124v 

Colle Marie, d.v. Jacob, 40 jaar, ° te Maldegem, wonend te Maldegem, huisvrouw van Vande 
Walle Adriaen 

1766 17028, 21v 

Colon Bonaventura, z.v. Joseph, geboren en wonend te Westkapelle, arbeider (hij is 
smokkelaar …) 

1791 17038, 33v 

Colpaert Philippe, wonend te Zedelgem 1760 17026, 87 

Colpaert Pieter, z.v. Francis (?), 56 jaar, geboren te Roeselare, wonend te Eernegem, wever en 
zwingelaar 

1780 17032, 174v 

Compagne Pieter Int Frans (is ‘Compagne’ inderdaad zijn familienaam ?  En is « Int Frans » 
een bijnaam ?), z.v. Compagne Pieter int Frans, 17 jaar, gehuwd met … Lombaer Aghtjen, ° “in 
Uckel in Brabant” (Ukkel), ’s zomers werkend en soms bedelend.  Hij was met zijn stiefvader en 
moeder uit Aalst op weg naar Duinkerke, maar werd onderweg aangehouden te Merkem.  Hij 

1729 17013, 154 



 

was nog nooit gedetineerd. 

Compernolle Francis, z.v. Joannes, 34 à 35 jaar, geboren te Lichtervelde, wonend te 
Lichtervelde bij zijn moeder, boerewerkman 

1783 17034, 6 

Coninck Michiel (is Coninkc inderdaad zijn familienaam, of een patroniem ?), z.v. … Coninck 
Diricx (geen familienaam ?), 40 jaar, ° in het leger, kruiden verkopend, vroeger zout en tabak 
smokkelend naar Frankrijk.  Met zijn vrouw en kind was hij uit Duinkerke op weg naar Sluis, 
maar wed onderweg met nog 4 andere personen aangehouden te Klemskerke.  Hij wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit, “maer van syn vaders syde te wesen van Spaensche afcomste”.  Zes jaar geleden 
zat hij ook al eens vast in Frankrijk. 

1730 17015, 61 

Coolen Melchior, z.v. Jaecques, 43 jaar, ° te Brussel, hij was jarenlang soldaat tot voor kort, 
sedertdien stookt hij brandewijn e.d. 

1724 17009, 124 

Cools Joannes, z.v. Joos, ° te Lichtervelde, 23 jaar, laast als schaapherder gediend hebbend 
op de hoeve van Van Canneyt Joannes te Koolskamp 

1749 17023, 56v 

Coopman Jan, z.v. Christoffel, 53 jaar, ° te Brugge.  Hij arriveerde recent in Middelburg na een 
tocht naar de Oost-Indiën. 

1724 17009, 138 

Coopman Sebastiaen, z.v. Jan Willem, 33 jaar, ° te ‘Mardrachtdorp’ (?), wonend te Leffinge, 
arbeider 

1735 17017, 182 

Cooren Francois, z.v. Jan Baptiste, 28 jaar, ° te Gistel, wonend te Gistel, landbouwer 1766 17027, 191 

Coppé Bernaerd (22j) & Coppé Pieter (21), zonen van Joannes, wonend te Assebroek bij hun 
ouders, timmerlieden 

1785 17035, 90 

Coppé Joannes, z.v. Michiel, 25 jaar, ° te Oedelem, als paardenknecht inwonend op de hoeve 
van Looke Joannes te Sint-Gillis-Hoek (bij Brugge)  

1753 17025, 11 

Coppens Jacob, z.v. Lambreght, 38 jaar, ° te “Boxem ontrent Rurmond”, herbergier in de 
herberg “Den Lasten Stuyver” te Mariakerke 

1735 17017, 181 

Cops Susanna, d.v. Jan, ° Brussel, 64 jaar, huisvrouw van Sanders Jan, “reysende met de 
operateurs soo in Hollandt als in dese landen” 

1746 17022, 112 

Cordier Pierre Joseph, z.v. Vincent, 26 jaar, ° te Peronne (d.i. Péronne of Péronnes in Wallonië 
of in Frankrijk …), wonend « aux nouvelles écluses de Slyckens » (aan het Sas van Slijkens bij 
Bredene), slager 

1755 17025, 103v 

Cordonnier Jan, z.v. Joos, 50 jaar, ° te Sint-Jans-in-Eremo, vissend en soms werkend als 
losser arbeider 

1726 17010, 148 

Cordonnier Joos, z.v. Jan, 18 jaar, ° te Sint-Jans-in-Eremo, wonend bij zijn vader, dagloner 1726 17010, 148 
Coré Ollivier Emanuel, z.v. Jan, 59 jaar, ° in de stad Brussel, verkoper van kruiden en 
herbergier.  Sedert 1740 woonde hij vooral in (de omgeving van) Brugge.  Hij woonde laatst te 
Oostkamp in het gehucht Steenbrugge met Prevost Marie Joanne Angelique.  Hij zegt in 1730 
te Brussel in de Marollenkerk gehuwd te zijn met Charlies Anne Marie uit Gent. 

1771 17029, 50 

Cornelis Ciboria, d.v. Cornelissen, 20 jaar, vrouw van … Arnoldus, werkend in de polders rond 
Antwerpen, ° te Breda.  Als ze geen werk hebben bedelen ze, of trekt haar man rond met 
kruiden.  Cornelis Ciboria (f° 109), … Anne Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth (f° 109), 
Delmon Mary Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en … Mary Therese (f° 109) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 109 

Cornelis Nicolas, z.v. Hermanus, 30 jaar, geboren en wonend op de parochie van ‘Waetendam’ 
(?), werkend bij de boeren.  Hij was gedeserteerd uit het regiment van de marine onder de 
Fransen. 

1752 17024, 92v 

Cornelis Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 29 à 30 jaar, ° te ‘Ascappel’ (d.i. Eggewaartskapelle), 
molenaar, wonend te Brugge bij Hagheman Ignatius van waar hij eind april 1738 vertrokken is 
naar zijn bekenden te ‘Ascappel’ 

1738 17020, 31 

Cornelissen Bello, d.v. Jacobsen Gerit, 20 jaar, ° te Enkhuizen.  Ze werkte deze zomer in het 
land van Cadzand, en nu bedelde ze bij gebrek aan werk.  Ze was op weg naar Duinkerke 
maar werd onderweg aangehouden met nog enkele andere vrouwen.  Naderhand verklaart dat 
haar vader Hendrixsen Gerit heet, en dat ze geboren is te Hoorn.  Waelraessen Amoraelken (f° 
78), Josephsen Africana (f° 78), Josephsen Brigitte (f° 78v) en Cornelissen Bello (f° 78v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 78v 

Cornelissen Caitie, d.v. Cornelis, 26 jaar, ° te Amsterdam, appels verkopend, vrouw van 
Vanden Berghe Lodewyck.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Hendryck Francois (f° 133), 
Cornelissen Caitie (f° 133) en Janssen Brigitta (f° 133) werden behandeld als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 133 

Cornelissen Janna (is Cornelissen werkelijk haar familienaam ?), d.v. Cornelis, haar leeftijd 
noch haar geboorteplaats kennend, werkend in de omgeving van Maastricht, ’s winters 
bedelend.  Ze was laatst met haar moeder (Pochier Sara) en nog enkele andere personen uit 
Gent gekomen, op weg zijnde naar het land van Cadzand, maar onderweg werden ze 
aangehouden.  Op de vraag of ze behoort tot het volk van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), antwoordt ze “dat sy is een soldaetekint ende altyt te gaen alleene met haere 
moeder”.  Ze zat voordien samen met haar moeder in de gevangenis te ‘Oldelzey’. 

1732 17016, 10 

Corte Cecilia, d.v. Lucas, 30 jaar, geboren en wonend te Bredene, huisvrouw van Augustinus 1773 17030, 39 



 

Boens, werkend bij de landslieden 

Cortens Hannovera, d.v. Jan, 20 jaar, ° te Bergen op Zoom, huisvrouw van Van Herpe Pieter, 
werkend bij de landslieden in het land van Cadzand.  Ze was op weg uit het land van Cadzand 
naar Doornik, met haar man en nog twee andere personen en vier kinderen, maar ze werden 
aangehouden in de omgeving van Diksmuide.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in 
een gevangenis. 

1733 17016, 139 

Corteville Joannes, z.v. Germanus, 52 à 53 jaar, geboren en wonend te Ardooie, 
boerewerkman en boswachter 

1793 17039, 60v 

Cossy Joos, z.v. Maryn, 30 à 31 jaar, ° te Maldegem, wonend te Maldegem op de wijk 
‘Hooghenbrandt’, arbeider 

1739 17020, 73 

Cottereels Marianne, d.v. Joos, 43 jaar, ° te Boeschepe, zonder vaste verblijfplaats, soms 
werkend en soms bedelend 

1732 17016, 128 

Cottereels Marianne, d.v. Joos, in de 40 jaar oud, ° te Boeschepe, zonder vaste verblijfplaats, 
soms werkend en soms bedelend 

1732 17016, 107v 

Coucke Francois, z.v. Anthone, 12 jaar, geboren en wonend te Koekelare, « geernaert, kiecken 
ende eyeren kutser ». 

1773 17030, 3V 

Coulon (ook Colon) Joseph, z.v. Jean, 40 jaar, ° te Ieper, timmerman.  Hij huwde te Sint-
Winnoksbergen met Stroy Anne Cecilia.  Hij woonde 12 jaar in Sint-Winnoksbergen en kwam 
dan hier wonen. 

1725 17010, 94v 

Coulon Jacques Joseph, z.v. Pierre, 17 jaar, ° te Lille (Rijssel), wonend te Duinkerke, werkend 
aan het kanaal van Oostende 

1728 17013, 1v 

Cousin Pieter, de naam van zijn vader niet kennend, 44 à 45 jaar, geboren en wonend te 
Brugge, in de winter dorser bij de landslieden en ’s zomers hovenierend 

1738 17020, 35 

Coussemaecker Joannes, z.v. Lenaert, 36j, geboren te Zuienkerke, wonend te Dudzele, 
arbeider en boerewerkman 

1782 17033, 133 

Coutieau Isabelle, d.v. Valentyn, ° te Vladslo, 39 jaar, huisvrouw van De Vroe Michiel, wonend 
te Leke 

1746 17022, 103 

Couvreur Ferdinandus, z.v. Francois, 27j, geboren te Merkem, soevereinsgast in dienst van de 
municipaliteit van de stad Brugge en van het Brugse Vrije 

1795 17040, 18v 

Couvreur Jacob, z.v. Jacob, 68 jaar, ° te Woumen, wonend te Merkem, lemen muren makend 
voor de kost 

1750 17023, 152 

Couvreur Joannes, z.v. Jacob, 16 jaar, ° te Woumen, wonend te Merkem, werkend bij zijn 
vader 

1750 17023, 155v 

Covemaecker Pieter, z.v. Benedictus, 32 jaar, geboren en wonend te Merkem, landsman 1791 Aanwinsten 
635, 168 

Crabbe Francois, z.v. Gillis, 37 jaar, ° te Merkem, wonend te Woumen, arbeider 1767 17028, 36v 

Crachet Francois, z.v. Pieter, 52 jaar, ° te Nieuwpoort, hespen (hammen) en worsten 
verkopend, voorheen kiekens en kapoenen verkopend 

1735 17017, 173v 

Craecke Martin Joseph, z.v. Melchior, 44 jaar, ° te “Fourno en Milanois”, tingieter (“fondeur 
d’etain et le vendant parmi me pays”).  Craecke, Tambourne, Losse, Jette en Grosset kwamen 
uit Duitsland hierheen om de kost te verdienen als tingieters. 

1729 17013, 130 

Craeynest Bernardus Augustinus, z.v. Joannes, 11 jaar, ° te Koolkerke, inwonend bij Doolaghe 
Marcus te Koolkerke als koewachter 

1768 17028, 95 

Craeynest Patricius, z.v. Joseph, 17j, geboren te Sint-Andries 1788 17037, 79v 

Crespel Alexander, z.v. Pierre, 28 jaar, timmerman, tot drie jaar geleden als knecht inwonend 
bij een zekere monsieur De Lamin te Lille, sedertdien wonend in het dorp ‘Entieres’ 
(waarschijnlijk Ennetières-en-Weppes) tussen Lille en Armentières. 

1728 17012, 119v 

Crevit Pieternelle, d.v. Joseph, 30j, geboren te Ruddervoorde, wonend te Moere, huisvrouw van 
Tampere Joseph 

1782 17033, 184 

Crispin Joannes, z.v. Francois, 53j, geboren te Adegem, wonend te Stroobrugge (d.i. een 
gehucht van Maldegem), timmerman 

1792 17038, 157 

Croes Amandus, z.v. Cornelis, 14j, geboren te Brugge, wonend te Sint-Laureins, koewachter 1785 17035, 85v 

Croes Francis, z.v. Philippus, 34j, timmerman, geboren te Oekene (kasselrij Ieper), wonend te 
Staden 

1783 17034, 51 

Croes Gillis, z.v. Pieter, 25 jaar, ° te Malderen (‘Maeldere’), soldaat in een Hollands regiment en 
als zodanig liggend in het garnizoen te Ieper 

1738 17020, 12 

Croes Patricius, z.v. Jacob, 18 jaar, geboren en wonend te Wenduine, werkend op het strand 
en elders voor de kost 

1739 17020, 47v 

Croos Marie, d.v. Jacob, huisvrouw van Moleyn Joannes Elias, 46 jaar, geboren en wonend te 
Klerken, herbergierster 

1750 17023, 119 

Cruyenaere Pieter, z.v. Baptiste, 41 jaar, geboren en wonend te Gullegem, werkend bij de 
boeren 

1750 17023, 149v 

Cuveele Jacobus, z.v. Pieter, 23j, geboren te Rumbeke, wonend te Lendelede, jongman, 
zwingelaar 

1789 17037, 174v 

Cuypers Hendrik, z.v. hendrik, 60 jaar, geboren te Amsterdam, sedert ongeveer 19 jaar zonder 1773 17030, 26v 



 

vaste woonplaats, nochtans geruime tijd gewoond hebbend in Friesland en Duitsland, 
kwakzalver en koopman in thee, koffie en chocolade. 

D’Ardenne Gillis, z.v. Jan, ° te Lotenhulle, 24 jaar, paardenknecht op de hoeve van Bertholf 
Cornelis te Dudzele 

1746 17022, 134 

D’Haene Eugenius, z.v. Jan Baptiste, 29j, geboren te Emelgem, wonend te Izegem, voerman 1793 17039, 56v 

D’Heygere Joannes, z.v. Carel, 71j, geboren te Meulebeke, wonend te Oudenburg, gehuwd, 
heeft 3 kinderen, wever 

1784 17035, 1 

D’Hondt Joannes, z.v. Rogier, 31 jaar, ° te Gits, wonend te Torhout (jurisdistie van Wijnendale), 
wever en varkensslachter 

1772 17029, 107 

D’Hondt Joseph, z.v. Rogier, 30 jaar, ° te Gits, sedert ongeveer vier jaar samenwonend met 
Augustins Marie Joanne, wever. 

1770 17028, 174v 

D’Hondt Joseph, z.v. Rogier, 32 jaar, ° te Gits, laatst als dienstknecht inwonend bij Gielens 
Bonifacius te Vladslo 

1772 17029, 154v 

D’Hont Charles Philippe, z.v. Louys, 48 jaar, ° te Wakken (kasselrij Kortrijk).  Hij is ontvanger 
geweest van de kerk- en disgoederen van de parochies Middelkerke en Stalhille. 

1740 17020, 159 

D’Hont Judocus, z.v. Andries, 35 jaar, ° te Pittem, herbergier in “den Lesten Stuyver” te 
Ichtegem. 

1732 17016, 20v 

D’Hont Judocus, z.v. Andries, 58 jaar, ° te Pittem.  Hij woonde laatst gedurende 15 maanden te 
Pittem waar hij knopen maakte voor de kost. 

1753 17024, 144v 

D’Hulster Joannes Emanuel (ook kortweg Emanuel), z.v. Jacob, 18 jaar, ° te Esen, nu als 
dorser wonend ten huize van De Vriendt Guilliaeme (meester vleeshouwer) 

1772 17029, 151v 

D’Hulstere Joannes, z.v. Joannes, 39j, geboren te Beveren, wonend te Roeselare, wever 1786 17036, 29v 

Dacke Jean Baptiste, z.v. Nicolas Franchoys, 24 jaar, ° in Parijs, wever, wonend en werkend 
ten huize van Rentier Michel te Rijssel.  Hij was met Carrier Pierre Martin, met wie hij in Rijssel 
gewerkt had, op weg naar het land van Cadzand om werk te zoeken, maar in de omgeving van 
Eeklo werden ze aangehouden.  Hij stelt dat hij nog nooit gedetineerd was, al blijkt achteraf dat 
hij hier in april 1723 al eens vastzat en het land uitgezet werd. 

1724 17009, 9v 

Daenens Joannes, z.v. Philippe, 44 jaar, ° te Moerkerke, wonend te Middelburg, werkman 1791 Aanwinsten 
635, 135v 

Damen Jan, zijn vader nooit gekend hebbend, in de 40 jaar, ° te “Assel in het landt van Luyck” 
(d.i. Hasselt), ’s winters bedelend bij gebrek aan werk.  Hij kwam uit Aardenburg met zijn vrouw 
(genaamd … Fellemoer) en zijn 2 kinderen.  Zij werden met nog 5 anderen die hij niet kent 
aangehouden.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

1728 17012, 78 

Daneels Cornelis, z.v. Pieter, 19 jaar, ° te Brugge, wever, sedert een jaar wonend te Brugge in 
de abdij van de Duinen 

1731 17015, 145 

Daneels Hendrick, z.v. Pieter, 70 jaar, ° te Middelburg in Zeeland, wonend te Onnebeke (?), 
bedelaar 

1753 17025, 18v 

Daneels Hendryck, z.v. Pieter, 70 jaar, geboren te Middelburg in Zeeland, wonend te Rumbeke, 
soms werkend en soms zijn brood vragend (d.i. bedelend) voor de kost 

1753 17024, 166 

Daniel Jean Baptiste, z.v. Jean, 25 jaar, ° « du village nommé Doucon prevosie de Clermont 
pres de la ville de Dun ».  Hij was op weg naar het seminarie te Rheims.  Hij studeerde een 
tijdje filosofie in Luxemburg. 

1725 17010, 51 

Danneels Marianne, d.v. Joseph, weduwe van Cauwe Guilliame, 29 jaar, ° te Uitkerke, wonend 
te Uitkerke, werkvrouw 

1761 17026, 74v 

Danneels Marie, d.v. Martinus, 44 jaar, huisvrouw van Bart Bernardus, ° te Zuienkerke, wonend 
te Lissewege 

1789 Aanwinsten 
635, 1 

Dansaert Jan, z.v. … Jan Pievelde (is Pievelde een bijnaam ?), 16 jaar, ° te Hulst, ’s zomers 
werkend in de polder van Kallo bij Vergauwe Jan en ’s winters bedelend.  Hij kwam laatst met 
enkele andere arrestanten uit het land van Cadzand.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

1728 17012, 114v 

Dansecourt Joannes,  z.v. Paulus, 30 jaar, ° te Langemark, sedert 16 maanden te Passendale 
verblijvend, zonder vaste verblijfplaats, schoenlapper 

1728 17012, 107v 

Dansere Catharine, d.v. Julianus, 19j, geboren te Koekelare, wonend te Koekelare bij haar 
moeder, wolspinster 

1781 17033, 16 

Dassonneville Lenaert, z.v. Adriaen, 29 jaar, ° te Blankenberge, wonend te Oostkerke, 
metselaar 

1750 17023, 176v 

Dassonville Charles Louys, z.v. Charles Francois, 22 jaar, ° te Rijssel (Lille), nu zonder vaste 
verblijfplaats, « calemande wever », nu bedelend, laatst van Gent gekomen.  Hij is gehuwd met 
Witdouck Marie Catharine (zie verder). 

1739 17020, 84 

David Joannes, z.v. Jan, ° te Menen, wonend te Brugge, 38 jaar, oliestamper 1745 17022, 75v 

Davidse Helena, d.v. David, 22 jaar, ° te Antwerpen, oogstarbeidster.  Haar man, die 
oogstarbeider is, vluchtte weg bij haar aanhouding.  Haar man heet Alexander De Groote; hij 
heeft nog gediend in een legerregiment.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Ze werd gearresteerd 
met … Regina, die ze niet kent.   

1727 17012, 18 

De Aberville Turterke, d.v. La Cassero Russio, haar leeftijd niet kennend, geboren in het leger, 
ongehuwd, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze was met enkele andere arrestanten 
uit Duinkerke gekomen.  Ze was nog nooit gedetineerd.  

1728 17012, 116 



 

De Backer Jan, z.v. Pieter, 48 jaar, ° te Bensberg in de omgeving van Keulen, wonend te 
Brugge, werkend bij de boeren 

1750 17023, 166v 

De Backere Jacobus, z.v. Jacques, 51 jaar, ° te Staden, wonend te Klerken, landbouwer 1750 17023, 132 
De Badts Joannes, z.v. Judocus, 25 jaar, geboren en wonend te Ursel, zwingelaar 1790 Aanwinsten 

635, 89v 
De Baere Joosyne, d.v. Jacobus, 40 jaar, huisvrouw van Rooseman Pieter, ° te Gavere, laatst 
met haar man gewoond hebbend te ‘Boekele’ (mogelijks Sint-Denijs-Boekel of Sint-Blasius-
Boekel’ in Oost-Vlaanderen) 

1739 17020, 60 

De Bailleul Franciscus Louis, z.v. Francois, 29 jaar, ° te Nieppe (‘Niepkerke’ bij de stad Rijsel), 
wonend te Rijsel, blauwer sedert enkele weken 

1770 17029, 30v 

De Bats Jan, z.v. Pieter, 66 jaar, ° te Zomergem, landbouwarbeider 1724 17009, 75 

De Baveye Maerten, z.v. Maerten, 24 jaar, ° te Avelgem, wonend bij zijn vader te Avelgem van 
waar hij vertrokken is om als arbeider mee te helpen bij het delven van de Gentse Vaart 

1738 17020, 33v 

De Bee Pieternelle, d.v. Pieter, 30 jaar, ° te Esen, weduwe van De Smet Joseph (strodekker), 
dienstmeid bij de boeren 

1726 17010, 168v 

De Bee Pieternelle, d.v. Pieter, 39 jaar, ° te Esen, huisvrouw van De Smet Jan (zie verder), te 
lande bedelend.  Ze werd hier in 1726 al eens gegeseld en verbannen …  Naderhand blijkt dat 
ze loog, in die zin dat ze niét gehuwd is met De Smet Jan.  Ze blijkt wel de weduwe te zijn van 
een zekere De Smet Joseph. 

1731 17015, 176v 

De Beez Pieter, z.v. Marin, 36j, geboren te Woumen, wonend te Keiem, boerewerkman 1792 17038, 100 

De Bel Guillielmus, z.v. Jacob, 18 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge, katoenspinner 1741 17021, 49v 
De Bel Pieter, z.v. Jacob, 34 à 35 jaar, ° te Brugge, sedert ongeveer 16 jaar wonend te 
Blankenberge met zijn vrouw en 3 kinderen.  Hij is garnaalkruier, vogelvanger en visverkoper. 

1761 17026, 74 

De Bels Rogier, z.v. Rogier, ° te Meulebeke, 40 jaar, “garde van de provintie ende van de stadt 
Brugghe”, wonend te Brugge 

1746 17022, 97 

De Beths Marie, d.v. Joseph, 59 jaar, geboren te Brugge (Sint-Anna), wonend te Brugge, 
kantwerkster « ende alhier ten lande gaende quaet lynwaet coopen » 

1778 17031, 111v 

De Bets Hendrik, z.v. Jacobus, 26j, geboren te Gistel, wonend te Gistel bij zijn tante (de 
weduwe van Holvoet Ysac), metselaar 

1788 17037, 72v, 
vervolg 76v 

De Bets Jacob, z.v. Pieter, ° te Brugge (Sint-Gillis), 26 jaar, wonend te Knokke, arbeider 1735 17017, 169 
De Bets Jacobus, z.v. Jacobus, 22j, geboren te Gistel, wonend te Gistel bij zijn vader 
(herbergier) 

1788 17037, 74, 
vervolg 76v 

De Bets Joannes, z.v. Jacobus, 21 à 22 jaar, geboren te Gistel, wonend te Gistel bij zijn vader 
(herbergier) 

1788 17037, 91v 

De Beuckelaere Joannes, z.v. Xaverius, 11j, geboren te Westende, wonend te Westende bij 
zijn vader 

1781 17033, 30 

De Beuckelaere Josepha, d.v. Xaverius, 14j, geboren te Westende, wonend te Westende bij 
haar vader 

1781 17033, 28, 
vervolg 31v 

De Blaere Pieter, z.v. Pieter, 33 jaar, geboren te Oedelem, wonend te Ramskapelle, 
boerewerkman 

1779 17031, 151 

De Blaeye Francis, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Zomergem, wonend te Maldegem, winkelier 1790 Aanwinsten 
635, 156 

De Blauwere Lieven, z.v. Jan, 22 jaar, ° te Ronsele.  Sedert zijn vorige detentie werkte hij in de 
polders in het land van IJzendijke en in Oostburg. 

1728 17012, 183 

De Blieck Joannes, z.v. Guilliame, 24 jaar, ° te Knesselare, de kost verdienend als ‘scroder’, 
wonend te Vijvekapelle 

1727 17011, 162 

De Bock Gilles, z.v. Gilles, 48 jaar, ° in ‘Limborgh’ (Limburg, of misschien Limbricht in 
Nederlands-Limburg), bedelend.  Hij zit hier vast met zijn vrouw Face Therese en hun 3 
kinderen.  Ze kwamen uit de omgeving van Oudenaarde, en werden aangehouden te Adegem 
met nog enkele anderen die ze ondeweg ontmoetten.  Hij was nog nooit gedetineerd.  De Bock 
Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), Janssen Bello (f° 74v) en Janssen 
Martine (f° 75) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 74 

De Bock Marinus, z.v. Laureyns, ° te Berlare in het land van Dendermonde, 23 jaar, allerhande 
boerenwerk doende, laatst wonend bij De Maerschalck Jan Pieter te Berlare 

1749 17023, 41 

De Boo Guilielmus, z.v. Jan Baptiste, 20 jaar, ° te Oostende.  Tot twee maanden geleden was 
hij inwonende kencht bij Sevenant Jan (landsman) te Torhout bij de herberg “Den 
Pottenbesem”.  De afgelopen twee maanden was hij werkloos en bedelend. 

1772 17029, 183v 

De Boot Joseph, z.v. Juliaen, geboren en wonend te Heist, koewachter ten huize van Mestdagh 
Pieter te Heist, 15 jaar 

1745 17022, 68 

De Bouver Joannes, z.v. Joannes, 14 à 15 jaar, ° te Beerst, zonder vaste verblijfplaats, vader 
en moeder spoorloos 

1768 17028, 89v 

De Bouvere Joannes, z.v. Joos, 31 jaar, ° te Ursel, wonend te Zomergem, arbeider en wever 1735 17019, 12v 
De Boysere (ook Boysers) Veronica, d.v. Jan, jongedochter, 21 jaar, wonend te Koekelare ten 
huize van Velle Bertholomeus, ° te Handzame.  Ze was enkele malen (ongehuwd) zwanger … 

1733 17016, 149 

De Breyne Joannes, z.v. Jacob, 47 à 48 jaar, geboren en wonend te Gistel, boerewerkman 1791 17038, 17 

De Briasco Joseph, z.v. Jean Baptiste, ° “de la ville de Borgenasca province de Genes”, 1754 17025, 70 



 

broeder in de congregatie van Sint-Augustinus 

De Broeck Pieter Joannes, z.v. Pieter, 49 jaar, geboren te Geluwe, wonend te Moen, 
zwingelaar en boerewerkman 

1784 17034, 119v 

De Bruyckere Caerel, z.v. Boudewyn, 21 jaar, ° te Sijsele, wonend te Middelburg, arbeider 1791 Aanwinsten 
635, 149 

De Bruyne Emanuel, z.v. Ruffin, 34 jaar, ° te Kortemark, landsman en hoofdman te Ichtegem 1736 17019, 100 
De Bruyne Joannes, z.v. Pieter, 72j, geboren en wonend te Klerken, bezemmaker 1781 17033, 32 

De Bruyne Jooren (ook Jooris), z.v. Jan, 22 jaar, ° te Houtave, zonder vaste verblijfplaats, 
werkend bij de boeren of bij gebrek aan werk bedelend 

1732 17016, 86 

De Bruyne Jooris, z.v. Jan, ° te Houtave, 20 à 21 jaar, arbeider, soms bedelend 1729 17013, 73 
De Bruyne Pieter, z.v. Joannes, 15j, geboren en wonend te Klerken bij zijn stiefvader Joannes 
Beeprez, bezemmaker 

1785 17035, 39 

De Bruyne Thomas, z.v. Thomas, 36 à 37 jaar, ° te Menen-buiten, vlaszwingelaar en dorser 1724 17009, 27 

De Bruyne Veronica, d.v. Niclays, 57 jaar, ° te Klerken, weduwe van De Wilde Carel, voordien 
weduwe van Toussein Laureyns, wonend bij het Vrijbos te Merkem, bezembindster. 

1731 17015, 183 

De Busere (ook De Buysere) Philippus Jacobus, z.v. Jan, 20 jaar, ° te Brugge, wever van blauw 
linnen 

1727 17012, 41v 

De Busere Philippus Jacobus, z.v. Jan, ° te Brugge, 20 jaar, wever.  Hij kan niet meer weven 
sedert hij een oogkwaal opliep; sedertdien bedelt hij. 

1728 17012, 155 

De Busschere Jacobus, z.v. Laureins en Constantine Vanden Weghe, 22 jaar, geboren te 
Wevelgem, wonend te Wevelgem bij zijn moeder, boerenwerk doende en boodschappen 
doende voor zijn zwager Francois Vanden Driessche uit Wevelgem 

1778 17031, 89v 

De Buyssere Philippe, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Brugge (Sint-Jacobs), wever, sedert 5 à 6 weken 
bedelend 

1732 17016, 79 

De Caestecker Jacobus, z.v. Jacobus, 40 jaar, ° te Kortemark, ‘tavernier’ (herbergier) te 
Jabbeke 

1735 17019, 31 

De Caluwe Joseph, z.v. Appolonius, 33 jaar, ° te Woumen, wonend te Klerken, landsman.  Hij 
pacht een hoeve van de armendis van Klerken en van het sterfhuis van mijnheer Hellin. 

1728 17012, 96v 

De Can (ook De Camp) Pieter, z.v. Francois, 34 jaar, ° te Watou, voorheen militair in het 
Franse leger, een vrouw en drie kinderen hebbend, wonend te Watou, boerenwerkman.  Hij 
ondertekent met “De Can”. 

1790 Aanwinsten 
635, 68v 

De Cant Ambrosius, z.v. Roelant, 14 jaar, ° te Maldegem, wonend te Maldegem bij zijn moeder 
en stiefvader Coene Jacob 

1739 17020, 83 

De Ceuninck Joos, z.v. Jan, 19 jaar, ° te Deerlijk bij Kortrijk, schoenmaker.  Hij heeft twee jaar 
bij Willaert Adriaen te Diksmuide gewerkt … 

1725 17010, 64 

De Ceuninck Joos, z.v. Jan, 19 jaar, ° te Deerlijk.  Afgelopen winter won hij de kost als 
schoenlapper op het gehucht Amersvelde te Handzame.  In mei 1726 werkte hij in het land van 
Cadzand.  Teruggekeerd van daar bedelde hij recent een tijdje omdat hij ziek was. 

1726 17011, 59v 

De Ceur (ook De Coeur) Gregorius, z.v. Alexius, 37 jaar, ° te Ichtegem, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de boeren 

1752 17024, 135 

De Ceur (ook De Keur) Gregorius, “in de wandelinghe” bijgenaamd “Gooren de Wolf”, z.v. 
Alexius, ° te Ichtegem, 30 jaar.  Rond Allerheiligen 1746 is hij gedeserteerd uit de Hollandse 
dienst. 

1747 17023, 1 

De Ceur Gregorius, z.v. Alexius, 51 jaar, ° te Ichtegem, zonder vaste verblijfplaats sedert 5 à 6 
jaar, voordien gewoond hebbend te Assenede, ’s zomers werkend op het eiland van Cadzand 
en ’s winters bedelend voor de kost 

1767 17028, 65v 

De Ceur Lodewijk, z.v. Hieronimus, 40j, geboren te Eernegem, wonend te Aartrijke, kruier 1786 17036, 53v 

De Ceur Lodewyck, z.v. Hieronimus, 19 jaar, ° te Eernegem, wonend te Aartrijke, “visch, 
mossel ende geernaert cutser”. 

1773 17029, 179v 

De Ceur Lodewyck, z.v. Hieronimus, 20 jaar, ° te Eernegem, wonend te Aartrijke op de 
heerlijkheid van Wijnendale, werkend in het zinkrijs (rijshout) 

1768 17028, 94 

De Ceur Lodewyck, z.v. Hieronimus, 24 jaar, geboren te Eernegem, wonend te Aartrijke (Land 
van Wijnendale), “kutser soo in eyeren, kiekens, visch ende geernaerts”. 

1775 17030, 178v 

De Cherf Joannes, z.v. Pieter, 43j, geboren te Handzame, wonend te Leffinge, wever 1795 17040, 15 

De Clair Pieter, z.v. Philippus, 36 jaar, geboren te Oudenburg, meester schoenmaker te 
Ramskapelle 

1774 17030, 125 

De Clerck Andries, z.v. Jan, 37 jaar, gehuwd met Catherine Verpoorte (die in de 70 jaar is), 
geboren te Eernegem, wonend in de herberg De Swaene te Ichtegem. 

1773 17030, 52v 

De Clerck Anna, d.v. Jan, 32 jaar, geboren en wonend te Aartrijke, spinster, huisvrouw van 
Stubbe Bonaventura 

1752 17024, 88v 

De Clerck Jacobus, z.v. Martinus, gehuwd met Van Acker Marie-Jeanne, 24j, geboren en 
wonend te Lichtervelde, wever en boerewerker 

1795 17040, 42 

De Clerck Joannes, bijgenaamd Jan Van Dooren, geboren te Brugge (Sint-Jacobs), z.v. Jan, 15 
jaar. 

1773 17030, 77 

De Clerck Joannes, z.v. Gregorius, 35 jaar, geboren en wonend te Vlissegem 1753 17024, 159 
De Clerck Lenaert, z.v. Maryn, ° te Aartrijke, 42 jaar, arbeider, wonend te Leffinge 1745 17022, 87 



 

De Clerck Victoria, d.v. Emanuel, 19j, geboren te Klerken, dienstmeid 1793 17039, 101 

De Clercq Francois, zegt van zichzelf De Clercq Pieter te heten, z.v. Pieter, 58j, geboren te 
Zevekote, wonend te Gistel, pointer 

1788 17037, 93v 

De Clercq Jacobus, z.v. Pieter, 30 à 31 jaar, zijn geboorteplaats niet kennend doordat zijn 
ouders stierven toen hij nog minderjarig was.  Sedert de leeftijd van 16 maanden is hij 
opgevoed te Marke bij Kortrijk.  Hij woont met zijn vrouw en kinderen te Olsene (kasselrij 
Kortrijk), en verkoopt lakens, lijnzaad, ‘tripe’ en vlas. 

1735 17019, 48 

De Clercq Jacobus, z.v. Pieter, 58j, geboren en wonend te Roeselare, garentwijnder 1783 17034, 45v 

De Clercq Joannes, z.v. Aernout, 28 jaar, ° te Gent, wonend te Bourbourg (Noord-Frankrijk), 
hierheen gekomen om te werken in de vaart 

1725 17009, 169v 

De Cloet Jan, z.v. Maerten, 35 jaar, ° te Klemskerke, wonend te Wenduine 1731 17015, 113v 
De Cloet Joannes, z.v. Maerten, 35 jaar, ° te Klemskerke, wonend te Wenduine, arbeider.  Op 
het moment van zijn verhoor heeft hij zich teruggetrokken in het klooster van de Paters 
Recollecten te Brugge. 

1730 17015, 47 

De Cock Jacob, z.v. Pieter, 37 jaar, geboren en wonend te Oostkerke, arbeider 1734 17017, 132 
De Cock Jan, z.v. Joos, 46 jaar, ° te Adegem, wonend onder het ambacht van Maldegem, 
werkend bij de boeren 

1741 17021, 52 

De Cock Jeanne-Marie, vrouw van Vanden Bon Joannes, d.v. Lauwereyns, ruim 30j, geboren 
en wonend te Beernem, herbergierster en landbouwwerkster 

1795 17040, 16v 

De Cock Joannes, z.v. Pieter, 26j, geboren en wonend te Moere, timmerman 1795 17040, 107v 

De Cock Laureyns, z.v. Pieter, 62j, geboren en wonend te Beernem, gehuwd, landbouwer 1795 17040, 25, 
vervolg 27 

De Cock Pieter Joannes, z.v. Pieter (z.v. Jan) bij Pieternelle Therese Couvreurs, 32 à 33 jaar, 
geboren te Merkem, wonend te Merkem “bij de Kippe in een ovenbeur staende ten hove van 
Joannes De Krock ende toebehoorende den disch van Mercquem”, boerewerkman en 
boomveller 

1778 17031, 69 

De Cocq Isabelle, d.v. Norbertus, huisvrouw van Verstappe Joannes (zie verder), 34 jaar, ° te 
Antwerpen, zonder vaste verblijfplaats 

1750 17023, 163 

De Coene Joannes, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Oekene, sedert oktober 1770 wonend te Lichtervelde, 
schoolmeester 

1770 17029, 26v 

De Coninck Joos, 21 of 22 jaar, z.v. Jan, ° te Deerlijk, schoenmaker, werkend voor de boeren 1727 17012, 52 
De Corte Cornelis, z.v. Pieter, 36 jaar, geboren te Ruddervoorde, wonend te Oostkamp 
(heerlijkheid Hertsberge), landbouwer, gehuwd met Laurentia Lannoy (zij was voordien weduwe 
van Alexander Lacluse).  Hij wordt er ook van verdacht zijn stiefdochter Joanna Lacluse, reeds 
van toen ze 7 jaar was, aangestookt te hebben tot “vleeschelycke gemeens” met hem … 

1773 17030, 21 

De Corte Lucas, z.v. Pieter, ° te Sint-Pieters-Kapelle, 35 jaar, wonend te Bredene 1745 17022, 64 

De Corte Pieter Jacobus, z.v. Jan Baptiste, 29j, geboren te Zarren, wonend te Esen, 
boerewerkman 

1785 17035, 30 

De Corte Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 20 jaar, geboren te Zarren, wonend bij zijn vader te 
Klerken, doende boerewerk. 

1773 17030, 78v 

De Corte Pieter, z.v. Gillis, 15 jaar, ° te Wenduine, wonend te Wenduine bij Verkest Lenaert 1739 17020, 47 
De Coster Jacques, z.v. Jan, 50 jaar, ° te Kruishoutem, schaapherder te Meulebeke 1732 17016, 107 
De Croo Marie, d.v. Jacob, 75 jaar, ° te Klerken, wonend te Klerken, huisvrouw van Igodt 
Joseph (herbergier in “De Drye Conyngen”). 

1769 17028, 159v 

De Cuypere Quintin, de naam van zijn vader vergeten zijnde, 90 of 100 jaar, vergeten hebbend 
waar hij vandaan komt, ...  De man slaat prietpraat uit over oorlog, over 500 officieren die hij 
gemaakt heeft, enz.  Hij is ‘imbeciel’. 

1741 17021, 37v 

De Deyne Benedictus, z.v. Jan, 24 jaar, ° te Koolskamp, ‘schaper’ (herder).  Tot mei 1727 
werkte hij voor Verleye Maerten te ‘Eyle’ (Heile in Zeeuws-Vlaanderen), en sedertdien is hij 
zonder dienst. 

1727 17011, 181v 

De Duytsche Joannes, z.v. Joseph, 24j, geboren te Wingene, wonend te Zwevezele, gehuwd, 
heeft kinderen, landsman 

1785 17035, 41 

De Fevre Joseph, z.v. Joannes, 24 jaar, ° te Kortemark, zonder vaste verblijfplaats, dorser 1750 17023, 161v 
De Four Adriaen, z.v. Adriaen, 30 jaar, geboren en wonend te Leffinge 1731 17015, 164 
De France Francois, z.v. Francois, ° te Sint-Laureins, 45 jaar, berijder (baljuw) van Oostkerke- 
en Moerkerke-ambachten 

1728 17012, 60 

De Geldere Pieter, z.v. Nicodemus, 29 jaar, ° op de heerlijkheid van Koolskamp, wonend te 
Ardooie, dagloner 

1772 17029, 123v 

De Ghast Norbert, ° te Houtem in Veurne-ambacht, 22 jaar, laatst gediend hebbend in een 
legerregiment 

1746 17022, 94 

De Gheldere Joannes, z.v. Marin, 21 à 22 jaar, ° te Ardooie, wonend te Ardooie, zwingelaar 1760 17026, 91 

De Ghey Pieter, z.v. Bertel, 20 jaar, ° te Loppem, laatst als dorser ingewoond hebbend op de 
hoeve van Clais Joseph te Meetkerke. 

1763 17026, 165v 

De Graeve (ook De Raeve) Ignatius, z.v. Ignatius, ° te Hooglede, zijn leeftijd niet kennend, hij 
heeft laatst een tijdje als knecht ingewoond ten huize van Schiers Joannes te Moorslede 

1744 17022, 6 

De Graeve Pieter, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Staden, werkend bij de boeren 1746 17022, 126 



 

De Graeve Pieter, z.v. Pieter, geboren en wonend te Brugge, 37 jaar, eertijds wever 1745 17022, 75v 

De Grande (ook Delagrand) Helena, d.v. Maryn, 32 jaar, huisvrouw van Bonval Henderyck, ° te 
Zwevezele, wonend te Ruddervoorde 

1741 17021, 18 

De Grande Emanuel, z.v. Pieter, 36 jaar, geboren te Ruiselede, nu wonend te Oostkamp met 
zijn zuster, doende boerewerk en sedert kort soeverein van het Brugse Vrije. 

1778 17031, 114 

De Grande Francois, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Leke, wonend te Leke, schoenmaker en 
tiendesteker 

1770 17029, 22 

De Grande Jacobus, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Tielt, wonend te Oostkamp, arbeider 1768 17028, 91v 

De Grande Pieter, z.v. Gillis, ° te Tielt, 25 jaar, boerenwerk doend, wonend bij zijn vader (?) 
Sabbe Joos in de herberg “Den Voghelsanck” te Steenbrugge. 

1724 17009, 142 

De Grave Ferdinande, z.v. Cornelis, 36j, geboren en wonend te Oedelem, landbouwer 1794 17039, 162 

De Grave Pieter, z.v. Pieter, 29 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-Anna), wever 1737 17019, 135 
De Groote Francois, z.v Lucas, 46j, geboren en wonend te Heist, visser 1783 17034, 30v 

De Groote Jan, z.v. Maryn, in de 60 jaar oud, geboren en wonend te Heist, landbouwer 1735 17017, 172v 
De Groote Joachim, z.v. Joannes, 24 jaar, jongman, ° te ‘Heerleghem’ (?), nu zonder vaste 
verblijfplaats, steeds gewerkt hebbend bij de boeren 

1739 17020, 60 

De Groote Joanne Therese, d.v. Joos, 18 jaar, ° te Ardooie, her en der verblijvend, ’s zomers 
werkend in de polders en ’s winters bedelend 

1726 17010, 144 

De Groote Joannes, z.v. Pieter, 31j, geboren te Zedelgem, wonend te Aartrijke, slotenmaker en 
smid. 

1795 17039, 184v 

De Grouve Cornelis, z.v. Gillis, 57 jaar, « corporael van eene brigade souverains » 1729 17013, 122 
De Gryse Jacob, ° te Leffinge, 18 jaar.  Zijn vader is arbeider en woont te Leffinge.  Eerst gaf hij 
een fictieve identiteit op: Vermeesch Jacob [z.v. Jan, 17 jaar, ° te Jabbeke, gewoond hebbend 
te Stene tot hij 9 jaar was, en daarna op zee gevaren hebbend.  Hij voer naar Bordeaux en ook 
vanuit Holland (de stad Hoorne) naar Groenland.]  Hij zegt dat hij eerst de valse identiteit opgaf 
“om te lachen”. 

1728 17012, 100v 

De Gryse Pieter, z.v. Pieter, 49j, geboren te Rumbeke, wonend te Westkerke, landbouwer 1794 17039, 169 

De Jaegher Pieter, z.v. Germanus, 31j, geboren te Roeselare, wonend te Ruiselede, 
voddenkoopman 

1793 17039, 109 

De Jaeghere Jossyne, sedert ongeveer 16 jaar gehuwd met Bul Jan, d.v. Jan, 36 jaar, ° te 
Koekelare, wonend te Leke.  Ze had een buitenechtelijke relatie met Reynaert Pieter … 

1734 17017, 84 

De Jonghe Cornelis, z.v. Livinus, 27 jaar, ° te Stalhille, wonend te Zuienkerke, 
wagenmakersknecht 

1750 17023, 146 

De Jonghe Isabelle Clara, d.v. Joannes, 21j, geboren te Ardooie, wonend te Zedelgem, 
dienstmeid 

1782 17033, 160 

De Keirsgieter Isabelle, d.v. Jacobus, 38j, geboren en wonend te Beveren, huisvrouw van Anne 
Emanuel, spinster 

1781 17033, 105 

De Ketelaere Joannes junior, wonend te Zedelgem 1760 17026, 87 

De Keur Marie Godelieve, d.v. Jeronimus, 40 jaar, geboren en wonend te Eernegem, huisvrouw 
van Pieter Colpaert 

1780 17032, 176 

De Keyser Carolus, onwettige z.v. De Keyser Rosalia, 18 jaar, geboren en wonend te Vladslo, 
arbeider 

1791 Aanwinsten 
635, 164v 

De Keyser Isabelle, d.v. Joannes, weduwe van Haest Pieter, 46j, wonend te Moere 1785 17035, 96v 

De Keyser Joseph, z.v. Joachim, 32 à 33 jaar, ° te Torhout, wonend te Koekelare, landsman 1768 17028, 83 

De Keyser Maryn, z.v. Joos, ° te Lichtervelde, 46 jaar, wonend te Bredene, pachter op de 
hoeve van de erfgenamen van jonker Delavillette te Bredene 

1742 17021, 71v 

De Keyser Pieter, z.v. Pieter, 28j, gehuwd, geboren te Torhout, wonend te Ichtegem, 
kleermaker 

1785 17035, 49 

De Keysere Pieter, z.v. Francois, 36 à 37 jaar, geboren en wonend te Brugge, mestraper 1737 17019, 135 
De Koninck Abraham, z.v. Jan, 23 jaar, zijn geboorteplaats niet kennend, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de landslieden in de polders en soms bedelend.  Hij zegt uit de 
polders gekomen te zijn om naar Frankrijk te gaan werken als soldaat “midts hy ghehoort 
hadde dat den oorlogh aenstaende was”.  Hij werd onderweg gearresteerd met nog twee 
vrouwen die ook uit de polders kwamen.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt nog in ‘Ableville’ (wellicht Abbeville) in 
Frankrijk in de gevangenis gezeten te hebben.  Zijn vrouw is Reysschaert Nelleken (zie verder). 

1733 17017, 29 

De Laddere Cloris, z.v. Francois, 70 jaar, “ghewesen corporael van eene brigade souverains 
van desen lande”. 

1729 17013, 122 

De Langhe Lenaert, z.v. Jan, 57 jaar, ° te Alveringem (Veurne-ambacht), sedert 21 jaar wonend 
te Brugge, wagenmaker en paarden- en koeienmeester 

1770 17029, 23v 

De Langhe Leonardus, z.v. Jan, 52 jaar, ° te Alveringem (Veurne-ambacht), sedert 14 jaar 
wonend te Brugge (Sint-Anna), wagenmaker 

1766 17027, 188v 

De Leu Joannes (Pieter Joannes), zv. Pieter en Joanne Cecilia Hostens, 53 jaar, geboren te 
Woumen, wonend te Merkem, tot drie jaar geleden was hij landbouwer en sedertdien heeft hij 
veel mensen opgezocht om aan geld te geraken. 

1778 17031, 25v, 
vervolg 72 



 

De Leu Joseph, z.v. Joseph, 20 jaar, ° te Woumen, wonend te Woumen bij zijn moeder, 
‘granier’ (graanhandelaar) 

1765 17027, 144v 

De Leu Joseph, z.v. Joseph, 44 jaar, geboren en wonend te Woumen, strodekker 1780 17032, 162 

De Leu Pieter Joannes, z.v. Pieter, 32 jaar, geboren en wonend te Woumen, gehuwd, 
kinderloos, kleine gebruiker 

1790 Aanwinsten 
635, 104v 

De Leu Pieter, z.v. Joseph, 30 jaar, ° te Woumen, wonend te Woumen bij zijn moeder, 
koopman in graan en garen 

1765 17027, 146v 

De Lieu Hendrick, z.v. Lodewyck, 25 jaar, geboren te Ramskapelle, wonend te Heist, visser. 1779 17032, 29 

De Ligni Pierre Francois Joseph, z.v. Pierre, 25 jaar, ° te Rennes in Bretagne, varkensslager 
(« charcutier ou taieur de cochons »), sedert 3 jaar wonend te Oostburg in het land van 
Cadzand 

1790 Aanwinsten 
635, 49 

De Los Jan, z.v. Joannes, 32j, geboren te Kortrijk, wonend te Werken, kleermaker en winkelier 1788 17037, 82v, 
vervolg 86 

De Maecker Pieter, z.v. Joannes, 40 jaar, ° te Knokke, wonend te Knokke, landbouwer 1753 17025, 23v 
De Maeght Livinus, z.v. Joannes, 39 jaar, ° te Basselare, wonend te Kaprijke, in de zomer in de 
polders werkend en ’s winters houtrapend, houthakkend, e.d. 

1762 17026, 114v 

De Maet Joos, z.v. Adriaen, 35 à 36 jaar, ° te Sijsele, wonend te Moerkerke, landsman.  Op het 
moment van het verhoor heeft hij een toevlucht gezocht in het klooster van de Paters 
Recollecten te Brugge. 

1738 17019, 175 

De Maire Guilliaeme, z.v. Jan, 55 jaar, geboren te Brugge (Sint-Gillis), wonend te Brugge (Sint-
Gillis) in de Clarastraat, schoenmaker. 

1774 17030, 146v 

De Man Albertus, z.v. Leopoldus, 29 jaar, ° te Merkem, sedert kort wonend te Beerst ten huize 
van Van Neste Philippus (wever), boerenwerk doende 

1771 17029, 86v 

De Man Albertus, z.v. Leopoldus, 35 jaar, geboren te Merkem, wonend te Koekelare ten huize 
van Pieter Vande Walle, doende boerewerk. 

1773 17030, 31v 

De Man Albertus, z.v. Leopoldus, 40 jaar, geboren te Merkem, wonend te Koekelare, 
boerewerkman 

1780 17032, 108 

De Marest Cornelis, z.v. Hubrecht, 18 jaar, ° te Torhout, wonend te Torhout bij zijn moeder, 
boerenwerk doende. 

1770 17028, 175v 

De Marest Jacobus, z.v. Hubrecht, 22 jaar, ° te Torhout, wonend te Torhout bij zijn moeder, 
landbouwer en werker met paarden 

1770 17028, 177 

De Meester Hendrik, z.v. Guillielmus, 17j, geboren en wonend te Gistel, knecht 1788 17037, 75 

De Meulemeester Jean Baptiste, onwettige zoon, 20j, geboren te Nevele, wonend te Ursel, 
handknecht 

1785 17035, 113 

De Meulenaere Joseph, z.v. Joannes, 46 jaar, ° te Ardooie, laatst wonend te Koolskamp, 
werkend in het hout en ook delvend en spittend voor de kost.  Hij heeft een vrouw en acht 
kinderen. 

1741 17021, 25v 

De Meulenaere Mayken, d.v. Bernard, huisvrouw van De Blaere Gillis, haar leeftijd niet 
kennend.  Ze ging met haar man werken in het land van Cadzand.  Ze wordt ervan verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat. 

1738 17019, 181v 

De Mey Silvester, z.v. Francois, 14 jaar, ° te Eeklo, laatst als koewachter ingewoond hebbend 
ten huize van Van Landschoot Pieter te Adegem 

1772 17029, 141v 

De Meyer Joannes, z.v. Pieter, 41 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te Lichtervelde, 
boerewerkman en zwingelaar, gehuwd met Hoet Marie Catherine 

1765 17027, 127 

De Meyere Adriaen, z.v. Carel, 23 jaar, ° te Hoeke, ‘schaper’ (herder) 1727 17011, 146 
De Meyere Joannes, bijgenaamd ‘Pruysch’ aangezien hij een tijdje in dienst was van de koning 
van Pruisen, z.v. Pieter, 32 à 33 jaar, ° te Berlare in het land van Dendermonde, werkend bij de 
boeren, laatst gewoond hebbend op Waterland op de parochie Oudeman. 

1762 17026, 155v 

De Meyere Marcus, z.v. Jacob, 20 jaar, ° te Duinkerke, wonend te Blankenberge bij Janssens 
Geeraert 

1728 17012, 72v 

De Meyere Veronica, d.v. Jan, 34 jaar, weduwe van De Keyster Hubreght (wagenmaker te 
Koekelare).  Haar man overleed zo’n 7 jaar geleden.  Ze hadden 3 kinderen waarvan er 
ondertussen 2 stierven.  Ze heeft een onwettig kind … 

1727 17012, 23 

De Molder Joannes, z.v. Francois, 24j, geboren en wonend te Middelkerke, hoveniersknecht 1781 17033, 39 

De Moldere Hendryck, z.v. Francois, 27 à 28 jaar, ° te Middelkerke, wonend te Middelkerke ten 
huize van zijn ‘schoonvader’ (dit kan ook stiefvader betekenen) Bauwens Joannes, allerlei 
boerenwerk verrichtend, in het verleden een reis gemaakt hebbend naar de Oost-Indiën. 

1735 17017, 171v 

De Moldere Thomas, z.v. Thomas, 30 jaar, Hondschote, allerlei boerenwerk verrichtend 1732 17016, 17v 
De Moor Pieter, z.v. Francois, 34 jaar, gehuwd met Van Daele Marie, geboren en wonend te 
Kortemark, boerenwerk verrichtend 

1734 17017, 129 

De Muldere Pieter, z.v. Jan, 52 à 53 jaar, ° te Lotenhulle, wonend te Poperinge, arbeider 1738 17019, 173 
De Muldere Pieter, z.v. Jan, 63 jaar, ° te Lotenhulle, met zijn vrouw gewoond hebbend te 
Lotenhulle.  Het begin van deze akte is blijkbaar te vinden in het voorgaand register (nr. 17019) 
f° 173. 

1738 17020, 7 

De Munstere Joannes, z.v. Adriaen, 37 jaar, molenaar, ° te Wingene, wonend te Torhout 1736 17019, 111 
De Muyttere Joannes, z.v. Geeraert, 50 jaar, ° te Oostkamp, wonend te Nieuwmunster, 1754 17025, 45v 



 

molenaar 

De Naire Francis, z.v. Pieter, 25 jaar, ° te Moorslede, wonend te Torhout, allerhande werk 
doend voor de kost 

1741 17021, 28 

De Naire Joannes, z.v. Pieter, 22 jaar, ° te Moorslede, met zijn broer Francis wonend te 
Torhout, knecht bij de boeren. 

1741 17021, 28 

De Neckere Andries, z.v. Jan, 28 jaar, ° te Koekelare, wonend te Oudenburg, werkman 1772 17029, 93v 

De Neckere Anthoine, z.v. Joannes, 30 jaar, ° te Koekelare, wonend te Koekelare, 
boerewerkman 

1765 17027, 154 

De Neckere Anthone, z.v. Joannes, 29 jaar, ° te Koekelare, wonend te Gistel, boerewerkman 1765 17027, 67 

De Neckere Juliaen, z.v. Joannes, 20 jaar, ° te Koekelare, was laatst inwonende paardenknecht 
bij Ollevier Pieter (landsman te Leffinge) 

1766 17027, 190 

De Neckere Pieter, z.v. Jan, 16 jaar, geboren te Koekelare, sedert 7 jaar wonend te Keiem, 
boerenwerkman 

1774 17030, 123v 

De Neve Joannes, z.v. Jaecques, 56 jaar, ° te Zomergem, wonend te Knokke, schoenlapper 1737 17019, 117v 
De Neve Marguerite, d.v. Jan, 28 jaar, huisvrouw van Morisse Cosmes (zie verder), ° te 
‘Zuytphen’ (wellicht Zutphen in Gelderland), wonend te Knokke 

1737 17019, 117 

De Nolf Jan, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Brugge, fusteinwever 1726 17011, 64 
De Paepe Pieter, z.v. Jacobus, 32j, geboren te Maldegem, wonend te Koolkerke, gehuwd met 
Neels Catherine sedert Sint-Pietersdag 1784 (66 jaar) (hij heeft overspel gepleegd met Marie 
De Vynck te Koolkerke) 

1786 17036, 33v 

De Pauw Pieter, z.v. Jan, ° te Jabbeke, hij denkt 15 jaar te zijn, zonder vaste verblijfplaats 1743 17021, 167v 
De Pauw Richard, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Zevekote, molenaar.  Hij werd nog maar in 1730 
verbannen … 

1731 17015, 153 

De Pauw Richardus, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zevekote, molenaar te Loppem.  Hij werd hier al 
eens verbannen in juni 1726, en na zijn eerste banbreuk werd hij opnieuw verbannen in februari 
1727.  Nu pleegde hij dus voor de tweede maal banbreuk! 

1727 17011, 173 

De Pauw Richardus, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zevekote.  Hij werd in juni 1726 al eens verbannen 
uit het Brugse Vrije.  Na dit vonnis werkte hij in Loppem als molenaar … 

1728 17012, 86v 

De Pauw Richardus, z.v. Jan, 30 jaar, ° te Zevekote, molenaar.  Zes jaar geleden zat hij hier 
ook al eens vast. 

1730 17015, 56 

De Pauw Rycquaert (ook Richard), z.v. Jan, 26 jaar, ° te Zevekote, molenaar te Loppem op de 
molen genaamd “Nieuwen Meulen”. 

1726 17010, 173 

De Pauw Rycquaert, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zevekote, molenaar, wonend te Loppem 1727 17011, 100v 
De Piere Charles, z.v. Charles, 52 jaar, ° te Pradelles in Cassel-ambacht (Noord-Frankrijk), 
wonend te Gistel, koopman in beesten 

1761 17026, 96v 

De Poorter Bernardus, z.v. Jacobus, 22 à 23 jaar, ° te Klerken, wonend te Klerken bij zijn 
stiefvader Floreyn Jacobus, boerewerkman 

1766 17027, 158v 

De Poortere Hubertus, z.v. Guilliaeme, ° te Werken, officier van Werken, 30 jaar 1742 17021, 84 
De Poortere Pieter, z.v. Joannes, 35 à 36 jaar, ° te Keiem, wonend te Keiem, landsman 1753 17025, 30 
De Potter Joseph, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Zuienkerke, landsman te Uitkerke 1724 17009, 36 

De Pover Jacobus, z.v. Godefroid, 54 jaar, geboren te Poperinge, wonend in de herberg “’t 
Schoone Verdriet” te Woomen. 

1778 17031, 76 

De Prée Pieter, z.v. Adriaen, gehuwd met Dugardyn Pieternelle, 30 jaar, ° te Ichtegem, 
landsman te Eernegem 

1734 17017, 109v 

De Prez Albertus, z.v. Andries, 26 jaar, geboren en wonend te Ichtegem, « hem gheneirende 
met coolen te smooren ». 

1734 17017, 144 

De Puydt Albertus, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te ‘Wulvergem’ in Veurne-ambacht (allicht wordt 
Wulveringem bedoeld), sedert ongeveer twee jaar wonend te Koekelare, werkend bij boeren 

1772 17029, 114v 

De Puydt Albertus, z.v. Pieter, 26 jaar, ° te ‘Wulvergem’ in Veurne-ambacht (allicht wordt 
Wulveringem bedoeld), wonend te Koekelare, werkman 

1772 17029, 136v 

De Puydt Albertus, z.v. Pieter, 26 jaar, ° te ‘Wulvergem’ in Veurne-ambacht (allicht wordt 
Wulveringen bedoeld), sedert zijn laatste veroordeling gewoond hebbend te Koekelare, 
werkman 

1772 17029, 155v 

De Puydt Benedictus, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna).  Na zijn dienst (in het leger) 
van de Keizer ging hij in Gent wonen waar hij werkte met arbeiders en kolendragers. 

1738 17020, 20 

De Puydt Jan, z.v. Jan, 35 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, landbouwer (pachter) op het 
goed van mevrouw Van Volden 

1740 17020, 106v 

De Puydt Jan, z.v. Jan, 36 à 37 jaar, geboren en wonend te Merkem.  Hij werd nog maar recent 
veroordeeld … 

1740 17020, 161v 

De Rache Jan Baptiste, z.v. Pieter, 49 jaar, ° te Brugge (O.L.V.), sedert 10 jaar zonder vaste 
verblijfplaats, bedelaar 

1766 17027, 183v 

De Raedt Fredericus, z.v. Elias, 30 jaar, geboren en wonend te Knokke, schoenmaker. 1784 17034, 143 

De Reere Carel, z.v. Carel, 16 à 17 jaar, ° te Oostkerke, wonend te Oostkerke, werkend bij de 
boeren.  Hij werkte laatst als dorser bij Sabbe Simoen. 

1742 17021, 64 

De Rensy Antone Francois Joseph, z.v. Louis, 33 jaar, geboren en wonend te « Pont 1780 17032, 151 



 

Destaires » (Pont d’Estaires, Frankrijk), bleker van linnen 

De Riet Cornelis, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Bovekerke, wonend te Bovekerke bij zijn vader 1729 17013, 128 
De Riet Pieter, z.v. Pieter, 86 jaar, ° te Vladslo, wonend te Bovekerke, bedelend “als eene 
lamme handt hebbende” 

1728 17012, 58 

De Roo Emanuel, z.v. Joannes, 54j, geboren te Vlissegem, wonend te Oostende, recent 
gehuwd met Ardou Anna, werkt op de kade 

1787 17036, 152v 

De Roo Jan, z.v. Pieter, ° Woumen (er staat ‘Wormon’), 30 jaar, wonend te Meetkerke, arbeider 1742 17021, 77 
De Roo Niclais, z.v. Pieter, 26 jaar, ° te Sint-Kruis bij Brugge, sedert enige tijd heeft hij 
gebrouwen en brandewijn gestookt en onlangs ging hij naar Aardenburg om spullen hierheen te 
smokkelen 

1726 17011, 47v 

De Roode Joannes, z.v. Philippus, 60 jaar, ° te Namen, wonend te Brussel, ‘operateur’ 
(beoefende illegaal de geneeskunde) 

1751 17024, 39v 

De Roose Joanna, d.v. Joannes, 30 jaar, ° te Aalst, huisvrouw van Vincent Hinderick, deze 
zomer gewerkt hebbend in het land van Waas en in de Doelpolder.  Ze kwam hierheen met 
haar man en 2 kinderen.  Ze ontkent tot de ‘Egyptenaers’ te behoren.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

1728 17012, 78v 

De Rouck Catharine, d.v. Jacob, 34 jaar, ° te Brugge, huisvrouw van Stobbelaere Jaspar, 
wonend te Brugge « achter de Discalsen ».  Ze huwde met Stobbelaere aan de leeftijd van 15 
jaar.  Ze tekent met “Catho Derureck”. 

1728 17013, 17v 

De Rudder Jacobus, oud .., geboren te Tielt, wonend te Ardooie, koeherder 1792 17039, 22v 

De Ruddere Bernaert, z.v. Balthasar, 12j, geboren te Handzame, wonend te Handzame bij zijn 
vader 

1782 17033, 151 

De Ruyttere Anna, d.v. Jan, 20 à 21 jaar, geboren te Kortemark, wonend bij haar vader, sedert 
twee weken voor haar aanhouding zonder vaste woonst, “de professie benevens haeren vader 
hebbende bedreven van brandewyn van Sluys te haelen ende dese te rollen” (ze verkochten de 
smokkelwaar aan herbergiers in verschillende parochies). 

1775 17030, 183v 

De Rycke Cornelis, z.v. Guilliaeme, 48 jaar, geboren en wonend te Adegem, landbouwer 1745 17022, 79 

De Rycke Joseph, z.v. Michiel, 37 jaar, ° te Handzame, soms werkend als kleermaker en soms 
bedelend 

1728 17012, 123v 

De Rycke Pieter, z.v. Jacobus, 24 jaar, ° te Zomergem, wonend te Ursel, wever 1760 17026, 67v 

De Ryckere Joannes, 22 à 23 jaar, ° te Beernem, als hofknecht inwonend bij Bultinck Pieter te 
Oedelem. 

1769 17028, 150v 

De Ryckere Pieter, z.v. Jacques, 60 jaar, gehuwd met Derlyn Francoise, ° te Heule, wonend te 
Bredene, arbeider 

1735 17017, 178 

De Saeghere Judocus, z.v. Willem, 18 jaar, ° te Oudenaarde.  Hij heeft gevaren.  Hij was hier 
recent nog gedetineerd, en vervolgens trok hij rond met zijn moeder, zus en zwager …  Zie f° 
20.  Eversen Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), 
… Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), 
Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 51v 

De Saeghere Judocus, z.v. Willem, 18 of 19 jaar, ° te Oudenaarde.  Aan de leeftijd van 12 jaar 
voer hij naar de Indiën.  Tot afgelopen winter verbleef hij bij een ‘operateur’ (chirurg).  
Sedertdien trok hij op met zijn moeder … Pieternelle en met zijn zwager … Danneel.  Hij was 
nog nooit gedetineerd.  Zie f° 51v.  Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 
19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele Maerten (f° 20) en De 
Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ 
(vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 20 

De Schrodere Joannes Paulus, z.v. Christiaen, 60 jaar, ° te Hamburg.  Hij woonde laatst in 
Brugge, en daarvoor woonde hij een tijdje in Stalhille waar hij voor boeren werkte. 

1760 17026, 79v 

De Schryvere Judocus, z.v. Pieter, 28 jaar, ° te Waarschoot, wonend te Moerkerke, 
schoenmaker 

1757 17025, 172 

De Sendere Joannes, z.v. Louis, 24 jaar, geboren en wonend te Werken 1730 17015, 39v 
De Seure Marie, d.v. Philippus, jongedochter, 24 à 25 jaar, geboren te Zande, wonend te 
Gistel, dienstmeid (ze heeft verschillende onwettige kinderen gebaard) 

1792 17038, 142v 

De Seuse Anna, d.v. Willem Janssens, haar leeftijd niet kennend, ° in de meierij van Den 
Bosch, bedelend bij gebrek aan werk.  Ze was op weg uit Nieuwpoort naar Den Bosch maar 
werd onderweg aangehouden met nog enkele anderen.  Haar man overleed 4 jaar geleden. 

1728 17012, 115v 

De Sloovere Philippe, z.v. Joos, 40 jaar, ° Lichtervelde, gebruiker van een hoevetje van 11 
gemeten te Lichtervelde 

1734 17017, 95v 

De Smalle Pieter, z.v. Arnout, 41 jaar, ° te ‘Outvortegem’ (?) in het land van Aalst, soms 
werkend in het land van Cadzand maar meestal bedelend, gehuwd met Van Renterghem Anna 
(zie verder). 

1749 17023, 88 

De Smedt (ook De Smit) Joannes, z.v. Joannes, 29 jaar, ° te Heule bij Kortrijk, zwingelaar en 
spinner maar soms ook bedelend, te Handzame actief als spinner 

1732 17016, 108v 

De Smedt Gillis, z.v. Pieter, kent zijn leeftijd niet, geboren en wonend te Maldegem, woont als 
koewachter in op een hoeve maar kent de naam van zijn meester niet … 

1774 17030, 141v 



 

De Smet (De Smidt) Pieter Joseph, z.v. Jan, 24 à 25 jaar, ° te Kachtem, nu zonder vaste 
verblijfplaats, zwingelaar en spinner 

1769 17028, 137 

De Smet (ook De Smidt) Joannes, z.v. Jan, 28 jaar, ° te Heule, te lande bedelend.  Hij zat hier 
in april 1731 al eens vast voor bedelen en landloperij … 

1731 17015, 177v 

De Smet Arsenius Josephus, z.v. Jacob, 18 jaar, ° te Zande, zonder vaste verblijfplaats, 
werkend bij de boeren 

1751 17024, 33 

De Smet Rogier, z.v. Jean, 40 jaar, ° te Oostrozebeke, schaapherder ten huize van De Wilde 
Joannes te Handzame 

1741 17021, 51 

De Smeyer Maryn, z.v. Marinus, 23 jaar, ° in het leger, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend.  Afgelopen zomer (1725) werkte hij in de omgeving van Sint-Winnoksbergen en 
Duinkerke.  Recent kwam hij hierheen met Janssens Hope en Janssens Martynken, met wie hij 
te Woumen aangehouden werd. Hij was nog nooit gedetineerd.  Smeyer Maryn (f° 128v), 
Janssen Hope (f° 128v) en Janssen Martynken (f° 129) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 128v 

De Smidt (ook De Smedt) Jaecques, z.v. Jaecques, 35 à 36 jaar, geboren en wonend te 
Brugge (Sint-Anna), spinner 

1738 17020, 5 

De Smidt Pieter, z.v. Caerel, 68 jaar, ° te Beernem, weduwnaar, wonend te Brugge 1790 Aanwinsten 
635, 57v 

De Smidt Pieter, z.v. Carel, 36 jaar, ° te Beernem, wonend te Jabbeke, landbouwer 1771 17029, 81 

De Smidt Pieter, z.v. Carel, 61j, geboren te Beernem, wonend te Brugge, weduwnaar van 
Bulcke Marie, winkelier in de Smedenstraat 

1789 17037, 
161v, 
vervolg 
166v 

De Smidt Pieter, z.v. Jan, ongeveer 60 jaar, ° te Gijzelbrechtegem, wonend te Brugge, garde 
van de stadsrechten. 

1741 17021, 41 

De Smit (ook De Smet) Jan, z.v. Pieter, 61 jaar, ° te Oostwinkel, wonend te Ursel 1754 17025, 40v 
De Smit Laureyns, z.v. Louis, ° te Westkapelle, 18 jaar, wonend te Westkapelle ten huize van 
Massenove Michiel 

1744 17022, 41 

De Snouck Pieter, z.v. Pieter, 44 jaar, geboren en wonend te Ardooie, wever 1790 Aanwinsten 
635, 97v 

De Snydere Pieter Joannes, z.v. Joannes, 25 jaar, ° te Vladslo, als dorser inwonend ten huize 
van Tjonck Benedictus te Wilskerke 

1750 17024, 1 

De Somere Piero (ook Pieter), z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Gent, met zijn vader en moeder wonend 
te Middelburg.  Hij tekent met “Pieter De Somer”. 

1732 17016, 57v 

De Soppere Hubrecht, z.v. Pieter, 43j, geboren en wonend te Ichtegem, ongehuwd, landbouwer 1793 17039, 95 

De Stoop Pieter Francois, z.v. Gillis, 27 à 28 jaar, geboren te Zingem (kasselrij Oudenaarde), 
wonend te Aartrijke, olieslagersknecht bij Arnoldus Termote te Aartrijke. 

1779 17032, 72v 

De Sutter Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 35 à 36 jaar, geboren te Ronse, wonend te Knesselare, 
jongman, wever 

1788 17037, 116 

De Swaef Benedictus, z.v. Marcus, 35j, geboren te Ruiselede, wonend te Ruddervoorde, 
glazenmaker en landbouwer 

1795 17040, 9, 
vervolg 28v 

De Swaef Benedictus, z.v. Marcus, geboren te Ruiselede, wonend te Ruddervoorde, 
glazenmaker 

1792 17038, 140 

De Veldere Bartholomeus, z.v. Jacob, 23 à 24 jaar, ° te Gistel, als knecht wonend ten huize van 
mijnheer Camusel te Diksmuide 

1753 17024, 155 

De Vieu Francisca, d.v. Joannes, 31 jaar, ° te Leffinge, huisvrouw van De Windt Hieronimus 
(landsman te Leffinge), nu wonend te Sint-Andries 

1764 17027, 24 

De Vinck Lodewyck, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Torhout, wagenmaker en herbergier te Sint-
Pieterskapelle, gehuwd met Farasyn Isabelle (zie verder) 

1730 17015, 38v 

De Visscher Anthone, z.v. Melchior, 32 jaar, ° te Maldegem, sedert zijn veroordeling door het 
Brugse Vrije van 30-06-1770 woonde hij op Hollands gebied, schoenmaker 

1771 17029, 58 

De Visschere Anthonius, z.v. Melchior, 32 à 33 jaar, ° te Maldegem, wonend te Maldegem, 
gehuwd, voordien schoenmaker en –lapper, nu koopman in ‘palhullen’ op Holland. 

1770 17029, 4 

De Vliegher Joannes, z.v. Arnoldus, 30j, geboren te Zuienkerke, wonend te Oostkerke (nabij  
de stad Damme), strodekker 

1791 17038, 20, 
vervolg 18v 

De Voghele Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 35 à 36 jaar, geboren te Ledegem, wonend te 
Hooglede, gehuwd, heeft kinderen 

1785 17035, 92 

De Vooght Michiel, z.v. Theodor, ° te Wingene, 28 jaar, wonend te Wenduine, werkman en 
hovenier.  Hij gebruikt 12 gemeten land die toebehoren aan het voorkind van zijn vrouw. 

1736 17019, 61 

De Vos Angelus, z.v. Francois, 19j, geboren te Brugge, wonend te Brugge (Sint-
Salvatorparochie), schilder en kleermaker 

1781 17033, 109, 
vervolg 68 

De Vos Joannes, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Pittem.  Hij diende in de militie van het Brugse Vrije 
maar is ongeveer twee maanden geleden gedeserteerd. 

1750 17023, 120v 

De Vos Marie Joanne, d.v. Jacob, 18 jaar, ° te Poperinge, laatst drie jaar gewoond hebbend bij 
haar broer De Vos Jacob (schipper te Middelburg in Zeeland) 

1740 17020, 120v 

De Vosch Anthone, z.v. Adam, 70 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge (Sint-Salvator), 1766 17027, 188 



 

bedelaar.  Zegt niet meer in staat te zijn tot werken. 

De Vreker Ambrosius, z.v. Julianus, 40j, geboren en wonend te Bovekerke, kleermaker 1788 17037, 84, 
vervolg 86 

De Vreker Joannes, z.v. Carolus, 29j, geboren te Werken, wonend te Bovekerke, schoenmaker 1788 17037, 85 

De Vriendt Francois, z.v. Alexander, 32 à 33 jaar, ° te Hooglede, afgelopen winter brandewijn 
gestookt hebbend te Petegem bij Deinze.  Afgelopen zomer werkte hij in het land van Cadzand. 

1724 17009, 151 

De Vriendt Jan, z.v. Jan, geboren en wonend te Brugge, 26 jaar, knecht ten huize van sieur 
Van Severen 

1745 17022, 88 

De Vriese Carolus, z.v. Pieter, 17 jaar, ° te Lichtervelde, als koewachter wonend ten huize van 
De Nolf Joannes 

1789 Aanwinsten 
635, 10v 

De Vriese Francois bijgenaamd “rosten en langhen Cis”, z.v. Aernout, ° te Gent (Sint-Baafs), 32 
jaar, gehuwd met Vande Wiele Isabelle, te lande gaand met een kraam met linten, kanten, 
spelden, enz., zonder vaste verblijfplaats 

1746 17022, 158 

De Vriese Isabelle, d.v. Pieter, 36j, huisvrouw van Van Hopelines Joannes (hij is momenteel 
gekollokeerd in het Correctiehuis te Gent), geboren te Gits, laatst gewoond hebbend te 
Roeselare 

1783 17034, 72v 

De Vriese Pieter, z.v. Jacob, 35 jaar, ° te Damme, wonend te Sint-Jan-in-Eremo, landsman 1790 Aanwinsten 
635, 112v 

De Wachter Anna, d.v. Jacob, 34j, huisvrouw van Fraeyman Pieter (herbergier te Koekelare), 
geboren te Ichtegem 

1788 17037, 81, 
vervolg 86 

De Waghter Joannes, de naam van zijn vader noch zijn geboorteplaats kennend, 19 jaar, 
zonder vaste verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend voor de kost 

1756 17025, 121v 

De Waghter Rosalias, d.v. Frans, in de 50 jaar, ° te Peronne, “seght haer broodt te bedelen met 
haer onnoosel kindt”.  Ze was uit het land van Cadzand op weg naar Frankrijk, maar werd 
onderweg gearresteerd met nog een vrouw.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1729 17013, 82 

De Wever Augustyn, z.v. Jacob, ° in het leger, zijnde een soldatenkind, van jongsaf door zijn 
moeder opgevoed te Brugge, 23 jaar, wolkammer.  Zijn moeder woont bij Hemelsdale. 

1732 17016, 105 

De Wightere Francois, z.v. Jan, 17 jaar, ° te “Lendersy drye uren van Mechelen” (mogelijks 
Londerzeel), te lande bedelend 

1728 17012, 185 

De Wilde Leopoldus, z.v. Carel, 14 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem bij zijn moeder De 
Bruyne Veronica 

1731 17016, 2 

De Wilde Marcus, z.v. Marcus, 75 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, werkman.  Hij was 
gehuwd met Mols Marie Catharine. 

1732 17016, 8v 

De Wilde Pieter, z.v. Speridium, 40 jaar, ° te Zarren, wonend te Keiem, landsman 1753 17025, 27v 
De Wintere Joannes Baptiste, z.v. Joris, 28 jaar, ° te Leffinge, wonend te Zevekote, landsman 1726 17011, 46 
De Wispelaere Bernardus, z.v. Pieter, 35 jaar, ° te Brugge, wonend te Lichtervelde sedert 14 
jaar, schoenmaker 

1728 17013, 9 

De Wit Catherine, d.v. Jan, 35 jaar, ° te Brussel, huisvrouw van Haghelaer Francois, wonend te 
Duinkerke 

1746 17022, 124v 

De Witte Anneken, d.v. Piet, 23 jaar, ° te Eindhoven, werkend in het land van Cadzand.  Ze 
kwam laatst met haar man uit de omgeving van Antwerpen omdat haar man dienst wou nemen 
(in het leger) in Vlissingen, maar onderweg werd ze aangehouden met nog enkele andere 
personen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Vier jaar geleden zat ze al eens in de gevangenis te Amiens 
(Frankrijk). 

1732 17016, 14 

De Witte Judocus, z.v. Anthone, 46 à 47 jaar, ° te Klemskerke, wonend te Stalhille. 1729 17013, 160 
De Witte Thomaes, z.v. Gregorius, 18 jaar, als hofknecht wonend ten huize van Peycke Maryn 
te Bredene 

1749 17023, 83 

De Wulf Jacobus, z.v. Francois, 25j, geboren te Woumen, wonend te Beerst 1792 17038, 133 

De Wulf Jacobus, z.v. Jacobus, 37 à 38 jaar, geboren te Lichtervelde, wonend te Beveren, 
herbergier 

1788 17037, 98v 

De Wulf Michiel, z.v. Joos, ° te Mariakerke, 34 jaar, hovenier, wonend te Middelkerke 1744 17022, 27 

De Zuttere Marianne, d.v. Jacob, 46 jaar, ° te Brugge, wonend te Dudzele, huisvrouw van 
Bonte Emanuel (gewezen brandewijnstoker en herbergier) 

1771 17029, 46 

Deck Thomas Michel, ° te ‘Flines’ (waarschijnlijk is dit ofwel Flines-lès-Mortagne ofwel Flines-
lez-Raches, allebei in Noord-Frankrijk), 28 jaar, op het platteland werkend voor de boeren, uit 
zijn land hierheen gekomen op zoek naar werk.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

1728 17013, 24v 

Deckers Anna Theresia, d.v. Clement, 40 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-Salvator), 
weduwe van Joseph De Jaeghere 

1780 17032, 164 

Deckers Joosyne, d.v. Jacobus, 39 jaar, huisvrouw van Vereecke Cornelis (zie verder), in de 
zomer werkend in de polders en ’s winters genoodzaakt tot bedelen 

1730 17015, 79 

Deckmyn Thomas, z.v. Joannes, 23j, geboren te Roeselare, wonend te Roeselare bij zijn vader 
(zijn vader is metselaar en koopman in vodden, stokvis, e.a. zaken) 

1788 17037, 72v 

Dela Haye Michiel, bijgenaamd “Langen Michiel”, z.v. Hendrik, 20j, geboren te Oostende, 
wonend te Gistel, kleermaker 

1788 17037, 92v 

Dela Rue Jan, alias Vander Straeten Jan, z.v. Carel, 39j, geboren te ‘Sint-Tintelin’ in de 1788 17037, 100v 



 

omgeving van Aalst (wellicht wordt Sint-Antelinks bedoeld), kleermaker 

Delamanche Judocus, z.v. Melchior, 34 jaar, ° te Schellebelle, wonend te Eeklo 1753 17025, 8v 
Delané Therese, d.v. Jan, 38 jaar, ° te Diest, in Zeeland wassend en schurend en ’s zomers 
werkend in het land van ter Goes.  Recent kwam ze van Gent, en was op weg naar Sluis, maar 
onderweg werd ze aangehouden te Moerkerke met haar 3 kinderen en nog enkele andere 
vrouwen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat voordien nooit in een gevangenis. 

1732 17016, 10v 

Delaplace Mary Therese, d.v. Pierre, 30 jaar, ° te Tournai (Doornik), vrouw van Dubois Jan met 
wie ze een jaar geleden huwde te Lille (Rijssel). 

1725 17009, 169v 

Delman Mary Franchoyse, 13 jaar, ° nabij Dinant, bedelend met Ferlin Pieter en diens vrouw 
die voor haar zorgen.  Zie f° 109.  Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean 
Philippe (f° 64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary Franchoyse (f° 
64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 64v 

Delmee Joseph (ook Anthone Joseph), z.v. Anthone, 21 jaar, ° te Ronse, slotenmaker, 
afgelopen zomer gewerkt hebbend in het land van Cadzand.  Afgelopen winter verbleef hij bij 
zijn tante die op de parochie ‘Grommez’ in de omgeving van Ronse woont. 

1725 17010, 50v 

Delmon Marie Franchoyse, de naam van haar vader niet kennend, 13 jaar, ° te Dinant, soms in 
het vlas werkend en soms schooiend.  Zie f° 64v.  Cornelis Ciboria (f° 109), … Anne 
Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth (f° 109), Delmon Mary Franchoyse (f° 109), … 
Bergelintje (f° 109) en … Mary Therese (f° 109) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 109 

Delosen (ook Deloosen) Melcher (ook Melcker), z.v. Baptiste, 24 jaar, ° te Péronne, werkend in 
het land van Cadzand en in de omgeving van Middelburg.  Laatst was hij op weg van Duinkerke 
naar het land van Cadzand, maar werd onderweg met nog drie anderen aangehouden.  Hij 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent hij dat.  Hij zat voordien al 2-maal in de gevangenis te Metz in ‘Lorreynen’ 
(Lotharingen). 

1732 17016, 26 

Delrue Dorothea, d.v. Jacob, jongedochter, 22 à 23 jaar, ° te Ichtegem, te Ichtegem gewoond 
hebbend ten huize van haar vader en ten huize van haar zwager Rondelez Passchier. 

1734 17017, 116 

Delrue Dorothea, jongedochter, d.v. Jacob, 31 à 32 jaar, geboren en wonend te Ichtegem, 
spinster 

1742 17021, 66 

Delva Jacobus, z.v. Carel, 37 jaar, geboren te Noordschote (kasselrij Ieper), wonend te Gistel, 
gehuwd met Marie Antonia Joost, boerewerkman.  Hij heeft zijn vrouw verlaten om in overspel 
te gaan samenleven met Joanna Neels. 

1780 17032, 55 

Den Beir Jan, z.v. Matheus, 50 jaar, ° te Meteren (wellicht Méteren in Noord-Frankrijk), wonend 
te Nieuwmunster, strandwerker en officier van Zijne Majesteits ‘legaen’ 

1739 17020, 44 

Denys Cornelis, z.v. Cornelis, 45 jaar, geboren en wonend te Brugge, metserdiender 1750 17023, 145 
Denys Jacob, z.v. Maerten, 30 jaar, ° te Pervijze in Veurne-ambacht, wever, afgelopen winter 
(1723-24) gebedeld hebbend.  Recent ging hij wonen te Schore. 

1724 17009, 45 

Denys Joannes, z.v. Carel, in de 50 jaar oud, ° te Eernegem, wonend te Leffinge, landbouwer 1757 17025, 147v 
Denys Rogier, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Gits, wonend te Lichtervelde, wever 1772 17029, 83 

Derameaux Jan, z.v. Philippe , 26 jaar, ° te Oudergem bij Brussel, samen met zijn zwager Isaac 
Jan Louis wonend te Rijsel, koopman in droge kruiden, kousen en neusdoeken. 

1765 17027, 103 

Deranchart (ook Deransaert) Jan Francois, z.v. Pieter Anthone, ° te Brussel, 46 jaar.  Hij was 
laatst soldaat in het regiment van de graaf van Arbergh in dienst van de keizerin, maar werd 
naar eigen zeggen uit het regiment verjaagd omdat hij onder invloed van alcohol gedurende 10 
dagen afwezig bleef. 

1756 17025, 119v 

Deras Jan, z.v. Pieter, gehuwd met Vander Straeten Catharine, 22 à 23 jaar, ° te Brugge, nu 
sedert twee jaar te Brugge in het Ravestraatje bij Mas Jan (zie verder), katoenspinner 

1740 17020, 102 

Derlyn Francoise, huisvrouw van De Ryckere Pieter, d.v. Jan, 45 jaar, ° te Klemskerke, wonend 
te Bredene 

1735 17017, 178 

Derville Jeanne, « Jeanne Derville, fille de Jean, agée d’environ trente et deux ans, native de 
Paris, épouse de Ignace Joseph Comte de Verriere, ayant demeuré en dernier lieu à 
Amsterdam dans le Warmoes straete, dit que le 16 de ce mois (juni 1782) elle a été 
appréhendé au village de Waterdijk territoire d’Hollande … » 

1782 17033, 162 

Desain Pieter Joseph, 19 jaar, geboren te Ledegem, bezemmaker 1778 17031, 115 

Desandois Jeanne Louise, d.v. Grégoire, gehuwd met Poiseau Joseph (zie verder als Poisson 
Joseph) met wie ze sedert 5 jaar gehuwd is, 46 à 47 jaar, ° te « Belleur au Peiche, paroisse de 
St. Sauveur à 40 lieux de Paris”, sedert 17 jaar wonend in het land van Cadzand.  Haar eerste 
man was een deserteur van bij de Franse grenadiers. 

1790 Aanwinsten 
635, 60 

Descamp Anna Theresia, d.v. Joannes, 16j, geboren te Handzame, wonend te Leffinge, 
dienstmeid 

1785 17035, 169v 

Desmaziere Ludovicus, z.v. Carolus, 24j, geboren te Adinkerke, wonend te Gistel, dienstknecht 1788 17037, 71, 
vervolg 76v 

Detant Anna Catharina, d.v. Jacobus, 30 à 31 jaar, geboren te Oostende, huisvrouw van Pattyn 
Judocus (zie verder), tot voor kort wonend te Sas-Slijkens (Bredene) en nu te Brugge 

1787 17036, 128v 



 

Dewavre Jean Baptiste, z.v. Jacques, 19 jaar, ° te Brussel, « en service du roi d’Espagne » 
(soldaat in het Spaans leger). 

1732 17016, 48v 

Dhanens Jacobus, z.v. Philippus, 37 jaar, ° te Gent, garentwijnder 1732 17016, 106 
Dhanens Joanna Livina, d.v. Francis, huisvrouw van Grimmens Pieter, 40 jaar, ° te Dint (?), 
laatst wonend te Kaprijke.  Voordien verbleef ze een tijd in het land van Cadzand als arbeidster. 

1752 17024, 81v 

Dhollander Paulus, z.v. Gillis, 25 jaar, ° te ‘Werrebrouck’ (allicht Verrebroek), voordien gegeseld 
en gebrandmerkt geweest te Watervliet.  Hij geeft zich eerst uit onder een valse identiteit, 
namelijk als Somers Joannes (z.v. Gillis, 25 jaar, ° te ‘Werrebrouck’ in het land van …, laatst 
enkele maanden gewoond hebbend te Gent, arbeider en rondtrekkend met ‘cramerie’, …). 

1740 17020, 130v 

Dhondt Judocus, z.v. Andries, 41 jaar, ° te Pittem, sedert tien jaar wonend te Ichtegem (land 
van Wijnendale).  Hij verdient de kost o.a. met het verkopen van oud linnen, appels en koeken. 

1737 17019, 119 

Dhonts (ook Dhons) Cobi, z.v. Cobi, 24 jaar, ° te Beselare, nu zonder vaste verblijfplaats, 
werkend maar ook bedelend 

1740 17020, 125 

Dhonts Adriaen, z.v. Cobi, 13 jaar, ° te Petegem bij Oudenaarde, nu zonder vaste verblijfplaats, 
te lande bedelend 

1740 17020, 125v 

Dierickx Mary, d.v. Jan, 22 jaar, ° te Aalst.  Haar moeder overleed ruim twee jaar geleden, en 
daarna trok ze naar Gent.  In een logement in Gent ontmoette ze De Rycke Joseph die 
beloofde met haar te trouwen.  Hij nam haar mee naar zijn parochie (Handzame).  Sedertdien 
gaven ze zich uit voor gehuwden, en hebben ze samen gebedeld.  Ze beviel van een (onwettig) 
kind van De Rycke.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1728 17012, 160 

Distrelle Seritane (misschien is Distrelle geen familienaam maar een tweede voornaam ?), d.v. 
Phlips, “gheboren het jaer van de stercke wynter”, ° te Diest, bedelend.  Ze kwam uit Brabant 
hierheen.  Christiaen Thomas (f° 57), Pieterssen Salemon (f° 57), … Larine (f° 57) en Distrelle 
Seritane (f° 57v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaers’ 
(vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 57v 

Dobbelaere Jan, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Merendree, voerman te Eeklo 1727 17012, 29 
Dobbelaere Marinus, z.v. Mattheeuw, 38 jaar, ° in Duitsland, werkend bij de landslieden.  Hij is 
laatst uit Frankrijk gekomen met zijn vrouw en drie kinderen, op weg zijnde naar het land van 
Cadzand om te werken, maar werd onderweg gearresteerd.  Zijn vrouw is Vander Banck Marie 
(zie verder).  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), 
al ontkent hij dit.  Hij zegt nog in Frankrijk in de gevangenis gezeten te hebben. 

1733 17017, 13v 

Dobbelaere Marinus, z.v. Mattheus, 38 jaar, ° in Duitsland, zonder vaste verblijfplaats, werkend 
bij de landslieden.  Hij kwam laatst met zijn vrouw en kinderen uit het land van Cadzand, en 
was op weg naar de kasselrij Oudenaarde, maar werd aangehouden.  Hij wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Nog maar enkele 
maanden geleden was hij hier ook al gevangen gezet met zijn vrouw.  Hij verklaart vroeger nog 
veroordeeld te zijn te Péronne in Frankrijk. 

1733 17017, 34 

Dobbels Jacob, z.v. Victor, 36 jaar, geboren en wonend te Lissewege, arbeider 1729 17013, 32 
Doelders Jacobus, z.v. Boudewyn, 18 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge, werkend bij de 
boeren 

1751 17024, 4v 

Dogghe Joanne, d.v. Joannes, 20 jaar, geboren te Westende, wonend te Oudenburg, sedert 
enkele maanden zonder vaste woonst, “ten lande gaende slunsen coopen omme de selve 
voorts te vercoopen binnen Brugghe”. 

1774 17030, 148 

Dolieslagers Pieter, z.v. Joseph, 32 jaar, geboren te Kaprijke, wonend te Sint-Laureins, doende 
boerewerk. 

1773 17030, 71v 

Donckers Augustin, z.v. Jan, 36 jaar, geboren te Zwevezele, wonend te Ichtegem “by den 
Geusenbosch”, kleine gebruiker 

1779 17031, 131 

Donderigus Pieter Joseph, z.v. Francois, 32 jaar, ° te Gent op het Spaans Kasteel onder de 
militairen, wolspinner, bij gebrek aan werk bedelend. 

1732 17016, 76 

Dorpe Joanne Therese, d.v. Francois, 25 jaar, ° te Oudenaarde, huisvrouw van Morel Glaude, 
bedelend, hierheen gekomen met haar zuster.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van 
de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat (“.. seght den naem te hebben 
maer niet den daed”).  Ze zat nog niet in een gevangenis.  Ze is 3 maanden zwanger.  [Begin 
1733 belandt ze opnieuw in de gevangenis, en geeft zich dan uit voor … Joanne Therese, d.v. 
Ghilleque, 25 jaar, ° te Duinkerke, huisvrouw van Movel Glaude …; zie f° 145] 

1732 17016, 125v 

Dorré Joannes, z.v. Franciscus, 33j, geboren te Belle (Bailleul), wonend te Maldegem, 
stalknecht 

1785 17035, 42 

Dossche Joannes, z.v. Ludovicus, 36j, geboren te Dudzele, wonend te Koolkerke, 
paardenknecht 

1782 17033, 158 

Doti Christine, d.v. Pieter Janssen, haar leeftijd niet kennend, ° in Duitsland, weduwe van 
Janssens Jan, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze kwam hierheen uit Duinkerke en 
Bergen.  Ze werd aangehouden te Oedelem met 4 andere volwassenen en 3 kinderen die ze 
niet kent.  Ze was op weg naar Den Bosch.  Ze zat al eens in de cel in Duitsland. 

1728 17012, 115 

Draech (ook Dragh) Jean Baptiste, z.v. Franchoys, 49 jaar, ° te Rome, “dit de gaigner la vie en 
vendant des medecine, principalement des herbes et des racines”.  Hij hing rond in Brabant en 
Artesië met zijn vrouw … Mary en zijn zoon Draeck Phlipe.  Hij werd aangehouden met enkele 

1724 17009, 64 



 

anderen die hij onderweg ontmoette.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Dragh Jan Baptiste (f° 
64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 
64v) en Delmon Mary Franchoyse (f° 64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Draeck Jean Philippe, z.v. Jean Baptiste, 18 jaar, ° te “Boville en France” (mogelijks Beauville).  
Zijn vader is chirurgijn.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary 
Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en 
Delmon Mary Franchoyse (f° 64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 64 

Draeghe Jean Baptiste, z.v. Jean Baptiste, 24 jaar, ° te Luik (Liège), tot voor kort wonend te 
Liège, van daar vertrokken om te gaan werken in het land van Cadzand 

1740 17020, 125 

Driessens Joseph, z.v. Geraerdt, 45 jaar, ° te Kachtem (kasselrij Ieper), sedert 3 jaar zonder 
vaste verblijfplaats, boerewerkman en wever 

1766 17027, 189v 

Druve (ook Druyve) Cornelis, z.v. Cornelis, 30 jaar, ° te Nieuwpoort, te lande werkend 1729 17013, 119 
Dryepont Pieter, z.v. Pieter, 64 jaar, ° te Lichtervelde, notaris en procureur van Zijne Majesteits 
geldmunte binnen Brugge 

1727 17011, 155 

Du Soir Francois, z.v. Joannes, 27j, geboren te Rumbeke, wonend te Roeselare, jongman, 
verkoper 

1787 17036, 173v 

Du Soir Pieter, z.v. Joannes, 29j, geboren en wonend te Roeselare, verkoper 1787 17036, 175v 

Dubois Adriaen, z.v. Nicolaes, 32 à 33 jaar, ° op de parochie ‘Regiment’ bij Cadzand (wellicht 
Retranchement), katholiek gedoopt in 1763 te Stuivekenskerke, sedert mei 1770 wonend te 
Brugge (Sint-Gillis), werekend bij landslieden 

1771 17029, 57 

Dubois Elisabeth, d.v. Pierre, weduwe van Van Graeten Jean, 30 jaar, ° te Liège (Luik), zonder 
vaste verblijfplaats. 

1764 17027, 6v 

Dubois Marie Therese, d.v. Passchier, ° te Lo in Veurne-ambacht, bedelend, 22 jaar 1732 17016, 113 
Dubois Philippe, z.v. Passchier, 34 jaar, ° te Lo, wonend te Beerst “op de Corte Keer”, smid 1735 17019, 6 
Dudo Pieter, z.v. Franciscus, 40j, geboren te “Iteinswiller in Lorreynen”, wonend te Brugge 1795 17040, 84 

Dudon Romain, z.v. Robert, 30 jaar, ° te ‘Lonsto’ (er staat nog iets moeilijk leebaar bij dat 
mogelijks betekent dat dit bij Rouen gelegen is).  Hij is een vagebond die ook in Holland 
rondhing. 

1738 17020, 10 

Dulle Pieter Joannes, z.v. Cornelis, 13 jaar, ° te Langemark, wonend te Keiem bij zijn vader, 
houtraper en soms bij zijn vader werkend 

1769 17028, 147v 

Dumerchy Laureyns, z.v. Pieter, 39 jaar, ° te Moerbeke (land van Waas), nu wonend in de Sint-
Catharinapolder te Stene, grote landbouwer 

1767 17028, 63v 

Dumont Francis, z.v. Joannes, 35j, geboren en wonend te Rozebeke (kasselrij Kortrijk), 
« lolledraeyer ofte blauwer van style ».  (nadat Dumont het slachtoffer aangevallen had, stal hij 
ook diens zak met geglazuurd aardewerk (‘galeyers’)). 

1781 17033, 10 

Dupont (Dupon) Judocus, z.v. Pieter, ° te Wakken, 33 jaar, arbeider, wonend te Koolkerke 1745 17022, 86 

Dupont Anne Marie, d.v. Jerome, 33 jaar, ° te Malmedy, zonder vaste verblijfplaats, samen met 
haar vader bedelend 

1756 17025, 138 

Dupont Antoine Joseph, z.v. Philippe, 37 jaar, ° te ‘Gomini’ (ook ‘Gominie’, vermoedelijk een 
plaats in Frankrijk of Wallonië), zonder vaste verblijfplaats, knecht 

1742 17021, 90 

Dupont Jerome, z.v. Gilles, 95 jaar, ° te Malmedy, zonder vaste verblijfplaats, samen met zijn 
dochter bedelend 

1756 17025, 136v 

Dupuis Joanne Josephe, d.v. Pierre, jongedochter, 18 jaar, ° te ‘Romingien op twee mijlen van 
Saint Omer” (misschien is de plaatsnaam misschreven en wordt Moringhem bedoeld), naaister, 
recent verbleven hebbend in het land van Cadzand 

1790 Aanwinsten 
635, 56 

Dupuis Pieter Geleyn, z.v. Pieter, 40 jaar, ° nabij Doornik in het leger, dorsend en ander 
boerenwerk doend, elke winter werkend in het land van Waas.  Bij gebrek aan werk kwam hij 
hierheen aangezien hij opving dat men arbeiders zoekt om te werken in de vaart van Oostende.  
Onderweg werd hij aangehouden met zijn vrouw Vanden Berghe Anne Marie, Sas Jan en 
Gennetin Anne Mary, met wie hij uit het Waasland was gekomen.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Dupuis Pieter Geleyn (f° 72), Vanden Berghe Anne Mary (f° 72), Sas Jan (f° 72) 
en Gennetin Anna Mary (f° 72v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 72 

Duran Paulus, z.v. Pierre, 20 jaar, « natif de prez de Marseille » (geboren in de omgeving van 
Marseille), zijn leeftijd niet kennend, te lande bedelend 

1728 17012, 157v 

Dusborgh (ook Dusbockt of Deuseboeckt) Francis Joseph, z.v. Jan Baptiste, ° te Middelburg in 
Vlaanderen, 34 jaar.  Hij woonde tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar bij zijn vader (kleermaker) 
in Middelburg in Vl.  Hij is dan met zijn ouders verhuisd naar Zedelgem, waar hij woonde tot in 
1765.  Hij verklaart gewerkt te hebben als arbeider, en ook gedurende ongeveer vier jaar als 
slachter, bakker en winkelier.  Daarna heeft hij zich in Aartrijke bevestigd waar hij ongeveer zes 
maanden heeft gewoond, en waar hij verder werkte als slachter en bakker.  Zegt dat hij dan 
weer met zijn ouders ging wonen te Zedelgem tot in 1768, waar hij verder werkte als slachter.  
Tenslotte is hij in Koekelare gaan wonen, waar hij verder werkte als slachter en arbeider.  Rond 
mei 1770 begon hij ook te werken als chirurgijn of geneesheer te lande. 

1771 17029, 65v 



 

Dutoit Joseph, z.v. Jacob, 23 jaar, geboren en wonend te Merkem, schoenmaker 1791 Aanwinsten 
635, 174 

Duval Marie Francoise, d.v. Jean Francois, 25 jaar, ° te Antwerpen, zonder vaste verblijfplaats, 
huisvrouw van Noyel Jan Baptiste, soms bedelend en soms werkend voor de kost 

1759 17026, 48 

Duvert Catherine Elisabeth, de naam van haar vader niet kennend, in de 20 jaar oud, 
huisvrouw van … Hans Stein (geen familienaam ?), werkend voor de kost, gekomen van ‘Calix’ 
(Calais) …  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat eerder al in Frankrijk vast voor het smokkelen 
(‘blauwen’) van tabak. 

1730 17015, 62v 

Duveth Guilliame, z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Klemskerke, bedelend omdat zijn ouders overleden 
zijn 

1725 17009, 162v 

Duyts Hermanus, z.v. Matheus, 20 jaar, ° te Dendermonde, als paardenknecht wonend op de 
hoeve van Pauwels Cornelis te Jabbeke 

1750 17023, 164v 

Duyts Joanne Therese, d.v. Pieter, 24 jaar, ° te Houtave, sedert mei 1771 wonend te 
Duinkerke, huivrouw van Cnysse (?) Pieter Jacobus (matroos), spinster en breister 

1771 17029, 79v 

Duytschaever Judoca, d.v. Pieter, 13 jaar, ° te Moerkerke, wonend te Assebroek bij haar 
grootmoeder … Adriaene (van wie ze de familienaam niet kent), koekenbakster.  De afgelopen 
drie maanden verbleef ze bij haar peter Vande Casteele Caerel te Moerkerke. 

1769 17028, 132 

Eecke Gillis, z.v. Michiel, 33 à 34 jaar, ° te Wulverdinghe bij Sint-Omaars (d.i. in Frans-
Vlaanderen), sedert één week wonend te Vlissegem bij Huybrecht De Mol 

1736 17019, 76 

Eeckhoud Pieter Joseph, z.v. Pieter, 27 jaar, ° te Lendelede (kasselrij Kortrijk), wonend te Sint-
Margriete ten huize van Vande Velde Lucas 

1789 Aanwinsten 
635, 25v 

Eeckman Antonius Ambrosius, z.v. Jan, ° te Gent (Sint-Pieters), 22 jaar, gehuwd met 
Germonpré Marie (d.v. Jacob bijgenaamd “Coben Den Beer”), “loopende te lande met een 
craem mercerye”, laatst gewoond hebbend te Nazareth en voordien zonder vaste verblijfplaats 

1746 17022, 135v 

Eelant (ook Heelant) Cornelis, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Lissewege, sedert enkele weken wonend 
te Ramskapelle ten huize van School Jan, voordien als paardenknecht ingewoond hebbend bij 
de weduwe Elias te Dudzele 

1740 17020, 105 

Eenoo Joannes, z.v. Joannes, 43j, geboren te Dudzele, wonend te Gistel, landsman 1788 17037, 97 

Elegeer (ook Hillegeer) Joannes, z.v. Thobias, 31 jaar, ° te Moerkerke, wonend te Sint-Kruis, 
landbouwer 

1754 17025, 51 

Elslander Francois Cornelis, z.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Oostende, kleermaker te Poperinge 1732 17016, 107 
Emerycke Cecilia, d.v. Francis, 17 jaar, geboren te Beerst, wonend te Beerst ten huize van 
Philippus Doré “aldaer door de dischmeesters als dienstmaerte besteedt synde” 

1779 17031, 160 

Emerycke Isabelle, d.v. Francis, 26 jaar, geboren en wonend te Beerst, gehuwd met Verhaeghe 
Joannes (zie hierboven), spinster.  De hierboven vermelde Cecilia Emerycke is haar zus. 

1779 17031, 167 

Engelsen Mary, d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Leiden, bedelend, hierheen gekomen 
uit Noord-Holland.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 101v.  Aenesen Christine (f° 93v), 
Isebransen Anne (f° 93v) en Engelsen Mary (f° 94) werden beschouwd als leden van enzelfde 
bense “Egyptenaeren’. 

1725 17010, 94 

Engelsen Mary, d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Leiden, bedelend.  Sedert ze hier 14 
dagen geleden vrijgelaten werd, trok ze mee met een vrouw met een “quaet been” (d.i. 
Isebrantsen Anne).  Zie f° 94.  Isenbransen Anne (f° 101), Aenesen Christine (f° 101) en 
Engelsen Mary (f° 101v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 101v 

Enghelbeen Pieter, z.v. Francois, ° te Sint-Laureins, 53 jaar, arbeider, wonend te Maldegem 1749 17023, 43 
Engheni Mary, d.v. Anthoin Jardin (is Jardin hun familienaam ?), 23 jaar, ° te Sint-
Winnoksbergen.  Ze werkte deze zomer met haar man en zus.  haar schoonbroer smokkelt in 
de winter.  Haar schoonbroer had opgevangen dat men soldaten aanwerfde in Gent, maar daar 
aangekomen bleek dit niet zo.  Bij hun terugkeer naar Frankrijk werden ze dan aangehouden in 
Oedelem.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1730 17013, 179 

Ester Pieter, z.v. Pieter, 25 jaar, geboren en wonend te Kortemark, werkend bij de boeren 1752 17024, 122v 
Everaert Michiel Benedictus, z.v. Pieter, 20 jaar, ° te Beerst, sedert kort als hofknecht inwonend 
bij Verly Joannes (landsman te Vladslo) 

1766 17028, 7v 

Everaert Michiel Benedictus, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Beerst, laatst ingewoond hebbend bij een 
landbouwer te “Vielle Eglise” (bij de stad Calais) 

1767 17028, 37 

Everaerts Victoria Rosa, d.v. Simon, ° te Gistel, wonend op de parochie van ‘Forthem’ (d.i. 
waarschijnlijk het gehucht Fortem bij Alveringem) 

1743 17021, 136v 

Eversen Ergelintje, d.v. Evert, haar leeftijd niet kennend, ° in Brabant, vrouw van Soldaet 
Guilliam.  Toen ze hier twee maanden geleden vrijgelaten werd trok ze naar Duinkerke en 
Rijssel.  Ze kwam terug nadat ze opving dat haar man overleden was.  Ze werd opgepakt met 
verschillende anderen.  Zie f° 112.   Everssen Ergelintje (f° 155), Eversen Filite (f° 155), 
Andernack Mary (f° 155v), … Mary Elisabeth (f° 155v) en … Hedde (f° 156) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 155 

Eversen Filite, d.v. Eversen, haar leeftijd noch haar geboorteplaats kennend, soms werkend en 
soms bedelend.  Afgelopen zomer (1725) verbleef ze in de omgeving van Antwerpen.  Enkele 
weken geleden kwam ze hierheen, met een groepje van 5 vrouwen, w.o. haar moeder, haar 

1725 17010, 112v 



 

twee zussen, en haar schoonzus … Elisabeth.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 155.  
Andernack Mary (f° 112), … Ergelintje (f° 112), … Mary Elisabeth (f° 112), Eversen Myten (f° 
112v) en Eversen Filite (f° 112v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Eversen Filite, d.v. Eversen, haar leeftijd noch haar geboorteplaats kennend.  Na haar vrijlating 
hier trok ze met haar moeder Audernacht en enkele andere mede-arrestanten naar Duinkerke 
en Rijssel …  Zie f° 112v.  Everssen Ergelintje (f° 155), Eversen Filite (f° 155), Andernack Mary 
(f° 155v), … Mary Elisabeth (f° 155v) en … Hedde (f° 156) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 155 

Eversen Joannes, z.v. Matthys, 40 jaar ° te “Hemden in Overyssel” (waarschijnlijk Emmen), 
bedelend.  Hij zat hier heel recent nog in de cel.  Zie f° 22.  Eversen Joannes (f° 50), Van 
Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh (f° 50v), … 
Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten 
(f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 50 

Eversen Myken, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te “Hummen in Noort 
Vrieslandt” (waarschijnlijk Emmen), ’s zomers wiedend en ’s winters bedelend.  Afgelopen 
zomer (1725) verbleef ze in het land van Brabant met verschillende mede-arrestanten, o.a. 
haar moeder, haar twee zussen, en … Mary Elisabeth die geen familielid is.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Andernack Mary (f° 112), … Ergelintje (f° 112), … Mary Elisabeth (f° 112), 
Eversen Myten (f° 112v) en Eversen Filite (f° 112v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 112v 

Everssen Joannes (misschien is Everssen geen familienaam maar het patroniem van zijn 
vader), z.v. Matthys, in de 40 jaar, ° te “Hemden in Overyssel” (waarschijnlijk Emmen), 
bedelend, gehuwd met … Anne Catharine.  Hij was op weg met enkele anderen uit Veurne-
ambacht naar Sluis, maar werd onderweg aangehouden.  Op Kerstdag 1723 zat hij hier ook al 
eens vast.  Zie f° 50.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … Joannes Baptiste 
(f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 22 

Everssen Matthys, z.v. Jacob, in de 60 jaar, “gheboren van ter Borgh ontrent Hemden in Oost 
Vriestlandt” (met ‘Hemden’ wordt waarschijnlijk Emmen bedoeld).  Hij was uit Bergen op Zoom 
op weg naar Rijssel omdat hij opgevangen had dat men daar soldaten aannam, maar werd hier 
onderweg aangehouden met zijn vrouw … Anne Mary, Worms Lenaert, diens vrouw … 
Mayken, … Fenne en nog een vrouw.  Hij was hier nog nooit gedetineerd.  Everssen Matthys 
(f° 62), … Anne Mary (f° 62), Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 62v), Geertruys 
Fenne (f° 62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 62 

Exodios Joannes, de naam van zijn vader niet kennend, 15 jaar, ° te Rotterdam, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de boeren of zo niet bedelend.  Hij kwam laatst hierheen van de 
kanten van Oudenaarde, op weg zijnde naar Holland, maar werd samen met zijn broer 
aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt dat hij nog nooit in de gevangenis zat.  Zijn broer heet 
waarschijnlijk Tack Abraham. 

1733 17017, 34v 

Face Therese (is Face haar familienaam of een tweede voornaam ?), d.v. Claes Geerissen (is 
Geerissen de familienaam ?), 29 jaar, ° te Roermond, vrouw van De Bock Gillis, bedelend met 
haar man en 3 kinderen.  Ze kwamen hierheen van de kanten van Oudenaarde.  Ze stelt dat ze 
nergens welkom zijn aangezien ze soldatenkinderen zijn.  Ze was nog nooit gedetineerd.  De 
Bock Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), Janssen Bello (f° 74v) en 
Janssen Martine (f° 75) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 74 

Faillant Marie, d.v. Lenaert, 23 jaar, ° te Brussel, te lande bedelend, voordien breister in de 
stad.  Twee jaar geleden kwam ze af van Brussel.  haar man is Pulverinage Pieter Joannes (zie 
verder). 

1735 17019, 53v 

Faillie Alexius, z.v. Jacobus, 42 jaar, geboren en wonend te Moorslede, brouwersknecht « ende 
looper voor de menschen ». 

1784 17034, 181 

Farasyn Isabelle, d.v. Carel, 23 à 24 jaar, huiisvrouw van De Vinck Lodewyck (wagenmaker en 
herbergier te Sint-Pieterskapelle), wonend te Sint-Pieterskapelle 

1730 17015, 33 

Fatton Hieronimus, z.v. Nicolaus, 46 jaar, ° in de stad Luxemburg, sedert 18 jaar wonend te 
Brugge (Sint-Salvator), bedelaar 

1767 17028, 19v 

Fattou Hieronimus, z.v. Nicolas, 47 jaar, ° te Luxemburg, sedert 18 jaar wonend te Brugge 
(Sint-Salvator), bedelaar 

1770 17029, 8v 

Faute Pieter Anthone, z.v. Adriaen, ° te ‘Grimmingen’ (Grimminge bij Geraardsbergen), zijn 
leeftijd niet kennend, arbeider, wonend te Middelburg in Zeeland.  Hij overleed in de 
gevangenis te Brugge. 

1744 17022, 31 

Feeuws Francoise, d.v. Jan, 36 jaar, huisvrouw van Ternaut Maerten, garnalenvangster 
(“gheernaert vanghster”) 

1729 17013, 31 

Ferlin Pieter, z.v. Franchoys, 24 jaar, ° te Bergen op Zoom (waar zijn vader in het garnizoen 1724 17009, 64v 



 

lag), werkend bij de boeren.  Zijn vrouw doet ‘spellewerck’ (kantklossen).  Afgelopen winter 
(1723-24) verbleef hij in de omgeving van Henegouwen.  Op weg naar de polders bij Sluis werd 
hij hier aangehouden, samen met zijn vrouw … Mary Josyne, en Delman Mary Franchoyse (die 
geen ouders heeft).  Er waren ook enkele mede-arrestanten die ze onderweg ontmoetten.  Hij 
was nog nooit gedetineerd.  Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean 
Philippe (f° 64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary Franchoyse (f° 
64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Fevey Cornelis, z.v. Louis, 21j, geboren te Pitgam (in de omgeving van Duinkerke), wonend te 
Douai, gehuwd met Boonens Isabelle, metselaar 

1788 17037, 66, 
vervolg 60v 

Fictor Pieter, z.v. Marc, 31 à 32 jaar, geboren te Langemark, sedert ruim één jaar wonend te 
Merkem, arbeider bij de boeren. 

1773 17030, 23v 

Flaeye Jan Baptiste, z.v. Jan Baptiste, 40 jaar, geboren te Roeselare, wonend te Hooglede, 
gehuwd met Bernarde Jacoba Tiberghien, wever en zwingelaar.  Hij werd al eens veroordeeld 
voor het Brugse Vrije in 1772 … 

1784 17034, 171 

Flaeye Joannes, z.v. Jan, 25 jaar, ° te Roeselare, wonend te Zande, gehuwd met Tiberghien 
Bernarde, wever en zwingelaar 

1772 17029, 111v 

Flakeel Jan, z.v. Jan, ° in Belle-ambacht, sedert 4 jaar wonend te Merkem, een hoeve uitbatend 
van ruim 31 gemeten 

1726 17011, 1 

Flammez Joannes, z.v. Matheus, 17 à 18 jaar, ° te Woumen, nu zonder vaste verblijfplaats, 
boerenwerk doende 

1741 17021, 34 

Fleury Amelie, d.v. Anthoine, 12 jaar, ° in de stad Dort (Dordrecht) in Holland, wonend te 
Cambrai (Kamerijk) bij haar moeder.  Haar schoonbroer is Derameaux Jean. 

1765 17027, 122 

Floer Pieter, z.v. Philippus, 27j, geboren en wonend te Hondschoote, schipper 1795 17040, 7 

Floris Willem, z.v. Alexander, 36 jaar, ° te Oudenaarde, halfbroer van Janssens Adriaen, “seght 
alle soorten van cruyden te vercoopen om den cost te winnen”.  Tot januari 1724 was hij 
militair.  Hij en zijn halfbroer waren op weg uit Gent naar de kermis te Sluis, maar onderweg 
werden ze aangehouden te Sint-Margriete.  Naast hen werden nog 9 anderen aangehouden die 
ze onderweg uit Gent ontmoetten.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters 
Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms 
Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken 
(f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 11 

Fockaerts Geertrude, d.v. Albert, 41 jaar, ° te ‘Assel’ (Hasselt ?  Of Assel in Nederlands 
Limburg ?), zonder vaste verblijfplaats, breister en soms bedelend 

1732 17016, 107v 

Fockenbert Francoise, d.v. Martinus, 50 jaar, ° te Boeschepe, wonend te Koekelare, spinster 1732 17016, 108 
Focquaert Francis, z.v. Pieter , 43j, jongman, geboren te Aalter, woont te Knesselare, 
boerewerkman 

1787 17036, 155v 

Four Francois, z.v. Anthoine, 29 jaar, ° te Auvergne, wonend te Grandmont, « chaudronnier de 
profession » (koperslager). 

1751 17024, 15 

Framout (ook Vramout) Jacobus, z.v. Michiel, 25j, geboren en wonend te Brugge, verkoper van 
oude kleren.  Dudo Pieter is zijn schoonvader. 

1795 17040, 85v 

Francois Beernaert, z.v. Pieter, 14j, geboren te Maldegem, wonend te Heede, koewachter 1787 17037, 9v 

Fransen Amelberga, d.v. Jacob Willemsen, 24 jaar, weduwe van Lodewyckx Joannes, ° te 
Gent.  Ze heeft steeds haar man gevolgd die soldaat was in het regiment van Holstein.  Haar 
man overleed te Bergen op Zoom.  Ze is van daaruit gekomen en heeft te lande gebedeld met 
haar twee kinderen.  Ze zat al in Utrecht in de gevangenis. 

1728 17013, 25 

Fransens Jan, z.v. Francis, 20 jaar, ° te Lembeke, soldaat in Hollandse dienst in het garnizoen 
van Philippine (in uniform aangehouden) 

1732 17016, 105v 

Frederyck Domincq Joseph, z.v. Jacque, 26 jaar, ° te Tournai (Doornik), kleermaker.  Hij kwam 
enkele maanden geleden hierheen om werk te zoeken, en verbleef o.a. in Oostende.  Hij werd 
bedelend aangehouden te Leffinge. 

1727 17011, 131 

Freston Geeraert, z.v. Robert, 40 jaar, ° ‘Roodt’ in Engeland, arbeider 1729 17013, 95 
Freston Richard, z.v. Robert, 40 jaar, ° te “Roo in Engelant”, werkend voor en met de Engelsen 
vermits hij de Vlaamse taal machtig is 

1726 17011, 62 

Futynck Jan Crispyn, z.v. Pieter, 57 à 58 jaar, ° te Vladslo, wonend te Bovekerke 1729 17013, 128 
Gaby (ook Gabie) Joseph, z.v. Jan, 22 à 23 jaar, gehuwd met Stoens Jossyne, ° te Maldegem, 
wonend te Moerkerke, arbeider 

1734 17017, 166 

Gaeremyn Marinus, bijgenaamd ‘Lacroix’, z.v. Crispyn, 65 à 66 jaar, ° te Beveren bij Roeselare, 
wonend te Brugge, “garde van stads wyn comptoir”. 

1741 17021, 43v 

Gaerlaer (ook Gierlanghe) Joren (Jooris), z.v. Jan, 24 jaar, geboren en wonend te Brugge 1750 17023, 145 
Gallens Pieternelle, d.v. Pieter, 21 jaar, ° te Duinkerke, wonend te Duinkerke, ’s winters 
spinnend en ’s zomers werkend bij de landslieden in de omgeving van Duinkerke.  Uit 
Duinkerke is ze langs Ieper, Kortrijk en Gent afgezakt naar Aardenburg in de hoop daar werk te 
vinden, maar gezien ze er geen werk vond wou ze terugkeren naar Duinkerke, maar werd 
onderweg aangehouden in de omgeving van Damme.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat nog niet in een 

1732 17016, 43 



 

gevangenis. 

Gardin Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 17 jaar, ° te Moen, met zijn ouders te Eernegem wonend, 
vlechter 

1759 17026, 63v 

Gardyn Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 23 à 24 jaar, ° te Moere, wonend te Eernegem ten huize 
van Andelle Emanuel, stoelvlechter 

1766 17027, 70 

Gauslie Marie, in de 20 jaar, sedert 3 maanden gehuwd met Esperance Guill(iam)e, voordien 
weduwe van Janssens Pieter, bij de landslieden werkend voor de kost.  Ze was op weg uit 
‘Calix’ (Calais) naar Sluis aangezien ze gehoord hadden dat men daar volk zocht, samen met 
Stein en diens vrouw, maar onderweg werden ze aangehouden te Klemskerke.  Ze wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit.  Een jaar geleden belandde ze al eens in de gevangenis te ‘Bonne’ in Duitsland 
omdat ze van haar man weggelopen was. 

1730 17015, 63v 

Gauweloose Jacobus, z.v. Thomas, 41 jaar, ° te Sint-Winnoksbergen, gehuwd met Van 
Woomen Joanne met wie hij naar zijn zeggen sedert 1720 in Oostende gewoond heeft, met 
uitzondering van een periode van 7 jaar waarin hij dienst verrichtte in het Franse leger.  Hij 
heeft ook twee reizen op zee gedaan.  Verder verdient hij de kost met werken en met het 
verkopen van bepaalde spullen. 

1735 17019, 45v 

Geeraert (verderop vermeld als Geevaert ?) Adriaen, z.v. Geeraert, 32 jaar, ° te Montfort bij 
Roermond, sedert 22 jaar wonend in diverse parochies, laatst gewoond hebbend als 
schaapherder (‘schaper’) van De Costere Pieter te Eernegem 

1731 17015, 125v 

Geeraerts Jacobus, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Antwerpen 1732 17016, 106 
Geerebaert Cornelis, z.v. Michiel, 26 jaar, ° te Uitkerke, koster te Wenduine 1739 17020, 38 
Geeren Adam (Is Geeren inderdaad een familienaam, of een tweede voornaam ?), z.v. Jacob, 
in de 50 jaar oud, ° te Gent, werkend in de polders in de omgeving van Duinkerke.  Hij kwam 
met zijn vrouw uit Cassel, om te gaan werken in Zeeland, maar werd onderweg met nog twee 
andere personen aangehouden te Kortemark.  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Hij zat in het 
verleden al meermaals in de gevangenis te Amiens. 

1731 17015, 93 

Geeris Jan, zijn vader niet kennend, 16 jaar, ° te Middelburg (vermoedelijk in Zeeland), 
stoelmaker in Zeeland.  Recent trok hij van Zeeland naar Gent waar hij zijn moeder (Endeis 
Sara) aantrof.  Vervolgens trok hij met zijn moeder, broer en zus naar Sluis, maar onderweg 
werd hij te Moerkerke aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij verbleef hier al eerder in de 
gevangenis waarop hij het land werd uitgezet. 

1732 17016, 11v 

Geerissen Rachel, d.v. Geerit, 20 jaar, ° te Den Bosch, bedelend en soms werkend.   Ze was 
op weg met haar zus Geerissen Theuneken en nog twee vrouwen die ze onderweg ontmoetten 
uit Bergen op Zoom naar “den Doel”, maar werden onderweg aangehouden.  ze was nog nooit 
gedetineerd.  Zie f° 43.  Geerissen Theunken (f° 15), Geerissen Rachel (f° 15), Isacsen Achtje 
(f° 15v) en Waelraessen Ameraelken (f° 15v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 15 

Geerissen Rachel, d.v. Vander Wal Gerit (haar familienaam is dus mogelijks Vander Wal, terwijl 
Geerissen waarschijnlijk haar patroniem is), 20 jaar, ° te Den Bosch, ’s zomers werkend met 
haar man Herwil Segher (verderop vermeld als Harewyts Segher), ’s winters kruiden 
verkopend.  Op weg naar Duinkerke werd ze aangehouden met haar man en met Jacobsen 
Cornelis.  Haar man en Jacobsen Cornelis wilden in Duinkerke in het leger gaan.  Ze zat hier 
recent ook als eens vast.  Zie f° 15.  Haerewyts Segher (f° 43), Jacobsen Cornelis (f° 43) en 
Geerissen Rachel (f° 43) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 43 

Geerissen Theunken, d.v. Geert, 30 jaar, ° te Den Bosch, bedelend en soms werkend.  Ze was 
met haar zus Geerissen Aghtje (eigenlijk Geerissen Rachel) en nog twee vrouwen van wie ze 
de naam niet kent op weg uit Bergen op Zoom naar “den Doel”, maar werd onderweg 
aangehouden te Maldegem.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Geerissen Theunken (f° 15), 
Geerissen Rachel (f° 15), Isacsen Achtje (f° 15v) en Waelraessen Ameraelken (f° 15v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 15 

Geerit Marie (is Geerit inderdaad haar familienaam, of een tweede voornaam ?), d.v. Glaudi, 
haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Gouré’ (waarschijnlijk Goeree in Zeeland), steeds gewerkt 
hebbend, hierheen gekomen uit Middelburg in Zeeland.  Ze zat naar haar zeggen nog niet in 
een gevangenis ...  Naderhand geeft ze toe dat ze gelogen heeft, dat ze hier in maart 1730 ook 
al vastzat, samen met Francis Bastian en Marie Therese Achtiens, en dat ze zich toen uitgaf 
voor Roberdine, d.v. Lahaey, enz.  (zie f° 12v) ! 

1730 17015, 53 

Geerits Jan, 16 jaar, ° te Middelburg, stoelmaker, zonder vaste verblijfplaats, “met biesen 
langhst het landt te gaen omme stoelen te vermaecken”.  Hij werkte laatst te Oostende, en was 
nu op weg naar Holland, maar werd onderweg in de omgeving van Blankenberge aangehouden 
met nog enkel anderen die hij niet kent. 

1731 17015, 175v 

Geerlaeghen (ook Geirsland) Jooren, z.v. Jan, 25 jaar, geboren en wonend te Brugge, geen 
ambacht kennend 

1750 17023, 165v 

Geernaert Joseph, z.v. Simoen, 41 jaar, ° te Maldegem, wonend op het graafschap van 1791 Aanwinsten 
635, 143 



 

Middelburg in Vlaanderen, werkman 

Geerssens Joannes, z.v. Jacob, 70 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-Salvator), nu 
spinner, vroeger boerewerkman, “genietende uyt den gemeenen armen tot dry permissie 
schellynghen ter weke, wanof hy eenen moet betaelen voor syne huysheure”, in derde huwelijk 
met Judoca Vande Voorde bij wie hij drie kinderen heeft 

1780 17032, 154 

Geertruys Fenne, d.v. Gabriel, haar leeftijd niet kennend maar tenminste 70 jaar oud, moeder 
van Worms Lenaert, ° te Hoorn in Noord-Holland, werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze 
was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 100v.  Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), 
Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en Beerensen 
Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 62v 

Geertruys Fenne, d.v. Gabriel, haar leeftijd niet kennend maar tenminste 70 jaar oud, ° te 
Hoorn, soms werkend en soms bedelend.  Ze zat hier recent al eens in de cel.  Zie f° 62v.  Van 
Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 
100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … 
Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 100v 

Geirnaert Cornelis, z.v. Pieter, 22 jaar, geboren te Moerkerke, wonend bij zijn moeder te 
Sijsele, boerewerkman 

1779 17032, 19 

Gelthof Isabelle, d.v. Laureyns, 22 jaar, geboren te Meetkerke, sedert enige tijd zonder vaste 
woonst, ongehuwd, doende boerewerk en soms bedelend 

1773 17030, 37 

Gennetin Anne Mary, de naam van haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° in het leger in de 
omgeving van Namen, vrouw van Sas Jan.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Dupuis Pieter 
Geleyn (f° 72), Vanden Berghe Anne Mary (f° 72), Sas Jan (f° 72) en Gennetin Anna Mary (f° 
72v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 72v 

Gennetin Anne Mary, de naam van haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° in het leger in de 
omgeving van Aalst, vrouw van Las (?) Jan, soms boerenwerk verrichtend en soms schooiend.  
Sedert haar laatste detentie verbleef ze in de kasselrij Ieper met Verlatie Mary Anne en Seys 
Mary.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie 
Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) 
en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 127 

Gerissen Rachel, d.v. Vander Wal Gerit, 20 jaar, ° te Den Bosch.  Sedert ze hier vrijgelaten 
werd verbleef ze in de omgeving van Gent, waar ze wat medicamenten verkocht om aan de 
kost te komen.  In de omgeving van Oost-Eeklo werd ze met verschillende anderen 
aangehouden.  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 119v), 
Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) ontmoetten elkaar op een uitvaart 
te Lembeke waar eten aan de armen uitgedeeld werd (brood, bier en erwten).  Boyer Claeys (f° 
119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Semel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en 
Kempaes Trinken (f° 119v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenenaeren’. 

1726 17010, 119 

Germansken Christina (is Germansken werkelijk haar familienaam of een patroniem ?), d.v. 
Hermans, haar leeftijd niet kennend, ° te Bethune, met haar vader (die soldaat is) wonend te 
Bethune, wasvrouw.  Recent trok ze uit Bethune naar Bergen op Zoom om haar zuster te 
bezoeken die daar woont, maar onderweg werd ze te Torhout aangehouden met nog drie 
andere vrouwen en een haar onbekende man.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1732 17016, 46 

Germonpré Jacobus Francois, z.v. Caerel, ° te Waarmaarde in de kasselrij Oudenaarde, 57 
jaar, gaande naar de markten met een kraam met uiteenlopende goederen, laatst wonend te 
Nazareth 

1746 17022, 146 

Germonpre Jacobus, z.v. Carel, 39 jaar, ° te Waarmaarde tussen Doornik en Oudenaarde, 
zonder woonst, bedelend, in de zomer soms werkend.  Hij werd 8 jaar geleden verbannen uit 
het land van Waas.  Hij wordt “in de wandelinghe” Cobe geheten.  Ongeveer 3 jaar geleden 
huwde hij met Raes Jeanno.  Hij was voordien weduwnaar van Cornelissen Elisabeth Frack (of 
is Frack haar familienaam, en Cornelissen een patroniem ?) met wie hij huwde te Hulst in 
Zeeland (waar hij op dat moment gelegerd was als militair). 

1726 
1727 

17011, 91.  
Vervolg 
17012, 44 

Germonpré Jacobus.  Zie register 17011, 91. 1727 17012, 44 
Germonpré Marie Jacoba, d.v. Jacob, 20 jaar, haar geboorteplaats niet kennend, huisvrouw 
van Eeckman (Antonius) Ambrosius (zie verder), laatst gewoond hebbend te Nazareth, gaande 
naar de omliggende markten met uiteenlopende goederen 

1746 17022, 139v 

Germonprez Francois, z.v. Joseph, 26 jaar, geboren te Gits, wonend te Ichtegem, ongehuwd, 
timmerman 

1784 17034, 127 

Germonprez Francois, z.v. Joseph, 28j, geboren te Gits, wonend te Izegem, timmerman 1786 17035, 174v 

Germonprez Joseph, 70 jaar, z.v. Joseph, geboren te Heule (bij Kortrijk), wonend te Ichtegem 1780 17032, 110 

Germus Jan, z.v. Jan, 26 à 27 jaar, geboren te “Kerckom onder het land van Luyck” 
(waarschijnlijk Kerkom in Vlaams-Brabant), wonend te Koolskamp, smid 

1789 17037, 162v 

Gesteyn Lodewyck, z.v. Benedictus, 25 jaar, ° te Torhout, wonend te Torhout, arbeider 1766 17027, 166 

Ghauloos Matthias, z.v. Jan, 60 jaar, ° te Brugge (Sint-Gillis), wonend te Sint-Pieterskapelle te 
huize van De Bruyn Joannes waar hij zich al 13 jaar bezighoudt met schoenen lappen. 

1734 17017, 145v 



 

Ghekiere (ook Gyquire) Joannes Baptiste, z.v. Joos, 41 jaar, ° te Poeke, wonend te Ardooie, 
burgemeester van de heerlijkheid van Moorselede in Ardooie (die eigendom is van de graaf van 
Moen), landbouwer 

1752 17024, 76 

Gheleyns Jacob, z.v. Jan, 36 jaar, landsman, wonend te Jabbeke 1729 17013, 164 
Gheyssens Thomas, z.v. Gillis, 24 à 25 jaar, ° te Vlissegem, arbeider wonend te Wenduine 
nabij de duinen, gebruiker van ruim 22 gemeten 

1739 17020, 40 

Ghofdonck Frederyck, z.v. Frederyck, 30 jaar, ° te Parijs onder de militairen.  Hij was met zijn 
vrouw en 3 kinderen uit Rijssel op weg naar de polders om er te werken bij de landslieden, 
maar werd onderweg met nog 3 andere personen aangehouden te Oedelem.  Hij wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit.  Twee jaar geleden zat hij al eens in Marseille in de gevangenis wegen smokkelen 
van tabak en brandewijn.  Ook in een andere Franse stad belandde hij in de gevangenis om 
dezelfde reden. 

1733 17016, 143v 

Ghyselen Eugenius, z.v. Godefridus, 19 ½ jaar, ° te Zuidschote.  Hij woonde laatst gedurende 6 
jaar als paardenknecht bij zijn tante te Avekapelle. 

1755 17025, 109 

Ghyselen Joannes, z.v. Joannes, 29j, geboren en wonend te Woumen, paardenknecht bij zijn 
vader 

1784 17035, 11 

Ghysens Joannes, z.v. Joos, in de 30 jaar oud, ° te Beveren (waarschijnlijk Beveren-
Roeselare), wonend te Roeselare, soms te lande bedelend 

1730 17015, 43v 

Gilbare Jean Baptiste, z.v. Franchoys, 24 jaar, ° te Brussel, “garcon tailleur” 
(kleermakersknecht), laatst gewerkt hebbend te “Chambery en Savoye” (Chambéry in 
Frankrijk).  Gearresteerd terwijl hij op weg was naar het land van Cadzand. 

1724 17009, 10 

Gillebert Joannes, z.v. Albert, 27 à 28 jaar, ° te Voormezele (kasselrij Ieper), sedert kort 
wonend te Vladslo, “visch ende grenade cutser” 

1772 17029, 140 

Gilles Pierre, z.v. Henry, 37 jaar, ° te « Isont de Loup » in het land van Luik (« pays de Liège »), 
sedert zes jaar met zijn vrouw en drie kinderen te Beernem wonend, wagenmaker 

1759 17026, 62v 

Glorie Ignaes, z.v. Joannes, 28 jaar, ° te Leke, wonend te Ramskapelle in Veurne-ambacht 1749 17023, 84 
Goegebeur Joannes, z.v. Joannes, 29 jaar, ° te Brugge (Sint-Salvator), sedert 2 jaar wonend te 
Zarren, kleermaker 

1766 17027, 156 

Goemaere Catharine, d.v. Gillis, 24 jaar, ° te Lichtervelde.  Ze bedelde met haar zus die 
‘onnoosel’ is. 

1725 17010, 99 

Goethaels Jacques, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Wingene, zonder vaste verblijfplaats, aangehouden te 
Wingene terwijl hij bedelde 

1741 17020, 171 

Goethals Jacob, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Wingene, wonend te Ruddervoorde “in het ovenbeur van 
Jan Bap(tis)te Seruys”, arbeider bij de boeren 

1740 17020, 149 

Goethals Jan, z.v. Jan, 32 jaar, ° te Zomergem, allerlei boerenwerk doend.  Hij werkte 6 jaar 
lang in de polders en in het land van Cadzand. 

1725 17009, 155 

Goethals Joannes, z.v. Adriaen, 42 jaar, ° te Sint-Kruis bij Brugge, wonend te Sint-Kruis bij 
Brugge, landbouwer 

1758 17026, 34 

Goethals Pieter, z.v. Jan, 35 à 37 jaar, geboren te Aarsele, wonend te Beernem, zwingelaar 1791 17038, 106v 

Gooris Cobus, z.v. Pier, 16 jaar, zijn geboorteplaats niet kennend, bedelend met zijn ouders 
(Goorissen Pieter en Beernaerts Mayken), en met hen gevangen genomen te Sint-Laureins.  
Hij was nog nooit gedetineerd. 

1730 17013, 182 

Gooris Hendryck, z.v. Bastiaen, 30 jaar, ° te Mechelen, schoenmaker, vanuit ‘Roomen’ (Rome 
in Italië ?) was hij op weg naar Brugge maar werd onderweg aangehouden te Maldegem. 

1732 17016, 105v 

Goorissen Marie, d.v. Pieter, 18 jaar, ° te Antwerpen, soms werkend en soms met haar ouders 
(zie boven) bedelend.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1730 17013, 181 

Goorissen Pieter, z.v. Jan, 50 jaar, ° te ’s-Hertogenbosch, ’s zomers werkend bij de landslieden 
en ’s winters bij gebrek aan werk met zijn familie bedelend.  Hij was met zijn vrouw en 5 
kinderen uit Bergen op Zoom onderweg naar Zeeland (via Sluis), maar onderweg werden ze 
aangehouden te Sint-Laureins.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

1730 17013, 180 

Goossens Pieter Vincentius, z.v. Charles, 37 jaar, ° te Eeklo, wonend te Eeklo, schoenmaker 1753 17025, 6v 
Govaerts (ook Gevaerts) Jean, z.v. Andries, 42 jaar, ° te Mechelen, “gaende lancxt den lande 
om hoeden te wasschen” 

1746 17022, 124 

Govaerts Jean, z.v. Andries, 44 à 45 jaar, ° te Mechelen, zonder vaste verblijfplaats, bedelaar 
“als gheen ambacht kennende”, gehuwd met Maertens Marie Anne (zie verder).  Hij woonde 
laatst een korte tijd ten huize van Blomme Cornelis te Woumen. 

1749 17023, 37 

Graduel Joannes Jacobus, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Diksmuide, met de paarden werkend en 
dorsend in het land van Cadzand.  Hij is gehuwd met Lafort Pietenelle (zie verder). 

1736 17019, 67 

Graetwol Joannes Jacobus, z.v. Jacobus, zijn leeftijd niet kennend, ° te Diksmuide, komend 
van bij zijn tante te Mons … 

1732 17016, 105v 

Graffé Barbel, d.v. Pierre, 19 jaar, ° te “Gromminghe à deux lieux d’Ath”, soldatenkind, zonder 
vaste verblijfplaats, bedelend 

1732 17016, 108 

Grammens Pieternelle, d.v. Mathys, huisvrouw van Bleyaert Pieter, 49 jaar, geboren en 
wonend te Maldegem, spinster 

1750 17023, 140v 

Grandeur de la Fontaine Marie Claire (is Grandeur de la Fointaine werkelijk een familienaam ?), 1731 17015, 91v 



 

d.v. de la Grandeur de la Fontaine, haar leeftijd niet kennend, ° te « Saint Thomas près de 
Baupaume », huisvrouw van … Fleurdonde, spinster.  Ze was met haar man uit Duinkerke op 
weg opdat haar man in het leger zou kunnen gaan, maar onderweg werden ze aangehouden te 
Kortemark met nog twee andere personen.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende 
van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze werd al eens gegeseld 
en gebrandmerkt te Marle nabij Amiens. 

Gretje Van Willenborgh, d.v. Willem, haar leeftijd niet kennend, ° in de meierij van Den Bosch 
(omgeving van ’s Hertogenbosch).  Sedert enkele dagen geleden trok ze met nog twee andere 
vrouwen uit Rijssel naar het land van Cadzand, maar onderweg werd ze aangehouden te 
Torhout.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze was eerder al gedetineerd in Frankrijk samen met haar 
kinderen, en bij haar vrijlating moesten haar kinderen daar blijven; een tijdje later keerde ze 
terug om haar kinderen op te halen en belandde zo opnieuw in die gevangenis … 

1732 17016, 45 

Grimmens Pieter, z.v. Louis, 30 jaar, geboren en actueel wonend te Kaprijke.  Voordien 
verbleef hij een tijd in het land van Cadzand waar hij werkte voor de boeren. 

1752 17024, 79 

Grosset Bartholomeus, z.v. Thadeus, 16 jaar, ° in de ongeving van Milaan.  Craecke, 
Tambourne, Losse, Jette en Grosset kwamen uit Duitsland hierheen om de kost te verdienen 
als tingieters. 

1729 17013, 130 

Gruyaert Joannes, z.v. Pieter, 33j, geboren en wonend te Ardooie, gehuwd maar nu 
gescheiden, boerewerkman 

1792 17039, 25, 
vervolg 39 

Grysenbaert Olivier, de naam van zijn vader niet kennend, 49 jaar, ° in het leger, werkend bij de 
landslieden.  Hij trok uit Duinkerke naar Oudenaarde, maar werd onderweg nabij Diksmuide 
aangehouden met zijn vrouw en nog twee anderen.  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  12 à 13 jaar geleden 
zat hij al eens gevangen te ‘Cardouz’ in Frankrijk wegens tabassmokkel. 

1733 17016, 138v 

Gryspeert Andries, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Heule (Roede van Menen), wonend te Leke, 
vleeshouwer 

1770 17029, 23 

Guilain Francois, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Gits, wonend te Lichtervelde bij zijn vader (die bode 
van Lichtervelde op Gent is). 

1772 17029, 83v 

Guise Jean Francois, z.v. Jean Pierre, 42 jaar, ° te « Gausseni près de Charleroi » (misschien 
Gossélies in Belgisch Henegouwen), wonend te ‘Beelou’. 

1753 17025, 7 

Gunst Elisabeth, d.v. Paulus, jongedochter, 27 jaar, ° te ‘Houliebergh’ in Brabant (misschien 
Huldenberg in Vlaams-Brabant), als dienstmeid wonend ten huize van de baljuw Claeys te 
Oedelem.  Deze Claeys is gehuwd maar leeft gescheiden van zijn vrouw.  Enkele weken 
geleden beviel Gunst E. van een onwettig kind van haar meester Claeys.  Ze probeerde het 
kind te vondeling te leggen … 

1733 17017, 21 

Guyse (ook Gys, Ghiste) Jacob, z.v. Hendryck, 46 jaar, ° in de parochie Lottem in Gelderland 
(d.i. in Nederlands Limburg), wonend te Westkapelle, arbeider 

1751 17024, 31v 

Hacquaert Henrius, z.v. Cornelis, 35 jaar, ° te Maldegem, berijder van Camerlincx-ambacht, 
wonend te Leffinge 

1739 17020, 86 

Haegelaer Jean Francois, z.v. Francois, 40 jaar, ° te Antwerpen, wonend te Duinkerke 1746 17022, 123v 

Haelewyck Francois, z.v. Carel, 26 à 27 jaar, ° te Moere, laatst gewoond hebbend bij zijn zus 
(echtgenote van Sanders Joannes) te Oudenburg, boerenwerk doende 

1772 17029, 120v 

Haemers Joannes Ambrosius, z.v. Ambrosius, 27j, geboren en wonend te Leffinge, gehuwd 
met De Graet Theresia (weduwe van Willaert Baltazar), voordien weduwnaar van 
Scheemaekers Anna Marie 

1786 17036, 68 

Haen Stinden (misschien is Haen geen familienaam, maar een tweede voornaam of zo ?), z.v. 
Haen Stinden (of Stinden Haen), 30 jaar, ° te ‘Calix’ (Calais), smokkelaar (“gaende met de 
contrebande”).  Uit ‘Calix’ was hij op weg naar Sluis “om aldaer den dienst te aenveerden” met 
zijn vrouw en met Esperance Guilliaeme (of Guilliaeme Esperance) en diens vrouw.  
Onderweg, te Klemskerke, werden ze aangehouden met nog een man en een vrouw.  Hij wordt 
ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit.  Hij zat voordien al in Frankrijk in de gevangenis. 

1730 17015, 61v 

Haes Jan, z.v. Anthone, 33 à 34 jaar, ° te “Lobbrick ontrent Vendloo” (Lobberich in Duitsland, 
niet ver van het Nederlandse Venlo), laats als schaper (schaapherder) ingewoond hebbend op 
de hoeve van Vermeulen Jacob te Uitkerke.  Voordien woonde hij in bij de sluismeester Dhoet 
te Lissewege en bij Vermeersch Guilliaeme te Middelkerke. 

1734 17017, 124 

Hagemans Lieven, z.v. Lieven, 16 jaar, ° te Zierikzee, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend met zijn moeder en 2 kinderen.  Afgelopen zomer (1725) werkte hij in het land van 
Cadzand.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Van Overberghe Pieter (f° 132), Janssen Joanne (f° 
132), Hagemans Lieven (f° 132v) en Urbanessen Vyfverken (f° 132v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 132v 

Halewyck Constantinus, z.v. Alexander, 21 jaar, ° te Izegem, wonend te Maldegem bij zijn 
vader (herbergier te Maldegem) 

1790 Aanwinsten 
635, 152 

Halewyn Carel, z.v. Pieter, 21j, jongman, geboren te Sint-Pieterskapelle, wonend te Stene, 
schoenmaker 

1787 17036, 168 



 

Halvoet Joanne, d.v. Joseph, 47 jaar, ° te Pittem, nu zonder vaste verblijfplaats, laatst gewoond 
hebbend op de hoeve van Waegebeke Joseph te Lissewege. 

1749 17023, 64 

Hamerlinck (ook Amerlinck) Carel, z.v. Urbanus, 46 jaar, ° te Koekelare, wonend te Bredene, 
werkend bij de boeren en ook werkend voor de provincie aan het zeewerk 

1752 17024, 119v 

Handel Roelandt, z.v. Frans, 31 jaar, timmerman te Eernegem 1729 17013, 114 
Hansen Paul, z.v. Francois, 20j, geboren te Starbshauwen (Denemarken), kleermaker, wonend 
te Leffinge 

1786 17036, 14 

Harewyts Segher, z.v. Joos, 22 jaar, ° te Den Haag, boerenwerk doend, gehuwd met Geerissen 
Rachel.  Hij werkte deze zomer (1725) in het land van Cadzand, en wou nu terugkeren met 
Jacobs Cornelis (met wie hij daar een tijdje samenwerkte) naar Duinkerke, maar onderweg 
werden ze aangehouden.  Verderop wordt hij ook vermeld als “Terwil Segher” en “Herwil 
Segher”.  Haerewyts Segher (f° 43), Jacobsen Cornelis (f° 43) en Geerissen Rachel (f° 43) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 43 

Harmissen Bello, d.v. Harmissen, 24 jaar, ° te Hoorn.  Harmissen Elisabeth en (Vlieghe) 
Philippe Joos (of Joseph Philippe) zijn haar moeder en stiefvader.  Haar man heet Gegaer 
Parelis; hij vaart op Groenland.  Ze zegt dat ze met haar moeder en stiefvader “met pacxkens 
ende cruyden gaet”.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo 
Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 
82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en 
Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 82 

Harmissen Elisabeth, d.v. Jan Beeresen (Beeresen is waarschijnlijk een patroniem van de 
vader, 60 jaar, ° te “Groeninghe in Oost Vrieslant” (Groningen), vrouw van Vlieghe Joos 
Philippe (soldaat te Sint-Omaars), “seght dat sy met salve ende olie gaet by de boeren”.  
Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen 
Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 
82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 81v 

Haumond Joanens Noë, z.v. Joannes Baptiste, 15j, geboren en wonend te Wervik, “leerende 
schoenmaeken voor den cost” 

1781 17033, 88 

Haumond Joannes Baptiste, z.v. Joannes Baptiste, 43j, geboren en wonend te Wervik, 
kwakzalver (hij wordt ook Dumon Jean Baptiste genoemd) 

1781 17033, 81, 
vervolg 89 

Heeman Marie Joseph, d.v. Jan, 26 jaar, ° in Frankrijk, huisvrouw van Coene Baptiste (soldaat), 
bedelend te lande.  Ze trok met haar broertje uit Gent naar het land van Cadzand om er deze 
zomer te snijden, maar onderweg werden ze aangehouden.  Een tijd geleden werd ze in 
Frankrijk gebrandmerkt wegens smokkelen van tabak. 

1731 17015, 114v 

Heex Francois, z.v. Mauritius, 44 jaar, ° te Mannekensvere, wonend te Slijpe, landsman 1790 Aanwinsten 
635, 106v 

Heindricks Aldegonde Barbel, d.v. Heindrick, in de 30 jaar, ° te Maastricht, huisvrouw van 
Janssens Phelipe, werkend bij de landslieden.  In juni 1731 werd ze hier al eens verbannen met 
haar man ...  Zie f° 121. 

1731 17015, 173v 

Heindrickx Aldegonde Barbel (is Heindrickx haar familienaam of een patroniem ?), d.v. 
Heindrickx, in de 30 jaar, ° te Maastricht, huisvrouw van … Phelipe Janssens (geen 
familienaam ?), werkend bij de landslieden in het koren en in het vlas.  Ze trok met haar man uit 
Duinkerke naar het land van Cadzand om er te gaan snijden, maar langs het strand werden ze 
aangehouden te Oostende.  Toen ze nog jong was werd ze gebrandmerkt te ‘Baume’. 

1731 17015, 121 

Hemschoote Isabelle, d.v. Pieter, 40 jaar, geboren te Knokke, wonend te Lissewege, weduwe 
van Pieter Dumoulin, voordien weduwe van Jacob Strubbe, heeft 4 kinderen.   

1780 17032, 92v 

Henderyckx Vitalis Josephus, z.v. Joseph, 30 jaar, ° te Koekelare, als paardenknecht 
ingewoond hebbend bij wijlen Vermeire Joannes te Westkapelle 

1769 17028, 131 

Hendrickssen Pieternelle, d.v. Hendrick, huisvrouw van Coninck Michiel, ° te Frankfurt, kruiden 
aan apothekers verkopend.  Ze was met haar man uit Duinkerke op weg naar ‘Berguen’ 
(waarschijnlijk Bergen op Zoom) of Breda, maar werd onderweg aangehouden te Klemskerke.  
Ze zat eerder al gevangen te Frankfurt. 

1730 17015, 63 

Hendrickx Anthone, z.v. Hendrick Anthonissen, 30 jaar, ° te “Meerle twee uren boven 
Hooghstraete” (ook vermeld als “Meerle in Brabant”), sedert 1723 gevaren hebbend naar de 
West-Indiën en naar Portugal.  Recent hierheen gekomen uit Middelburg. 

1728 17012, 170 

Hendricx Jan, z.v. Christiaen Laureyns, 72 jaar, ° “Holstrogh in Munsterland”, soms werkend en 
soms bedelend, sedert kort weduwnaar van Pieters Agnes.  Een jaar geleden zat hij hier ook al 
eens in de cel.  Hendricx Jan (f° 118), … Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), Tillemon 
Bernardus (f° 118v) en … Josephe Franchoyse (f° 118v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 118 

Hendricx Janneken (Hendricx is waarschijnlijk een patroniem), d.v. Willemsen Hendrick, 23 
jaar, vrouw van Oseas Valentyn (of Valentyn Oseas), ° in de omgeving van Amsterdam, “seght 
dat sy met cleene goederen in de stadt te vercoopen gegaen heeft, ende alsnu met cruyden 
meynende weder te keeren naer Hollant”.  Ze was nog niet gedetineerd.  Zie f° 88.  Wollaert 
Jan (f° 58), Janssens Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … 

1724 17009, 58v 



 

Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hendricxen Joanne, d.v. Janssens Willem, ° in het dorp ‘Reyp’ (De Rijp) in Noord-Holland, 
vrouw van Valentyn Oseas.  Ze zat hier recent al eens in de cel.  Zie f° 58v.  Janssen Enghel 
Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen Joanne (f° 88) 
en Janssen Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 88 

Hendricxsen Grietken, d.v. Abraham, in de 70 jaar, ° te “Swol in Overyssel” (Zwolle), ’s winters 
spinnend en ’s zomers wiedens.  Ze was nu op weg uit Menen, via Gent, naar Holland, met 
haar schoondochters Worms Truycken en Jacobssen Maeyken, maar onderweg werden ze 
aangehouden te Sint-Margriete.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters 
Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms 
Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken 
(f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 13 

Hendrixen Cornelie, haar vader niet gekend hebbend, 20 jaar, ° te Cassel, huisvrouw van … 
Hendrick, ’s zomers werkend in de polder van Kallo en ’s winters bedelend.  Ze kwam met 
enkele anderen hierheen uit het land van Cadzand.  Ze zat hier al eens gevangen in augustus 
1727 met haar zus en werd toen het land uitgezet.  Ze heeft een kind van amper drie weken.  
Zie f° 17. 

1728 17012, 114 

Hendryck Francois (of is Hendryck zijn tweede voornaam, of een patroniem ?), z.v. Hendryck, 
zijn leeftijd niet kenend, ° in Duitsland, werkend voor de boeren, nu bedelend.  Afgelopen zomer 
(1724) verbleef hij in Duinkerke waar hij hielp stoelen maken en leerde weven.  Hij was hier al 
eens gedetineerd met zijn moeder … Alentine.  Hendryck Francois (f° 133), Cornelissen Caitie 
(f° 133) en Janssen Brigitta (f° 133) werden behandeld als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 133 

Hendrycksen Florensima, d.v. Hendryck Florensima (is Florensima een familienaam ?), 23 jaar, 
huisvrouw van Vande Straeten Pieter, ° te ‘Macon’ (wellicht Mâcon) in Frankrijk, recent 
hierheen gekomen vanuit Rijssel (Lille) en aangehouden te Beveren.  Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart dat 
ze 2 jaar geleden in de gevangenis belandde te Dijon. 

1733 17017, 31 

Hendryckx Joannes, z.v. Niclaeys, 39 jaar, geboren en wonend te Klerken (ondertekent met 
‘Hindryckx’) 

1750 17023, 131 

Hendrycx Carolus, z.v. Philippus, 30j, geboren en wonend te Koekelare, boerewerkman 1785 17035, 111 

Hennico (ook Haniceau) Louis, z.v. Pierre, 36 jaar, ° te “Ousoms (of Ousois) pais d’Artois”, 
soms werkend en soms bedelend, sedert 10 maanden wonend te Brugge “au Petit Fagot” met 
zijn vrouw en kinderen.  Hij verblijft sedert 3 jaar in dit land, en werkte een tijdje als 
graandorser.  In 1724 werd hij al eens door het gerecht van de stad Brugge voor 4 jaar 
verbannen uit Vlaanderen … 

1727 17011, 165 

Hermes Jaecques (misschien is Hermes geen familienaam, maar zijn tweede voornaam ?), z.v. 
Jaecques, 20 jaar, ° te Liège (Luik), bedelend, gehuwd met … Mary Elisabeth.  Hij was met zijn 
vrouw en met Bosman Fleurman op weg naar Cassel en Duinkerke, maar werd hier onderweg 
aangehouden …  Hij was hier al eerder gedetineerd.  Hermes Jaecques (f° 6), Janssen Mary 
Elisabeth (f° 6) en Bosman Fleurman (f° 6v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (d.i. vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 6 

Hermis Vincent, z.v. Denis, 25 jaar, ° te Zwevezele, wonend te Zwevezele bij De Hille, 
voddenkoopman 

1766 17028, 18 

Herny Magdalena, d.v. Joannes, huisvrouw van Beems (Bem) Frederick, ° te ‘Eneben’ (?), 35 
jaar, wonend te Brugge, spinster 

1756 17025, 145 

Herrebout Cornelis, z.v. Carel, 24 jaar, ° te Sint-Kruis, wonend bij zijn moeder te Sint-Kruis 1754 17025, 53 
Herrebout Joannes, z.v. Carel, 31 jaar, ° te Sint-Kruis, wonend te Sint-Kruis, landbouwer 1754 17025, 52 
Herreweghe Jan, z.v. Jan, 52 jaar, geboren te Brugge (Sint-Gillis), wonend te Damme, 
landbouwer. 

1784 17034, 132 

Hertog Jacobs … (handelaar) 1783 17034, 2v 

Hervieux Denys, z.v. Jean, 28 jaar, ° te “Bois de Britulle” in Normandië, gehuwd met Jacob 
Marie Helene, zonder vaste verblijfplaats, deserteur sedert 7 jaar. 

1764 17027, 8 

Hessenbrouck Marie, d.v. Joannes, 15 à 16 jaar, ° te Leke.  Van mei 1769 tot 23 juli 1769 
woonde ze als dienstmeid in bij De Vos Joannes (landsman te Wilskerke).  Op 23 juli 1769 
verliet ze deze dienst, en logeerde vanaf dan bij Hamers Pieter te Wilskerke. 

1769 17028, 149 

Heuvelman Reynier, z.v. Pieter, 42 jaar, ° te “Thooren uyt Spaens Ghelderlant” (waarschijnlijk 
Thorn in Nederlands Limburg), herbergier en beenhouwer wonend te Knokke “in het Calf” 

1737 17019, 115v 

Heynart Mary, d.v. Pieter, 30 jaar, ° te Sint-Omaars (Saint Omer), afgelopen zomer gewerkt 
hebbend in de omgeving van Grevelingen en Sint-Winnoksbergen, gehuwd met Van Baecke 
Pieter.  Ze kwam recent hierheen met haar man via Doornik.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Van Baecke Pieter (f° 116v) en Heynaert Mary (f° 116v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 116v 

Heyne Joannes, z.v. Hendrik, 22j, geboren in het graafschap Hornes nabij Roermond, net als 1781 17033, 65v 



 

Joannes Caelders (zie boven) wonend in het huis van de weduwe van Antone Serrus te 
Mariakerke, schaper 

Himmesoete Adriaen, z.v. Matheus, 75 jaar, ° te Sint-Laureins, wonend te Sint-Laureins op de 
wijk “De Commer”, werkman 

1741 17021, 52 

Hoemaker Francois, z.v. Paulus, 42j, geboren en wonend te Lissewege, timmerman 1795 17040, 11 

Hoet (D’Hoedt) Marie Catherine, d.v. Cornelis, 60 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te 
Lichtervelde, huisvrouw van De Meyer Joannes, spinster en naaister 

1765 17027, 130 

Hoet Antone, z.v. Pieter, 36 jaar, geboren en wonend te Gits, “paarden- en koeienmeester” 
(veearts) 

1790 Aanwinsten 
635, 108 

Hoevaere Pieter Joannes, z.v. Melchior, 28 jaar, ° te Hooglede, wonend te Langemark waar hij 
een hoeve van 50 gemeten uitbaat 

1738 17020, 34v 

Hollebeke Amandus, z.v. Pieter, 17 jaar, geboren te Oostrozebeke, de landslieden dienend 
voor de kost. 

1774 17030, 136 

Hollebeke Ferdinande, z.v. Pieter, 13 jaar, geboren te Oostrozebeke, twee jaar geleden is hij 
weggegaan bij zijn moeder en stiefvader Pieter Brulez te Ardooie en sedertdien loopt hij te 
lande, soms alleen en soms vergezeld van zijn broer Joannes Hollebeke.  Hij werkt helemaal 
niet maar bedelt voor de kost. 

1774 17030, 130 

Hollebeke Jan, z.v. Pieter, 16 jaar, geboren te Oostrozebeke, soms verblijvend bij zijn kozijn 
Joseph Calle te Tielt (Calle is metsersknaap) maar meestal te lande lopend en bedelend voor 
de kost.  Twee jaar geleden is hij weggegaan bij zijn moeder en stiefvader Pieter Brulez te 
Ardooie. 

1774 17030, 133 

Hollebeke Joannes, z.v. Huybrecht, 44 jaar, ° te Tielt, wonend te Tielt met zijn huisvrouw en vijf 
kinderen, arbeider en wever.  Hij heeft laatst enkele weken gewied op de hoeve van Leersnyder 
Francois te Zuienkerke. 

1740 17020, 144 

Hollebeke Joannes, z.v. Pieter, 47j, geboren te Rozebeke (kasselrijk Kortrijk), wonend te 
Torhout, boerewerkman 

1783 17034, 14v 

Hollebeke Marie, d.v. Huybrecht, 49 jaar, geboren en wonend te Tielt, werkvrouw.  Ze heeft 
laatst enkele weken gewerkt op de hoeve van Leersnyder Francois te Zuienkerke. 

1740 17020, 144 

Hoorebeke Carel Joannes, z.v. Francis, 27 jaar, ° te Zwijnaarde, wonend op de hoeve van 
Blomme Hipolitus te Sint-Margriete, zwingelaar. 

1764 17027, 2v 

Hoorelbeke Augustin, z.v. Pieter, 56 jaar, geboren te Izegem, sedert kort wonend te Ruiselede, 
werkend in de polders 

1773 17030, 43v 

Hoorens Anthone, ongeveer 40 jaar, zelfmoordenaar.  Op 25 februari 1743 heeft hij zichzelf 
opgehangen op de zolder van zijn huis te Gistel. 

1743 17021, 159v 

Hoorens Marie Catharine, d.v. Hendryck, 26 jaar, ° te Mechelen, te lande bedelend. 1732 17016, 76 
Hoornaert Joanne, d.v. Thomaes, 23 jaar, ° te Zande, als dienstmeid inwonend  bij Denys 
Joannes (landbouwer) te Leffinge 

1757 17025, 153v 

Hoornaert Thomaes, z.v. Jan, 53 jaar, ° te Duinkerke, wonend te Zande, soms werkend en 
soms bedelend voor de kost 

1750 17023, 171 

Hoppe Pieter, z.v. Rogier, 30 jaar, geboren te Roeselare, wonend te Westkerke, zwingelaar 1779 17031, 156 

Horn Christiaen, z.v. Christiaen, 41 jaar, ° in de stad Berlijn, wonend in de stad Vlissingen, 
kleermaker 

1761 17026, 112 

Hoste Placidus, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Beveren, wonend te Beveren, herbergier en ‘cantinier’. 1762 17026, 148 

Houthooft (ook Houttenhooft) Joannes, z.v. Carel, 41 jaar, geboren te Ardooie, wonend te 
Zedelgem, boerewerkman 

1779 17032, 8v 

Houtsaegers Barbara, d.v. Willem, 20 jaar, wonend te Middelkerke ten huize van Wynendale 
Benedictus 

1733 17016, 147v 

Houtsaegher Philippus, z.v. Jacob, 16 jaar, geboren te Klemskerke, wonend te Klemskerke ten 
huize van Pieter Vanden Driessche 

1780 17032, 116 

Hoveling Benedictus (maar mogelijks is Hoveling geen familienaam maar zijn tweede voornaam 
?), z.v. Calier, 12 jaar, ° te Oudenaarde, boerenwerk verrichtend, afgelopen zomer (1733) 
gewerkt hebbend in het kwartier van Oudenaarde.  Hij is onlangs met zijn vader en moeder uit 
de streek van Oudenaarde hierheen gekomen.  Hij was niet eerder gedetineerd. 

1734 17017, 105 

Hubreght Francois, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Sint-Andries, laatst als melkvoerder gewerkt 
hebbend ten huize van de hoofdman van Sint-Andries.  Daarna heeft hij als schoenmaker 
gewerkt te Westkapelle, meer bepaald “in den Nagtegael” en in het Fort Sint-Donaas. 

1790 Aanwinsten 
635, 92v 

Hughe Francisca, d.v. Philippe, 23j, huisvrouw van Tilleman Philippe (boerewerkman), geboren 
te Damme, wonend te Lapscheure 

1791 17038, 91 

Huslhoff Pieter, z.v. Wessel, 45 jaar, ° te Brussel, zonder vaste verblijfplaats, “seght als 
ghestropieert synde aen synen aerem ghenoodtsaeckt te wesen den cost te vraeghen”.  Hij 
zegt in de steden te bedelen, en te lande te gaan met “conninck briefkens, cruyskens, rynckens 
ende andere cleyn goedt om te vercoopen” …  Recent kwam hij met zijn vrouw uit Duitsland, op 
weg zijnde naar Oostende om er te bedelen. 

1733 17017, 58 

Huyghe Joannes, z.v. Pieter, 39j, geboren te Koekelare, wonend te Dudzele, weduwnaar, 
pikker en arbeider 

1785 17035, 102v 

Huypens (ook Hippens) Jacobus, z.v. Joannes, 59 jaar, ° te Kaprijke, wonend op het gehucht 1790 Aanwinsten 



 

De Bentille, boerenwerkman 635, 114v 
Huyslé Frederycq, z.v. Francois, 26 jaar, ° te Calais.  Hij reisde een tijdje op zee. 1725 17009, 169 

Huysseune Joannes, z.v. Joannes, 29j, geboren te Westende, wonend te Middelkerke, 
hovenier 

1781 17033, 19 

Igodt Joseph, z.v. Joannes, ° te Zarren, 42 jaar, herbergier wonend te Klerken in zijn herberg 
“De Drye Conyngen”. 

1769 17028, 158 

Indevuyst Marie, d.v. Guilliame, in de 40 jaar, ° te Gits, weduwe van De Clercq Joos, wonend te 
Lichtervelde 

1728 17012, 68v 

Ingelbert Stanislaus, z.v. Thomas, 23 jaar ; ° te Sint-Laureins, sedert vele jaren zonder vaste 
verblijfplaats.  Aanvankelijk gaf hij zich valselijk uit als Copjans Pieter. 

1764 17027, 83v 

Ingelram Pieter Jacobus, z.v. Benedictus, 27 jaar, geboren te Ramskapelle in Veurne-ambacht, 
sedert 1 oktober (Baafmis) laatstleden als dorser wonend op de hoeve van Thomas Vermaet te 
Sint-Jans-op-den-Dijk 

1774 17030, 145v 

Inghelbrecht (ook Engelbrecht) Jan, z.v. Carel, 50 jaar, ° te Aartrijke, wonend te Zedelgem, 
arbeider, gehuwd met Verplancle Anna (zie verder). 

1730 17015, 7 

Inghelram Dominicus, z.v. Hieronimus, 42 à 43 jaar, ° te Cassel, wonend te Brugge, koopman 
in boter 

1740 17020, 124 

Isaac Jan Louis, z.v. Largit, ° te Poperinge, Sedert 5 weken wonend in de stad Kamerijk, 
koopman in kousen en neusdoeken.  Zijn halfzus is Van Hattenhove Marie die gehuwd is met 
Derameaux Jan. 

1765 17027, 135 

Isacsens Janneken, d.v. Wessel, in de 70 jaar, ° te Hamburg.  ’s Winters krijgt ze de kost van 
de armmeester te Rotterdam, en ’s zomers moet ze rondkomen met wat haar dochtertje 
(kleindochter) … Cobaken (Lahaisse Jacoba) verdient met spinnen.  Ze was op weg van Douai 
(waar haar zoon in het garnizoen zit) naar Rotterdam, maar onderweg werd ze aangehouden te 
Sint-Margriete.  Enkele mede-arrestanten ontmoette ze in Gent.  Janssens Adriaen (f° 11), 
Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), 
Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen 
Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 13v 

Isebranssens Anne, d.v. Willebrant, in de 50 jaar, ° te ‘Niemeghen’.  Ze bedelt van jongsaf.  Ze 
kwam uit Holland hierheen, en werd aangehouden met haar dochter en nog twee andere 
vrouwen.  Zie f° 101.  Aenesen Christine (f° 93v), Isebransen Anne (f° 93v) en Engelsen Mary 
(f° 94) werden beschouwd als leden van enzelfde bense “Egyptenaeren’. 

1725 17010, 93v 

Isebrantsen Anne, d.v. Isebrant, haar leeftijd niet kennend maar minstens 50 jaar oud, 
bedelend.  Ze zat hier 14 dagen geleden ook al in de cel.  Sedertdien verbleef ze in de polders 
waar ze ziek was door haar “quaede voet”.  Zie f° 93v.  Isenbransen Anne (f° 101), Aenesen 
Christine (f° 101) en Engelsen Mary (f° 101v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 101 

Jacob Marie Helene, d.v. Francoys, echtgenote van Hervieux Denis, 40 jaar, ° te “Petit Reux 
prés de Nivelle” (d.i. Petit-Roeulx-lez-Nivelles in Belgisch Henegouwen). 

1764 17027, 10 

Jacobs Jan, z.v. Thomas, 25 jaar, ° te Breda, wonend op De Klinge, koopman in allerhande 
spullen (garen, linten, spelden, naalden en katoen), te Middelburg gehuwd met Last Hendryne 

1733 17017, 59v 

Jacobsen Cornelie, d.v. Jacob, 26 jaar, ° te Zierikzee, bedelend voor haar en haar 3 kinderen, 
soms werkend.  Ze was met Waelraessen Amoraelken op weg naar Holland …  Waelraessen 
Amoraelken (f° 108) en Jacobsen Cornelie (f° 108) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 108 

Jacobsen Cornelis, z.v. Jacob, 34 jaar, ° te ‘Niemeghen’.  Hij werkte deze zomer in het land van 
Cadzand, en was nu met Terwil Segher op weg naar Duinkerke, maar onderweg werden ze 
aangehouden.  Haerewyts Segher (f° 43), Jacobsen Cornelis (f° 43) en Geerissen Rachel (f° 
43) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 43 

Jacobsen Marie, d.v. Jacob, 55 jaar, ° te Amsterdam, wonend te Amsterdam, huisvrouw van 
Schreyers Conbardes 

1746 17022, 113 

Jacobssen Maeyken, d.v. Jacobus, 25 jaar, ° in de meierij van Den Bosch, vrouw van Vande 
Velde Joannes (soldaat) die te Menen gelegerd is.  Ze verkoopt oud goed (oude kleren).  Ze 
was ondeweg met haar schoonzus Worms Truycken.  Ze werden met nog een aantal anderen 
aangehouden te Sint-Margriete.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters 
Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms 
Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken 
(f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 13 

Jacobus Achi (is Jacobus haar familienaam of een patroniem of zo ?), d.v. Jacobus, ° te 
‘Geertsberghe’ (Geraardsbergen), haar leeftijd niet kennend, huisvrouw van Geert Laureyns (of 
Laureyns Geert ?), werkend bij de landslieden in de omgeving van Duinkerke.  Ze trok onlangs 
uit Duinkerke naar het land van Cadzand om er te werken, maar werd in de omgeving van 
Nieuwpoort gerarresteerd.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Zes jaar geleden belandde ze in de gevangenis te 

1732 17016, 64v 



 

‘Suesson’ (Soissons) in Frankrijk; ze belandde daar driemaal in de gevangenis.  Ook hier zat ze 
al eens 8 à 9 jaar geleden vast en werd toen verbannen.  Ze is 4 maanden zwanger. 

Jacqué Barbarine, d.v. Louys, 20 jaar, ° te Gent, wonend te Gent bij haar moeder, 
speldenwerkster 

1740 17020, 138 

Jacque Engel, z.v. Joseph, 12 jaar, ° te Woumen, wonend te Woumen bij zijn vader 1771 17029, 78v 

Jacque Joannes Baptiste, 19 jaar, z.v. Joseph, ° te Woumen, wonend te Woumen bij zijn vader 1771 17029, 79 

Jacques Martinus, z.v. Jan, 35 jaar, ° te Staden, laatst als dienstknecht inwonend op de hoeve 
van Vergauwe Joannes te Koekelare 

1735 17019, 43 

Jacquy Jan Baptiste, z.v. Benedictus, 31j, geboren te Klerken, wonend te Merkem, voerman en 
boerewerkman, sedert 9 jaar gehuwd met Aernout Jacoba (36j), heeft geen kinderen (hij heeft 
een meisje verkracht) 

1788 17037, 33 

Jaecques Claeys (is Jaecques inderdaad zijn familienaam, of is het zijn tweede voornaam ?), 
z.v. Franchoys, 18 jaar, ° te Mons, afgelopen zomer (1725) werkte hij “in den Doel”, en daarna 
heeft hij gebedeld.  Hij was met zijn zus St. Anne Tryne en haar drie kinderen op weg naar het 
Doornikse.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Jaecques Claeys (f° 163) en St. Anne Tryne (f° 
163) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 163 

Janse Blanche Fleuri (is Janse haar familienaam, of een patroniem ?), d.v. … Jan Janssens (is 
Janssens zijn familienaam ?), 40 jaar; ° te Leuven, weduwe van … Jan Hendrick (is Hendrick 
zijn familienaam ?), in de zomer werkend bij de landslieden en ’s winters te lande bedelend.  Ze 
kwam met haar man hierheen uit Gelderland.  Recent werkte haar man in de polder van Kallo.  
Twee maanden geleden zat ze gevangen te Haarlem waar ze gebrandmerkt werd. 

1730 17015, 55v 

Jansens Coridon, z.v. Coridon, 54 jaar, ° te Sloot (?) in Gelderland, zonder vaste verblijfplaats, 
soms werkend en soms bedelend voor de kost 

1752 17024, 66v 

Jansens Jacobus, z.v. Clement, 50 jaar, ° in het Spanjaardenkasteel bij Gent, wonend te 
Brussel, ‘operateur’ (beoefende illegaal de geneeskunde) 

1751 17024, 40v 

Janssen Adriaeneken, d.v. Jan, 40 jaar, ° te Deventer, bedelend en zalf en olie verkopend voor 
de kost.  Ze was op tocht met Lodewycksen Eva en nog twee andere vrouwen die ze onderweg 
ontmoette.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Christoffelsens Adriaenken (f° 125), Verbeke 
Janneken (f° 125), Janssen Adrianeken (f° 125v) en Lodewycksen Eva (f° 125v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 125v 

Janssen Asonia, de naam van haar vader niet kennend, 20 jaar, ° in Holland onder de 
militairen, bedelend, vrouw van Bosman Roelant.  Janssen Asonia (f° 66) en Pauwelsen Trenne 
(f° 66) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 65 

Janssen Bello, d.v. Pieter, 22 jaar, ° te Enkhuizen, spinnend en vlas trekkend, of bij gebrek aan 
werk bedelend.  Ze werd gearresteerd met haar zus Janssen Martyne.  Ze zat hier nog niet 
lang geleden ook al in de cel.  Zie f° 74v.  Janssen Bello (f° 90) en Janssen Martyne (f° 90) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 90 

Janssen Bello, d.v. Pieter, 22 jaar, ° te Enkhuizen, vrouw van Casteele Pieter.  Ze heeft met 
haar man in de omgeving van Goes gewerkt, en ze was nu met haar man en zus (Janssen 
Martynken) van daar op weg naar Gent, maar onderweg weden ze aangehouden met nog een 
man en een vrouw die ze niet kennen.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 90.  De Bock 
Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), Janssen Bello (f° 74v) en Janssen 
Martine (f° 75) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 74v 

Janssen Brigitte, d.v. Jan, 28 jaar, ° te Vlissingen.  Afgelopen zomer (1724) werkte ze bij de 
boeren te Grevelingen (Gravelines).  Ze was nu met haar broer Jacob op weg naar Antwerpen, 
maar werd onderweg aangehouden …  Hendryck Francois (f° 133), Cornelissen Caitie (f° 133) 
en Janssen Brigitta (f° 133) werden behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 133 

Janssen Catharine, d.v. Hendrycq, ruim 27 jaar, ° te ‘Arien’ (waarschijnlijk het Noord-Franse 
Aire-sur-la-Lys dat in het Nederlands gekend is als Ariën), vrouw van Pieterssen Hendrycq 
(militair), bedelend om in het onderhoud te voorzien van haarzelf en haar 5 kinderen.  Ze werd 
beschouwd als een ‘Egyptenaresse’ (vagebond, zigeunerin). 

1725 17010, 104 

Janssen Elisabeth, d.v. Pieter, 42 jaar, ° in de omgeving van Luik, bedelend met haar zoon 
Pauwels Jan.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), 
Lodewycksen Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), 
Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen 
Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 101 

Janssen Elisabeth, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in de meierij van Den 
Bosch, vrouw van … Everardus (die in de polders bij Antwerpen werkt), bedelend.  Cornelis 
Ciboria (f° 109), … Anne Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth (f° 109), Delmon Mary 
Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en … Mary Therese (f° 109) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 109 

Janssen Enghel Daniel, z.v. Barthelsen Jacobus, 28 jaar, ° te Amsterdam.  Hij voer op zee en 
drie weken geleden is hij in Antwerpen aangekomen.  Hij kwam hierheen om aan de vaart te 
werken, samen met zijn vrouw Pieterssen Melisse en Hendricx Janneken.  Onderweg 
ontmoetten ze te Sas van Gent Valentyn Oseas en diens vrouw Hendricx …  Janssen Enghel 
Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen Joanne (f° 88) 

1724 17009, 87 



 

en Janssen Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Janssen Gallate, d.v. Diricxen Jan, 34 jaar, weduwe van … Dierick, ° te Amsterdam, uit 
armoede ging ze met haar kindjes ‘dwalen’ naar Antwerpen enz.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Janssen Enghel Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 
87v), Hendricxen Joanne (f° 88) en Janssen Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 88v 

Janssen Hendrick, z.v. Hendrick, in de 20 jaar, ° te Antwerpen, ’s zomers werkend.  Jaarlijks 
gaat hij werken in de polder van Kallo bij Vergauwe Jan, en hij was nu op weg daarheen.  Hij 
was nog nooit gedetineerd.  Hij werd gevangen genomen met zijn huisvrouw (… Cornelie), 
Dansaert Jan, Joseph Marie (die de vrouw is van Dansaert Jan) en Aesaert Thalaert.  Zij waren 
uit het land van Cadzand gekomen “ter oorsaecke het geusen syn ende op vrydaeghen hun 
vleesch te eten geven”.   

1728 17012, 114 

Janssen Hendrick, z.v. Jan Janssen, 42 jaar, ° te Roermond, bedelend met zijn vrouw en twee 
kinderen. Gearresteerd te Klerken.  Men verdenkt hem ervan dat hij hier al eens met zijn vrouw 
in april 1728 in de cel zat, maar hij ontkent hier of elders ooit vastgezeten te hebben. 

1728 17012, 183v 

Janssen Hope, z.v. Jan, 19 jaar, ° te “Campen in Luyckerlant” (?), elke zomer te Kaprijke 
werkend bij “Blonte Pier”, ’s winters her en der bedelend.  Hij was nog nooit gedetineerd.  
Smeyer Maryn (f° 128v), Janssen Hope (f° 128v) en Janssen Martynken (f° 129) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 128v 

Janssen Janneken, d.v. Jan, 29 jaar, ° in Zeeland, vrouw van Kempaes Semel, ’s zomers 
werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer (1725) werkte ze in het land van Cadzand, 
en recent verbleef ze in de omgeving van Gent.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Boyer Claeys 
(f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en 
Kempaes Trynken (f° 119v) ontmoetten elkaar op een uitvaart te Lembeke waar eten aan de 
armen uitgedeeld werd (brood, bier en erwten).  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 
119), Kempaes Semel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trinken (f° 119v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenenaeren’. 

1726 17010, 119v 

Janssen Joanne, d.v. Jan, 20 jaar, ° te Amsterdam, vrouw van Van Overberghe Pieter, ’s 
zomers werkend en ’s winters bedelend.  Vorig jaar zakte ze af uit Amsterdam om afgelopen 
zomer (1725) te werken in het land van Cadzand.  Omwille van de winter kwam ze nu hierheen 
om te bedelen.  Van Overberghe Pieter (f° 132), Janssen Joanne (f° 132), Hagemans Lieven (f° 
132v) en Urbanessen Vyfverken (f° 132v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 132 

Janssen Martyne, d.v. Pieter, 20 jaar, ° in Gelderland, zuster van Janssen Bella.  Ze werkte 
deze zomer met haar zus en schoonbroer in Holland … Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 
90 en 129.  De Bock Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), Janssen Bello 
(f° 74v) en Janssen Martine (f° 75) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 75 

Janssen Martyne, d.v. Pieter, 20 jaar, ° in Gelderland.  Ze zat hier nog niet lang geleden al eens 
vast.  sedertdien heeft ze gebedeld.  Ze werd aangehouden met haar zus Janssen Bello.  Zie f° 
75 en 129.  Janssen Bello (f° 90) en Janssen Martyne (f° 90) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 90 

Janssen Martynken, d.v. Pieter, 20 jaar, ° te Deventer in Gelderland.  Nadat ze hier vrijgelaten 
werd trok ze naar de omgeving van Duinkerke …  Zie f° 75 en 90.  Smeyer Maryn (f° 128v), 
Janssen Hope (f° 128v) en Janssen Martynken (f° 129) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 129 

Janssen Mary Elisabeth (Janssen is mogelijks geen familienaam, maar het patroniem van haar 
vader), d.v. Hendrycq, 23 à 24 jaar, ° in Holland, ’s zomers met haar man Hermes Jaecques 
werkend in de polders en ’s winters bedelend.  Ze was hier voordien al tweemaal gedetineerd.  
Hermes Jaecques (f° 6), Janssen Mary Elisabeth (f° 6) en Bosman Fleurman (f° 6v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (d.i. vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 6 

Janssen Mary, d.v. Janssen, 30 jaar, ° “van ter Gauw” (Gouda), gehuwd met Janssen Lahay 
(trompetter).  Afgelopen zomer (1725) verbeelf ze in het land van “ter Goes”.  Ze was nu met 
haar kinderen op weg naar Rijssel, maar werd onderweg aangehouden aan de ‘Rattevalle’ nabij 
Nieuwpoort.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 
81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), 
Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen 
Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 83 

Janssen Roelandt, z.v. Hendrycq, zijn leeftijd niet kennend, ° te “ter Gauw” (Gouda).  Het 
verrichtte her in der boerenwerk in Holland.  Hij werd hier aangehouden, op weg zijnde naar 
Duinkerke, samen met zijn vrouw Janssens Estrea, zijn halfbroer Sproot Dolphinus, en zijn 
stiefmoeder Ciboria Cathrin.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Janssen Roelant (f° 92), Sproot 
Dolphinus (f° 92), Roelants Ciboria (f° 92) en … Estre Ariaentje (f° 92v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 92 

Janssen Truy, d.v. Gabrielsen Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Nimweghen’ (Nijmegen), ’s 
zomers boerenwerk doend en ’s winetrs bedelend.  De mede-arrestanten ontmoette ze 

1726 17010, 115v 



 

onderweg.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Staut Myten (f° 115), … Mellesine (f° 115), 
Pieterssen Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 115v) en Janssen Truy (f° 115v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Janssens Adriaen, z.v. Hendrycq, 38 jaar, ° te Gent, “seght dat hy reyst met de operateurs, 
mamonette speelders ende coordedanssers ende dat sy … packetten met medicyne 
vercochten” [operateurs: chirurgen; mamonette betekent mogelijks een aapje].  Hij en zijn 
halfbroer Floris Willem waren op weg uit Gent naar de kermis te Sluis, maar onderweg werden 
ze aangehouden te Sint-Margriete.  Naast hen werden nog 9 anderen aangehouden die ze 
onderweg uit Gent ontmoetten.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters 
Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms 
Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken 
(f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 11 

Janssens Aelsem, de naam van zijn vader niet kennend, 75 jaar, ° in het leger, zonder vaste 
verblijfplaats, ’s zomers werkend bij de boeren in het land van Cadzand en ’s winters bedelend.  
Hij werd aangehouden met zijn vrouw en kind.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van 
de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij belandde 25 jaar geleden in de 
gevangenis te ‘Dousborgh’ (waarschijnlijk Duisburg in Duitsland, dichtbij de Nederlandse grens) 
omdat hij toen zijn eerste vrouw verlaten had en weggelopen was met een andere vrouw. 

1734 17017, 107v 

Janssens Aelsem, z.v. Christiaen Laureyns, 80 jaar, ° in het leger, zonder vaste verblijfplaats.  
In de zomer van 1734 was hij hier ook al gedetineerd, en verbannen en daarna ging hij werken 
bij de landslieden in het land van Cadzand.  Twee weken geleden is hij uit Aardenburg 
afgekomen met zijn vrouw en twee kinderen, op weg zijnde naar Luik werd hij aangehouden …  
Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij 
dit.   

1734 17017, 151 

Janssens Anthonette, d.v. Pieter, huisvrouw van Manivelt Isaaq, 25 jaar, ° te Douai, zonder 
vaste verblijfplaats, soms bedelend.  Haar man verricht boerenwerk.  [zie verder f° 180: In 1738 
wordt ze nog eens opgepakt en geeft zich dan uit voor Baltens Sara, ° te Breda, enz.] 

1737 17019, 158v 

Janssens Bonaventura Franciscus, z.v. Pieter, 22j, geboren te Dudzele, wonend te Lapscheure 
ten huize van De Maekere Pieter als hoeveknecht 

1782 17033, 137v 

Janssens Catharine, d.v. Jan, huisvrouw van Janssens Hendryck, 40 jaar, ° te Nieuwkerke 
onder Cassel-ambacht (waarschijnlijk wordt Westnieuwkerke in de Belgische Westhoek 
bedoeld).  Haar man heeft tijdens de laaste oorlog gediend in een Iers legerregiment.  Onlangs 
werkte ze met haar man in het land van Cadzand.  Op f° 81 komt hoogstwaarschijnlijk dezelfde 
vrouw aan bod, maar de identiteitsgegevens zijn niet helemaal hetzelfde [Catharine Janssens, 
d.v. Henderyck, 40 jaar, ° in het land van Gent, huisvrouw van Janssens Jan, in de steden 
spinnend voor de kost of werkend voor de boeren.  Haar man diende in een Iers regiment, en 
hij werkt nu in de polders] 

1736 17019, 80v 

Janssens Christoffel (waarschijnlijk is Janssens zijn patroniem, en is Wollaert zijn familienaam 
…), z.v. Wollaert Joannes, zijn leeftijd niet kennend, ° te Amsterdam, bedelend met zijn vader.  
Zie f° 96.  Wollaert Jan (f° 58), Janssens Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx 
Janneken (f° 58v), … Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 58 

Janssens Christoffel, z.v. Wollaert Joannes, zijn leeftijd niet kennend, ° in Amsterdam, 
bedelend.  Hij zat hier recent al eens in de cel.  Zie f° 58.  Vander Linde Anne Mary (f° 96), 
Janssen Christoffel (f° 96) en … Philippe Baptiste (f° 96) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 96 

Janssens Cornelis, zijn vader niet gekend hebbend, 18 jaar, ° te Watervliet boven Gent, zonder 
vaste verblijfplaats, boerenwerk verrichtend 

1737 17019, 145 

Janssens Francis, z.v. Lodevicus, 46 jaar, ° te Gent, hij was met zijn vrouw uit ‘Roomen’ (is dit 
Rome in Italië ?) op weg naar Gent maar werd onderweg te Zarren aangehouden.  Hij wordt 
ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit.  Hij zat nog niet in een gevangenis. 

1732 17016, 129 

Janssens Francis, z.v. Lodewyck, 42 jaar, ° in het leger, afgelopen zomer (1733) gewerkt 
hebbend op boerderijen in Beveren, Ardooie en Koolskamp.  In Beveren werd hij aangehouden 
met zijn huisvrouw en nog en andere vrouw.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij was hier afgelopen winter ook al 
gedetineerd met zijn vrouw. 

1733 17017, 31v 

Janssens Heseken (ook Thereseken), d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Duinkerke, tot 
voor kort werkend in het land van Cadzand en daarna in de polders van Doel.  Recent was ze 
met … Helena, die ze bij Doel ontmoet had, op weg naar Duinkerke, maar onderweg werden ze 
aangehouden … 

1726 17011, 15v 

Janssens Jacob, z.v. Jacob, 30 jaar, ‘pointer’ te Stalhille 1729 17013, 161v 
Janssens Jan, z.v. Adriaen, 12 jaar, ° te Zierikzee.  Hij gaat te lande met zijn vader Janssens 
Adriaen die kruiden verkoopt (zie verder).  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), 
Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 

1725 17010, 12 



 

12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), 
Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Janssens Jan, z.v. Balthazar, 19 jaar, ° in de stad ‘Duylker’ in de provincie Gulik (waarschijnlijk 
het Duitse stadje Dülken, niet ver van de Nederlandse grens), recent korte tijd als werkman 
ingewoond hebbend bij Wispelaere Pieter (landbouwer te Lapscheure) 

1767 17028, 55 

Janssens Jan, z.v. Christiaen Laureyns, 82 à 83 jaar, ° in het leger, her en der wonend, zich 
ophoudend in de polders waar hij bedelt aangezien hij niet meer kan werken.  [in 1737 verbleef 
hij ook al eens in de gevangenis, zie f° 140]  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de bende 
van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat. 

1738 17019, 182v 

Janssens Jan, z.v. Christiaen Lauwers, 83 jaar, geboren onder de militairen, zonder vaste 
verblijfplaats, soms bij de boeren werkend, laatst afgekomen uit het land van Aalst om in de 
polder te komen werken.  Hij is gehuwd met … Petjen (zie verder). 

1737 17019, 140 

Janssens Joanne, d.v. Jan, 35 jaar, huisvrouw van Janssens Jacob 1729 17013, 163 
Janssens Joannes, z.v. Jan, 45 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), wonend te Dudzele, gareelmaker 1772 17029, 92 

Janssens Marie Anne, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, huisvrouw van Van 
Herpe Pieter, geboren in het leger, zonder vaste verblijfplaats, werkend bij de boeren.  Ze wordt 
ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dat. 

1738 17019, 182v 

Janssens Marie, d.v. Marcus, in de 30 jaar oud, geboren te Zande, wonend te Leffinge, gehuwd 
met Lodewijk De Roo (soldaat sedert 8 jaar), boerenwerk doende. 

1779 17031, 178 

Janssens Mayken, d.v. Jan, 27 jaar, ° in de omgeving van Amsterdam, vrouw van Worms 
Lenaert, werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze was op weg van Bergen op Zoom naar 
Rijssel waar haar man in het leger wou stappen.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Everssen 
Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 62v), 
Geertruys Fenne (f° 62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 62v 

Janssens Paulus, z.v. Janssens, in de 50 jaar oud, geboren en wonend te Aalst, schoenmaker 
en soms bedelend 

1732 17016, 107 

Janssens Phelipe, z.v. Phelipe Scaeren (is de familienaam ‘Janssens’, of ’Scaeren’, of nog iets 
anders ?), in de 40 jaar, ° “van Ghelder”, soms werkend en vaak tabak in Frankrijk smokkelend.  
In juni 1731 werd hij hier al eens verbannen …  Zie f° 120v. 

1731 17015, 173 

Janssens Philippe, z.v. Philippe, ° te ‘Geldre’ (mogelijks Geldern in Duitsland, niet ver van de 
Nederlandse grens), ruim 40 jaar, werkend bij de landslieden in de polder en in het land van 
Cadzand.  Hi kwam laatst uit “Sinte Thomaes” en was op weg naar Onze Lieve Vrouw van 
Halle “ter causen van de sieckte van syn kint”, maar onderweg werd hij opgepakt in de 
omgeving van Wijnendale.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Afgelopen herfst zat hij hier al eens in de 
gevangenis wegens het ‘blauwen’ (smokkelen) van zout en tabak, en werd toen verbannen. 

1732 17016, 28v 

Janssens Pieter (is Janssens inderdaad zijn familienaam, of een patroniem ?), z.v. Janssens 
Jan, 47 jaar, ° te Roermond, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Op weg van Veurne 
naar Ieper werd hij te Merkem aangehouden met zijn vrouw en kinderen.  Hij stelt dat zijn gezin 
overal weggejaagd wordt.  Hij zat hier al eens gevangen, maar liep toen geen veroordeling op 
… 

1729 17013, 52v 

Janssens Pieter (is Janssens inderdaad zijn familienaam, of een patroniem ?), z.v. Janssens 
Jan, 47 jaar, ° te Roermond, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Nadat hij laatst uit de 
gevangenis vrijkwam trok hij met zijn vrouw en kinderen naar de kanten van Antwerpen, 
Cadzand, enz.  Uit Sluis was hij nu op weg naar Sas van Gent, maar werd onderweg 
aangehouden te Sint-Laureins met nog twee anderen. 

1729 17013, 99v 

Janssens Pieter (ook vermeld als Pietersen Jan), ° te Brunswick, in de 60 jaar oud, koopman in 
kruiden.  Zijn vrouw is Wannes Godelieve (zie verder).  Janssens Pieter, Wannes Godelieve en 
Bellegard Isabelle worden ervan verdacht ‘Gyptenaren’ (zigeuners, vagebonden) te zijn, al 
ontkennen zij dat. 

1744 17022, 36 

Jansseune Joannes Andries, z.v. Carel, 56j, geboren te Westende, wonend te Middelkerke, 
boerewerkman 

1781 17033, 1 

Jeannet Marie, d.v. Francois, ongehuwd, 28 jaar, geboren te « Nancy en Lorraine », zonder 
woonst, “marchande d’épingle, …”. 

1783 17034, 94 

Jette Pieter, z.v. Bartholomeus, 20 jaar, ° te ‘Milanen’ (Milaan), tingieter, dientsknecht van 
Craeck M. J. en Tambourne J. J.  Craecke, Tambourne, Losse, Jette en Grosset kwamen uit 
Duitsland hierheen om de kost te verdienen als tingieters. 

1729 17013, 130 

Joftinck (ook Jofstinck) Mary (is Joftinck inderdaad een familienaam, of een tweede voornaam 
of zo ?), d.v. Jardin Anthoin, 28 jaar, ° te Cassel, huisvrouw van … Jean Pierre.  Ze werkte de 
hele zomer met haar man te Hazebrouck, en deze winter hebben ze zoals gewoonlijk goederen 
Frankrijk binnengesmokkeld.  Ze was nu met haar man en zus naar Gent gegaan, omdat haar 
man opgevangen had dat men daar een nieuw legerregiment oprichtte.  Daar aangekomen 
bleek dit niet zo.  Ze wilden dan terugkeren naar Frankrijk, maar werden onderweg in Oedelem 

1730 17013, 178v 



 

aangehouden.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Jole Franciscus, z.v. Pieter, 41j, geboren te Nieuwkapelle, wonend te Woumen, bakker 1794 17039, 127v 

Jonckheere Cornelis, z.v. Cornelis, 53 jaar, ° te Staden, wonend te Klerken, molenaar 1747 17023, 8 
Jonckheere Judocus Emmanuel, z.v. Alexander & Henderyckx Petronilla, 24 jaar, ° te 
Ichtegem, wonend te Watervliet bij Wille Franciscus. 

1771 17029, 61 

Jonckheere Marianne, d.v. Pieter, huisvrouw van La Rock Michiel, 33j, geboren en wonend te 
Gistel 

1785 17035, 82 

Jooris Elisabeth, d.v. Isaac, ° in Holland, in de 50 jaar oud, werkend in het land van Cadzand.  
Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat. 

1738 17019, 181v 

Jooris Jonas (is Jooris inderdaad zijn familienaam, of is het een tweede voornaam of een 
patroniem ?), z.v. Jooris, in de 40 jaar, ° te Luik, ’s zomers werkend in het land van Cadzand en 
’s winters bedelend.  Deze winter (1726-27) verbleef hij met zijn vrouw … Livine en zijn 3 
kinderen in de omgeving van Duinkerke, Sint-Winnoksbergen, Cassel, Belle, …  Op weg naar 
het land van Cadzand werd hij met enkele anderen aangehouden in de omgeving van Sint-
Kruis “ten Boome” (d.i. Sint-Kruis bij Aardenburg).  Vier jaar geleden belandde hij in de cel en 
werd gebrandmerkt te Douai omdat hij zijn eerste vrouw verlaten had en met een andere 
samen was.  Hij trouwde te Bethune met zijn eerste vrouw, die … Anne Catherine heet, en die 
ergens in Frankrijk leeft.  Met zijn tweede vrouw huwde hij (illegaal) in Luik (bigamie). 

1727 17011, 122 

Joos Franciscus, z.v. Jan, 40j, geboren en wonend te Ursel, gehuwd, boerewerkman 1793 17039, 99v 

Joos Laurentius Josephus, z.v. Michiel, 22 jar, ° te Woumen, als hofknecht wonend ten huize 
van De Grieck Ignatius te Klerken 

1765 17027, 142v 

Joossens Francois, z.v. Jan, 37 jaar, geboren en wonend te Dudzele 1735 17019, 38 
Joossens Joannes, z.v. Francois, 29j, gehuwd, heeft 2 kinderen, geboren te Lissewege, 
wonend te Westkapelle, blauwer 

1787 17037, 1v, 
vervolg 7v 

Joossens Joannes, z.v. Francois, 30 jaar, ° te Dudzele, wonend te Dudzele, landsman 1754 17025, 67v 
Joseph Marie (Joseph is mogelijks geen familienaam maar een patroniem), d.v. Joseph, ° te 
Saint Omer, haar leeftijd niet kennend, gewerkt hebbend in het land van Cadzand.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Ze is hier gevangen gezet met haar zus. 

1727 17012, 18v 

Joseph Marye, haar leeftijd niet kennend, ° te Hazebrouck bij Belle (Bailleul), ’s zomers 
werkend en ’s winters bedelend.  In oktober 1727 was ze hier ook gedetineerd en ze werd toen 
het land uitgezet.  Ze is nu met enkele andere arrestanten uit het land van Cadzand gekomen.  
Zie f° 18v. 

1728 17012, 114v 

Josephs Joanna, d.v. Adriaen, ° te Amsterdam, 15 jaar, “doende coopmanschap” 1746 17022, 112v 

Josephs Susanne (is Joseph een familienaam, of een patroniem ?), d.v. Joseph Valentyn (is 
Valentyn een familienaam, of een tweede voornaam ?), 31 à 32 jaar, ° te Lovendegem, 
huisvrouw van Engelsen Maerten, te lande bedelend.  Ze was van de meierij van den Bosch 
(’s-Hertogenbosch) op weg naar het land van Cadzand om er te wieden, samen met haar 
zwagerin … Pieternel Janna en haar twee kinderen.  Hierbij trokken ze door Antwerpen en 
Gent.  Maar onderweg werden ze te Sint-Laureins aangehouden.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

1729 17013, 100v 

Josephsen Africana (Josephsen is waarschijnlijk geen familienaam maar een patroniem !), d.v. 
Willemsen Joseph, 40 jaar, ° te Dort.  Afgelopen zomer (1725) werkte ze met haar man 
Willemsen Maranders.  Haar man trok intussen naar Sint-Omaars (Saint Omer) om er in het 
leger te gaan.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Waelraessen Amoraelken (f° 78), Josephsen 
Africana (f° 78), Josephsen Brigitte (f° 78v) en Cornelissen Bello (f° 78v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 78 

Josephsen Brigitte, d.v. Joos, haar leeftijd niet kennend, ° te Zierikzee.  Ze werkte deze zomer 
(1725) in het land van “ter Goes”.  Ze wou de kinderen van … Mary naar Frankrijk brengen 
waar de man van deze Mary verblijft …  Waelraessen Amoraelken (f° 78), Josephsen Africana 
(f° 78), Josephsen Brigitte (f° 78v) en Cornelissen Bello (f° 78v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 78v 

Josephsen Mary Magdalene, d.v. Gaspar, in de 30 jaar, vrouw van Ellepiet Pieter (ook vermeld 
als Van Hellebuyte Pieter), ° te Maastricht.  Hij gaat jaarlijks met zijn vrouw werken in het land 
van Cadzand.  Haar man was nu op weg naar Sint-Omaars om er in het leger te stappen (“om 
dienst te nemen”).  Ze was nog nooit gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 111), Van Hellebuyte Pieter 
(f° 111) en Josephsen Mary Magdalene (f° 111) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 111 

Kempaers Tryncken, d.v. Kempaers Joannes, 40 jaar, ° te Bergen op Zoom.  Ze kwam uit 
Bergen op Zoom (waar ze gebedeld had) naar het land van Cadzand, en was nu verder op weg 
naar Ieper.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen 
Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 
100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 100 

Kempaes (Kempie Aelsie ?) Trynken, haar leeftijd niet kennend, ° te “Cortien in Zeelant” 
(waarschijnlijk Kortgene), ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze was nog nooit 

1726 17010, 119v 



 

gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 119v), 
Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) ontmoetten elkaar op een uitvaart 
te Lembeke waar eten aan de armen uitgedeeld werd (brood, bier en erwten).  Boyer Claeys (f° 
119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Semel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en 
Kempaes Trinken (f° 119v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenenaeren’. 

Kempaes Selmel (ook Semel), de naam van zijn vader niet kennend, 34 jaar, ° in Zeeland, 
soms werkend in het land van Cadzand en soms bedelend,.  Recent verbleef hij in de 
omgeving van Gent met verschillende anderen die hij ontmoette op een uitvaart.  Hij was nog 
nooit gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 119v), 
Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) ontmoetten elkaar op een uitvaart 
te Lembeke waar eten aan de armen uitgedeeld werd (brood, bier en erwten).  Boyer Claeys (f° 
119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Semel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en 
Kempaes Trinken (f° 119v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenenaeren’. 

1726 17010, 119v 

Kempinck Augustin, z.v. Pieter, 30 jaar, geboren te Werken, arbeider bijde boeren te Werken 
en ook bedelaar. 

1773 17030, 25v 

Kempinck Augustyn, z.v. Pieter, in de 40 jaar, geboren te Werken, gewerkt hebbend “in het 
bassin tot Ostende”. 

1783 17034, 88 

Kempynck Augustin, z.v. Pieter, 50j, geboren te Werken, wonend te Werken in het ovenkot van 
Manet Philippe (smid) 

1788 17037, 27, 
vervolg 4v 

Kerckhof Pieter, z.v. Pieter, 32 à 33 jaar, ° te Sijsele, landsman te Moerkerke onder het 
graafschap van Middelburg in Vlaanderen 

1741 17021, 7v 

Kerckhof Pieter, z.v. Pieter, 64 jaar, ° te Sijsele, wonend te Nieuwmunster, grote landbouwer 1770 17029, 34 

Kerckhove Marie Catharine, d.v. Jacobus, 25 jaar, ° te Proven, wonend te Poperinge, 
werkvrouw, gehuwd met Vande Bauweede Jacobus Francois 

1738 17019, 177 

Kerckhove Michiel, z.v. Boudewyn, 50 jaar, ° te “Sinte Rickiers by Alverghem” (Sint-Rijkers bij 
Alveringem), wonend te Westkerke, arbeider.  Voordien woonde hij op het Sas van Slijkens (bij 
Bredene), en nog daarvoor te Stavele, Izenberge en Houtem. 

1741 17021, 31 

Kerssens Dries (is Kerssens werkelijk een familienaam of een patroniem of zo ?), z.v. Kerssens 
Berens, 50 jaar, ° in het leger, in de zomer oogstarbeider en ’s winters dorsend bij de boeren.  
Hij trok recent van Duinkerke langs het strand naar het land van Cadzand om er werk te zoeken 
bij  de boeren, maar werd onderweg aangehouden met drie andere personen en drie kinderen.  
Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent hij dat.  Hij zat al 4 à 5-maal in de gevangenis te Wesel (Wesel in Duitsland, niet ver 
van de Nederlandse grens). 

1732 17016, 68v 

Kest Pieter, z.v. Jan, 50 jaar, ° te Nevele, metselaar (‘metser’) 1728 17013, 10v 
Kesteloot Joannes, zv. Martinus, 57j, geboren en wonend te Lichtervelde, blauwverver 1794 17039, 131 

Kesteloot Pieter Joseph, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Rozebeke, zonder vaste verblijfplaats, 
zwingelaar bij boeren 

1765 17027, 152 

Kesteloot Pieter Joseph, z.v. Pieter, 70 jaar, ° te Hulste (kasselrij Kortrijk), sedert 4 jaar zonder 
vaste verblijfplaats, bedelaar 

1765 17027, 151 

Ketels Joanne, d.v. Jan, 17 jaar, geboren te Leffinge, wonend te Roeselare ten huize van 
Francois Muyle als dienstmeid 

1773 17030, 1 

Ketels Philippe, z.v. Joannes, 50 jaar, ° te Aartrijke, wonend te Zerkegem, molenaar 1790 Aanwinsten 
635, 62 

Ketels Philippus, z.v. Nicolaus, 46j, geboren en wonend te Leffinge, boerewerkman 1791 17038, 9 

Ketels Pieter, z.v. Jan, 25 jaar, geboren te Ruddervoorde, wonend te Oostkamp, hout- en 
bezemmaker. 

1774 17030, 84 

Keuninck Janetjen, d.v. Jan, 22 jaar, ° te “Coeltjens Plaet in Zeelant” (d.i. Colijnsplaat), weduwe 
van Vermeerens Guilliame.  Vanuit haar geboorteplaats was ze op weg via het land van 
Cadzand naar het Sas van Gent, om er steun te zoeken bij familie van haar overleden man.  Ze 
had 3 kinderen bij zich.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.   Ze zat nog niet eerder in de gevangenis. 

1732 17016, 19 

Kimpe Joannes, z.v. Jan, ° te Oostkamp, 28 jaar, landsman, wonend te Sint-Andries 1742 17021, 110 
Kleyn Joannes Antonius, z.v. Joannes, 21 jaar, geboren te Brugge (Sint-Anna), wonend te 
Bredene (Sas Slijkens) ten huize van sasmeester Snick als knecht 

1779 17031, 143 

Kniebille (ook Kniebil) Pieter, z.v. Pieter, 24 à 25 jaar, geboren te Rumbeke, wonend in de 
parochie ‘Quierme’ (kasselrij Rijssel), smid 

1782 17033, 140 

Knockaert Judocus, z.v. Caerel, ° te Machelen, 26 jaar.  Hij heeft in het Franse leger gediend.  
Hij blijkt krankzinnig te zijn. 

1744 17022, 16v 

Knudde Cornelis, z.v. Joannes, 37j, geboren te Torhout, wonend te Eernegem, gehuwd, heeft 6 
kinderen, boerewerkman 

1785 17035, 32v 

Knudde Jacob, z.v. Joannes, 36 jaar, ° te Blankenberge, wonend te Wenduine, arbeider 1739 17020, 47 
Kriel (ook Criel) Joris, 75 jaar, ° te Kaprijke, bedelend bij de boeren, wonend te Brugge 1732 17016, 106v 
Krock (De Kroock) Joannes, z.v. Jan en Isabelle Lusentier (zonder dat zijn moeder in tweede 1778 17031, 64 



 

huwelijk getrouwd was), 41 jaar, geboren te Noordschote, wonend te Merkem, in de zomer 
actief op het eiland Cadzand en in de winter als boomveller 

L’Escarde Ignace Joseph, z.v. Louis, 42j, geboren te Arras (parochie Saint Nicolas), “auteur de 
profession”, van Rooms-Katholieke religie 

1782 17033, 166v 

L’Espinoy Rogier, z.v. Michiel, 24 jaar, ° te Ingelmunster, “speelende met de viool om den cost 
te winnen”. 

1732 17016, 73v 

L’Hommé Albertus, z.v. Francois, 37 jaar, ° te ‘Eecke’ (waarschijnlijk Eecke in Frans-
Vlaanderen), wonend te Vladslo, schoenlapper, van tijd tot tijd van de ene parochie naar de 
andere gaand om te werken 

1733 17017, 17v 

La Rock Michiel, z.v. Cornelis, 51j, geboren te Brugge, wonend te Gistel, schouwveger 1785 17035, 79 

La Roye Marie, d.v. Jan, 27 jaar, geboren en wonend te Klerken, spinster.  Drie jaar geleden 
raakte ze zwanger van Pieter Muyle (jongman te Klerken) van wie ze een zoontje baarde, dat 
na 2 maand en 7 dagen overleden is in het huis van haar ouders.  Daarna is ze nog eens 
ongehuwd zwanger geraakt “op belofte van trauwe” door Collin Joseph (jongman te Klerken), 
en dit tweede kind is recent in de gevangenis geboren. 

1779 17031, 177 

Labarriere Marie Philippa, d.v. Philippe, ° « près de Boulogne », 40 jaar, zonder vaste 
verblijfplaats, het land aflopend om te bedelen.  Ze geeft toe te behoren tot de bende die men 
gemeenlijk de ‘Bohemiens’ noemt, hoewel ze niet weet wat men precies onder ‘Bohemiens’ 
verstaat.  Ze spreekt zowel Frans als het jargon van haar bende.  Ze zegt gearresteerd te zijn 
met verschillende anderen: 

- haar zoon Chevaux Francois 
- haar zoon Chevaux Antoine 
- haar schoonzus Anglesi 
- haar zus Margo 
- de dochter van voornoemde Margo van wie ze de naam in het Frans niet kent maar 

die in haar eigen taal ‘Grosroebine’ heet 
- haar “petit neveu” Joseph (2 jaar) 

1749 17023, 54v 

Labby (ook Laby) Carel, z.v. Carel, in de 30 jaar oud, ° te Brugge, wonend te Vladslo waar hij 
de metselaars dient 

1754 17025, 61v 

Lachat Pieter Francois, z.v. Francois, 18j, geboren te Woumen, wonend te Merkem, 
pottebezemmaker 

1791 17038, 36 

Lacour Jacobus, z.v. Joos, ° te ‘Ekelsbeke’ (d.i. Esquelbecq in Frans-Vlaanderen), 21 jaar, te 
lande bedelend.  Hij zat hier in 1725 al eens in de cel … 

1729 17013, 66 

Lacour Marie Joseph, d.v. Jan Baptiste, 15 jaar, weduwe van Wauters Jacobus uit Tielt.  ’s 
Zomers werkt ze bij de boeren in Holland.  Laatst was ze vanuit Brabant op weg naar het land 
van Cadzand, maar onderweg werd ze te Sint-Margriete aangehouden.  Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zegt 
nog niet eerder in de gevangenis gezeten te hebben. 

1732 17016, 18v 

Lacourt Jacobus, z.v. Joos, 15 jaar, ° te ‘Eeckelsbeke’ (Esquelbecq in Noord-Frankrijk), 
bedelend 

1725 17009, 162v 

Lafonteyne Dolphinus, z.v. Heldewynts Lafonteyne (is Heldewynts eigenlijk de familienaam, of 
is dit een tweede voornaam of een bijnaam van de vader ?), in de 30 jaar, ° te ‘Spyck’ (in 
Nederland zijn er verschillende plaatsen die Spijk heten), chirurgijn, gehuwd met Boudewyns 
Mary.  Hij was een tijd soldaat, en is als zodanig in verlof gegaan in april 1724.  Hij was nog 
nooit gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 
81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), 
Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 82 

Lafort Pieternelle, d.v. Pieter, 18 jaar, ° te Elst bij Oudenaarde, huisvrouw van Graduel Joannes 
Jacobus (zie verder). 

1736 17019, 67 

Lagage Carel, z.v. Pieter, 11 of 12 jaar, ° te Klemskerke, wonend te Klemskerke bij zijn ouders 1725 17010, 29 
Lagage Pieter, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), werkend voor de boeren.  Hij heeft 
een vrouw en 4 kinderen. 

1725 17010, 34 

Lahaisse Jacoba (is Lahaisse een familienaam of een patroniem ?), d.v. … Lahaisse, 15 jaar, ° 
in Holland, spinster te Rotterdam.  Met spinnen onderhoudt ze zichzelf en haar grootmoeder 
Isacsen Janneken.  Ze wou naar Duinkerke gaan om Frans te leren …  Zie f° 82v.  Janssens 
Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), 
Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 
13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 13v 

Lahaisse Jacoba, d.v. Renaert Baudewyn, 16 jaar, ° te Amsterdam.  Ze vergezelt Baudewyns 
Mary om voor haar kinderen te helpen zorgen.  Zes maand geleden zat ze hier ook als eens 
vast.  Zie f° 13v.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 
81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), 
Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 82v 



 

Lahaye Therese, d.v. Jean, ° te Antwerpen, 21 jaar, huisvrouw van Michel André.  Haar man 
verliet een aantal weken zijn (militaire) dienst onder de Ieren, waarop ze naar het land van 
Cadzand trokken in de hoop er werk te vinden. 

1737 17019, 134 

Lahousse Guilliaeme, z.v. Jan, 47 jaar, geboren te Ingelmunster, wonend te Waardamme, 
arbeider 

1780 17032, 118 

Lamare Marie, d.c. Scipion, 34 jaar, ° in de parochie van ‘Molangé’ in het land van Artois 
(Artesië, Frankrijk), huisvrouw van Trica Pitische (ook “Trica Petitje”).  Ze maakt deel uit “van de 
bande van de soo ghenaemde Egyptenaeren”. 

1742 17021, 93 

Lambert Maximiliaen, z.v. Gabriel, 20 jaar, ° te Woumen, werkend bij de boeren 1732 17016, 106 
Lambrecht Ludovicus, z.v. Joannes, 34j, geboren te Oostende, zeeman 1785 17035, 64 

Lamon Jan Baptiste, z.v. Albertus, 19 jaar, ° te Rozebeke, wonend te Lichtervelde ten huize 
van Hooreman Jacob (pachter) 

1736 17019, 99 

Lamon Pieter, z.v. Albert, 35 jaar, ° te Rozebeke, sedert mei 1770 wonend te Beerst in de 
woonst van Tange Jacob, boerenwerk doende 

1770 17029, 10v 

Lampaert Joannes, z.v. Geeraert, 39 jaar, ° te Poeke, laatst als handknecht ingewoond 
hebbend op de hoeve van De Langhe Jan te Moerkerke 

1749 17023, 101v 

Landry Francois, z.v. Jan, ° te Ieper, 40 jaar, stoeldraaier, wonend te Diksmuide 1742 17021, 122 
Landry Francois, z.v. Jan, ° te Ieper, 42 jaar, stoeldraaier, wonend te Diksmuide 1743 17021, 177v 
Landscnecht Eugenius, z.v. Andries, 16j, geboren en wonend te Izegem, wonend bij zijn 
ouders, het is net als zijn vader een bedelaar 

1789 17037, 164 

Langerloot Joos, z.v. Jan, 34 à 35 jaar, ° te Zwevezele, ’s zomers werkend in de polders en ’s 
winters bedelend met zijn vrouw en kinderen, zonder vaste woonst 

1725 17009, 168 

Lanoye Joannes Baptiste, z.v. Christiaen, 24 jaar, ° te Koekelare, wonend te Koekelare, 
werkend bij boeren 

1765 17027, 118 

Lanoye Pieter, z.v. Maryn, 33 jaar, ° te Pittem, ‘s zomers werkend bij de landslieden en ‘s 
winters spullen verkopend, wonend te Brugge met zijn vrouw 

1726 17011, 7 

Lanoye Pieter, z.v. Tobias Christianus, 18 jaar, ° te Koekelare, wonend te Koekelare, werkend 
bij boeren 

1765 17027, 120 

Lanssens Pieter, z.v. Joannes, 34 à 35 jaar, geboren te Ruddervoorde, wonend te Zedelgem, 
bezemmaker en boerewerkman 

1779 17031, 135v 

Lantoin Pierre Joseph, z.v. Pierre, 43 jaar, geboren te Rijsel (« Lille en Flandre »), sedert 4 
maanden wonend te Brugge (Sint-Anna), « fileur de lin ». 

1774 17030, 102 

Lapere Carel, z.v. Joannes, 15 jaar, geboren te Knokke, wonend te Varsenare, koewachter ten 
huize van Carel Rox. 

1780 17032, 152v 

Lapierre Andries, z.v. Ferdinande, 22 jaar, ° te Bulskamp, lijndraaier, zonder vaste verblijfplaats 1736 17019, 68 
Laplume Catharine, d.v. Michiel, huisvrouw van Laplume Pieter, 35 jaar, ° te Oudenaarde, 
wonend te Duinkerke.  Haar man is soldaat in het Frans leger, liggend in het garnizoen te 
Duinkerke. 

1734 17017, 153 

Larsin Jean, z.v. André, 19 jaar, ° “du Bourg de Lans”, hoefsmid.  Hij werkte een tijdje aan het 
kanaal van Oostende, maar wegens ziekte werd hij 3 dagen opgenomen in het hospitaal te 
Brugge.  Daarna trok hij naar Parijs om werk te zoeken, maar na enkele dagen keerde hij terug 
naar Brugge aangezien hij daar geen werk vond …  Hij was nog nooit gedetineerd.  

1728 17013, 24 

Lataire Pieter, bijgenaamd ‘Pierken’, z.v. Joseph, 27 à 28 jaar, geboren te Zomergem, wonend 
te Oostkamp, hoeveknecht of boerewerk doende 

1791 17038, 25 

Laureyns Geert (is Laureyns inderdaad een familienaam, of is dit zijn tweede voornaam ?), ° te 
“Halsteghe in Munsterlant”, werkend bij de boeren, laatst gewerk hebbend in de omgeving van 
Duinkerke.  Uit Duinkerke trok hij naar het land van Cadzand, maar langs de zee in de 
omgeving van Leffinge werd hij met nog twee vrouwen en een man aangehouden.  Hij wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij 
dat.  Hij zat hier 8 à 10 jaar geleden ook al eens in de gevangenis.  Zes jaar geleden belandde 
hij ook te ‘Sesson’ (waarschijnlijk Soissons) in Picardië in de gevangenis. 

1732 17016, 63v 

Laureyns Sebastiaen, z.v. Gillis, 16 jaar, ° te Veurne (Sint-Walburga), geen ambacht kennend, 
bedelend 

1737 17019, 153 

Lauwers Francis, z.v. Cornelis, 32 jaar, ° te Ieper, leertouwer 1733 17017, 37 
Lauwers Francis, z.v. Cornelis, 32 jaar, ° te Ieper, leertouwer.  Hij was hier enkele maanden 
geleden nog maar gedetineerd en verbannen. 

1734 17017, 79 

Lavae Pieter, z.v. Jan, 36 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, kutser in hoornvee 1770 17029, 16v 

Lavain Michiel, z.v. Michiel, 44j, geboren en wonend te Hazebrouck (bij Cassel), boomveller en 
boerewerkman 

1791 17038, 130 

Le Baillie Albertus, z.v. Joannes, 37j, geboren te Lichtervelde, wonend te Beveren, herbergier 1788 17037, 118, 
vervolg 130 

Le Cleir Victoria, d.v. Guillielmus, 30j, geboren en wonend te Stalhille, jongedochter, spinster 
(heeft ontucht bedreven) 

1787 17036, 148 

Le Maire Joseph, bijgenaamd “Grand Joseph”, gearresteerd te Boulogne of Calais, gedetineerd 
in Boulogne.  Eerst geeft hij zich uit voor J. Le Maire, geboren te Keulen (Duitsland), 46 jaar, 
paardenkoopman, wonend te Oostende.  Later stelt hij te zijn: geboren te “Brouet près de 

1783 17034, 104 



 

Bethune”, z.v. Sebastien, 44 jaar, militair, gehuwd met Marie Antoinette Calard, heeft 1 kind, 
“macquignon de profession”, voordien gewerkt hebbend in het Bassin te Oostende. 

Lecocq Michel, z.v. Jacque, 48 jaar, ° te Mons, bakker 1725 17009, 172 
Lecomte Joseph, z.v. Matthias, 46 jaar, geboren te Comines (Komen), arbeider, heeft laatst 5 à 
6 dagen gewerkt bij Jan Vande Moere te Oostkerke (acte in het Frans opgesteld) 

1779 17032, 68 

Leemans Daniel, z.v. Pieter, 29 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te Torhout, arbeider 1750 17023, 146v 
Leersnyder Francois, z.v. Jacob, 18 à 19 jaar, ° te Zuienkerke, momenteel werkloos en zonder 
vaste verblijfplaats “ter causen de menschen hem niet en soucken midts hij een seer hooft 
heeft” … 

1757 17026, 8 

Lefere Regina, bijgenaamd Sine Bustels, d.v. Jacob, 21 jaar, geboren en wonend te Rumbeke, 
ongehuwd, spinster 

1780 17032, 50 

Lefevere (Lefevre) Ignatius, z.v. Nicodemus, 46 à 47 jaar, geboren te Langemark, wonend te 
Merkem, houtmaker 

1782 17033, 149v 

Lefevere Joannes, z.v. Philippe, 37 à 38 jaar, ° te ‘Hoogsta’ (Hoogstade), sedert Baafmis 1739 
wonend te Leke, voordien gewoond hebbend te Diksmuide, dagloner bij de landslieden 

1740 17020, 86 

Lefevre Anselmus, z.v. Anselmus, ° te Hazebrouck, 28 jaar, brouwer.  Hij heeft een jaar in 
Oostende gewoond in de brouwerij “Sinte Pieter”. 

1732 17016, 105v 

Lefevre Louis, z.v. Francois, 25 à 26 jaar, ° « d’Heure en Boulognais » waar hij eveneens 
woont, « chasse marais de profession ». 

1770 17029, 15v 

Legrot (ook Legros) Nicolas, z.v. Pieter, ° te Grenoble, 52 jaar, koopman (in suiker, thee, tabak, 
enz.), sedert 14 jaar wonend te Blankenberge, gehuwd met Joris Catharina (die geboren is in 
de omgeving van Leeuwarden) 

1743 17021, 155 

Lejeune Ferdinande, z.v. Louis, ° te Slijpe, 43 jaar, landsman te Gistel 1751 17024, 25 
Lekens (ook Lyckens) Joannes, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Knesselare, wonend te Zedelgem in de 
herberg ‘Zuytweghe’. 

1760 17026, 84v 

Lekens Martinus, z.v. Daniel, 22 jaar; ° te Bellem bij Aalter, wonend te Bellem bij zijn zuster 
(weduwe van Smit Caerel), wever 

1790 Aanwinsten 
635, 85 

Lekens Martinus, z.v. Danneel, 22j, jongman, geboren en wonend te Bellem, werker 1791 17038, 55 

Leliaert Joseph, z.v. Jacob, 32 jaar, ° te Moerkerke, wonend op het graafschap van Middelburg-
in-Vlaanderen, werkman.  Hij is gehuwd met Maton A. M. (zie verder). 

1790 Aanwinsten 
635, 126v 

Leplae Jacobus, z.v. Emanuel, in de 20 jaar, geboren en wonend te Esen, arbeider 1794 17039, 141 

Lequiue (ook Leceuq) Adriaen, z.v. Julius, ° te “Sinte Maertens Beveren” (mogelijks wordt 
Bever in Vlaams-Brabant bedoeld), 40 jaar, wonend op de parochie ‘Schaersbeke’ (mogelijks 
Schaarbeek bij Brussel), arbeider 

1746 17022, 93 

Leroy Jan Louis, z.v. Anthoine, 36 jaar, ° te Tupignies in Picardië, laatst als zwingelaar 
ingewoond hebbend bij Sonneville Michiel te Sint-Kruis bij Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen). 

1767 17028, 43v 

Leroy Jan Louis, z.v. Anthone, 38 jaar, ° in het dorp ‘Tupignies’ in Picardië, sedert 13 jaar in 
Vlaanderen verblijvend, de laatste 2 jaar wonend te Ruddervoorde tegen de proosdij van 
Hertsberge, zwingelaar en voddenverkoper 

1766 17028, 1 

Leroy Jan Louis, z.v. Anthone, 38 jaar, ° in het dorp ‘Tupignies’ in Picardië, sedert 13 jaar in 
Vlaanderen verblijvend, de laatste 2 jaar gewoond hebbend te Ruddervoorde tegen de proosdij 
van Hertsberge, zwingelaar en voddenverkoper 

1766 17028, 14v 

Lersberge Bartholomeus, z.v. Bartholomeus, 63 jaar, geboren te Brugge, wonend te 
Blankenberge, metselaarsdiender. 

1784 17034, 122v 

Lesage Carolus, z.v. Pieter, 19j, geboren en wonend te Keiem, hoeveknecht 1788 17037, 111v 

Lesberghe Bertholomeus, z.v. Bertholomeus, 26 à 27 jaar, ° te Brugge, wonend te 
Blankenberge, soms werkend op het strand en soms bij metselaars 

1760 17026, 89 

Lessy Pieter, z.v. Adriaen, 34 jaar, ° te Brugge (O.L.V.), wonend te Dudzele, arbeider 1740 17020, 158 
Lestable Pieter, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Vinkem (Veurne-ambacht), wonend te Vlissegem, 
wonend in een huisje dat hij 6 jaar geleden kocht van Pocquelez Jacob, landarbeider 

1736 17019, 61v 

Leusaert Marcus, z.v. Pieter, 38 jaar, ° te ‘Maerdycke’ (d.i. Mardyck bij Duinkerke), zonder 
vaste verblijfplaats, boerenwerk doende 

1742 17021, 74 

Leys Joseph, z.v. Jacob, 17 jaar, geboren en wonend te Diksmuide, schoenmaker. 1773 17030, 73v 

Libaert Jan, z.v. Jacob, 16 jaar, ° te Brugge, mandenmaker.  Hij zat hier al meermaals vast … 1731 17015, 142 
Lienaert Seraphyn, z.v. Ludovicus, 39j, geboren te “Lavantis land van Lalen, voortyds provincie 
van Artois”, wonend te Poperinge, schrijnwerker en nadien handelaar. 

1795 17040, 88v 

Lievens Livine Cecilia, d.v. Pieter, 29 jaar, geboren en wonend te Dudzele, ongehuwd.  Ze 
heeft zes onwettige kinderen, o.a. een tweeling, van uiteenlopende vaders.  Haar jongste kind, 
Joseph, acht weken geleden geboren, is voortgekomen uit de relatie met een jongman te 
Dudzele. 

1775 17030, 182 

Lievens Nicolaus, z.v. Guilliaeme, 24 jaar, ° te Oostende, wonend te Leffinge, kuiper 1765 17027, 149v 

Limbrouck Judocus Josephus, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Drongen, sedert ongeveer 8 jaar wonend 
te Ramskapelle, werkman 

1735 17019, 49v 

Limbrouck Judocus Josephus, z.v. Pieter, 34 jaar, ° te Drongen, werkman 1737 17019, 144 
Lingier (ook Lengy) Constantia, d.v. Baltazar, 23 jaar, ° te Koekelare, laatst als dienstmeid 1758 17026, 26v 



 

ingewoond hebbend bij Quio Cornelis (pointer) te Koekelare 

Lioen Pieter, z.v. Jacob, 12 jaar oud sedert mei laatstleden, geboren te Ardooie, wonend te 
Koolskamp bij zijn vader en stiefmoeder, koewachter.  Hij heeft geen vaste woonst en bedelt 
voor de kost. 

1778 17031, 102v 

Lippens Lodewyck, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Eeklo, wonend te Eeklo 1753 17025, 7v 
Lispinne Joannes, 16 jaar, ° te Jabbeke, laatst gewoond hebbend als knecht ten huize van De 
Rycker Joseph te Westkapelle. 

1772 17029, 119 

Lobbels Beernaert, z.v. Anthone, 24 jaar, ° te Handzame, laatst wonend te Gits bij zijn moeder 
en huisvrouw, soms werkend en soms bedelend voor de kost 

1751 17024, 68v 

Lobbestaele Isabelle Clara, d.v. Joannes Theodorus, weduwe van Sanders Nicodemus, 37 
jaar, ° te Handzame, steeds te Handzame gewoond hebbend, werkvrouw.  

1761 17026, 100v 

Lobel Anthone Francois, z.v. Anthone, ° te Ichtegem, 22 jaar, bedelaar, zonder vaste 
verblijfplaats 

1743 17021, 158 

Lobel Bernaert, z.v. Anthonius, 21 jaar, ° te Handzame, wonend te Gits ten huize van zijn broer 
Lobel Cornelis, allerhande boerenwerk doende.  Hij zegt milicien te zijn geweest in dienst van 
Frankrijk voor de parochie Lichtervelde. 

1749 17023, 72 

Lobel Cornelis, z.v. Anthonius, 24 à 25 jaar, ° te Torhout, wonend te Gits, gehuwd met Galeins 
Pieternelle, speelman en werkend voor de boeren 

1749 17023, 75 

Lobels Bernaert, z.v. Anthonius, 32 à 33 jaar, ° te Handzame, zonder woonst, sedert enige tijd 
niet gewerkt hebbend. 

1761 17026, 124v 

Lodewycksen Eva, d.v. Cornelis, haar leeftijd niet kennend, ° te “Liberden in Vrieslant”, ’s 
zomers werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer (1725) werkte ze in Friesland.  In 
december 1725 kwam ze hierheen met Janssen Adriaenken.  De twee andere mede-
arrestanten ontmoetten ze in Kaprijke.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 139.  
Christoffelsens Adriaenken (f° 125), Verbeke Janneken (f° 125), Janssen Adrianeken (f° 125v) 
en Lodewycksen Eva (f° 125v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 125v 

Lodewycksen Eva, d.v. Cornelissen, haar leeftijd niet kennend, ° te “Liberden in Vrieslant”.  
Sedert ze hier vrijgelaten werd trok ze met Janssen Adriaeneken en twee andere vrouwen die 
nu ook aangehouden werden naar Duinkerke …  Zie f° 125v.  Christoffelsen Adrianeken (f° 
139), Lodewycksen Eva (f° 139) en Verbeke Janneken (f° 139v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 139 

Lodewycksen Mecchelken, d.v. Hendrixsen Jan, 30 jaar, ° te ‘Gorcom’ (Gorinchem), vrouw van 
Van Cassel Caerel Joannes.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 
100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 
100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en 
Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 100 

Logier Amelberga, d.v. Carel, 34 jaar, geboren te Wilskerke, wonend te Moere ten huize van 
Albertus Hoornaert (Hoornaert is “eier- en kiekenkutser”), werkend bij de landslieden en soms 
bedelend voor de kost, ongehuwd.  Ze zegt een onwettige dochter te hebben van haar 
vroegere meester Hoornaert; bij de doop van dit kind heeft ze zich uit schaamte valselijk 
uitgegeven voor een zekere Pieternelle Casteele uit Mariakerke (het kind is vermoedelijk 
gedoopt te Koekelare).  Op 27-jarige leeftijd heeft ze ook al eens een onwettig kind gebaard, 
dat geboren en begraven is te Slijpe. 

1775 17030, 167 

Logier Amelberga, d.v. Carel, 43j, geboren te Wilskerke, sedert enkele maanden wonend te 
Beerst, huisvrouw van Van Hove Pieter (Ze heeft enkele onwettige kinderen gebaard.  Ze is 
met Van Hove gehuwd te Zuidzande, nabij Cadsand, voor de gereformeerde kerk) 

1782 17033, 189v 

Logier Amelberga, d.v. Carolus, 41j, geboren te Wilskerke, wonend te Brugge in de herberg De 
Roose, spinster 

1782 17033, 136v 

Lombaert Marie Therese, d.v. Jan, weduwe van Vander Venet Joannes Baptista, 22 jaar, 
wonend te Leffinge 

1733 17016, 133v 

Lombaerts Aldegonde, d.v. Joos, 39 jaar, ° te Wenduine, huisvrouw van Verhalle Jacob (zie 
verder) 

1730 17015, 45v 

Lombertus Elisabeth Lena, d.v. Lodewyck, huisvrouw van Minnaert Joseph, 27 à 28 jaar, ° te 
“Kapelle ontrent de stad Antwerpen” (Kapellen), sedert ongeveer één jaar zonder vaste 
verblijfplaats, werkvrouw.  Daarvoor woonde ze te Gent, maar ze trok weg uit Gent uit grote 
armoede. 

1763 17026, 170 

Loncke Godelieve, d.v. Geeraert, 16 jaar, geboren en wonend te Maldegem 1750 17023, 138v 
Longerloot Susanna Isabella, d.v. Joseph, 23 jaar, jongedochter, ° op de parochie van “Steene 
ontrent Hulst” (waarschijnlijk is dit het dorpje Sint-Jansteen vlakbij het Zeeuwse Hulst), zonder 
vaste woonst, werkend bij de landslieden.  Ze overleed in de gevangenis te Brugge op 20-01-
1762. 

1762 17026, 138 

Longherloot Anna Marie, d.v. Joseph, huisvrouw van Lobbels Beernaert, 25 jaar, ° te Sint-
Laureins, laatst wonend te Gits bij haar moeder, spinster 

1751 17024, 71v 

Loose Norbert, z.v. Joannes, 45j, geboren te Snaaskerke, wonend te Leffinge, boerewerkman 1791 17038, 7v 

Lootens Genoveva Francisca, d.v. Pieter, 31 jaar, ° te Koekelare, gedurende 6 jaar als 1790 Aanwinsten 



 

dienstmeid ingewoond hebbend bij Clabooter Joannes en dit tot 4 jaar geleden.  De afgelopen 
jaren baarde ze twee onwettige kinderen.  Eerst werd een zoon Pieter in mei 1786 geboren te 
Koekelare.  De vader van dit eerste onwettig kind was Dierinck Francois (jongman, 
dienstknecht van de hoofdman (Louage) die beloofd had met haar te trouwen maar met wie het 
huwelijk niet doorging doordat zijn familie ertegen was).  Het tweede onwettig kind was een 
dochter die doodgeboren was op 04-10-1790.  De vader van dit laatste kind was Lannoye 
Carolus, die volgens haar beloofd had met haar te zullen trouwen.  Deze Lannoye Carolus was 
de zoon van Lannoye Jean Baptiste bij wie ze op dat moment inwoonde. 

635, 100 

Lootghieter Joannes, z.v. Matheus, 46 jaar, geboren en wonend te ‘Respoel’ (Rexpoëde) in de 
kasselrij van Sint-Winnoksbergen 

1746 17022, 123 

Lopekin Geeraert Hendrick, z.v. Jan, 30 jaar, ° in ‘Westphalen’, wonend re Sint-Kruis “in het 
Handtboghen hof”, herbergier, “in de wandelinghe” wordt hij “Dicken Geeraert” genoemd. 

1727 17011, 183v 

Losse Jacob, z.v. Mattheus, 20 jaar, ° te « Calasken in Milanen », dientsknecht van Craeck M. 
J. en Tambourne J. J.  Craecke, Tambourne, Losse, Jette en Grosset kwamen uit Duitsland 
hierheen om de kost te verdienen als tingieters. 

1729 17013, 130 

Lot Niclaeys Ferdinande, z.v. Niclaeys, 19 jaar, ° te ‘Halewyn’ (Halluin in Noord-Frankrijk), bij de 
boeren werkend 

1725 17010, 67 

Louagie Simoen, z.v. Jacob, 48j, geboren en wonend te Westkapelle, boerewerkman 1781 17033, 96 

Loys Carolus, z.v. Carolus, 20 jaar, ° te Brugge, wonend bij zijn ouders te Brugge 1760 17026, 89v 

Lucian Augustin, z.v. Francois, 23j, geboren te Genès, matroos (acte in het Frans). 1784 17035, 20v 

Lucola Gresoria (is Lucola werkelijk een familienaam of een soort tweede voornaam ?), d.v. 
Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Tielt, huisvrouw van Lucola,  werkend bij de landslieden in 
Frankrijk.  Laatst trok ze van Duinkerke naar het land van Cadzand, maar werd onderweg in de 
omgeving van Nieuwpoort aangehouden. Op de aantijging dat ze tot de zogenaamde 
‘Egyptenaren’ behoort, antwoordt ze “daervan den naem te hebben maer niet de daet”.  Ze zat 
al 3-maal in de gevangenis te ‘Ayde’ in Frankrijk. 

1732 17016, 64 

Lulée Marie Anne, d.v. Pieter, 21 jaar, ° te Merville, zonder vaste verblijfplaats, werkend of 
bedelend voor de kost 

1741 17021, 48 

Luppaert (ook Lupaert) Pieter Francois, z.v. Pieter, 55 jaar, ° op de parochie ‘Hoern’ 
(waarschijnlijk Oeren), wonend te Westende ten huize van Zeurinck Pieter, werkman.  Hij 
woonde in het verleden in Nieuwpoort, waar hij tweemaal huwde. 

1753 17025, 1 

Lust Hendrik, zegt zelf Lust Hubertus te heten, z.v. Martinus, 40j, gehuwd met Cusa Marianne 
(52j), geboren te Keiem, wonend te Ramskapelle (heeft overspel bedreven) 

1788 17037, 52, 
vervolg 57 

Lust Marie Josepha, onwettig kind, 26 jaar, ° te Heule, laatst gewoond hebbend te Ichtegem 
(land van Wijnendale), huisvrouw van Collé Bernardus, afgelopen winter gebedeld hebbend 

1772 17029, 144 

Lust Pieter, z.v. Jacobus, 35 jaar, geboren en wonend te Gits, procureur 1779 17032, 1 

Luyde (ook Luyte) Judocus, ° te Brugge, z.v. Cornelis, 30 jaar, schaapherder te Eernegem op 
de hoeve van Catrisse Adriaen.  Hij ondertekent met “Judocus Valentinus Lueds”. 

1732 17016, 71 

Lycke Pieter, z.v. Joos, 26 à 27 jaar, ° te Middelkerke, wonend te Bredene, arbeider 1735 17017, 183v 
Lyoen Pieter Joseph, z.v. Joannes, 16 jaar, ° te Ardooie, wonend te Ardooie bij zijn moeder (die 
weduwe is), voordien een tijdje als dienstbode ingewoond hebbend bij Ghynebeire Joannes te 
Houtave 

1740 17020, 127v 

Lyvyn (ook Lavain) Hendrik, z.v. Joannes, 14j, geboren te Woumen, wonend te Woumen bij zijn 
vader 

1791 17038, 136 

Lyvyn Jan, z.v. Joannes, 13j, geboren te Woumen, wonend te Woumen bij zijn vader, broer van 
Lyvyn Hendrik (zie boven) 

1791 17038, 138v 

Machielsens Anne Catherine, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, geboren in 
het leger, huisvrouw van Beernaert Machielis, zonder vaste verblijfplaats.  Ze heeft in Frankrijk 
verbleven.  Ze was met drie andere vrouwen langs Mesen afgekomen om werk te zoeken in het 
land van Cadzand.  Ze werd opgepakt met Baltens Sara, … Constantia en … Marie Anne, en 
alle vier worden ze ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkennen ze dit … 

1738 17019, 180 

Mackfeirlinck Guillielmus, z.v. Judocus, 25 jaar, geboren en wonend te Brugge, spinner 1741 17021, 51v 
Maddens Martinus, z.v. Maerten, 21 jaar, ° te Ardooie, ‘s winters inwonend bij zijn zwager 
Alleman Joseph te Ardooie en ’s zomers als paardenknecht inwonend bij Schoonbaert Pieter. 

1769 17028, 151v 

Maddens Martinus, z.v. Maerten, 25 jaar, ° te Ardooie, sedert zijn laatste veroordeling als 
knecht inwonend bij Vande Pitte Joseph (landsman) te Pittem.  De laatste weken verbleef hij 
ook bij zijn zwager Alleman Joseph te Ardooie. 

1772 17029, 161v 

Maddens Martinus, z.v. Maerten, 25 jaar, ° te Ardooie.  Sedert zijn laatste veroordeling woonde 
hij te Ardooie bij zijn zwager Alleeman Joseph. 

1772 17029, 121v 

Maddens Martinus, z.v. Maerten, 25 jaar, geboren te Ardooie, sedert kort wonend te Pittem, nu 
en dan werkend bij de landslieden 

1774 17030, 86v 

Maeckelberghe Rosa, d.. Joseph, 30j, gehuwd met Jacques Pieter Joannes, geboren te 
Woumen, wonend te Jonkershove (haar man is 6 jaar geleden weggegaan, en sedertdien heeft 
ze niets meer van hem vernomen …) 

1786 17036, 89v 

Maelfeyt Cypriaen, z.v. Joannes, 15 jaar, geboren en wonend te Torhout, koewachter bij zijn 1749 17023, 94 



 

vader 

Maenhout Francois, z.v. Boudewyn, 30 jaar, wonend te Lichtervelde, werkman 1734 17017, 95 
Maertens Adriaen, z.v. Adriaen, 21 jaar, ° te Varsenare.  Hij werkte afgelopen winter bij Allaerts 
te Bredene en bij Moens Marcus te Stalhille, waarna hij korte tijd gebedeld heeft bij gebrek aan 
werk 

1726 17011, 11 

Maertens Bertinus, z.v. Theodor, 38 jaar, ° te Poperinge, officier van het Brugse Vrije in het 
ambacht van Lissewege.  Hij is gerefugieerd in het klooster van de Paters Discalsen te Brugge. 

1728 17012, 74v 

Maertens Boudewyn, z.v. Jacob, 50 jaar, geboren en wonend te Zedelgem, landbouwer 1745 17022, 84 

Maertens Francois, wonend te Zedelgem 1760 17026, 87 

Maertens Jacob, z.v. Guilliame, 47 à 48 jaar, ° te Bredene, wonend te Klemskerke, ongeveer 
12 gemeten land gebruikend die hij pacht van de procureur De Wintere.  Verder vangt hij vis en 
‘gernaerts’ (garnalen). 

1736 17019, 60v 

Maertens Joannes, 21 jaar, ° te Meteren (d.i. wellicht Méteren in Noord-Frankrijk), 
zelfmoordenaar.  Hij hing zich op 13 maart 1739 op met een koord aan een berk bij een weide 
te Koekelare.  Hij ondernam kort daarvoor reeds een zelfmoordpoging door zich op te hangen 
in de schuur op de hoeve van Fernigu Louis te Zande, maar Fernigu had hem toen nog net 
kunnen redden … 

1739 17020, 39 

Maertens Marie Anne, d.v. Jan, 44 jaar, ° te Brugge, huisvrouw van Govaerts Jean (zie verder), 
zonder vaste verblijfplaats, ronddolend 

1749 17023, 37 

Maertens Marie Anne, d.v. Jan, 46 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), wonend te Duinkerke 1746 17022, 123v 

Maertens Niclaeys (ook Maertens Niclaeys Francis), bijgenaamd ‘Jesuken’, z.v. Joseph, 27 
jaar, ° te Brugge, werkend bij de landslieden in het land van Cadzand.  Hij kwam hierheen om 
te bedelen “ter causen hy gheincommodeert synde aen syne ooghen niet meer wercken en 
can”.  Te Beerst werd hij aangehouden met zijn vrouw en nog twee anderen.  Hij zat hier al 2-
maal in de gevangenis, en een jaar geleden belandde hij ook te Gent in de gevangenis.  Zijn 
vader overleed in het Sint-Janshuis te Brugge.  In 1730 brak hij uit en vluchtte weg uit de 
gevangenis te Ieper … 

1733 17016, 156 

Maertens Niclais, z.v. Joseph, 23 jaar, ° te Brugge, tot voor 3 jaar kleermaker.  Drie jaar 
geleden liep hij een kwaal aan zijn ogen op, waarna hij ging werken in het land van Cadzand.  
Afgelopen zomer werkte hij aan de vaart van Oostende, en daarna trok hij naar Kortrijk waar hij 
bedelde. 

1728 17012, 82v 

Maertens Nicolaeys, z.v. Joseph, 22 jaar, ° te Brugge, werkend bij de landslieden.  Recent 
bedelde hij in Brabant.  Recent kwam hij uit Sluis en werd te Oostkerke aangehouden met 
enkele zogenaamde Egyptenaren.  Drie jaar geleden belandde hij al eens in Utrecht in de 
gevangenis wegens bedelen. 

1732 17016, 13v 

Maes Francois, z.v. Pieter, 31 jaar, geboren en wonend te Knokke, boerenwerkman, gehuwd 
en vader van één kind 

1790 Aanwinsten 
635, 71 

Maes Geeraert, z.v. Geeraert, ° te Maastricht, 58 jaar, inwonende schaapherder (‘schaper’) bij 
Boens Cornelis te Lapscheure 

1742 17021, 97v 

Maes Henricus, z.v. Philippus, 15j, geboren te Werken, wonend te Esen bij zijn oom Seys 
Julianus 

1788 17037, 63 

Maes Janneken, d.v. Jan, 50 jaar, ° in het leger, huisvrouw van Grysenbaert Olivier (die her en 
der bij de landslieden werkt), spinster.  Ze werd rond Diksmuide aangehouden met haar man, 
haar 4 kinderen en nog twee andere personen.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat al eerder met 
haar man in de gevangenis te ‘Cartouw’ in Frankrijk wegens tabakssmokkel. 

1733 17016, 139 

Maes Joannes, z.v. Anthone, 27 jaar, geboren te Boeschepe (Frankrijk), wonend te Leffinge, 
strodekker 

1779 17031, 154 

Maes Joseph, z.v. Jan, ° te Belle, 21 jaar, boerenwerk doende, als dienstknecht ingewoond 
hebbend bij Pullaert Francois te Vrasene bij Sint-Niklaas 

1743 17021, 176v 

Maes Pieter, z.v. Jooris, 23j, geboren te Ingelmunster, wonend te Waardamme, zwingelaar 1783 17034, 55v 

Mahieu Augustyn, z.v. Louys, 23 jaar, wonend te Eernegem, herbergier (‘tavernier’) 1729 17013, 113 
Mahy Pieter, z.v. Jan, 46 jaar, geboren te Kortemark, wonend te Torhout, huidenvettersknecht 1774 17030, 93 

Makelberghe Pieter Jacob, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Werken, knecht bij de boeren 1749 17023, 118 
Malfeyt Cornelis, z.v. Jan, ° te Vlissegem, 50 jaar, visser, wonend te Blankenberge 1744 17022, 5 

Malfeyt Cornelis, z.v. Joannes, 48 jaar, wonend te Blankenberge, arbeider 1742 17021, 70v 
Malo Gaspard, z.v. Joseph, 52 jaar, “ouvier de jalousies”, geboren te ‘Bénouvinil’ (of ‘Benominil) 
“en Lorraine”, heeft vrouw en kinderen, wonend “dans la basse-tille de Dunkerque, rue du Fort, 
depuis sept ans, pendant un mois dans la dite rue, auparavant rue du Milieu et vis à vis le 
bureau”.  Hij en zijn kompaan Quinet worden ook vermeld als « lolledraeyers ofte fraudeurs van 
professie ». 

1777 17031, 1 

Manché Pieternelle, d.v. Joseph, 59j, geboren te Nieuwkerke, wonend te Leke, huisvrouw van 
Outerloot Pieter Joannes, spinster 

1782 17033, 147 

Mantee Carel, z.v. Antone, ° te “Noordt Berquin” (d.i. Vieux-Berquin in Noord-Frankrijk), 38 jaar, 
wonend te Sint-Margriete, timmerman 

1725 17010, 1 

Marchand Constantinus, z.v. Joannes, 33 jaar, ° te Woumen (‘Woom’), wonend te Woumen, 1759 17026, 38v 



 

werkman 

Marchand Joannes, z.v. Francis, 14j, geboren en wonend te Woumen, koewachter ten huize 
van zijn stiefvader Lachat Francis 

1782 17033, 125 

Marchand Marianne Therese, d.v. Benedictus, 15 jaar, geboren te Leke, wonend te Leke ten 
huize van Bernardus De Soppere als kindermeid 

1779 17031, 138 

Marchois Maeycken, de naam van haar vader niet kennend, 74 jaar, ° te Munsterland 
(waarschijnlijk een plaats in Duitsland), zonder vaste verblijfplaats, soms werkend en soms 
bedelend voor de kost 

1752 17024, 67 

Marcus Louis, z.v. Niclays, 50 jaar, ° te Koekelare, weduwnaar van Danser Helena.  Hij pleegde 
overspel met onder andere De Meyere Veronica (zie verder). 

1727 17012, 24 

Marie Francoise (vermoedelijk enkel haar voornamen), de naam van haar vader niet kennend, 
geboren in het leger, bij de boeren werkend voor de kost, weduwe van La Branche.  Ze is laatst 
uit Artesië hierheen gekomen met Chevalier, en met haar dochters Angelique en Marie Joseph, 
om te gaan werken in het land van Cadzand. 

1739 17020, 61 

Marote Joannes, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Bredene, wonend te Bredene, metsersknecht 1772 17029, 108v 

Marote Joannes, z.v. Pieter, geboren te Bredene, wonend te Dudzele, kortzitter 1794 17039, 134 

Marrivoorde Joannes, z.v. Cornelis, ° te Middelkerke, 14 jaar, dienstknecht ten huize van 
Madeleyns Pieternelle te Middelkerke 

1743 17021, 139v 

Martinicq Augustin, z.v. Francois, 23 jaar, geboren en wonend te Heist, visser. 1779 17032, 30 

Mas (ook De Mas) Jan, z.v. Jan, 30 jaar, ° te Barcelona, sedert twee jaar wonend te Brugge in 
het Ravestraatje nabij de Gentpoort, voordien in dienst geweest van het Hollandse leger, 
katoenspinner in dienst van een baas 

1740 17020, 99 

Masselis Jacobus, z.v. Judocus, ° te Kortrijk, nu wonend te Brugge, soevereinsgast van het 
Brugse Vrije 

1770 17029, 19 

Masure Joannes, z.v. Jan, ° te Ruddervoorde, 20 jaar, wonend ten huize van De Craene Pieter 
te Westkapelle 

1745 17022, 68v 

Mathys Joannes, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Poeke, laatst als hofknecht ingewoond hebbend op 
de hoeve van Pollevie Cornelis (landsman) te Sint-Andries. 

1756 17025, 114 

Maton Anna Margriete, d.v. Joannes, 35 jaar, huisvrouw van Leliaert Joseph (zie verder), 
geboren en wonend op het graafschap van Middelburg-in-Vlaanderen. 

1790 Aanwinsten 
635, 131v 

Mattens Rosa, d.v. Martinus, 54j, huisvrouw van Brulée Pieter, geboren en wonend te Ardooie 1792 17039, 34v 

Matton Joanne, weduwe van Semeyn Pieter, d.v. Jacob, 47 à 48 jaar, ° te Leke, wonend te 
Lissewege, allerlei werk doende op het land en bij de boeren 

1740 17020, 119 

Mazeeuw Joannes, z.v. Joannes, 52 jaar, geboren en wonend te Zarren, boerewerkman 1780 17032, 151v 

Mazeuw Pieter Jacobus, z.v. Jacob, 20 jaar, geboren te Zarren, wonend te Zarren bij zijn vader, 
houtmaker 

1780 17032, 61v 

Mazier Pieternelle, d.v. Gillis, ° te Sint-Jan-in-Eremo, zonder vaste verblijfplaats, te lande gaand 
om te bedelen 

1740 17020, 156 

Mecheus Josepha, 33 jaar, geboren te Zevekote, wonend te Gistel, ongehuwd, dienstmeid bij 
de gebroeders Augustin en Joannes Van Geluwe. 

1780 17032, 165 

Medaer Catherine, d.v. Joseph, 32 jaar, weduwe van Pacquet Lambert, ’s zomers werkend bij 
boeren en ’s winters bedelend.  Ze kent haar geboorteplaats niet aangezien haar vader 
overleden is en aangezien haar moeder wegliep vóór ze 2 jaar was.  Ze heeft steeds gewoond 
in het land van Cadzand. 

1766 17027, 161v 

Meganck Abraham, z.v. Rochus, 17 jaar, ° te Gent, kleermaker 1732 17016, 76 
Meganck Abraham, z.v. Rochus, 18 jaar, ° te Gent, kleermaker, zonder vaste verblijfplaats, her 
en der gaand waar hij de kost kan krijgen 

1733 17017, 24 

Melis Barthel, z.v. Bartels, 40 jaar, ° te “Sinte Pieters bergh by Maestricht”, ’s zomers 
oogstarbeider of dergelijke, ’s winters dorsend in het land van Aalst, gehuwd met … Nenneken 
(spinster).  Soms moet hij bedelen met zijn vrouw en hun kind.  Hij werd gearresteerd met vijf 
anderen die ze onderweg ontmoetten.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Melis Barthel (f° 19), … 
Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), 
Van Dommele Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 19 

Melis Barthel, z.v. Barthel, 40 jaar, ° te “Sinte Pietersbergh by Maestricht”, soms werkend en 
soms bedelend .  Sedert zijn laatste detentie verbleef hij op de “acht parochies” (deel van de 
kasselrij Veurne).  Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), 
Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken 
(f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 127v 

Mendonck Livine, d.v. Jan, 18 jaar, ° Sas Van Gent.  Enkele weken geleden trok ze naar het 
land van Cadzand om er te wieden. 

1736 17019, 67v 

Menny Joannes, z.v. Jan, ° te Nieuwpoort, 46 jaar, landbouwer te Dudzele 1746 17022, 134 

Merlis Lieven, z.v. Jan, 19 jaar, ° te Wijnendale, soms werkend bij de boeren en soms bedelend 1732 17016, 107 
Merpierre Marie Anne, d.v. Martin, huisvrouw van Villain Jean, 50 jaar, wonend te Middelburg in 
Vlaanderen (waar haar man controleur van de rechten is) 

1746 17022, 106v 



 

Mesnil Laureyns, z.v. Francois, ° op de parochie van ‘Tontue’ in Normandië (mogelijks wordt St-
Eloi-de-Tontuit bedoeld), 22 jaar, gewoond hebbend bij Willems Pierre te Adegem 

1749 17023, 39 

Mestdagh Livinus, z.v. Livinus, 26 jaar, geboren te Mannekensvere, wonend te Snaaskerke, 
kleine gebruiker 

1774 17030, 116v 

Mesure Joseph, z.v. Maryn, 68 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te Beveren onder de heerlijkheid 
van het Pausse en Vijverse, landbouwer.  Hij ondertekent met “Joos Mesuere”. 

1767 17028, 24 

Metsuure Jacob, z.v. Jacob, 16 jaar oud sedert Baafmis, ° te Mannekensvere, laatst gewoond 
hebbend als knecht bij Vitse Marcus bij de Palingbrug 

1738 17020, 33 

Meuleman Adriaen, z.v. Adriaen, 32 jaar, ° te Jabbeke, wonend te Brugge ten huize van 
mijnheer Maecker aan de Vlamingdam, koopman in schapen 

1727 17012, 3v 

Meulemans Josyne, d.v. Francois, 34 jaar, ° te Venlo, in de winter spinnend in het land van 
Waas en Brabant, en in de zomer werkend voor de boeren.  Haar man, Grans Anthone, vertrok 
6 weken geleden naar Maastricht om er soldaat te worden.  Ze heeft 3 kinderen die bij haar in 
de gevangenis zitten.  Ze werd te Lembeke gearresteerd met o.a. … Madelene (zie verder). 

1727 17011, 169 

Meulemans Trientje, d.v. Claysens, niet wetend hou oud ze is, ° te ‘Suydtvelde’ in de provincie 
van Haarlem, zonder vaste verblijfplaats, ’s winters bedelend en ’s zomers werkend voor de 
kost.  Zij werd in Eeklo aangehouden met haar dochter Van Graeten Marie, en met haar 
schoondochter Dubois Elisabeth, met wie zij van Sint-Winnoksbergen gekomen was. 

1764 17027, 5 

Meulemeester Bertolomeus, z.v. Jan, 24 jaar, ° te Sint-Andries, wonend te Sint-Andries bij zijn 
moeder (landbouwster) 

1724 17009, 131 

Meulemeester Joseph, z.v. Pieter, 22j, geboren te Zedelgem, wonend te Brugge 1791 17038, 109 

Meyer Christoffel, z.v. Christoffel, 42 jaar, ° in Duitsland, soldaat in het regiment van de graaf 
van Conniseck, gelegerd in het garnizoen te Damme 

1729 17013, 159 

Meyer Salomon, z.v. Salomon, 19j, geboren te Haetzen in de omgeving van Hannover, zonder 
vaste verblijfsplaats, deel uitmakend van het leger van Hannover 

1793 17039, 88v, 
vervolg 93 

Meyers Cornelis, z.v. Francois, ° te Wenduine, 42 jaar, officier te Jabbeke 1742 17021, 96 
Meyers Joanna Clara, d.v. Adriaen, 24 jaar, geboren te Koekelare, wonend te Vladslo, spinster 1779 17032, 81 

Meyns Franciscus, z.v. Maurus, 16j, geboren te Meetkerke, wonend te Lissewege, 
paardenknecht 

1793 17039, 62v 

Meyns Pieter, z.v. Ambrosius, 50j, geboren te Adinkerke, wonend nabij de stad Brugge, 
herbergier 

1785 17035, 167 

Michiels Alexander, z.v. Joannes, 38 à 39 jaar, geboren te Knesselare, wonend te Oedelem, 
arbeider 

1792 17038, 145, 
vervolg 168 

Michiels Bruno, z.v. Jan, 24 jaar, geboren en wonend te Brugge, meester-handschoenmaker 1732 17016, 106 
Michiels Pieter, z.v. Jan, ° te Brugge, 35 jaar, soevereinsgast van het Brugse Vrije aangesteld 
om de zeekust te bewaken 

1743 17022, 3 

Mille Joseph, z.v. Joannes, 50j, geboren te Roksem, wonend te Stalhille, boerewerkman 1783 17034, 23v 

Mille Pieter, z.v. Hubrecht, naar schatting 14 of 16 jaar (kent zijn precieze leeftijd niet), ° te 
Eernegem, wonend te Eernegem ten huize van Moenaert Pieter, koewachter 

1748 17023, 26 

Minnaert Joseph, z.v. Clement, 29 jaar, ° te “Herrypont drie mijlen boven Halle” (is dit Henripont 
in Belgisch Henegouwen ?), zonder vaste verblijfplaats, wolspinner, ook te lande gaande om 
grove katoenen neteldoeken aan de man te brengen. 

1763 17026, 169 

Misselis Cecilia, d.v. Augustyn, 27 jaar, geboren en wonend te Lissewege, allerlei werk doende 
voor de kost, huisvrouw van Mareyns Judocus 

1743 17021, 154v 

Moeder Christine (eerst wordt haar naam vermeld als Memoeder, maar naderhand verklaart ze 
dat het Moeder is), haar vader niet kennend, ° te Doornik, bedelend.  Afgelopen zomer (1726) 
verbleef ze in de omgeving van Duinkerke, en deze winter (1726-27) in de polders (o.a. te 
Kaprijke en Lembeke).  Ze is alleenstaande met 2 kindjes.  Vijf jaar geleden was ze gedetineerd 
te ‘Ouvien’, en nadien nog eens op dezelfde plaats. 

1727 17011, 129 

Moens Marie Catharine, d.v. Niclaeys, 27 jaar, ° in het leger, weduwe van Pieters Nicolaeys, 
zonder vaste verblijfplaats, te lande bedelend 

1732 17016, 107v 

Moens Pieter, z.v. Nicolaes, 25j, jongman, geboren en wonend te Blankenberge, visser 1791 17038, 44 

Moerkercke Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 22 jaar, ° te Merkem, wonend te Aartrijke, 
metselaar 

1751 17024, 22 

Moerman Jacobus, z.v. Jan, ° te Werken, 40 jaar, schoenmaker 1742 17021, 81v 
Moerman Joannes, z.v. Joannes, 33 jaar, ° te Werken, wonend te Leke, kleermaker 1733 17016, 178 
Moke Philippe, z.v. Joannes, 22j, geboren te Aartrijke, tot voor kort wonend te Klemskerke en 
sedert kort zich begeven naar de omgeving van Oostburg of elders op “Staten Bodem” 
(Nederland) 

1792 17038, 161 

Moliere Marie Louise, d.v. Jaecques, 30 jaar, ° te ‘Basingan’ (misschien wordt het plaatsje 
Bassenge in Wallonië bedoeld), te lande bedelend 

1731 17015, 169 

Mollet Bonifacius, z.v. Gillis, 50 à 60 jaar, ° te Esen, wonend te Koekelare, arbeider 1770 17029, 14 

Monbailliu Pieternelle, d.v. Pieter, 19 jaar, geboren te Waardamme, wonend bij haar vader te 
Oostkamp, spinster.   

1773 17030, 19v 

Monballiu Lodewyck, z.v. Pieter, 27 jaar, geboren te Waardamme, wonend te Oostkamp, 
bezemmaker en arbeider bij de boeren. 

1774 17030, 81v 



 

Mondezy Joseph (is Mondezy inderdaad zijn familienaam, of is het een tweede voornaam, of 
een patroniem of zo ?), z.v. Mondezy, 30 jaar, ° te Antwerpen, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend met zijn vrouw en kinderen.  Hij was uit Oudenaarde op weg naar Kallo en Antwerpen 
(via Kaprijke), maar werd onderweg aangehouden te Sint-Laureins.  Hij zat nog niet in een 
gevangenis. 

1731 17015, 167 

Moninck Anthone, z.v. Guilliame, 35 à 36 jaar, geboren en wonend te Boeschepe, allerhande 
werk doend, gehuwd met Hosten Marie Catharine 

1738 17019, 176v 

Monstreuil (ook Monstrul, Montreuil) Steven, z.v. Gillis, ° te Roeselare, 52 jaar, pottenbakker, 
zonder vaste verblijfplaats 

1746 17022, 133 

Monstreul Stephanus, z.v. Gillis, 56 jaar, ° te Roeselare, zonder vaste verblijfplaats, te lande 
lopend op zoek naar werk, aangehouden te Zarren. 

1749 17023, 69 

Montmorenzy Marie Joanne, d.v. Pieter Joannes, 28 jaar, geboren te Torhout, wonend te 
Ardooie, huisvrouw van Joannes Cauwelier (arbeider). 

1779 17032, 76 

Morael Ludovicus, z.v. Christiaen, 26j, geboren te Alveringem, wonend te Bredene (Sas-
Slijkens), beenhouwer 

1782 17033, 172v 

Moré Jaecque, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Maastricht, soms boerenwerk doend of bij gebrek aan 
werk bedelend.  Afgelopen winter (1723-24) verbleef hij met zijn vrouw en kinderen in het land 
van Doornik.  Onderweg hierheen ontmoette hij de mede-arrestanten.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), 
Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken 
(f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 126 

Moré Livinus, z.v. Jaecques, 14 jaar, ° te Maastricht, boerenwerk doend en soms schooiend.  
Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne 
(f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis 
Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 126 

Moreel Valentyn, z.v. Matheus, 27 à 28 jaar, ° te Hazebrouck, wonend te Nieuwpoort, 
timmerman en wever 

1736 17019, 82 

Morisse Cosmes, z.v. Guilliame, 30 à 31 jaar, ° te Langemark, wonend te Knokke, werkman.  
Hij is gehuwd met De Neve Marguerite (zie verder). 

1737 17019, 116v 

Mortier Henderyck, z.v. Ambrosius, bastaardkind maar toch gedoopt op naam van zijn 
biologische vader, 23 jaar, ° te Koekelare, afgelopen zomer hier en daar gewerkt hebbend “in 
het bloote” (d.i. in de polders). 

1772 17029, 174 

Mortier Joannes Ferdinandus, z.v. Jacobus, 40 jaar, geboren en wonend te Merkem, dagloner, 
gehuwd met Jacoba Jonckheers.  Tot twee jaar geleden woonde hij te Bikschote. 

1778 17031, 86 

Mortier Joannes, z.v. Jacobus, 27 jaar, ° te Beernem, laatst als dagloner ingewoond hebbend 
op de hoeve van De Bruyne Pieter (landsman te Knesselare in de wijk ‘Bunstelaere’). 

1768 17028, 72v 

Mortier Philippus, z.v. Pieter, 41j, geboren te Sint-Jacobskapelle, boerewerkman 1786 17036, 95v 

Mostaert Pieter, z.v. Cornelis, 30 jaar, geboren te Brugge (Sint-Salvator), wonend te Brugge 
(Sint-Jacob), bedelaar 

1774 17030, 85 

Moulain Joannes Baptiste, z.v. Jan, 76 jaar, geboren te Klerken, wonend te Woumen, 
boerewerkman 

1779 17031, 145 

Moyaert Joannes, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Ardooie, zonder vaste verblijfplaats, bedelaar 1763 17026, 173 

Moyaert Joannes, z.v. Joannes, 22 jaar, ° te Ardooie, wonend bij zijn zus (huisvrouw van 
Mattens Pieter) te Ardooie, kutser 

1764 17027, 65v 

Moyens Celie (is Moyens haar familienaam ?), d.v. … Jan Reniers, huisvrouw van … Adriaen 
Dries, 65 jaar, ° te Rijssel, een soldatenkind zijnde, zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers 
arbeidster bij de boeren in het land van Cadzand en ’s winters speldenwerkster.  Recent kwam 
ze met een vrouw (… Jenno) uit Antwerpen, op weg zijnde naar het land van Cadzand, en werd 
hier aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze zat eerder gevangen te ‘Maubeuse’ (Maubeuge in Noord-
Frankrijk). 

1734 17017, 122 

Moyses Jacob, z.v. Philippe, 28 jaar, ° te Snellegem, wonend te Oostkerke, arbeider 1740 17020, 146v 
Mullaert Pieter Joannes, z.v. Nicolaes, 33 jaar, ° te Westnieuwkerke, gewoond hebbend te 
Zuidzande (land van Cadzand) ten huize van Dubois Jan, boerenwerkman 

1789 Aanwinsten 
635, 9 

Muylaert Joanne, d.v. Joos, 22 à 23 jaar, ° te Kaprijke, wonend te Kaprijke, werkvrouw en 
spinster 

1772 17029, 99v 

Muylaert Joanne, d.v. Joos, 23 à 24 jaar, geboren te Kaprijke, sedert haar veroordeling voor het 
Brugse Vrije heeft zij verbleven te Kaprijke, Boekhoute, Sint-Jans-in-Eremo en in het kwartier 
van Gent.  In 1772 was ze wegens diefstallen voor 25 jaar verbannen uit het Brugse Vrije.  Ze 
overleed in 1774 in het vrouwenspinhuis te Brugge. 

1773 17030, 58 

Muylaert Pieter Jacobus, 40 jaar, geboren en wonend te Vladslo, boerewerkman 1779 17031, 133 

Muys Joannes, z.v. Jacobus, 34j, geboren en wonend te Handzame, gehuwd, heeft 4 kinderen, 
arbeider 

1792 17038, 125 

Naessens Joseph, z.v. Pieter, 43j, geboren te Roeselare, wonend te Brugge, voerman (is 
voordien militair geweest) 

1783 17034, 20 



 

Neels Joanna, d.v. Cornelis, 23 jaar, geboren te Gistel, wonend te Brugge, doende boerewerk, 
huisvrouw van Emanuel Grimmels.  Zeven jaar geleden verliet ze haar man, die werkte te Sint-
Pieters, om te gaan samenleven met Jacob Delva (zijnde een gehuwde man).  Ze vertrok met 
Delva naar Groede (Ndl.) waar ze op 21 sept. 1778 beviel van haar eerste (doodgeboren) kind 
met Delva.  Op 16 okt. 1779 beviel ze te Brugge van haar tweede kind met Delva. 

1780 17032, 53 

Neels Joos (ook Joseph), z.v. Lieven, ° te Torhout, 35 jaar, zonder vaste verblijfplaats, te lande 
gaand met mosselen en vis 

1748 17023, 44 

Neels Joseph, z.v. Lieven, ° te Torhout, 27 jaar, arbeider, wonend te Ichtegem 1742 17021, 128 
Neelsen Christiaen, z.v. Anthone, 24j, geboren te Bergen (Noorwegen), zeeman 1786 17036, 63v 

Neirinck Francisca, huisvrouw van Van Caneyt Pieter (schoenlapper), 46j, geboren te Brugge, 
wonend te Ardooie, spinster. 

1795 17040, 100 

Neutens (ook Nuytens) Lenaert, z.v. Pieter, 57j, geboren te Brugge (OLV-parochie), disgenoot 
te Brugge (aan de Sint-Salvatorparochie) 

1781 17033, 93v 

Nevejan Cornelis, z.v. Pieter, 17j, geboren te Staden, wonend te Kaprijke, zwingelaar 1795 17040, 48 

Nevejans Francois, z.v. Ferdinande, 34 jaar, ° te Westrozebeke, wonend te Hooglede op de 
heerlijkheid van Wijkhuize, berbergier in de herberg “De Rotse van Orep”. 

1790 Aanwinsten 
635, 51v 

Neyrinck Pieter Jacobus, 26j, geboren te Roeselare, wonend te Leffinge, metselaar. 1792 17039, 13 

Neyrincx Carel, z.v. Jan, 72 jaar, ° te ‘Assel’ (Hasselt ?  Of Asselt in Nederlands Limburg ?), 
wonend te Heist, arbeider 

1735 17017, 167 

Nicasius Anthone, z.v. Gabriel, 20 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), sedert 5 jaar werkzaam als 
koewachter 

1733 17016, 174 

Nieuwenhuyse Joannes, z.v. Joos, 48 jaar, geboren en wonend te Gullegem, spinner.  Hij was 
uit armoede naar het Brugse Vrije getrokken, en werd gearresteerd te Vladslo. 

1750 17023, 148v 

Nivez Francois, z.v. Pierre, 50 jaar, ° te “Artena dépendence de la Rochelle”, werkman, 
bedelend bij gebrek aan werk 

1738 17020, 16 

Noote (ook Note) Pieter, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Oedelem, allerlei boerenwerk doende, laatst 
gewoond hebbend ten huize van Danneels Jacob, en daarvoor ten huize van Maelstaf Lenaert 
en op de hoeve van Andriessens Chrisostomus te Dudzele 

1735 17019, 32v 

Nooteboom Joanne, d.v. Pieter, 30 jaar, geboren te Beernem, wonend te Oostkamp, huisvrouw 
van Lodewyck Monbailliu (bezemmaker). 

1774 17030, 83 

Noppe Guilliame, z.v. Guilliame, 27 à 28 jaar, ° te Tielt, schoenmaker 1739 17020, 62v 
Noyez (Niais) Barbara Therese, d.v. Ferdinande, 20 jaar, geboren te Passendale, wonend bij 
haar ouders te Passendale (kasselrij Ieper), doende boerewerk. 

1779 17032, 35 

Noyez Coleta Perpetua, d.v. Clement, 13 jaar, geboren en wonend te Passendale, spinster. 1780 17032, 40 

Noyez Marie Therese, d.v. Clement, 23 jaar, geboren te Merkem, wonend te Passendale, 
ongehuwd, spinster. 

1780 17032, 45 

Nys (ook Neys en Neyt) Laureyns, z.v. Francis, 28 à 29 jaar (?), ° te “Meirhout boven Gheel” 
(Meerhout), boerenwerk verrichtend, afgelopen zomer gewerkt hebbend in het land van 
Cadzand 

1734 17017, 102 

Olivares Joanne, d.v. Jan, huisvrouw van Kersbulck Albert, 47 jaar, ° te Oostende, wonend te 
Zuienkerke 

1744 17022, 5 

Olive Anthone, z.v. Rigaut, 58 jaar, ° te Valenciennes, spinner, wonend te Brugge 1731 17015, 179v 
Ommeslagh Martinus, z.v. Lodewyck, 19 jaar, ° te Eernegem, als knecht inwonend op de hoeve 
van Slembrouck Isedor te Koekelare 

1757 17026, 13 

Ommeslagh Martinus, z.v. Lodewyck, 19 jaar, ° te Eernegem, wonend te Aartrijke, laatst 
veroordeeld op 26-11-1757. 

1758 17026, 30 

Ommeslagh Martinus, z.v. Lodewyck, 19 jaar, ° te Eernegem. 1758 17026, 24v 

Osimos Simon, z.v. Jacob, 38 jaar, ° in Duitsland, soldaat in het regiment van de graaf van 
Conniseck, gelegerd in het garnizoen te Damme 

1729 17013, 158v 

Ost Joannes, z.v. Andries, 18j, geboren en wonend te Torhout, voerman 1782 17033, 126 

Outterfault (ook Outterfaut) Joanna, d.v. Guilliame, 32 jaar, ° te “Vleteren boven Belle” (Flêtres 
in Frans-Vlaanderen).  Zij leeft samen met Cambie Adriaen Lodewyck … 

1725 17010, 39 

Outterloot Pieter Joannes, z.v. Joannes, gehuwd met de weduwe van Vermout Philippe, 70 
jaar, ° te Vladslo, wonend te Leke maar zich de laatste maanden opgehouden hebbend te 
Eggewaartskapelle, schoenlapper.  Hij ondertekent met ‘Houtterloot’. 

1789 Aanwinsten 
635, 21v 

Outterloot Pieter, z.v. Jan, 41 jaar, ° te Vladslo, wonend te Leffinge, officier van het Brugse Vrije 
in Camerlinckx-ambacht. 

1770 17029, 12v 

Ouvry Pieter Ludovicus, 21 jaar, ° te Hooglede, wonend te Lichtervelde, timmerman 1790 Aanwinsten 
635, 67 

Overberghe Francois, z.v. Philippe, 20 jaar, geboren te Woumen, sedert kort zonder vaste 
woonst, soms gewerkt hebbend bij de landslieden als hoeveknecht 

1775 17030, 163 

Ozine Marie (is Ozine haar familienaam of een tweede voornaam ?), d.v. Phelipe, haar leeftijd 
niet kennend, ° te Steenvoorde, huisvrouw van … Pieter, ’s winters bedelend en ’s zomers 
werkend.  Ze werd met enkele anderen aangehouden te Kaprijke.  Twee jaar geleden belandde 
ze in de gevangenis te Parijs. 

1730 17015, 2v 

Paepe Francois, z.v. Pieter, 31j, geboren te Slijpe, wonend te Leffinge, gehuwd met Van Hove 1786 17036, 115 



 

Isabelle (zie hierboven), heeft 5 kinderen, veenwerker (“dayrinck wercker”), visser en 
strodekker 

Paesscheseune Pieter, z.v. Pieter, 26 jaar, geboren en wonend te Klerken, werkman 1728 17013, 2v 
Palisouse Marie Elisabeth Catherine, d.v. Nicolas, 33 à 34 jaar, jongedochter, geboren te 
Leuven, zonder vaste woonplaats 

1791 17038, 87 

Pans Anna, d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Maastricht, huisvrouw van Phlips Joseph, 
boerenwerk doende, laatst gewerkt hebbend in de Antwerpse polder 

1739 17020, 41 

Papens Lieven, z.v. Jacobus, 12 jaar, ° te ‘Eicke’ of ‘Ecke’ (waarschijnlijk Eke in Oost-
Vlaanderen), wonend te Waterland bij Bowyn Lenaert 

1732 17016, 36 

Paquier Marturin, z.v. Maturin, jongman, 33 jaar, ° “Beson en Anjou”, deserteur, zonder vaste 
verblijfplaats. 

1764 17027, 9 

Parmentier Anna Mary (ook Marie Anne), d.v. Pieter, 43 jaar, ° te Nipkerke (Nieppe), huisvrouw 
van Plovis Jacques.  Ze beviel van een (onwettig) kind van Crispeel Alexander. 

1728 17012, 172v 

Parmentier Jan, z.v. Jan, 20 jaar, ° te Wingene, te lande bedelend.  Hij zat hier al eerder vast 
en werd toen het land uitgezet … 

1730 17015, 86 

Parmentier Laureins, z.v. Jan, 34 jaar, ° te “Mas in Pevelen” (d.i. het Franse Mons-en-Pévèle, 
ook Pevelenberg geheten), wonend te ‘Moorselé’ (Moorsele of Moorslede ?) 

1729 17013, 94 

Passchesone Joannes Baptiste, z.v. Pieter, geboren en wonend te Klerken, 22 jaar, arbeider 1745 17022, 71 

Pattou Joannes, wonend te Zedelgem, werkman 1760 17026, 86v 

Pattyn Joseph, z.v. Guilliaeme, 22 jaar, ° te Ingelmunster, sedert 6 à 7 weken zonder vaste 
verblijfplaats, boerewerkman 

1765 17027, 153 

Pattyn Judocus, z.v. Pieter, 27j, echtgenoot van Detant Anna Catharine (zie boven), geboren te 
Sluis, schilder 

1787 17036, 133v 

Pattyn Philippus, z.v. Jacques, 16 jaar, in mei 1772 zijn Eerste Communie gedaan hebbend, ° 
te Torhout, laatst als koewachter ingewoond hebbend bij De Waele Joseph (grote gebruiker) te 
Werken. 

1772 17029, 149 

Pauwels Jan, z.v. Pauwels Jan, 16 jaar, ° te Tongeren, bedelend.  Afgelopen winter (1723-24) 
verbleef hij met zijn moeder Janssen Elisabeth in het land van Aalst.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), 
Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen 
Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 100v 

Pauwelsen Trenne (“Trenne, haeren toenaem haer vergeten, depost Trenne Pauwelsen”), de 
naam van haar ouders niet kennend, 26 jaar, geboren in de omgeving van Brussel, weduwe 
van Fleurman Arnoldus die 3 maanden geleden in Duinkerke overleed.  Janssen Asonia (f° 66) 
en Pauwelsen Trenne (f° 66) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 65 

Peene Pieter, z.v. Pieter, 50 jaar, ° te Klerken, wonend te Merkem, landbouwwerk verrichtend 1768 17028, 90v 

Pene Joannes Augustinus, z.v. Augustin , 32 à 33 jaar, ° te Sint-Jan buiten Ieper, laatst 
gedurende 4 weken als dorser ingewoond hebbend bij Neirinckx Joannes te Zuienkerke 

1755 17025, 82v 

Pennynck Joseph, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Meulebeke, zonder vaste verblijfplaats.  De 
afgelopen 12 jaar bewaakte hij schapen bij de boeren. 

1749 17023, 103 

Pepers Patricius, z.v. Joannes, 19j, geboren te Nieuwmunster, paardenknecht te Wenduine 1781 17033, 57 

Péplez Marie, d.v. Jean Baptiste, 23 jaar, ° te Cassel, huisvrouw van Mias Francois, spinster en 
naaister.  Haar man zou op dat moment in de polders werken als oogstarbeider.  Enkele weken 
geleden kwam ze uit de omgeving van Cassel naar hier, op weg zijnde naar haar man in de 
polders, maar onderweg werd ze aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende 
van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit. 

1733 17017, 12v 

Petit Francois Robert, z.v. Michel, ruim 60 jaar, ° te « Vlain pays de Tournesis » (Velaines in 
Henegouwen), molenaar 

1732 17016, 34v 

Peuters Anne Marie, de naam van haar vader niet kennend, denkend geboren te zijn te 
Brussel, 26 jaar, zonder vaste verblijfplaats, bedelend 

1732 17016, 124 

Philippesens Alentine, d.v. Philippe, 30 jaar, ° te Rijssel (Lille), vrouw van Fachon Jean, 
werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Haar man en diens broer vluchtten weg bij de 
arrestatie …  Ze was nog nooit gedetineerd.  Wollaert Robert (f° 35v), Philippesens Meysken (f° 
35v), Philippesens Alentine (f° 36) en … Mary Josephe (f° 36) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 36 

Philippesens Meysken, d.v. Philippus, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Bolonie’ (waarschijnlijk 
Boulogne in Frankrijk), vrouw van Wollaert Robert, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  
Ze werd aangehouden met o.a. haar man en haar zus Philippesens Alentine.  De man van haar 
zus en diens broer konden vluchten bij de arrestatie.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Wollaert 
Robert (f° 35v), Philippesens Meysken (f° 35v), Philippesens Alentine (f° 36) en … Mary 
Josephe (f° 36) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 35v 

Philips Jacob (ook Jan), z.v. Guilliame, ° te Nieuwkapelle, wonend te Merkem ‘Noordover’, 31 
jaar, allerlei boerenwerk doende 

1726 17011, 1 

Piergroosen Pieternelle, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Gent, 1733 17017, 12v 



 

afgelopen zomer gewerkt hebbend bij de landslieden in de omgeving van Duinkerke en Cassel.  
Onlangs zakte ze met haar zuster Therese af naar het Brugse Vrije om werk te zoeken, waarbij 
ze opgepakt werd met nog een vrouw.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit. 

Piers Passchier, z.v. Jan, 15 jaar, ° te Lokeren, deze zomer (1728) gewerkt hebbend in het land 
van Cadzand.  Hij kwam hierheen met De Blauwere Lieven en Verscheure Ricquaert. 

1728 17012, 183 

Pieterke Wilike (is Pieterke haar familienaam of een tweede voornaam ?), de naam van haar 
vader noch haar leeftijd kennend, ° te Hazebrouck, werkend bij de boeren en ’s winters 
bedelend.  Recent trok ze met twee andere vrouwen uit Rijssel naar het land van Cadzand, 
maar werd onderweg aangehouden te Torhout.  Zeven jaar geleden zat ze al eens samen met 
Gretje (Gretje Van Willenborgh) in de gevangenis te Boulogne n.a.v. geweld. 

1732 17016, 45 

Pieterman Marie Francoise, d.v. Jean, ° te Parijs, in de zomer werkend als oogstarbeidster en 
in de winter als spinster.  Afgelopen zomer (1733) werkte ze in de omgeving van Cassel.  Uit de 
omgeving van Cassel is ze naar hier gekomen, op weg zijnde naar Gent, om haar broer te 
bezoeken die in het leger zit te Dendermonde.  Maar onderweg werd ze te Beveren 
aangehouden met nog twee andere vrouwen en een man.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart dat ze 4 jaar 
geleden in Parijs in de gevangenis belandde. 

1733 17017, 29v 

Pieters Alexius, z.v. Jan, 35 jaar , ° te Mannekensvere, wonend te Westende, boerenwerk 
doend 

1725 17010, 56 

Pieters Jan Baptiste, z.v. Paulus, ° te Eeklo, wonend te Eeklo, 31 jaar, soms werkend bij de 
boeren in de polder 

1755 17025, 77v 

Pieters Jan Baptiste, z.v. Thobias, 28 jaar, ° te Oostende, wonend te Westende, hovenier 1725 17010, 56 
Pieters Joanne Marie, d.v. wijlen Joannes, 20 jaar, ° in het dorp ‘Flocque’ in Zeeland, wonend 
bij haar stiefvader Pieters Joannes (schoolmeester in het dorp Zomerdijk), dienstmeid.  
Naderhand blijken bovenstaande gegevens vals te zijn.  Ze zou geboren zijn in het dorp Born in 
het land van Gulik (waarschijnlijk het dorp Born in Nederlands Limburg). 

1769 17028, 104v 

Pieters Joannes Baptiste, z.v. Paulus, 37 jaar, ° te Eeklo, wonend te Eeklo, werkman 1762 17026, 115v 

Pieters Marie Therese, huisvrouw van Willems Dieryck, 40 jaar, ° te Boezinge, wonend te 
Lampernisse (Veurne-ambacht).  Ze was hier al eens gedetineerd en verbannen in 1722. 

1733 17017, 71 

Pieters Pieter, z.v. Pieter, 37j, geboren te Sint-Laureins, wonend te Sint-Margriete, arbeider 1791 17038, 50 

Pieterssen Melisse, d.v. Pieter, 26 jaar, “geboren van het dorp Lexmont d’andere kant van 
Tergauwe” (waarschijnlijk het Zuid-Hollandse dorp Lexmond; Tergauwe = de stad Gouda), 
vrouw van Danielsen Enghel (ook vermeld als Janssen Enghel Daniel).  Ze is een soldatenkind 
en zo komt het dat ze wast voor de soldaten.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Haar man was 
daarentegen wel al eens gedetineerd te ‘Memelyck’ waar hij ook gegeseld werd.  Janssen 
Enghel Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen Joanne 
(f° 88) en Janssen Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 87 

Pieterssen Salemon, z.v. Salemon, 26 jaar, geboren in het leger zonder de precieze plaats te 
kennen, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Hij was op weg uit Brabant naar Duinkerke 
om er in de polders te werken, maar werd onderweg aangehouden met enkele anderen.  Hij 
was nog niet gedetineerd.  Christiaen Thomas (f° 57), Pieterssen Salemon (f° 57), … Larine (f° 
57) en Distrelle Seritane (f° 57v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaers’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 57 

Pieterssen Severine, de naam van haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° in Amsterdam, ’s 
zomers werkend in haar land en ’s winters bedelend.  Ze kwam met een schip uit haar land 
hierheen met haar zus en nog twee vrouwen die ze in de polders ontmoette.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Staut Myten (f° 115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen Severine (f° 115v), … 
Aleseuse (f° 115v) en Janssen Truy (f° 115v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 115v 

Pievelsen Agidia (is Pievelsen inderdaad haar familienaam ?), d.v. Agrades, in de 50 jaar, ° te 
‘Swol’ (waarschijnlijk Zwolle), in de zomer werkend in het graan en in de winter bedelend bij 
gebrek aan werk.  Ze kwam uit het land van Cadzand met haar dochter en nog twee andere 
vrouwen en hun kinderen om te bedelen.  Van hieruit wilden ze naar Bergen op Zoom trekken, 
maar onderweg werden ze gearresteerd.  Ze zat al eens in de cel te Kleef wegens overspel. 

1729 17013, 45 

Pincon Jan, z.v. Jan, 46 jaar, « souverain onder de brigade van Cornelis De Grouve » 1729 17013, 126 
Pinte Joannes, z.v. Matheus, 33 jaar, ° te Oudenburg, werkman, wonend te Middelkerke. 1741 17021, 27 
Pinto Andries, z.v. Francois, 24 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge (Sint-Salvator), soms 
werkend bij metselaars en ’s winters kolen brandend in de bossen 

1768 17028, 71 

Pinto Andries, z.v. Francois, 26 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-Salvator), ‘s zomers 
werkend bij metselaars en ‘s winters kolen brandend in de bossen 

1770 17029, 29v 

Pinto Francois, z.v. Anthonis, 64 jaar, ° in het bisdom van Rochelles (waarschijnlijk La Rochelle 
in Frankrijk), sedert 37 jaar wonend in Brugge, soms bij boeren werkend en soms als 
kolenbrander werkend in de bossen 

1768 17028, 69v 

Pisca Willeke, d.v. Jan Baptiste, haar leeftijd niet kennend, huisvrouw van Collas (is dit zijn 1733 17017, 44 



 

voor- of familienaam ?), ° te ‘Abeville’ (Abbeville in Frankrijk), zonder vaste verblijfplaats, ’s 
zomers werkend bij de landslieden.  Ze kwam laatst uit Rijssel, op weg zijnde naar Gent, maar 
werd met nog twee vrouwen gearresteerd te Moerkerke.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze was 2 jaar geleden gevangen 
gezet te Parijs. 

Pitmansens Antonette (Pitmansens is mogelijks geen familienaam maar haar patroniem ?!), 
d.v. Pitman, 18 jaar, ° te Amsterdam, in de zomer arbeidster en in de winter spinster.  Uit het 
land van ter Goes trok ze te water naar het Sas van Gent, en dan daar zette ze haar tocht te 
voet verder naar Duinkerke waar haar broer woont.  Onderweg kwam ze te Heist haar tante 
Regina en diens dochter Adrianeken tegen, met nog een vrouw bij hen (Pierynne).  Ze werden 
samen opgepakt te Heist.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1731 17015, 96 

Plaisier Pieter Emanuel, z.v. Eduard, 24 jaar, geboren en wonend te Koekelare, gehuwd, 
boerewerkman 

1779 17032, 79 

Plaisir Anna, d.v. Jacob, 28 jaar, ° te Torhout, laatst wonend te Aartrijke, spinster 1752 17024, 103 
Plancke Anna, d.v. Jacques, 30j, geboren te Aartrijke, wonend te Aartrijke bij haar ouders, 
jongedochter, spinster 

1781 17033, 6v 

Plancke Carel, z.v. Joannes, 16 jaar, geboren en wonend te Woumen, helpt zijn vader met 
strodekken 

1780 17032, 173v 

Plancke Jacobus, z.v. Pieter, 30j, geboren en wonend te Merkem, boerewerkman 1781 17033, 108 

Plattee Mindeke, d.v. Ozeas, huisvrouw van Geersman (is dit zijn voor- of familienaam ?), 50 
jaar, ° te Parijs, werkend bij de landslieden.  Ze is hierheen afgezakt met een man en een 
vrouw met drie kinderen, om te gaan werken in het land van Cadzand, maar werd 
aangehouden.  Ze zegt al tweemaal in Frankrijk gevangen te hebben gezeten. 

1733 17017, 13 

Platteel (ook Platteeuw) Joseph, z.v. Joannes, 60 jaar, geboren en wonend te Merkem, 
timmerman 

1791 Aanwinsten 
635, 177 

Platteel (ook Platteeuw) Pieter, z.v. Joannes, 68 jaar, geboren en wonend te Merkem, 
wagenmaker 

1791 Aanwinsten 
635, 180 

Pliou Louis, 16 jaar, z.v. Louis, geboren te Hoymille (bij Sint-Winnoksbergen), boerewerk 
doende en sedert kort te lande bedelend 

1773 17030, 66v 

Ploeyaert Rosa, d.v. Pieter Francis, 32j, geboren en wonend te Vlissegem, ongehuwd, spinster 
en boerewerkvrouw 

1785 17035, 129 

Pluvier Jaspard, z.v. Joannes, 45 à 46 jaar, ° te Duinkerke, chirurgijn, laatst wonend te Gistel.  
Op het moment van zijn ondervraging heeft hij een toevlucht gevonden in het klooster van de 
eerwaarde broeders Kapucijnen te Brugge. 

1740 17020, 117 

Pluy Isabelle Therese, d.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Moere, zonder vaste verblijfplaats, spinster 1768 17028, 86v 

Pluyssaert Pieter, z.v. Jan, 17 jaar, geboren te Handzame, vader- en moederloos, sedert 
enkele maanden zonder vaste woonst, te lande bedelend 

1775 17030, 157v 

Pochier Sara (is Pochier werkelijk haar familienaam ?), jongedochter, d.v. Pochier, haar leeftijd 
niet kennend, ° te ‘Oldenzeye’ (ook ‘Oldenzey’; misschien wordt Oldenzaal in Overijssel 
bedoeld), soms werkend bij de landslieden, laatst gewerkt hebbend in Gelderland.  Afgelopen 
winter heeft ze gebedeld.  Enkele dagen geleden is ze met haar dochter uit Gent hierheen 
gekomen, op weg zijnde naar het land van Cadzand, maar onderweg werden ze aangehouden.  
Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dat.  Ze zat voordien al in de gevangenis in haar geboorteplaats. 

1732 17016, 10 

Poinzieu (ook Pinzeel) Joseph (of Joos), z.v. Joos, ° te Wijtschate, 40 jaar, wonend te 
Kaaskerke (Veurne-ambacht), allerhande boerenwerk verrichtend 

1737 17019, 127 

Poisson Joseph, z.v. Pierre, ongeveer 31 jaar, ° te “Ancourt en Picardie”, als kind zijn 
geboorteplaats verlaten hebbend, gehuwd met Desandoir Joanne Louise (zie verder als 
Desandois J. L.), kinderloos, de afgelopen 10 jaar gewoond hebbend in het land van Cadzand, 
vroeger gedeserteerd uit een legerregiment van Hare Christelijke Majesteit, voldoende Vlaams 
sprekend om zich verstaanbaar te maken 

1790 Aanwinsten 
635, 32 

Pollet Joannes Franciscus, z.v. Lucas, 26j, geboren te Sint-Kruis, wonend te Koolkerke, 
boerewerk doende 

1795 17040, 1 

Pollet Joannes, z.v. Lucas, 24j, geboren te Sint-Kruis, wonend te Zuienkerke met zijn vader. 1792 17039, 49 

Pollet Joannes, z.v. Lucas, 25j, geboren te Sint-Kruis, wonend te Zuienkerke met zijn vader 1793 17039, 64 

Portelancie Marie Joanne, d.v. Pieter, 32 jaar, geboren en wonend te Moere, ongehuwd, 
spinster.  Ze heeft een onzedelijk leven geleid, en is een eerste maal in 1768 bevrucht 
geworden te Brugge en aldus bevallen op 1 dec. 1768.  Ook in Hooglede is ze bevrucht 
geworden, en zo bevallen op 3 mei 1777.  Ze is dan een derde maal bevrucht en bevallen op 5 
feb. 1780. 

1780 17032, 106 

Portrese Marie Therese, d.v. Pieter, huisvrouw van Lammeez Bartholomeus, 28 jaar, ° Arras, 
zonder vaste verblijfplaats, steeds werkend bij de boeren in het land van Cadzand.  Onlangs 
was ze met haar moeder … Agidia (zie verder) op weg naar de polder te Sint-Kruis bij 
Aardenburg. 

1737 17019, 141 

Prevost (ook Prevot) Marie Joanne Angelique, d.v. Adriaen, jongedochter, 56 jaar, ° 1771 17029, 51v 



 

Hazebrouck (kasselrij Cassel, Frans-Vlaanderen), sedert 24 jaar samenwonend en 
huishoudend met Coré Ollivier Emanuel te Oostkamp (gehucht Steenbrugge). 

Priez Mary Therese, de naam van haar vader niet kennend, ze meent ongeveer 30 jaar te zijn, 
° te Luik (Liège), zonder vaste verblijfplaats, meestal werkend voor de kost 

1752 17024, 117 

Proot Joannes, z.v. Gillis, 45 à 46 jaar, ° te Handzame, dagloner, twee koeien houdend 1740 17020, 118 
Proot Pieter Jacobus (ook Pieter Josephus), z.v. Joannes, 24 jaar, ° te Handzame, sedert enige 
tijd zonder vaste verblijfplaats aangezien hij her en der te lande voor de boeren gaat werken. 

1751 17024, 55v 

Provoost Joanne, d.v. Jacobus, huisvrouw van Van Houberghe Francis, ° te Gent “op 
Herckeghem”, 23 jaar.  Enkele weken geleden trok ze samen met een andere vrouw uit Gent 
naar het land van Cadzand om werk te zoeken … 

1733 17016, 180 

Pulverinage Pieter Joannes, z.v. Joseph, zijn leeftijd niet kennend maar naar schatting 21 à 22 
jaar, ° te Ieper.  Twee jaar geleden verliet hij Ieper om te gaan werken in het land van Cadzand.  
Hij verbleef ook een tijdje in Brussel en in het land van Oudenaarde.  Hij heeft gebedeld.  Zijn 
vrouw is Faillant Marie (zie verder). 

1735 17019, 52v 

Pyppe Pieter, wonend te Zedelgem 1760 17026, 87 

Quaekelbeen Laureyns, z.v. Joannes, gehuwd, 45j, geboren te Rumbeke, wonend te ‘Mozele’, 
bezemmaker 

1795 17040, 93 

Quakelbeen Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 36j, geboren te Rumbeke, wonend te Lichtervelde 
met zijn gezin, arbeider 

1794 17039, 117 

Quantiens Joanne, d.v. Arbanus Boeles (is Boeles een familienaam ?), 21 jaar, ° te Saint Denis 
bij Doornik (Tournai), zonder vaste verblijfplaats, te lande bedelend, laatst uit Frankrijk hierheen 
gekomen om werk te zoeken in Sluis, maar onderweg samen met Roose Belle (zie verder) 
aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart dat ze twee jaar geleden in de gevangenis belandde  
te ‘Calis’ (Calais, Franrkijk).   

1733 17017, 19 

Quantiens Joanne, d.v. Arbanus Boeles (is Boeles een familienaam ?), 21 jaar, ° te Saint Denis 
bij Doornik (Tournai), zonder vaste verblijfplaats, te lande bedelend.  Ze kwam laatst van de 
kanten van Oudenaarde met nog een man en twee vrouwen, met het plan haar vader hier te 
zoeken.  Maar ze werd aangehouden te Eernegem.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende 
van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze was hier nog maar kort geleden 
gevangen en verbannen (zie f° 19). 

1733 17017, 30v 

Quartier Pieter, z.v. Andries, 38 jaar, ° te Esen, wonend te Esen, arbeider. 1770 17028, 163v 

Queekers Hendryck, 27 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge, saaiwerker en fruitwerker 1757 17026, 1 

Quinet Augustin, z.v. Anthoine, 34 à 35 jaar, ° te Athis bij Bergen in Henegouwen, laatst 
gewoond hebbend te Dunkerque “rue de Dames Angloises n° 4”, ‘contrebandier’.  Hij en zijn 
kompaan Malo worden ook vermeld als « lolledraeyers ofte fraudeurs van professie ». 

1777 17031, 9 

Raeckelboom Jan, z.v. Mattheus, 20 jaar, ° te Brugge, hij kan o.a. wat weven 1726 17011, 64 
Raeckelboom Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 23 à 24 jaar, ° te Belle in Cassel-ambacht, 
inwonend als dorser  op de hoeve van Ghilleins Pieter te Nieuwkapelle in Veurne-ambacht. 

1761 17026, 111 

Ramant Aernout, z.v. Jan, 30 jaar, ° te Zomergem, wonend te Maldegem, zager 1736 17019, 91 
Ramboer Marcus, z.v. Laurent, 48 jaar, ° te Duinkerke, beenhouwer, wonend te Kortemark 1733 17017, 10 
Ramboer Marcus, z.v. Laureyns, 50 jaar, ° te Duinkerke, beenhouwer 1738 17019, 163v 
Ramboer Marcus, z.v. Lenaert, 50 jaar, ° te Duinkerke, wonend te Kortemark, beenhouwer 1736 17019, 87v 
Ramon Joannes, z.v. Joannes, 41 jaar, geboren te Hooglede, wonend te Hooglede als 
herbergier in de herberg “De Lockedyze”, koopman in beesten 

1779 17031, 158v 

Rassauw Jacob, z.v. Jan, 42 jaar, weduwnaar, ° te Sint-Michiels, laatst wonend te Houtave, 
landbouwer 

1740 17020, 111 

Reboli André, z.v. André, 44j, geboren te Saint-Michel in de republiek Genua, wonend te 
Brussel, gehuwd, heeft drie kinderen die in Brussel verblijven, « faisant de postures de platre et 
de cire, des bouquets de fleurs, … » 

1782 17033, 155 

Reese Thomas, z.v. Pieter, 19 jaar, geboren en wonend te Middelburg-in-Vlaanderen, 
zwingelaar 

1791 Aanwinsten 
635, 146 

Requieres Agnes, d.v. Philips, 40 jaar, ° te Hondschoote, weduwe van De Roo Jacobus, 
wonend te Hondschoote 

1746 17022, 124v 

Reviere Pieter, z.v. Ignaes, 39j, geboren te Leke, gehuwd, heeft 8 kinderen, boerewerkman 1791 17038, 15v 

Reygers Isabelle, weduwe van Ferbuyt Emanuel, d.v. Adriaen, 55 jaar, ° te Oostkamp, wonend 
te Moerkerke, spinster 

1769 17028, 114 

Reynaert Carolus, z.v. Felix en Simoens Isabella, 18j, geboren te Aartrijke, wonend bij zijn 
broer Philippe Reynaert (glazenmaker) te Eernegem, glazenmaker 

1795 17039, 187v 

Reynaert Felix, z.v. Philippus, 56j, geboren te Ruddervoorde, wonend te Torhout, 
paardenmeester en sloten- en horlogemaker 

1795 17039, 183, 
vervolg 
185v 

Reynaert Pieter, z.v. Anthone, 48 jaar, ° te Kortemark, gehuwd met Van Dendere Anna, 
voordien weduwnaar van Bassée Helena.  Hij had een buitenechtelijke relatie met De Jaeghere 
Jossyne .. 

1734 17017, 87 

Reynart Francois, z.v Bernard, 36j, “natif du village d’Hamon en France”, wonend te Moerkerke 1781 17033, 24 



 

Reyniers Dominicus, z.v. Francis, 43 à 44 jaar, geboren te Hingene, wonend te Maldegem, 
smid 

1787 17036, 135 

Reysschaert (ook Ruysschaert) Nelleken, d.v. Joannes, 30 jaar, ° in het leger, huisvrouw van 
De Koningh Abraham (zie verder), zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend in de polders 
of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze is laatst hierheen gekomen uit het land van Cadzand, op 
weg zijnde naar Duinkerke, maar ze werd met haar man en nog een vrouw aangehouden.  Ze 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  
Ze verklaart dat ze 5 jaar geleden in de gevangenis belandde te ‘Ableville’ (wellicht Abbeville in 
Frankrijk). 

1733 17017, 29 

Rigole Joannes, z.v. Carel, 33 jaar, ° te Deerlijk (kasselrij Kortrijk), wonend te Deerlijk, wever en 
boerewerkman 

1766 17027, 178 

Risbie Joanne Pieternelle, huisvrouw van Compernolle Jean Philippe, haar leeftijd niet 
kennend, ° te Duinkerke, met haar man wonend te Duinkerke in de ‘Crempestraete’.  Haar man 
is kleermaker.  Haar vader, die Joannes heet, zit in een legerregiment te Cambrai.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit. 

1734 17017, 126 

Ritseau(w) Joanna, d.v. Christoffel, weduwe van Longeloot Joseph, 56 jaar, ° te Gent, laatst 
wonend te Lichtervelde ten huize van De Decker Joannes, soms spinnend en soms bedelend 
voor de kost 

1751 17024, 64v 

Robynkens Barbel (is Robynkens inderdaad haar familienaam, of is het een patroniem ?), d.v. 
Robynkens Waghemaker (is Waghemaker een familienaam, of een bijnaam ?), 29 jaar, ° in het 
leger, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze was met een andere vrouw en haar twee 
kinderen uit Sluis op weg naar Frankrijk, maar werd onderweg aangehouden.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

1729 17013, 82 

Roelants Ciboria, d.v. Hendricx Jan, naar schatting 26 à 27 jaar, ° in het land van Keulen, ’s 
zomers werkend en ’s winters bedelend, vrouw van Janssen Gaminus.  Recent kwam ze 
hierheen uit het land van Cadzand, terwijl haar man daar nog steeds verblijft.  Ze was op weg 
naar Frankrijk met haar zoon Sproot Dolphinus en met haar stiefzoon en diens vrouw die uit 
Holland gekomen waren.  Ze zat hier afgelopen winter al eens in de cel.  Janssen Roelant (f° 
92), Sproot Dolphinus (f° 92), Roelants Ciboria (f° 92) en … Estre Ariaentje (f° 92v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 92 

Roelens Joannes, z.v. Joos, 32 à 33 jaar, ° te Ardooie, wonend te Gits met zijn familie, wever 1729 17013, 135 
Roetinck Eugenius, z.v. Jan, 36 jaar, ° te Langemark, sedert ongeveer drie jaar wonend te 
Woumen, zwingelaar en arbeider bij boeren 

1772 17029, 98v 

Rogier Joannes, z.v. Pieter, 14 à 15 jaar, ° te Eernegem, koewachter te Roksem bij Vincke 
Augustin 

1738 17019, 97v 

Rogiers Arnoldus Ludovicus, z.v. Pieter, 26 à 27 jaar, ° te Eernegem, wonend te 
Oudenburghoek samen met zijn broer Pieter, boerewerkman. 

1764 17027, 38v 

Rogiers Daniel, z.v. Pieter, ° te Eernegem, 21 jaar, arbeider, met zijn broer wonend te Roksem 1745 17022, 89 

Rogiers Mary, d.v. Christoffel, 22 jaar, huisvrouw van Pauwels Jan, wonend te Sint-Jans-in-
Eremo in de omgeving van de Bentille, spinnend en zwingelend voor de kost 

1726 17010, 144 

Rogiers Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Eernegem, nu wonend te Oudenburg op 
Oudenburghoek, werkman 

1764 17027, 35v 

Rogiers Pieter Jacobus, z.v. Pieter, bijna 25 jaar, ° te Eernegem, laatst als arbeider gewoond 
hebbend te Moere 

1759 17026, 35 

Rogiers Regina, d.v. Nicolays, ° te Keiem, 30 jaar, huisvrouw van Vindevoghel Lucas, wonend 
te Vladslo 

1746 17022, 95 

Rollez Joseph.  Aanvankelijk gaf hij zich uit onder een valse naam, nl. Sonneville (ook 
Zonneville) Joseph (z.v. Jan, 24 jaar, ° te Markegem, ’s winters samen met zijn huisvrouw Raes 
Catharine bedelend en ’s zomers werkend bij de landslieden in de polders).  Hij verklaart dat hij 
eerst een valse naam opgaf omdat hij onder de naam van Rollez Joseph gedeserteerd was. 

1733 17017, 53 

Rombaut Carel, z.v. Carel, 31j, geboren en wonend te Ursel, bakker 1787 17036, 177v 

Rommelaere Jacobus, z.v. Jacobus, 50 jaar, ° te Rumbeke, wonend te Koolskamp, werkman 1760 17026, 72v 

Rommelaere Martinus, z.v. Jacobus, 22 à 23 jaar, ° te Ardooie, wonend te Koolskamp bij zijn 
ouders, werkend bij boeren 

1760 17026, 76v 

Rommelaere Nicodemus, z.v. Jacob, 19 jaar, geboren te Koolskamp, sedert enige tijd zonder 
vaste woonst, in het verleden boerenwerk doende voor de kost 

1774 17030, 109v 

Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, ° te Ichtegem, 40 jaar, arbeider, zonder vaste 
verblijfplaats.  Hij werd recent veroordeeld maar staat nu alweer terecht … 

1742 17021, 78v 

Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, ° te Ichtegem, 43 jaar, zonder vaste verblijfplaats 1745 17022, 73v 

Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, 33 jaar, geboren en wonend te Ichtegem, arbeider, 
gehuwd met Delrue Marie. 

1734 17017, 147 

Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, geboren en wonend te Ichtegem, 40 jaar, arbeider.  Hij 
werd recent veroordeeld maar staat nu alweer terecht … 

1742 17021, 125v 

Rondelez Passchier, z.v. Guilliame, gehuwd met Delrue Marie, 38 à 39 jaar, geboren en 
wonend te Ichtegem, boerenwerk doende 

1742 17021, 68 

Rondelez Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 13 jaar, ° te Keiem, wonend te Keiem bij zijn vader 1769 17028, 146 



 

Rondelez Pieter, z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Keiem, wonend te Vladslo ten huize van Ozaer Pieter 
(landsman). 

1770 17028, 169v 

Roobaert Marie, d.v. Joseph, 66j, « geboortigh van het dorp a Croy in de provintie Henegauw », 
huisvrouw van Alexander Clarez, wonend te Torhout in het huis van haar zuster (de weduwe 
van Hoste Andreas) 

1781 17033, 117 

Rooms Pieter junior, z.v. Pieter, 20 jaar, ° van de Oudeman, werkend voor de landslieden 1727 17011, 132 
Roose Belle (is Roose haar familienaam of haar tweede voornaam ?), d.v. Carel, 20 jaar, ° te 
Brugge (Sint-Salvator), zonder vaste verblijfplaats, soms bedelend, uit Duinkerke gekomen en 
op weg naar Brugge “om haer tot deughen te stellen” werd ze onderweg aangehouden.  Ze 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  
Ze verbleef voordien al 2 of 3-maal in de gevangenis te Brugge, en werd al enkele malen 
verbannen. 

1733 17017, 19 

Roose Belle (of is Roose haar tweede voornaam ?), d.v. Carel, ° te Brugge, 21 jaar, huisvrouw 
van … Pieter Jacobus (of is Jacobus zijn familienaam ?).  Ze kwam met haar man uit Duinkerke 
hierheen om hier te komen wonen.  Onderweg ontmoetten ze … Josie.  Ze werd met .. Josie 
aangehouden te Wijnendale (hun mannen konen vluchten).  Twee maand geleden werd ze 
verbannen te Ieper.  Ze zat in deze gevangenis (te Brugge) al 2 of 3-maal vast. 

1729 17013, 110v 

Roose Belle, d.v. Carel, 19 jaar, ° te Brugge (Sint-Salvator), spinster, tot vier maanden geleden 
bij haar moeder wonend te Brugge.  Haar moeder overleed vier maanden geleden en ze is nu 
genoodzaakt af en toe te bedelen.  Ze werd aangehouden te Vladslo met … Magdalene die ze 
vlak voor haar arrestatie ontmoette.  Ruim een jaar geleden was ze hier al eens gedetineerd 
met haar moeder. 

1728 17012, 142 

Roose Joanna, d.v. Joannes, 30 jaar, ° te Aalst, huisvrouw van Vincent Hendrick (zie boven).  
Zie f° 78v. 

1728 17012, 145 

Roose Marianne, huisvrouw van Vanden Broucke Pieter, d.v. Joannes, 34j, geboren te 
Kortemark, wonend te Moere 

1785 17035, 84 

Roose Martinus, z.v. Laureins, 19 jaar, ° te Koekelare, wonend te Koekelare bij zijn moeder, 
soms bij de boeren werkend en soms bedelend 

1752 17024, 121v 

Roose Regina, d.v. Joos, 19 jaar, ° te Kortemark, dientmeid bij de boeren 1749 17023, 112v 
Rooseboom Marie, haar vader niet gekend hebbend, huisvrouw van Janssens Cornelis, 23 
jaar, ° te Antwerpen, boerenwerk doend.  Recent werkte ze met haar man in het land van 
Cadzand en in Zeeland. 

1737 17019, 145 

Rosebrouck Marie, d.v. Andries, 44 jaar, ° te Sint-Winnoksbergen, huisvrouw van Vanden 
Abeele Michiel senior, wonend te Zerkegem 

1726 17011, 20v 

Roskiever Catharine, d.v. Pierre, 22j, geboren te Wijtschate, dienstmeid, laatst gewoond 
hebbend in de herberg van Jan Duytschaever buiten de Catharinapoort (acte in het Frans) 

1781 17033, 34v 

Rosseel Anna Francoise, d.v. Mahieu, huisvrouw van Flakeel Jan Baptiste, ° te Westouter in de 
kasselrij Belle (Bailleul), 47 jaar, boerenwerk doende, een hoeve van ruim 31 gemeten 
gebruikend 

1726 17011, 1 

Rosseel Leonardus, z.v. Jacobus, 23j, gehuwd, heeft één kind, geboren te Meulebeke, wonend 
te Ruddervoorde, hovenier en zaadverkoper 

1788 17037, 55 

Rossel Jacobus, z.v. Abraham, 45j, geboren en wonend te Eernegem, kleermaker en 
landbouwer 

1794 17039, 167 

Rotsaert Maerten, z.v. Maerten, ° te Sijsele, in de 60 jaar oud, wonend te Sint-Kruis, 
landbouwer 

1754 17025, 49v 

Rotsaert Thomas, z.v. Jacob, 16 jaar, ° te Dudzele, met zijn ouders wonend te Sint-Andries 1736 17019, 63 
Rousslant Marie, d.v. Jacob, 16 jaar, geboren en wonend te Knokke 1750 17023, 133 
Roye Pieter, z.v. Constantinus, 22 jaar, geboren te ‘Boushoucke’ (Booitshoeke) in Veurne-
ambacht, laatst gewoond hebbend bij de herberg De Snaeskerckebrugge te Snaaskerke, 
maaier en werkman “in het schorre”. 

1777 17031, 15v 

Rozee Joannes, z.v. Cornelis, 53j, geboren te Leffinge, wonend te Ettelgem, boerewerkman 1782 17033, 178v 

Rubert Carel, z.v. Vincent, 31 jaar, ° te Brugge, vrij voerman te Brugge 1727 17012, 14 
Ruynhout Jacobus, z.v. Emanuel, 21 jaar, geboren en wonend te Lichtervelde, werkend bij de 
boeren 

1773 17030, 62 

Ruynhout Jacobus, z.v. Emanuel, 29 jaar, geboren en wonend te Lichtervelde, beenhouwer en 
koemeester 

1779 17031, 146 

Ruynhout Pieter, 26 à 27 jaar, z.v. Emanuel, geboren en wonend te Lichtervelde, “offecier van 
de prinsdomme van Iseghem ter prochie van Lichtervelde ende Zwevezeele geinclaveert”. 

1773 17030, 60v 

Ryckewaert Pieter, z.v. Gabriel, 40 jaar, ° te Westkerke, wonend te Gistel op een hoeve 1751 17024, 7v 
Rycquaert Jan, z.v. Pieter, 19 jaar, ° te Ursel, als knecht inwonend bij Van Laere Francois 
(meester molenaar) te Zeveneken bij Lochristi (kasselrij van de Oudburg van Gent).  Kort 
geleden verhuisde hij naar de polders bij Aardenburg waar hij verschillende boeren hielp bij de 
oogst. 

1772 17029, 163v 

Rycquaert Jan, z.v. Pieter, 19 jaar, geboren te Ursel, heeft een tijd bij vrienden te Zomergem 
gewoond.  In 1772 werd hij als eens veroordeeld wegens diefstal. 

1773 17030, 9 

Rycquaert Joannes, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Ursel, laatst gewoond hebbend langs de vaart naar 1769 17028, 135 



 

Gent bij Cornelis Gillis. 

Ryssenbreger Francis, z.v. Simon, 38 jaar, ° te ‘Stookerauw’ nabij Wenen (d.i. Stockerau in 
Oostenrijk), regelmatig naar Sint-Margriete en de Oudeman rijdend om palingen op te halen, 
wonend te Brugge “in het Petit Fagot” in een huis dat eigendom is van de weduwe De Vriendt 
(woont daar sedert 4 jaar) 

1733 17016, 136 

Sabbe Caerel, z.v. Jan, 19 à 20 jaar, ° te Oostkamp, wever, wonend te Oedelem ten huize van 
Verdonck Jan (wever), voordien gewoond hebbend te Sint-Joris ten huize van De Craene Jan 
Baptiste 

1790 Aanwinsten 
635, 77v 

Sabbe Emanuel, z.v. Guilliaeme, ° te Ruddervoorde, 74 jaar, wagenmaker, wonend op de 
heerlijkheid van Vijve (Vijvekapelle) 

1748 17023, 18 

Sabbe Francois, z.v. Emanuel, ° te Ruddervoorde, 24 jaar, wagenmaker en timmerman, bij zijn 
vader wonend te Vijvekapelle 

1748 17023, 13 

Sabbe Joseph, z.v. Francois, 34 à 35 jaar, ° te Ingelmunster.  De afgelopen 5 à 6 jaar woonde 
hij te Oostrozebeke in de herberg “Het Schaeck”. 

1737 17019, 147 

Sackenpié (ook Sackepié) Jacobus, z.v. Jacob, ° te Nieuwkapelle, 42 jaar, arbeider, wonend te 
Merkem 

1742 17021, 120 

Saelens Joanna Christina, d.v. Joos, 24 jaar, ° te Wontergem, laatst wonend te Wingene bij 
haar vader 

1743 17021, 174 

Saisier Hendryck, z.v. Pieter, 13 jaar, geboren te Keiem, wonend te Keiem bij zijn vader, soms 
met zijn vader in het hout werkend en soms bedelend in de aanpalende parochies. 

1774 17030, 103 

Salenbier Veronica, d.v. Pieter, ° te Ardooie, 18 jaar, dienstmeid ten huize van Fleurkin Jacobus 
te Ardooie 

1742 17021, 131 

Sameyn Pieter, z.v. Karel, 38j, gehuwd, geboren te Nieuwkerke, wonend te Zwevezele, 
schaper 

1791 17038, 72 

Samson Paulus, z.v. Adriaen, 45 jaar, ° te Sint-Jans-op-de-Dijk (d.i. bij Uitkerke), wonend te 
Blankenberge, werkman 

1728 17012, 72v 

Samson Sacharias, z.v. Anthone, 38 à 39 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge in de Oude 
Gentweg, werkend in de stad en te lande 

1756 17025, 134v 

Samyn Jacobus, z.v. Carolus, 35j, geboren te Oostnieuwkerke, gehuwd, heeft 5 kinderen, 
schaper, wonend te Moere bij Peper Jacobus, zijn vrouw woont in Koekelare 

1788 17037, 125 

Sanders Adriana, d.v. Jan, ° te Valenciennes, 16 jaar, « segghende ghedient te hebben als 
kinder meyssen by de operateurs » 

1746 17022, 112 

Sanders Catharine, d.v. Jan en Cops Susanna (zie verder), ° te Duinkerke, 21 jaar, 
meetrekkend met haar moeder 

1746 17022, 113v 

Santen (ook Zanten) Lasarus Emanuel, z.v. Emanuel, 28j, geboren te Mannheim, 
schoolmeester 

1793 17039, 89 

Sarlet (ook Sarrelet) Philippe, z.v. Thomas, 36 à 37 jaar, geboren te Sijsele, wonend te 
Ramskapelle, smid 

1783 17034, 80 

Sas Jan, z.v. Pieter, 36 jaar, ° te Namen, ’s winters dorsend en ’s zomers te lande bedelend.  
Afgelopen winter werkte hij in het land van Aalst met zijn zwager Dupuis Geleyn.  Bij gebrek 
aan werk kwamen ze hierheen om te werken in de vaart van Oostende.  Hij was hier nog nooit 
gedetineerd.  Dupuis Pieter Geleyn (f° 72), Vanden Berghe Anne Mary (f° 72), Sas Jan (f° 72) 
en Gennetin Anna Mary (f° 72v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 72 

Savels Lodewijk, z.v. Jan, 14j, geboren en wonend te Heist, wonend bij zijn moeder (weduwe 
met 3 kinderen) 

1788 17037, 87 

Scabel Isabelle Brigitte, d.v. Francois, 17 jaar, geboren te Dentergem (bij Tielt), laatst wonend 
te Ardooie ten huize van Francois Du Jardin.  Ze heeft een jong meisje uit Ardooie meegeleid 
(eigenlijk ontvoerd) van bij haar ouders, tot in Rijssel … 

1775 17030, 172v 

Schabalie Francisca, d.v. Marcus, huisvrouw van De Poortere Pieter, 32 à 33 jaar, ° te 
Stuivekenskerke in Veurne-ambacht, wonend te Keiem, landbouwster 

1753 17025, 31 

Schaerens Anne Marie, d.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Sint-Margriete, dienstmeid.  Ze doodde haar 
pasgeboren kind … 

1727 17011, 108 

Schaesens Maurus, wonend te Zedelgem 1760 17026, 87 

Schalembier (ook Salembier) Joannes, z.v. Pieter, 18j, geboren te Waardamme, sedert enkele 
weken zonder vaste woonplaats, arbeider bij landslieden 

1783 17034, 69 

Scharre Augustinus, z.v. Joannes, 22j, geboren te Knokke, wonend te Uitkerke, gehuwd, 
boerewerkman 

1781 17033, 58 

Schatteman Jan Baptiste, z.v. Maurice, 33j, geboren te Vinkt, wonend te Sint-Joris, arbeider en 
zwingelaar 

1794 17039, 120, 
vervolg 
129v 

Scheldeman Joannes Augustinus, z.v. Pieter, 18 jaar, geboren te Roeselare, wonend te 
Ardooie, koewachter 

1779 17032, 78 

Schoonacker Lodewyck, z.v. Roelant, 45 jaar, ° te Keiem.  Hij woonde tot zijn 14 jaar in Keiem, 
en verhuisde dan naar Oostende.  Hij woonde laatst te Leke. 

1724 17009, 11 

Schoonaert Achtje Isacsen, d.v. Isacq, 40 jaar, ° te Leeuwarden.  Haar man overleed twee 1725 17010, 15v 



 

maanden geleden te Duinkerke.  Ze was op weg uit Duinkerke naar haar ‘kwartier’ met 
Waelraessen … die ze in Duinkerke ontmoet had.  Onderweg ontmoetten ze nog enkele 
vrouwen die met hen gearresteerd werden.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Geerissen 
Theunken (f° 15), Geerissen Rachel (f° 15), Isacsen Achtje (f° 15v) en Waelraessen 
Ameraelken (f° 15v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Schoonbaert Marie Godelieve, d.v. Lodewijk, 21 jaar, geboren te Koekelare, wonend te 
Koekelare bij haar vader, ongehuwd, spinster 

1779 17031, 175v 

Schoonvaere Bernaert, z.v. Joseph, 26 jaar, geboren te Handzame, wonend te Kortemark, 
boerewerkman. 

1779 17032, 33v 

Schoonvaere Bernardus, z.v. Joseph, 31 jaar, geboren te Handzame, wonend te Torhout, 
boerewerkman, gehuwd, heeft 2 kinderen. 

1784 17034, 156v 

Schoreel Ignatius Jacobus, z.v. Jacobus, 52j, geboren te Veurne, weduwnaar, wonend te 
Lichtervelde, metselaar 

1786 17036, 57v 

Schotte Joseph, .v. Pieter, 30j, geboren te Ardooie, wonend te Bellem, knecht 1787 17036, 123v 

Schreyder Joanna, d.v. Hendrick, ° te Hamburg, 34 jaar, huisvrouw van Lahaye Andries, 
“doende coopmanschap in haeyr”  

1746 17022, 113 

Schyvynck Jan, z.v. Lieven, 27 jaar, ° te Knesselare, “slaghtende de beesten by de lantslieden”, 
tot voor kort wonend te Heile bij een zekere … Augustyn (brouwer en herbergier te Heile).  Vier 
weken geleden trok hij in bij Olive Anthone (zie hierboven). 

1731 17015, 179v 

Serry Emanuel, z.v. Jacob, 34 jaar, ° te Torhout, wonend te Torhout, pottenbezemmaker 1768 17028, 87 

Servaes Jacobus, z.v. Jacobus, 32 jaar, ° te Antwerpen, “seght … dat hy medecynen vercoopt 
voor den cost ende operateur te wesen” 

1727 17011, 99 

Sevenort Henry, z.v. Henry, ° te ‘Handin’ (mogelijks Hainin in Henegouwen), 51 jaar, werkend 
bij de boeren, laatst gewerkt hebbend te Groede en elders in het land van Cadzand.  Silve 
Nicolas (zie verder) is zijn “beau fils”. 

1732 17016, 105 

Seys Anne Marie, d.v. Ignatius, 17 à 18 jaar, geboren te Moerkerke, sedert enige tijd zonder 
vaste woonst, vader- en moederloos, werkloos. 

1774 17030, 95v 

Seys Joannes Ignatius, z.v. Joannes Ignatius, gehuwd, 38j, geboren te Rumbeke, wonend te 
Moorslede, boomsnoeier en “genever cantinist” 

1795 17040, 89v 

Seys Mary, de naam van haar vader niet kennend, 24 jaar, ° te Amsterdam, spinnend en 
bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze met haar man Claes Jan in de omgeving van Bergen 
(Mons) in Henegouwen.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary 
Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), 
Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden 
behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 126v 

Seys Paulus Joannes, z.v. Andries, 21 jaar, geboren te Zarren, wonend te Koekelaere, 
hoeveknecht. 

1779 17032, 63 

Sicroux Jan Alexander, z.v. Pieter, 20 jaar, ° te Duinkerke.  Hij heeft 8 jaar in Amsterdam 
gewoond waar hij werkte als saaiwever, en waar hij ook een tijdje op de vismarkt werkte.  Hij 
kwam recent hierheen met een schuit uit Amsterdam, via Rotterdam en Sluis. 

1727 17012, 42v 

Silve Nicolas, z.v. Reau (?), ° te “Bossu by Mons” (Boussu), 31 jaar.  Hij was steeds voerman 
met paarden, maar één jaar geleden viel de kar op zijn been, waardoor zijn been brak en 
waardoor hij geen kar meer kan besturen.  Daarom is hij met zijn “beau père” (Sevenort Henry) 
naar het land van Cadzand getrokken om er te werken. 

1732 17016, 105 

Simoen Joseph, z.v. Maerten, 50 jaar, geboren te Waardamme, wonend te Zedelgem, schaper 1779 17032, 7 

Simoens Isabella, huisvrouw van Reynaert Felix, d.v. Petrus, 53j, geboren te Oudenburg, 
wonend te Torhout 

1795 17039, 187, 
vervolg 
188v 

Simoens Joannes Augustinus, z.v. Theodoor, 33 jaar, ° te Eernegem, wonend te Eernegem, 
landbouwer en zager 

1765 17027, 74 

Simoens Joannes, z.v. Adriaen, 60 jaar, ° te Sint-Laureins, wonend te ‘Ayghem’ (Adegem), 
arbeider 

1761 17026, 110 

Simpelaere Joseph, z.v. Joseph, ° te Dudzele, 23 jaar, paardenknecht bij De Nut Jacob te 
Westkapelle 

1745 17022, 68v 

Simpels Hendrick, z.v. Pieter, 12 jaar, ° te Roksem, sedert mei 1789 als koewachter inwonend 
ten huize van Deeken Jan te Gistel 

1789 Aanwinsten 
635, 19v 

Simpels Hendrik, z.v. Pieter, 16j, geboren te Roksem, wonend te Westkerke 1793 17039, 57v 

Simpels Regina, d.v. Gillis, 19j, geboren en wonend te Westkerke, dienstmeid 1788 17037, 128v 

Siritan Marie (is Siritan inderdaad haar familienaam, of haar tweede voornaam ?), 23 jaar, ° te 
Parijs, huisvrouw van … Jan Jacobus (of is Jacobus zijn familienaam ?).  Ze kwam uit Cassel 
met haar zus.  Zij en haar zus werden lang gekweld door koortsen, en nadat ze hoorden dat in 
Lichtervelde een goede genezer van koortsen woont, kwamen ze hierheen …  Haar man 
smokkelt wit zout en tabak over de grens in Frankrijk.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Haar 
zuster heet Blancquet Marie (zie verder). 

1728 17013, 26 

Siseur Ferdinande Joseph, op 10 maart 1782 in de gevangenis overleden (akte in het Frans) 1782 17033, 128v 

Sivot Jean Lambert, z.v. Jean Pierre, ° te Lillers, 17 jaar, zonder vaste verblijfplaats, het land 1749 17023, 54v 



 

aflopend om te bedelen, gearresteerd bij Diksmuide.  Hij zegt aangehouden te zijn met zijn 
moeder, tante en zussen.  Hij geeft toe tot de ‘Bohemers’ te behoren. 

Smalle Joannes, z.v. Pieter, 22 à 23 jaar, geboren te Oudeman, jongman 1788 17037, 122 

Smissaert Pieter, z.v. Macharius, 40 jaar, ° te Dudzele, wonend te Westkapelle, arbeider 1753 17025, 25v 
Sneyers Joanne Margriete, d.v. Pieter, 34 jaar, ° te Antwerpen, zonder vaste verblijfplaats, 
bedelaarster.  Ze zegt verloofd te zijn met Stalens Simoen (zie verder). 

1752 17024, 86 

Sobbré Marie, d.v. Joseph, 34 jaar, ° te Geluveld, weduwe van Maertens Jacob 1731 17015, 107 
Soecla Dena (ook Dina) (is Soecla werkelijk haar familienaam ?), d.v. Soecla, haar leeftijd niet 
kennend, ° te Deinze, huisvrouw van … Melcher, werkend bij de landslieden.  Laatst was ze uit 
Duinkerke onderweg naar het land van Cadzand om er deze zomer te werken, maar onderweg 
werd ze aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat nog niet eerder in de gevangenis. 

1732 17016, 25 

Soen Bastiaen (Sebastiaen), z.v. Maerten, 24 jaar, geboren en wonend te Houtave, wonend ten 
huize van Reynaert Joos.  Afgelopen winter werd hij omwille van zijn ‘onpasselyckheyt’ 
geholpen door de dismeesters van Houtave. 

1736 17019, 63 

Soenen Pieter, z.v. Blasius, 42j, geboren te Rumbeke, wonend te Woumen, wever 1794 17039, 126 

Soens Joanna, d.v. Jacobus, jongedochter, ruim 34j, geboren te Diksmuide, wonend te 
Nieuwpoort, wasvrouw in dienst van soldaten 

1795 17040, 86v 

Sonneville Livine, d.v. Jan, haar geboorteplaats niet kennend, in de 50 jaar oud, weduwe van 
Vanden Dorpe Anhoine, te lande gaand met een kraampje met spelden e.d., zonder vaste 
verblijfplaats 

1746 17022, 167 

Sonneville Livine, d.v. Joannes, in de 60 jaar oud, haar geboorteplaats niet kennend, zonder 
vaste verblijfplaats.  Ze werd in 1748 levenslang verbannen vanuit de stad Aalst … 

1749 17023, 92 

Soultsheimer Jacob, ° nabij Straatsburg, 23 jaar, gediend hebbend in het Franse leger. 1744 17022, 21v 

Speecke Livina, d.v. Jacob, 36j, geboren te Jabbeke, wonend te Westkerke, “dienende de 
landslieden” (heeft prostitutie bedreven) 

1788 17037, 49 

Speghel Francis, z.v. Jan Baptiste, jongman, 31 à 32 jaar, geboren te Mannekensvere, wonend 
te Moere, dienstknecht 

1795 17040, 78 

Spelier Francis, z.v. Martinus, 25 jaar, geboren en wonend te Maldegem, schoenmaker 1790 Aanwinsten 
635, 160 

Splets Marie Cornelie, d.v. Andries, 25 à 26 jaar, geboren te Zarren, wonend te Zarren ten 
huize van Pieternelle Pauwels 

1781 17033, 21 

Spronckholf Paulus, z.v. Paulus, 32 jaar, ° te Gent, wonend te Brugge, procureur van het 
Brugse Vrije 

1740 17020, 164 

Sproot Dolphinus, z.v. Janssen Hendryc, 16 jaar, ° in het land van Kleef, ’s zomers werkend en 
’s winters bedelend.  Hij kwam uit de omgeving van Amsterdam hierheen met Janssen Roelant, 
diens vrouw en … Cibore.  Ze waren op weg naar Duinkerke om werk te zoeken.  Hij zat hier 
afgelopen winter (1723-24) ook al eens in de cel.  Janssen Roelant (f° 92), Sproot Dolphinus (f° 
92), Roelants Ciboria (f° 92) en … Estre Ariaentje (f° 92v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 92 

Spynts Jan, z.v. Jan, 37 jaar, ° te Loppem, wonend bij zijn moeder, werkend met de paarden.  
Zijn stiefvader is Mestdagh Aernout. 

1725 17010, 23 

St. Anne (Sainte Anne) Tryne, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in 
‘Gulyckerlant’ (land van Gulik), bedelend.  Ze heeft drie kinderen.  Afgelopen zomer (1725) 
werkte ze “in den Doel”, en daarna heeft ze gebedeld met haar broer.  Ze waren op weg naar 
Duinkerke toen ze aangehouden werden.  Jaecques Claeys (f° 163) en St. Anne Tryne (f° 163) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 163 

Stael Maertin, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Ichtegem, wonend te Koekelare, werkman 1726 17011, 58 
Staelen Pieter, z.v. Joos, 32 jaar, geboren en wonend te Zarren, soms bij de boeren werkend 
en soms bezems makend. 

1740 17020, 154 

Staelens Joannes, z.v. Joannes, 22j, geboren te Moere, wonend te Gistel bij zijn vader 
(landsman) 

1788 17037, 69, 
vervolg 76v 

Staelens Pieter, z.v. Pieter, 19 jaar, geboren te Zarren, wonend te Zarren bij zijn vader, 
dagloner. 

1774 17030, 100v 

Staessens Cornelia, d.v. Jan, ° te Leffinge, in de dertig jaar oud, wonend te Zevekote 1743 17021, 146v 
Stalens Simoen, z.v. Joannes, 47 à 48 jaar, ° te Zwevezele, zonder vaste verblijfplaats.  Hij 
zegt soms te werken in het land van Cadzand waar hij mosselen vandaan haalt, en soms te 
bedelen. 

1752 17024, 86 

Stalens Simoen, z.v. Joos, 51 jaar, ° te Zwevezele, zonder vaste verblijfplaats, bedelaar 1754 17025, 42v 
Standaert Paulus, z.v. Maerten, 44 à 45 jaar, ° te Zomergem, wonend te Dudzele 1733 17017, 65 
Staut Myken, de naam van haar ouders niet kennend, ° boven Antwerpen, 23 jaar.  Ze zat hier 
recent al eens in de cel, en na haar vrijlating trok ze met haar zus naar de omgeving van 
Kaprijke.  Ze werd nu opnieuw aangehouden met enkele anderen.  Zie f° 103.  Staut Myten (f° 
115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 115v) en Janssen 
Truy (f° 115v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 115 

Staut Myten, de naam van haar vader niet kennend, 23 jaar, ° in de omgeving van Antwerpen, 1725 17010, 103 



 

bedelend.  Ze verbleef meestal in Holland.  Enkele dagen geleden kwam ze hierheen met haar 
nicht Verbeeckx Janneken, en onderweg ontmoetten ze Christoffelsen Ariaentje bij wie ze 
bleven vermits Christoffelsen Ariaentje “groot ginck” (zwanger was).  Het trio werd 
aangehouden te Sint-Margriete.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 115.  Christoffelsen 
Adriaenken (f° 103), Staut Myten (f° 103) en Verbeke Janneken (f° 103v) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Stauthamer Laureins, z.v. Joos, 25 à 26 jaar, ° te Waasmunster, ‘schaper’ (herder).  Hij woonde 
tot voor kort te Sint-Jan bij De Soete Jan “in de Warande”.  Recent ging hij wonen bij Giselinck 
Jan. 

1727 17011, 181 

Steelant Joanne, d.v. Jacob, 43j, geboren te Ramskapelle, huisvrouw van De Clercq Michiel 
(paardenknecht), wonend te Blankenberge 

1783 17034, 27 

Steenkiste Jan, z.v. Pieter, 63 jaar, ° te Passendale in de kasselrij Ieper, wonend te 
Passendale, schoenlapper 

1756 17025, 127 

Steenkiste Michiel, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Langemark in de kasselrij Ieper, laatst verbleven 
hebbend ten huize van Vermeesch Joannes te Leffinge 

1749 17023, 117 

Steghelman Jacobus, z.v. Joannes en D’Hooghe Marie, jongman, 35j, geboren te Woumen, 
wonend te Mannekensvere, dienstknecht.  Hij gaf zich eerst verkeerdelijk of valselijk uit voor 
“Dumoulé Guillielmus”. 

1795 17040, 62v 

Stekelorums Anna, d.v. Jan, ° te Ruddervoorde, 15 jaar, bij haar moeder wonend te Zedelgem 1742 17021, 135 
Steperaert Appolonia, d.v. Gillis, in de 50 jaar oud, ° te Lede, zonder vaste verblijfplaats, te 
lande bedelend 

1740 17020, 154v 

Stevens Francois, z.v. Jan, 28 jaar, gehuwd met Herentaels Marie Francoise, ° te Straatsburg, 
wonend te Brugge (Sint-Anna), spinner. 

1738 17019, 160 

Stevens Francois, z.v. Jan, zijn geboorteplaats niet kennend, wonend te Gent, 33 jaar, 
katoenspinner 

1742 17021, 107v 

Stevens Godefroy, z.v. Joris (?), in de 40 jaar oud, ° in Duitsland, wonend te Brugge achter de 
Sint-Elooiskapel, mestraper 

1737 17019, 135 

Steyaert Pieter, z.v. Gillis, 27 jaar, ° te Sint-Laureins, sedert kort wonend te Kaprijke, 
boerenwerk doende 

1741 17021, 25 

Stival Pierre Francois, z.v. Francois, 23 jaar; ° te Duinkerke, wonend te Duinkerke, vader- en 
moederloos, koordendraaier.  Aangezien hij naar zijn zeggen geen werk vond als 
koordendraaier, ging hij werk zoeken bij de boeren, maar aangezien hij nergens werk vond 
heeft hij onlangs enkele dagen gebedeld te Middelkerke, Mariakerke en Stene. 

1772 17029, 170 

Stockaerts Magriete, d.v. Melchior, 23 jaar, “gheboren van Turkien haer vaeder aldaer soldaet 
gheweest hebbende”, sedert 6 jaar bedelend in het Kortrijkse.  Sedert 3 maanden trekt ze het 
land rond met De Rycke Joseph en diens vrouw Dierickx Marye.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Ze kan niet werken door de vallende ziekte (zware vorm van epilepsie). 

1728 17012, 97v 

Stockaerts Marie Marguerite, d.v. Melchior, 29 jaar, haar geboorteplaats niet kennend 1733 17016, 141v 
Stockx Frederick, z.v. Joseph, 25 jaar, ° te ‘Nieunam’ in het land van Luik (misschien wordt 
Nunhem in Nederlands Limburg bedoeld), schaapherder.  Hij heeft laatst gewoond op de hoeve 
van Notier Cornelis te Sint-Margriete. 

1764 17027, 1 

Stoens Jossyne, huisvrouw van Gaby Joseph, d.v. Pieter, 55 jaar, ° te Moerkerke, wonend te 
Moerkerke in de omgeving van de ‘Hoorenmeulen’. 

1734 17017, 164 

Stofferus Carel, z.v. Jan, 24 jaar, ° te Evergem, dienstknecht bij Vande Plassche Joannes te 
Beernem 

1744 17022, 11 

Stoop Anna, d.v. Pieter, huisvrouw van Verheke Carel, 36 à 37 jaar, ° te Blankenberge, wonend 
te Blankenberge 

1753 17025, 32 

Storme Francois, z.v. Melchior, 25 jaar, ° te Zedelgem, wonend te Varsenare, landsman.  Hij 
heeft zich teruggetrokken in het klooster van de Paters Augustijnen in Brugge. 

1754 17025, 181 

Storme Philippe, z.v. Baltazar, 22 jaar, ° te Loppem, wonend te Zedelgem, houtmaker 1751 17024, 5v 
Storme Pieter, z.v. Baltazar, 17 à 18 jaar, ° te Zedelgem, wonend bij zijn vader te Zedelgem 1751 17024, 6v 
Streulens Heindryck, z.v. Joannes Baptiste, 42 à 43 jaar, ° te Brugge, slotenmaker, wonend te 
Lichtervelde 

1734 17017, 96v 

Strobbe Bertolomeus, z.v. Jacob, 46 jaar, ° te Sint-Andries, wonend te Blankenberge, visser 1756 17025, 117v 
Strobbe Marie, d.v. Bertolomeus (visser), 17 jaar, ° te Blankenberge, wonend te Blankenberge 1756 17025, 118v 
Stroobant Felix, z.v. Pieter, 27j, geboren te Torhout, wonend onder het Land van Wijnendale, 
herbergier 

1787 17036, 145v 

Strubbe Jacob, z.v. Pieter, 54 jaar, ° te Lissewege, wonend te Lissewege, strodekker 1762 17026, 145v 

Stubbe Bonaventura, z.v. Pieter , 26 jaar, ° te Zedelgem, wonend te Aartrijke, arbeider 1752 17024, 105 
Stubbe Joannes Baptiste, z.v. Ghyselen, 63j, geboren te Kortrijk, wonend te Roeselare, 
gehuwd, heeft 5 kinderen, blekersknecht en loger 

1784 17035, 9 

Styl Livine, d.v. Hansken, in de 30 jaar, ° te Duinkerke, ’s zomers werkend bij de boeren en ’s 
winters bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze met haar man en 3 kinderen in de omgeving 
van Sint-Winnoksbergen.  Nu was ze met haar gezin onderweg naar het land van Cadzand, 
maar werd onderweg aangehouden te Sint-Jan-in-Eremo. 

1727 17011, 122 

Suier Livina, d.v. Joseph, 26j, geboren en wonend te Moerkerke, huisvrouw van Reynart 1781 17033, 36 



 

Francois, voordien weduwe van D’Hont Joannes 

Swaene Marie Rosa, d.v. Adriaen, 18j, geboren te Alveringem, sedert een jaar ronddolend 1791 17038, 10v 

Swanckaert Emanuel, z.v. Jan, 24 jaar, geboren te Wingene, zonder vaste woonplaats en 
rondtrekkend in Holland voor de kost 

1780 17032, 130 

Sys Josephus, z.v. Joseph, 34j, geboren te Rumbeke, gehuwd met Vermaut Marie Cornelia (zie 
boven), wonend te Leke, schoenmaker 

1789 17037, 171 

Tack Abraham, de naam van zijn vader niet kennend, 13 jaar, ° te Amsterdam, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de landslieden.  Hij kwam laatst hierheen van de kanten van 
Oudenaarde, op weg zijnde naar het land van Cadzand, maar werd samen met zijn broer 
aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt dat hij nog nooit in de gevangenis zat.  Zijn broer heet 
waarschijnlijk Exodios Joannes. 

1733 17017, 34v 

Tack Jeuntjes (ook Quintjes), de naam van zijn vader noch zijn leeftijd kennend, geboren in het 
leger, zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend bij de landslieden in de polder en ’s 
winters dorser in de schuren.  Hij was laatst afgekomen uit het land van Cadzand met zijn 
vrouw (… Faleloy, zie verder) en drie kinderen. 

1740 17020, 152 

Tack Pieter, z.v. Pieter, 23j, geboren en wonend te Middelkerke, landsman 1781 17033, 37v, 
vervolg 40v 

Tackx Pieter, z.v. Abraham, 40 jaar ° “van der Haeghe” (Den Haag), ’s zomers werkend in het 
land van Cadzand en ter Goes en ’s winters dorsend.  Laatst keerde hij uit Duinkerke terug 
naar het land van Cadzand, maar onderweg werd hij in de omgeving van Damme 
aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij zat hier afgelopen winter al eens een nacht in de gevangenis, 
en werd toen het land uitgezet. 

1732 17016, 19v 

Tacx Pieter, z.v. Abraham, 40 jaar, ° “van der Haegh” (Den Haag), steeds werkend.  Hij was uit 
Duinkerke op weg naar Holland, maar werd onderweg te Blankenberge aangehouden met twee 
anderen die hij niet kent.  In juni 1731 zat hij hier ook al eens vast …  Zie f° 120. 

1731 17015, 175 

Tambourne Jaecques Jules, z.v. Jean Joseph, 28 jaar, ° te « Fourno en Milannois », tingieter.  
Craecke, Tambourne, Losse, Jette en Grosset kwamen uit Duitsland hierheen om de kost te 
verdienen als tingieters. 

1729 17013, 130 

Tange Joanna Josepha, d.v. Michiel, 16 jaar, ° te Langemark, wonend te Woumen, huisvrouw 
van Flamez Pieter (arbeider). 

1768 17028, 88v 

Tange Joanna Josepha, d.v. Michiel, 49 jaar, ° te Langemark, wonend te Woumen, huisvrouw 
van Flammeye Pieter (arbeider). 

1769 17028, 161 

Tange Philippus Jacobus, z.v. Jacobus, 15 jaar, ° te Woumen, te Woumen als paardenknecht 
inwonend bij De Leu Pieter (herbergier in de herberg “De Spriet”). Voordien woonde hij steeds 
bij zijn vader. 

1769 17028, 154 

Tange Pieter Jacobus, de naam van zijn vader niet kennend, 15 jaar, ° te Zerkegem, laatst als 
koewachter ingewoond hebbend bij Schaght Silvester te Jabbeke 

1766 17027, 163v 

Tanghe Jacob, z.v. Pieter, 28 jaar, ° te Dudzele, landsman te Lissewege 1741 17021, 15 
Tanghe Joanna, d.v. Guilliaeme, ° te Oedelem, 20 jaar, wonend te Oedelem als dienstmeid ten 
huize van Rotse Joos 

1746 17022, 91v 

Tanghe Laureyns, z.v. Michiel, 31 jaar, ° te Oedelem, werkend bij de landslieden 1730 17015, 66 
Tassy Jean Francois, z.v. Jean Baptiste, 50j, « natif de la Basse Provence », wonend met zijn 
gezin te Vlissingen , matroos 

1787 17036, 92v 

Tavernier Lodewijk, z.v. Nicolaus, 23j, geboren te Oudenburg, wonend te Blankenberge, 
boerewerkman 

1786 17036, 84v 

Tax Pier, z.v. Abraam, 40 jaar, ° “vander Haegh” (Den Haag), steeds werkend bij de boeren.  
Hij trok recent van Sas van Gent via Sluis naar Holland, maar werd onderweg aangehouden te 
Sint-Laureins.  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Hij zat nog niet in een gevangenis. 

1731 17015, 120 

Techy (ook Tessy) Jean Paul, z.v. Jean, 48 jaar, “natif de Maboupre pays de Luxemburgh” 
(Mabopré in de Waalse provincie Luxemburg), arbeider, hierheen gekomen om te helpen 
werken aan het graven van het kanaal 

1725 17009, 170 

Teete Jacobus Augustinus, z.v. Augustyn, 28 jaar, ° te Brugge, schoenmaker.  Hij zat hier al 
eens in de gevangenis … 

1730 17015, 59 

Teete Jacobus Augustinus, z.v. Augustyn, 29 jaar, ° te Brugge, schoenmaker.  Hij werd hier 
reeds eerder verbannen … 

1731 17015, 128v 

Teete Jacobus Augustyn, z.v. Augustin, 28 jaar, ° te Brugge, zonder vaste verblijfplaats, te 
lande bedelend 

1732 17016, 108v 

Teete Jacobus Augustyn, z.v. Augustyn, 30 jaar, ° te Brugge, bedelend 1733 17016, 154 
Teghelina Lamen (is Teghelina een familienaam, of haar tweede voornaam ?), d.v. Bemondt, 
22 jaar, ° te ‘Lyfberden’ (?), huisvrouw van Willemsen Joannes (waarschijnlijk is dit Van Willems 
Joannes).  Ze trok recent van Duinkerke (waar ze met haar man gewerkt had) naar het land 
van Cadzand om er werk te zoeken bij de boeren, maar werd langs het strand in de omgeving 
van Blankenberge aangehouden met haar man en nog twee andere personen.  Ze wordt 

1732 17016, 69v 



 

verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 
dat.    Ze zat al 6-maal in de gevangenis te ‘Hemden’ (?).   

Termote Erasmus, z.v. Pieter, 46 jaar, ° te Ichtegem, wonend te Brugge naast de brouwerij “De 
Sleutel”, soms werkend bij de brouwers.  Recent ging hij te lande om graan te kopen voor 
kooplieden. 

1746 17022, 128 

Termund Abram (ook Abraham), z.v. Pieter, 53 jaar, ° te IJzendijke, binnenschipper.  Hij 
overleed in de gevangenis op 10-02-1758. 

1757 17026, 22v 

Ternaut Maerten, z.v. Maerten, 46 jaar, geboren en wonend te Heist, arbeider 1729 17013, 30 
Teryne Pieternelle, d.v. Michiel, 21 jaar, ° te Roeselare, zonder vaste verblijfplaats, her en der 
gaande om te werken of te schooien 

1749 17023, 80 

Theuninck Alexius, z.v. Michiel, ° te Kortemark, 46 jaar, landbouwer te Moere 1746 17022, 130v 

Thevel Philippe, z.v. Mattheus, 39 jaar, geboren en wonend te Klerken, arbeider 1750 17023, 129v 
Theys Marie Louise, d.v. Jaspar, 47 jaar, ° te ‘Weghter’ tussen Leuven en Aarschot 
(waarschijnlijk is dit Werchter), zonder vaste verblijfplaats, soms bedelend en soms werkend 
voor de kost 

1754 17025, 47v 

Theysebaert (ook Thysbaert) Francis, z.v. Francois, 44 jaar, ° te Bassevelde, wonend te Sint-
Jan-in-Eremo, landsman.  Hij ondertekent met ‘Theysbaert’. 

1752 17024, 127v 

Thibaut Jan, z.v. Jan, 41 jaar, ° te Maldegem, wonend te Moerkerke, arbeider 1733 17017, 1 

Thiery Jan Baptiste, z.v. Anthoine, 18 jaar, “natif de la ville de Lille en Flandre” (Rijsel), matroos 1784 17034, 135v 

Thige Thomas, z.v. Tommekens, 12 jaar, zijn geboorteplaats niet kennend, zonder vaste 
verblijfplaats, afgelopen zomer in de polders gewerkt hebbend.  Hij kwam laatst met zijn vader 
en moeder van de kanten van Duinkerke.  Hij zegt nog nooit in de gevangenis gezeten te 
hebben. 

1734 17017, 105 

Thomas Jan Baptiste, z.v. Pieter Joseph, 24 à 25 jaar, geboren te Rumbeke, laatst gewoond 
hebbend te Roeselare op de hoeve van Anthone Brabandt als dorser en boerewerkman 

1778 17031, 97v 

Tillemon Bernardus, de naam van zijn vader niet kennend, 18 jaar, ° te Mechelen, bedelend.  
Tillemon Jan is zijn kozijn.  Hij was hier nog nooit gedetineerd.  Hendricx Jan (f° 118), … 
Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), Tillemon Bernardus (f° 118v) en … Josephe 
Franchoyse (f° 118v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 118v 

Tillemon Jan, z.v. Peuter, 24 à 25 jaar, ° in het leger in de omgeving van Dendermonde, soms 
werkend en soms bedelend, man van … Ordonnance.  Hij werd aangehouden met enkele 
anderen die ze onderweg ontmoetten.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Hendricx Jan (f° 118), … 
Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), Tillemon Bernardus (f° 118v) en … Josephe 
Franchoyse (f° 118v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 118 

Toby Pieter, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Aalter, wonend te Moerkerke op het graafschap van 
Middelburg in Vlaanderen, arbeider 

1741 17021, 9 

Tomboy Jan Baptiste, z.v. Lenaerd, 30 jaar, berijder van Camerlinckx-ambacht.  Op het 
ogenblik van zijn ondervraging heeft hij een toevlucht gevonden in het klooster van de 
Eerwaarde Paters Discalsen te Brugge. 

1733 17017, 42 

Tommaes Joannes, z.v. Geraert, geboren te Ternat (Land van Aalst), 42 jaar, als schaper 
wonend en werkend op de hoeve van Laureyns vande Voorde (landsman te Gistel).  In zijn 
eerste verhoor stelt hij ongehuwd te zijn, maar naderhand moet hij bekennen dat hij gehuwd is 
met Anna Lambrecht, en dat hij zijn vrouw en twee dochter achtergelaten heeft te Ternat. 

1774 17030, 151v 

Tommekens Steven, z.v. Drom, 45 à 46 jaar, ° onder de militairen, zonder vaste verblijfplaats, 
’s zomers werken bij de landslieden en ’s winters bedelend.  Hij kwam laatst hierheen uit 
Duinkerke, op doortocht naar de kasselrij Oudenaarde, maar werd gearresteerd met zijn vrouw 
en 4 kinderen en met nog een man en een vrouw.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende 
van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zat vroeger al gevangen te ‘Ochtrop’ 
(wellicht Ochtrup in Duitsland, nabij de Nederlandse grens) en ‘Cleef’ (Kleve in Duitsland, 
dichtbij de Nederlandse grens).  Zijn vrouw heet Belle Philippine (of … Philippine Belle; zie 
verder), en zijn zoon heet Thige Thomas (of … Thomas Thige; zie verder). 

1734 17017, 104 

Tonneel Francisca Rosalia, 16 jaar, geboren te Vladslo, wonend te Keiem, besteed door de dis 
ten huize van Joannes Baptiste De Bens. 

1780 17032, 112 

Tonneel Marie, d.v. Jan, 43 jaar, geboren te Vladslo, wonend te Keiem, sedert 13 jaar gehuwd 
met Pieter Saisier (hij is geboren te Bikschote en is sedert 5 jaar blind), bedelend voor de kost.  
Vóór haar huwelijk heeft ze 4 onwettige kinderen gebaard van uiteenlopende vaders: 

1) Jan Baptiste, geboren toen ze 23 jaar was (ca. 1757) te Koekelare, daar gedoopt en 
overleden rond 1759. 

2) Guilielmus Baudoin, geboren rond 1758 te Handzame, daar gedoopt en na 4 maanden 
overleden. 

3) Pieter Joannes, geboren rond 1760 te Koekelare, leeft nog en in 1780 als 
hoeveknecht inwonend op de hoeve van Jan Baptiste Van Thuyne te Leke. 

4) Francisca, geboren rond 1764 te Vladslo, daar gedoopt, actueel 16 jaar. 
Op het ogenblik van haar huwelijk was ze zwanger van haar vijfde onwettig kind. 

1780 17032, 113 

Tousaint Paulus, z.v. Jacobus, 40 jaar, ° te Brugge, wonend te Izegem, schoenmaker en –
lapper. 

1741 17021, 36v 



 

Toussain Helena, d.v. Laureyns, ° te Merkem, 24 jaar, wonend te Merkem bij haar moeder De 
Bruyne Veronica 

1731 17016, 1 

Toussain Pieter, z.v. Laureyns, 27 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem bij zijn moeder De 
Bruyne Veronica 

1731 17016, 3 

Toussel Etienne Joseph, z.v. Jean, ° te Lille (Rijsel), 22 jaar, wonend bij zijn vader te Lille 1744 17022, 38 

Toussin Anna, d.v. Adriaen, ° te Woumen, wonend te Woumen bij haar zuster, spinster en 
dienstmeid, 17 jaar 

1745 17022, 57v 

Tratsenaere Regina, d.v. Bartholomeus, 21 jaar, ° te Westkerke.  Ze woont nu ten huize van 
Wafelghem Francis (hovenier te Oostende), en daarvoor woonde ze als dienstmeid ten huize 
van De Sayere Joannes 

1764 17027, 60v 

Trehou Pierre Francois, 46 jaar, schaapherder, ° te Fourne in de kasselrij Rijsel (Lille) 
(waarschijnlijk Fournes-en-Weppes in Noord-Frankrijk), laatst bij Van Dierendonck Pierre te 
Waardamme gewoond hebbend 

1754 17025, 64v 

Tresignies Gillis, z.v. Alexander, ° te „Hantechart“, 48 jaar, laatst wonend te Aardenburg, 
scherend voor de kost.  Hij werd in 1729 verbannen en pleegde al eens banbreuk in 1732 …  
Zie ook register 17013 (f° 83) en 17015 (f° 115). 

1747 17023, 5 

Tresigny Gillis, z.v. Alexander, 31 jaar, ° te Hoegaarden, de chirurgie beoefenend 1729 17013, 83 
Trezignie Gillis, z.v. Alexander, 33 jaar, ° te Hoegaarden, de chirurgie beoefenend.  Hij werd 
hier in 1729 al eens gegeseld en verbannen … 

1731 17015, 115 

Trica Marie Jeanne, d.v. Pitin, haar leeftijd niet kennend.  Ze is in het land gekomen samen met 
haar moeder (Lamare Marie), haar broer en zus (Trica Marie) en nog een vrouw. 

1742 17021, 93v 

Trica Marie, d.v. Pitin, ongeveer 30 jaar, ° in het land van Artois, soldatendochter.  Ze is in het 
land gekomen samen met haar moeder (Lamare Marie), haar broer en zus (Trica Marie 
Jeanne) en nog een vrouw.  Ze geeft toe “qu’elle est de la bande des Egyptiens”. 

1742 17021, 93 

Trogh Karel, z.v. Francois, 20j, geboren en wonend te Leffinge, metselaar 1792 17039, 16 

Troostenberghe Francis, z.v. Joannes, hij denkt 22 jaar te zijn, ° te Wingene.  Twee jaar 
geleden woonde hij als paardenknecht ten huize van Van Eenooghe Jacobus (landsman te 
Wingene), en actueel woont hij als paardenknecht op het goed “De Muncken”. 

1764 17027, 62 

Trots Drachine, d.v. Joannes, haar leeftijd niet kennend, ° in het leger, vrouw van … Geersman, 
bedelend.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Clement Bonaventura (f° 160), … Geestman (f° 
160), … Majance (f° 160v) en … Drachine (f° 160v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 160v 

Truweel Isabelle, d.v. Maximiliaen, 26j, geboren te Leffinge, wonend te Slijpe, dienstmeid 1786 17036, 41 

Tuyte Joannes, z.v. Gillis, ° te Ichtegem, 16 jaar, bezemmaker, wonend te Koekelare bij zijn 
vader 

1743 17021, 165v 

Tuyte Joannes, z.v. Gillis, ° te Ichtegem, 16 jaar, bezemmaker, wonend te Koekelare 1743 17021, 172v 
Tybaert Isabella Clara, d.v. Carel, 22 jaar, ° te Rozebeke, als dienstmeid inwonend op de hoeve 
van Maertens Boudewyn te Sint-Michiels 

1752 17024, 42v 

Urbanessen Vyfverken, d.v. Urbanes, in de 40 jaar, ° te Hulst, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend met Hagemans Lieven en twee van haar kleinere kinderen.  Ze werd aangehouden 
met enkele mede-arrestanten die ze onderweg ontmoette.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Van 
Overberghe Pieter (f° 132), Janssen Joanne (f° 132), Hagemans Lieven (f° 132v) en 
Urbanessen Vyfverken (f° 132v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 132v 

Ursel Pieter, z.v. Hubertus, 18 jaar, geboren en wonend te Zarren, boerewerkman 1780 17032, 179v 

Vaele Joos, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Zomergem, boerenwerk doend, gewerkt hebbend in het land 
van Cadzand. 

1725 17009, 155 

Valaey Theresia, d.v. Pieter, 30 jaar, geboren te Passendale, wonend te Merkem, spinster en 
boerewerkvrouw 

1779 17031, 136v 

Valcke Adriaen, z.v. Jan, 33 jaar, ° te ‘Ayghem’ (Adegem), wonend te Sint-Jan-in-Eremo op de 
hoeve die eigendom is van de O.L.V.-kerk in Brugge. 

1755 17025, 112v 

Valcke Benedictus, z.v. Lucas, 50j, geboren te Emelgem, gehuwd, wonend te Esen, bleker 1788 17037, 31 

Valcke Francis, z.v. Hendryck, 27 jaar, ° te ‘Wulverghem’ onder Waasten (Warneton), laatst 
gewoond hebbend te Veurne, werkend bij de boeren 

1756 17025, 129 

Valentyn Jan (is Valentyn inderdaad zijn familienaam, of is het zijn tweede voornaam ?), z.v. 
Jan, 36 jaar, ° te ‘Gorcom’ (Gorinchem), soms werkend en soms de kost verdienend als 
kwakzalver.  Hij vertoefde laatst in Sluis en het land van Cadzand, waar hij zijn kruiden verkocht 
had, en was nu op weg naar Sas van Gent, maar werd onderweg met nog enkele anderen 
aangehouden.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

1729 17013, 100v 

Valentyn Oseas (misschien is Valentyn geen familienaam, maar een tweede voornaam ?), z.v. 
Oseas, 18 jaar, ° te Amsterdam.  Gearresteerd met zijn vrouw Hendricx Janneken en enkele 
anderen die hij niet kent.  Hij was nog niet gedetineerd.  Zie f° 87v.  Wollaert Jan (f° 58), 
Janssens Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … Philippe 
Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 58 

Valentyn Oseas (of misschien is Valentyn geen familienaam maar zijn tweede voornaam ?), 1724 17009, 87v 



 

z.v. Oseas, 18 jaar, ° te Amsterdam, bedelend.  Hij zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 58.  
Janssen Enghel Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen 
Joanne (f° 88) en Janssen Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Van Acker Joannes Franciscus, z.v. Joannes, 22j, geboren en wonend met zijn vader te … 
(vermoedelijk Moerkerke) 

1793 17039, 115 

Van Acker Joannes, z.v. Andries, 19j, geboren te Gits, wonend te Torhout, koewachter 1785 17035, 53 

Van Ackere Albertus, z.v. Jan, 18 jaar, ° te Oedelem, recent enkele dagen als metserdiender 
ingewoond hebbend bij Ferbuyt Guillielmus (meester metselaar te Moerkerke) 

1767 17028, 59v 

Van Baecke Pieter, z.v. Jan, 28 jaar, ° in het leger in de omgeving van Doornik, boerenwerk 
doend, gehuwd met Reynart Mary.  Hij werkte laatst in de omgeving van respectievelijk 
Bourbourg en Sint-Winnoksbergen, en kwam daarna hierheen met zijn vrouw en 3 kinderen.  
Hij was nog nooit gedetineerd.  Van Baecke Pieter (f° 116v) en Heynaert Mary (f° 116v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 116v 

Van Bavinckhove Stephanus, z.v. Francois, 45j, geboren te Vladslo, wonend te Koekelare, 
landbouwer 

1784 17035, 26 

Van Belle Jacob, z.v. Jacob, 32 jaar, geboren en wonend te Vlissegem 1736 17019, 62 
Van Belle Jacob, z.v. Jacob, 47 à 48 jaar, geboren en wonend te Vlissegem, werkman en 
officier van Zijne Majesteits ‘legaen’ 

1739 17020, 46 

Van Bellegem Jacobus, z.v. Jacobus, 21j, geboren te Vladslo, wonend te Leffinge, smidsknecht 1791 17038, 105 

Van Belleghem Maryn, z.v. Maryn, 31 jaar, ° te Langemark, wonend te Bovekerke, brouwer, 
boerenwerk verrichtend 

1733 17016, 184 

Van Beneen Octaviaen, z.v. Maryn, geboren en wonend te Vladslo, 41 jaar, arbeider 1743 17021, 160 
Van Besien Joannes, z.v. Joannes, 25 à 26 jaar, geboren en wonend te Torhout, hoeveknecht 1783 17034, 8 

Van Boterberghe Laureyns, z.v. Jacob, 33 jaar, arbeider, wonend te Moerkerke onder het 
graafschap van Middelburg-in-Vlaanderen. 

1728 17013, 22 

Van Brabant Pieter, z.v. Pieter, 39j, geboren en wonend te Klerken, boerewerkman 1782 17033, 148 

Van Canneyt Joannes, z.v. Maerten, 33 jaar, geboren en wonend te Ardooie, schoenmaker 1774 17030, 94v 

Van Canneyt Joannes, z.v. Maerten, 49j, geboren en wonend te Ardooie, schoenmaker 1789 17037, 160v 

Van Cassel Caerel Joannes, z.v. Joannes, 35 jaar, ° te “Swol in Gelderland” (waarschijnlijk 
Zwolle), gehuwd met Lodewycksen Mechelken.  Hij komt uit Holland, werkte recent in het land 
van Cadzand, en was nu op weg naar Ieper om er in het leger te stappen.  Hij werd 
aangehouden met zijn vrouw, en met Kennepaerts Trynken met wie hij uit Holland gekomen 
was.  Onderweg ontmoetten ze te Aardenburg Geertruy Fenne.  Hij was nog nooit gedetineerd.  
Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken 
(f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … 
Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 100 

Van Cauteren Jan, z.v. Pieter, 43 jaar, ° te Waasmunster, werkend aan de vaart van Oostende 1727 17012, 34v 
Van Cauteren Pieter Wilhelmus, z.v. Guilliaeme, 50 jaar, ° te Wieze onder de heerlijkheid van 
Moorsel en Wieze-kapittel (kasselrij Aalst), sedert enkele maanden wonend te Axel (Zeeuws-
Vlaanderen), arbeider en vis- en mosselverkoper.  Hij gaf zich eerst uit onder een aliasnaam: 
Willems Pieter … 

1766 17027, 194v 

Van Colen Riboria, 30 jaar, ° te Venlo, huisvrouw van Vergoden Adriaen, met haar man 
boerenwerk verrichtend in het land van Cadzand 

1737 17019, 134 

Van Cottem Marie, d.v. Jan, 63 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-Salvator), spinster, 
huisvrouw van Jooren De Visscherie 

1780 17032, 155 

Van Craeynest Pieter, z.v. Jacob, 22j, geboren te Sint-Pieters, wonend te Zerkegem, 
paardenknecht 

1793 17039, 55 

Van Daele Anthone, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Hooglede, wonend te Kortemark, arbeider.  Hij is 
gehuwd met Pattyns Margriete (voordien weduwe van Verbrugghe Pieter), en hij had seksuele 
betrekkingen met zijn stiefdochter Verbrugghe Cecilia Theresia. 

1729 17013, 34 

Van Daele Dominicus Marcus, z.v. Marcus, 23 à 24 jaar, ° te Maldegem, sedert enkele weken 
wonend te Middelburg-in-Vlaanderen, voordien wonend te Ettelgem, beenhouwer 

1740 17020, 109 

Van Daele Isabelle, d.v. Jan, 32 jaar, geboren te Oostkamp, huisvrouw van Joannes De 
Laetere (boerewerkman te Dudzele). 

1778 17031, 122v 

Van Daele Jan Francois, z.v. Gabriel, 40j, geboren te Harelbeke, wonend te Oostende, 
“voiagerende in de somer met de vremdelingen” 

1789 17037, 155v 

Van Daele Joanna, d.v. Ludovicus, 45 jaar, geboren te Kortrijk, wonend te Brugge (Sint-Anna), 
weduwe van Pieter Verburgh 

1780 17032, 156 

Van Daele Marie, d.v. Pieter, huisvrouw van De Moor Pieter, in de 40 jaar oud, ° te Torhout, 
wonend te Kortemark 

1734 17017, 139v 

Van Daele Richardus, z.v. Joannes, 29j, geboren te Moerkerke, wonend te Maldegem, gehuwd, 
boerewerkman 

1793 17039, 111 

Van Damme Cathelyne, d.v. Pieter, haar leeftijd niet kennend, huisvrouw van De Clercq Jacob 
(arbeider), wonend te Knokke 

1732 17016, 6v 



 

Van Damme Isabelle, d.v. Joseph, 32 à 33 jaar, ° te Torhout, laatst gewoond hebbend te 
Aartrijke (jurisdictie van Wijnendale), spinster 

1772 17029, 172v 

Van Damme Jacob, z.v. Jacob, 55 à 56 jaar, geboren en wonend te Zedelgem, winkelier, 
gehuwd met Vande Ketele Cornelie (zie verder) 

1749 17023, 97 

Van Damme Joanne, d.v. Jan, 26 jaar, ° te ‘Baenstroo’ (?), wonend op de Oudeman ten huize 
van Bekaert Jan 

1727 17012, 48 

Van Dierendonck Josyne, huisvrouw van Schoonbaert Guilliaeme, 36 jaar, wonend te 
Zwevezele op De Hille 

1746 17022, 109 

Van Dierendoncq Anthone, z.v. Louys, 30 jaar, ° te Gent, wonend te Koolkerke.  Hij werkte tot 
voor kort als molenaar op de Hoeke-molen. 

1726 17011, 64 

Van Dommele Maerten, z.v. Maerten, 20 jaar, ° boven Brussel, werkend of bij gebrek aan werk 
bedelend.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 51v. Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), 
… Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele 
Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 20 

Van Dommele Maerten, z.v. Maerten, 20 jaar, ° in het land van Aalst, werkend of zo niet 
bedelend.  Sedert zijn laatste detentie trok hij met zijn vrouw, zijn schoonmoeder en de broer 
van zijn vrouw naar Biervliet waar hij de mede-arrestanten ontmoette …  Zie f° 20.  Eversen 
Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh 
(f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van 
Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 51v 

Van Dooren Anne Catharine, d.v. Pieter, ° te Namen, 38 jaar, bedelend met haar man … 
Joannes en hun kinderen.  Op Kerstdag 1723 zat ze hier ook al eens vast.  Zie f° 50.  Everssen 
Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … 
Dingenaertje (f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 22 

Van Dooren Joseph, z.v. Laureins, 30 jaar, ° te Duinkerke, werkend voor de boeren en ook 
delver bij openbare werken 

1727 17012, 56v 

Van Doorne Anne Catharine, d.v. Pieter, 38 jaar, ° te Namen, bedelend met haar man (Eversen 
Joannes z.v. Matthys) en hun kinderen.  Ze zat hier heel recent nog in de cel.  Zie f° 22.  
Eversen Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … 
Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), 
Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 50 

Van Doorne Pieter, z.v. Laureyns, 33 jaar, ° te Duinkerke, “gaende op Rotterdam met 
lynwaeten” 

1729 17013, 83 

Van Drome (ook Van Droome) Jan, z.v. Jan, 32 jaar, ° te ‘Temst’ (waarschijnlijk Temse), 
werkman, wonend bij Cathoir Joseph (molenaar te Sint-Jans).  Bij zijn arrestatie gaf hij zich uit 
voor Dosselaire Pieter (° te Assenede), uit angst voor degene die hem arresteerde … 

1727 17012, 1 

Van Dycke Jacob, wonend te Zedelgem, werkman 1760 17026, 87 

Van Dycke Joos, z.v. Jacob, ° te Bellem, wonend te Westkapelle, 53 jaar, arbeider 1745 17022, 68v 

Van Eeckhoutte Joannes Baptiste, z.v. Dominicus, 50 jaar, geboren te Oostkamp, wonend te 
Westkapelle, grote gebruiker 

1780 17032, 82 

Van Egroo Joannes Franciscus, z.v. Joannes Franciscus, 26 jaar, ° te Roesbrugge, wonend te 
Westvleteren, kleermaker 

1757 17025, 170v 

Van Elslande Pieter, z.v. Pieter, 40 jaar, geboren te Ardooie, wonend te Beveren, koopman in 
beesten 

1780 17032, 169 

Van Geluwe Germanus, z.v. Francois, 48j, geboren en wonend te Beveren, heeft kinderen, 
vleeshouwer 

1788 17037, 134 

Van Geluwe Jacobus, z.v. Augustin, 22j, geboren te Rumbeke, wonend te Ichtegem, 
boerewerkman 

1783 17034, 38 

Van Geluwe Joannes, z.v. Anselmus, 39 jaar, ° te Diksmuide, wonend te Nieuwpoort, 
‘bargieknecht’ en als zodanig varend van Nieuwpoort naar Brugge en omgekeerd. 

1738 17019, 162 

Van Ghoult Joannes, z.v. Frederick, 31 jaar, ° te ‘Niaerlant’ bij de stad Wenen, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de boeren 

1752 17024, 43 

Van Ghylant Theresia, huisvrouw van Boens Leo, 40 jaar, ° te ‘Roestjens’ (?), sedert 20 jaar 
wonend te Uitkerke, werkvrouw 

1760 17026, 88 

Van Graeten Marie, d.v. Jan en Meulemans Trientje, 17 jaar, ° te Maastricht, zonder vaste 
verblijfplaats, ’s zomers en ’s winters bij boeren werkend. 

1764 17027, 5v 

Van Haecke Anthone, z.v. Joos, 41 jaar, ° te Brugge, meester-chirurgijn te Houtave 1731 17015, 104 
Van Haesebrouck Joannes, z.v. Lodewyck, 28 jaar, ° te Rumbeke, wonend te Lichtervelde, 
slachter (‘slager’) 

1728 17013, 5 

Van Hattenhove Marie, d.v. Jan, 25 jaar, ° te Lummen dat op één uur van de stad Tienen ligt, 
sedert 9 jaar wonend bij haar halfbroer Isaac Jan Louis in de omgeving van Rijsel, huisvrouw 
van Derameaux Jan met wie ze sedert 3 jaar gehuwd is 

1765 17027, 125v 



 

Van Hecke Pieter, z.v. Jan, geboren en wonend te Sint-Margriete, 34 jaar, arbeider, 
dienstknecht ten huize van Leclerck Anne 

1742 17021, 113v 

Van Hee Joannes, z.v. Joannes, 14 jaar, ° te Moere, wonend te Moere bij zijn vader 1748 17023, 22 
Van Hellebuyte Pieter, z.v. Janssen Pieter, in de 50 jaar, ° te Maastricht.  Hij werkte steeds in 
de polders en was nu op weg naar Sint-Omaars (Saint Omer) waar twee kozijns van hem in het 
leger zitten.  Hij was hierbij onderweg met zijn vrouw en kinderen, en met Boyer Claeys die hij 
onderweg ontmoette.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 111), Van Hellebuyte 
Pieter (f° 111) en Josephsen Mary Magdalene (f° 111) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 111 

Van Hemel Hendrick, z.v. Joseph, ° te “Sinte Pieters Roey” (d.i. allicht Sint-Pieters-Rode in 
Vlaams-Brabant), 29 jaar, “soldaet in het regiment van den capiteyn comte gand”, zich ook 
bezighoudend met medicijnen 

1744 17022, 47v 

Van Herpe Pieter, de naam van zijn vader niet kennend, 18 jaar, ° te Mechelen, in het land van 
Cadzand werkend bij de landslieden.  Hij was met zijn vrouw uit het land van Cadzand op weg 
naar Doornik, maar werd onderweg aangehouden.  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Hij zat nog niet in 
een gevangenis. 

1733 17016, 138v 

Van Herreweghe Augustinus, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Leffinge, wonend te Leffinge, werkend bij 
boeren 

1765 17027, 147v 

Van Heuverbeke (ook Van Overbeke) Livinus, z.v. Livinus, 40 jaar, ° te Waregem, wonend te 
Uitkerke, weduwnaar van Pockelez Theresia 

1754 17025, 54 

Van Hoecke Pieter, z.v. Pieter, 45 à 46 jaar, ° te Ieper, “garde van de provintiale reghten” en in 
deze functie actief te Leffinge 

1730 17015, 31v 

Van Hoeye Pieter Jacobus, z.v. Pieter Henderyck, 23 jaar, ° Dranouter (kasselrij van Waasten), 
boerenwerk doende.  Hij zou laatst een tijd verbleven hebben in het land van Cadzand. 

1772 17029, 138 

Van Hondeghem Pieter, z.v. Pieter, 26 à 27 jaar, geboren te Vladslo, laatst dorser op de hoeve 
van Daniel Hendryckx te IJzendijke (Nederland) 

1778 17031, 93v 

Van Hoorne Arnoldus Josephus, z.v. Lodewyck, 14 à 15 jaar, ° te Ichtegem, wonend te 
Wilskerke ten huize van Albreght Gregorius (koster). 

1762 17026, 153v 

Van Hoorne Pieter Jacobus, z.v. Jacob, 37 à 38 jaar, ° te Koekelare, bezemmaker 1765 17027, 56v 

Van Hoorne Pieter Jacobus, z.v. Jacob, 37 jaar, ° te Koekelare, wonend te Koekelare, 
bezemmaker 

1769 17028, 100 

Van Hoorneweder Jacob, z.v. Nicodemus, 19 à 20 jaar, ° te Beernem, als dienstknecht te 
Beernem inwonend ten huize van De Smet Joos. 

1730 17015, 15 

Van Hoorneweder Willemyne, d.v. Nicodemus, 21 jaar, ° te Beernem, als dienstmeid te 
Beernem inwonend bij Bariseele Francois (koster te Beernem).  Ze blijkt enkele mensen 
vergiftigd en vermoord te hebben met arsenicum (‘rattecruyt’).  In de loop van het onderzoek 
pleegt ze zelfmoord met ditzelfde goedje. 

1730 17015, 17 

Van Hoplines Joannes, z.v. Jacobus, 42j, gehuwd, geboren en wonend te Roeselare, 
‘liedvercooper’ 

1783 17034, 28v, 
vervolg 48v 

Van Houcke Alexander, z.v. Anthone, 17 à 18 jaar, ° te Middelburg in Zeeland, als knecht 
wonend ten huize van Baetens Michiel te Stalhille 

1750 17023, 170 

Van Houtte Albertus, z.v. Carel, 32j, geboren te Geluwe, wonend te Langemark bij zijn broer 
Van Houtte Carel, metselaar 

1786 17036, 79v 

Van Houtte Alexander, z.v. Francois, 28 jaar, geboren en wonend te Brugge, kaarder en 
spinner 

1740 17020, 129v 

Van Houtte Hendryck, z.v. Maryn, 19 à 20 jaar, ° te Torhout.  In mei 1733 trok hij naar Sint-
Anna-ter-Muiden bij Sluis waar hij tijdens de zomer werkte op de hoeve van Kerckhove Jan.  
Daarna werkte hij nog een maand op de hoeve van Massenhove Michiel te Westkapelle.  
Wegens ‘onpasselyckheyt’ heeft hij dit werk moeten stoppen en zag zich genoodzaakt te 
bedelen. 

1733 17017, 23 

Van Houtte Joannes, z.v. Francois, 31 jaar, ° te Oostkamp, wonend te Oostkamp, wagenmaker 1761 17026, 98v 

Van Houtte Joannes, z.v. Joannes, 26j, ° Heede (Staten Bodem), jongman, wonend te 
Moerkerke, schoenmaker (Heede: vermoedelijk Eede bij Aardenburg) 

1792 17039, 37 

Van Houtte Joos (ook Joseph), z.v. Maerten, zijn geboorteplaats niet kennend, 26 jaar, gehuwd 
met Hendricks Marie Elisabeth, voordien koopman in kousen en nu “sigh gheneerende met 
vannelappen”, laatst gewoond hebbend te Nazareth in het land van Aalst, voordien zonder 
vaste verblijfplaats 

1746 17022, 142 

Van Houtte Pieter, z.v. Carel, 36 à 37 jaar, ° te Ichtegem, wonend te Koekelare, arbeider 1736 17019, 58 
Van Houtte Pieter, z.v. Pieter, 21 jaar, geboren en wonend te Koekelare, “eet trecker ende 
pottebesemmaker” (‘eet’: heide). 

1773 17030, 10v 

Van Hove Anna, huisvrouw van Robaey Francois, 45j, geboren te Koekelare, wonend te Moere, 
werkster, nu en dan geholpen door de dis 

1785 17035, 116 

Van Hove Cecilia, 14 jaar, geboren te Oostkerke, wonend als dienstmeid ten huize van een 
weduwe te Oostkerke bij wie ze uitbesteed was door de dis 

1784 17034, 133v 

Van Hove Hans Heindrick, z.v. Pos, 30 jaar, ° te ‘Herflen’ in Duitsland (misschien Heerlen in 1730 17015, 49v 



 

Nederlands Limburg), vroeger schaapherder (‘schaper’) en nu sedert 8 jaar werkend in de 
polders.  Hij zat hier al eens gevangen en werd verbannen in 1726. 

Van Hove Hans Hendricq, de naam van zijn vader niet kennend, 26 jaar, ° te Duitsland in het 
plaatsje ‘Herflen’, schaapherder (‘schaper’) 

1726 17011, 77 

Van Hove Isabelle, d.v. Jacobus, 36j, geboren te ‘Wulcken’ (Wulpen?), huisvrouw van Paepe 
Francois (zie verder), heeft 5 kinderen, wonend te Leffinge 

1786 17036, 111v 

Van Hove Joannes, z.v. Benedictus, 36j, geboren te Brugge (OLV-parochie), sedert 5 à 6 
maanden zonder vaste woonplaats, timmerman 

1782 17033, 174 

Van Hove Philippe, z.v. Joannes, 40 jaar, geboren te Passendale, wonend te Aartrijke, 
boerewerkman 

1784 17034, 140 

Van Hove Pieter, z.v. Andries, 46 à 47 jaar, geboren te Langemark, wonend te Beerst, arbeider 
(is op 3 november 1782 gehuwd met Logier Amelberga voor de gereformeerde kerk te 
Zuidzande bij Cadsand) 

1782 17033, 190v 

Van Hulle Bernard, z.v. Pieter, 36j, geboren en wonend te Oedelem, landbouwer 1794 17039, 171 

Van Iper Carel, z.v. Jacob, 26 jaar, ° te Zande, wonend te Zevekote, landbouwer 1762 17026, 151 

Van Kerrebrouck Francis, z.v. Joannes, 30 à 31 jaar, geboren te Aalter, wonend te Maldegem, 
brouwersknecht 

1787 17036, 149v 

Van Laere Amandus, z.v. Joannes, 25 à 26 jaar, geboren te Kaprijke, slachter en slager 1794 17039, 178v 

Van Laere Joanna Catharina, d.v. Jacobus, ° te Lokeren, 16 jaar, laatst als dienstmeid 
ingewoond hebbend bij Laureyns Jacobus te Maldegem 

1743 17021, 175 

Van Laere Joannes, z.v. Pieter, 38 jaar, ° in de stad Gent, wonend te Kaprijke, 
huidenvettersknecht 

1769 17028, 162v 

Van Lantschoot Jacob, z.v. Jan, 50 jaar, ° te Westkapelle, wonend te Westkapelle in de herberg 
“Den Naghtegael” 

1769 17028, 129v 

Van Leersberghe Joannes, z.v. Guillielmus, 35 jaar, ° te Aalter, wonend te Beernem, werkman 1763 17026, 175 

Van Lerberghe Joannes, z.v. Guilliame, 50 jaar, geboren te Aalter, wonend te Moerkerke 
(onder het graafschap Middelburg), kleine gebruiker 

1779 17032, 60 

Van Lersberghe Joannes, z.v. Guilliaeme, 40 jaar, ° te Aalter, wonend te Beernem, werkman 1768 17028, 96v 

Van Lier Elizabet, d.v. Lowys, huisvrouw van Hulshoff Pieter, 37 à 38 jaar, ° te Grimbergen, 
zonder vaste verblijfplaats.  Zes maanden geleden vertrok ze met haar man uit Brussel om her 
en der in steden te gaan bedelen. 

1733 17017, 58 

Van Loo Lucas Josephus, z.v. Pieter, 23 jaar, ° te Zevekote, de laatste tijd her en der gewoond 
en gewerkt hebbend bij de boeren 

1739 17020, 49 

Van Loo Pieter, z.v. Pieter, ° te Wilskerke, 28 jaar, als paardenknecht inwonend ten huize van 
Straetsaert Louis te Middelkerke 

1744 17022, 4 

Van Maele Lucas, z.v. Pieter, 59 jaar, geboren en wonend te Tielt, gehuwd met een zieke 
vrouw die ongeveer 80 jaar is, geen kinderen hebbend, thuis spinnend en buitenshuis bedelend 
voor de kost 

1780 17032, 154 

Van Maldegem Joannes, z.v. Pieter, 57 jaar, ° te Schore, koster te Slijpe 1790 Aanwinsten 
635, 118v 

Van Maldeghem Carolus, z.v. Joannes (zie verder), 23 jaar, geboren en wonend te Slijpe, op 
de orgel spelend voor zijn vader die koster is 

1790 Aanwinsten 
635, 122v 

Van Marcke Joseph, z.v. Laureins, ° te Deerlijk bij Kortrijk, 17 jaar, wonend te Zwevegem bij 
een koopman in lijnwaad 

1726 17011, 37v 

Van Moerkercke Pieter Joseph, z.v. Joannes, 31 jaar, ° te Merkem, wonend te Leke, metselaar 1751 17024, 27 
Van Moerkercke Pieter Joseph, z.v. Joannes, 31 jaar, ° te Merkem, wonend te Leke, metselaar 1751 17024, 38 
Van Moerkerke Isabelle, d.v. Jacobus, 28j, geboren en wonend te Beveren, spinster 1788 17037, 106v 

Van Moerkerke Rosa, d.v. Jacobus, 24j, geboren en wonend te Beveren, spinster 1788 17037, 109 

Van Mullem Beernaerd, z.v. Vincent, 57 jaar, ° te Pervijze (Veurne-ambacht), wonend te 
Middelkerke, herbergier 

1735 17017, 179v 

Van Neste Ambrosius, z.v. Pieter, 25j, geboren en wonend te Beveren, gehuwd zonder 
kinderen, wever 

1791 17038, 61 

Van Neste Martinus, z.v. Anthone, 41 jaar, geboren en wonend te Oostkamp, “doende negotie 
in hout” en arbeider 

1753 17024, 152 

Van Nevele Jan, z.v. Laureyns, 37 jaar, ° te Adegem, herberg houdend te Maldegem nabij de 
Strobrugge 

1736 17019, 91 

Van Oteghem (ook Van Hoeteghem) Jacobus Balthazar, z.v. Anthone, ° te Uitkerke, wonend te 
Blankenberge, 16 jaar, visser 

1746 17022, 91 

Van Outterive (Van Houtterive) Pieter junior, z.v. Pieter, 28 jaar, ° te Roeselare, wonend te 
Roeselare in een huis genaamd “De Swaene” in de Hoogledestraat, her en der werkend voor 
de kost 

1753 17024, 179 

Van Outterive (Van Houtterive) Pieter senior, z.v. Daneel, 64 jaar, ° te Eeklo, wonend te 
Roeselare, metselaar en soms bedelend voor de kost 

1753 17024, 171v 

Van Outteryve (ook Van Houtterive) Joannes, z.v. Pieter, 18 jaar, ° te Roeselare, wonend te 
Roeselare bij zijn ouders 

1753 17024, 160v 

Van Overberghe Pieter, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Heule onder het Kortrijkse, ’s zomers boerenwerk 1726 17010, 132 



 

doend en ’s winters bedelend, gehuwd met Janssen Joanne.  Op jonge leeftijd verloor hij zijn 
vader die militair was.  Vorig jaar kwam hij met zijn vrouw en verschillende anderen hierheen uit 
Holland.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Van Overberghe Pieter (f° 132), Janssen Joanne (f° 
132), Hagemans Lieven (f° 132v) en Urbanessen Vyfverken (f° 132v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Van Paemele Pieter, z.v. Lucas, ° te Ursel, 38 jaar, arbeider, wonend te Ursel 1744 17022, 42 

Van Pouillie (ook Van Poulje) Pieter, z.v. Charles, 33 à 34 jaar, geboren en wonend te Brugge, 
visser en mosselventer e.d. voor de kost 

1740 17020, 129v 

Van Poulje (ook Van Pouillie) Jan Charel, z.v. Charel, 42 jaar, geboren en wonend te Brugge 
(Sint-Anna), visser 

1737 17019, 135 

Van Reckem Isabella Clara, d.v. Joseph, 33 jaar, ° te Torhout, als dienstmeid inwonend op de 
hoeve van Denys Alexander te Ruddervoorde. 

1763 17026, 171 

Van Renterghem Anna Angeline, d.v. Jacob, 34 jaar, ° te Ruiselede, huisvrouw van De Smalle 
Pieter (zie verder), zonder vaste verblijfplaats, alom te lande bedelend 

1749 17023, 90 

Van Renterghem Judocus, ° te Roeselare, 9 jaar met zijn ouders te Duinkerke gewoond 
hebbend “in de Basseville”.  Hij gaf eerst een valse identitiet op, namelijk als Harlez Judocus 
(z.v. Joos, ° in 1712 in Roeselare, her en der werkend te lande en in de stad, sedert 3 maanden 
zonder vaste verblijfplaats.  Tijdens de afgelopen meifeesten in mei 1735 te Brugge stond hij bij 
zijn moeder die met een kraampje op de jaarfeesten staat.) 

1735 17019, 19v 

Van Rollegem Nicolas, z.v. Paulus, 39 jaar, ° te Brugge, wonend te Dudzele, schoolmeester 1757 17026, 2v 

Van Roose Marie Godelieve, d.v. Francis, 18 jaar, geboren te Keiem, wonend te Keiem bij haar 
stiefvader Pieter Blomme, ongehuwd, spinster. 

1780 17032, 57 

Van Rossem Anna Maria Sara, d.v. Abraham, 40 jaar, geboren te Middelburg (Zeeland), sedert 
5 jaar de Rooms-katholieke religie aangenomen hebbend te Antwerpen.  Sedert haar vertrek uit 
Antwerpen heeft ze verbleven te Mechelen en Dendermonde.  Daarna is ze naar Middelburg 
teruggereisd om geld en familiepapieren op te halen.  Afgelopen zomer (1774) hield ze zich op 
te Dudzele.  Voor de kost gaat ze naaien bij de boeren. 

1774 17030, 126v 

Van Ryckeghem Jacobus, z.v. Cornelis, 22 jaar, ° te Tielt, sedert 9 maanden soldaat in een 
Hollands regiment 

1733 17017, 16v 

Van Ryckeghem Pieter, z.v. Joannes, 19j, geboren te Koolskamp, wonend te Lichtervelde bij 
zijn ouders, wever.  Hij gaf zich eerst verkeerdelijk of valselijk uit voor “Werrebrouck Pieter”. 

1795 17040, 110 

Van Seele Pieter, ° te Eeklo, 40 jaar, arbeider, wonend te Lembeke 1742 17021, 113v 
Van Sleewaeghe Francis, z.v. Martinus, 50 jaar, ° Sint-Jan-in-Eremo, herbergier te Sint-Jan-in-
Eremo in “Het Leederen Wambuys” bijgenaamd “De Leege Sone” 

1790 Aanwinsten 
635, 109v 

Van Steenkiste Isabelle, d.v. Joannes, 23 jaar, geboren te Klerken, wonend als meid ten huize 
van de weduwe Van Hove te Woumen.  Zes weken geleden beviel ze van een levenloos, 
onwettig kind, dat ze in een waterput gegooid heeft om haar eer te behouden.  De vader van 
het kind was een voor haar onbekende.  Haar moeder is Marie Casteele. 

1779 17032, 26 

Van Steenkiste Jan, z.v. Pieter; 61 à 62 jaar, geboren en wonend te Passendale, her en der 
werkend bij de boeren 

1752 17024, 99v 

Van Steenkiste Joannes, z.v. Joseph, 24j, geboren te Middelburg (bij Maldegem), wonend te 
Moerkerke, dorser 

1786 17035, 144 

Van Steenkiste Julianus, z.v. Jacob, ° te Eernegem, 15 jaar, koewachter bij Maene Cornelis te 
Zedelgem 

1736 17019, 98 

Van Steenkiste Pieter, z.v. Joannes, 10 à 11 jaar, ° te Geluwe (Roede van Menen), vader en 
moeder spoorloos, als koewachter wonend ten huize van Cruycke Augustyn (landsman te 
Westkerke). 

1764 17027, 27 

Van Stichele Isabelle, d.v. Sebastiaen, geboren te Beerst, huisvrouw van Francois Met de 
Penninghen, 33 jaar.  Zij en haar man zijn disgenoten te Beerst. 

1774 17030, 149v 

Van Thienen Monica, d.v. Ghinneken, ° te Rijssel, huisvrouw van Somers Beernaert, ’s zomers 
werkvrouw en ’s winters spinster.  Deze zomer (1730) werkte ze te Doel bij Antwerpen.  Ze was 
op weg naar haar man te Sint-Omaars (Saint Omer) maar werd onderweg aangehouden te 
Kortemark aan de herberg “De Helle”.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1731 17015, 90 

Van Thienen Nounayken, d.v. Ghinneken, 20 jaar, huisvrouw van Raesvelt Pieter, ° te Rijssel.  
Afgelopen zomer (1730) werkte ze met haar zuster in de polder van Kallo, en zwanger zijnde 
wou ze terugkeren tot bij haar man die in het garnizoen te Sint-Omaars (Saint Omer) ligt, maar 
onderweg werd ze aangehouden te Kortemark.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in 
een gevangenis. 

1731 17015, 89v 

Van Thournout Marcus, z.v. Boudewyn, 66 jaar, ° te Beveren, wonend te Ardooie, 
brandewijnstoker 

1736 17019, 56 

Van Thournout Marie Anne, d.v. Judocus, 21 jaar, geboren te Ichtegem, gewoond hebbend als 
dienstmeid in de herberg van Andries De Clerck te Ichtegem, ongehuwd.  Op het ogenblik van 
het onderzoek is ze hoogzwanger van haar meester. 

1773 17030, 50v 

Van Thuine Joseph, 15j, geboren te Meulebeke, wonend te Ardooie, koewachter 1792 17039, 20v 



 

Van Tieghem Catharine, d.v. Jacob, 24 jaar, geboren te Koekelare, wonend te Gent in de 
herberg De Roode Poorte, ongehuwd, dienstmeid 

1779 17031, 173 

Van Tyghem Marie, d.v. Jacobus, weduwe van Braeckeveld Gillis, geboren te Bovekerke, 
wonend te Koekelare, spinster 

1785 17035, 77 

Van Vlaenderen Martinus, z.v. Abraham, ° te Ursel, 19 jaar, soms werkend in het land van 
Cadzand, sedert kort wonend bij De Smet Jan te Sint-Laureins 

1726 17011, 22v 

Van Welde Joannes, z.v. Joannes, 30j, geboren te Damme, wonend te Oostkamp op het 
gehucht ‘Stuyvenberghe’, boerewerkman 

1781 17033, 4 

Van Willems Joannes, “noynt ghesien hebbende noch synen vader noch moeder” (misschien 
een vondeling ?), 17 jaar, ° te ‘Swolm’ (misschien Zwolle), in de zomer snijdend en bindend op 
de akkers en ’s winters dorsend.  Recent trok hij van Duinkerke naar het land van Cadzand om 
er werk te zoeken, maar werd langs het strand in de omgeving van Blankenberge aangehouden 
met zijn vrouw en kindjes en nog twee andere personen.  Hij wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij zat nog niet in een 
gevangenis. 

1732 17016, 69 

Van Wyndekens Niclaeys, z.v. Jacobus, 36 jaar, geboren en wonend te Brugge, kleermaker 1743 17021, 143 
Vande Casteele Isabelle, d.v. Cornelis, 22 à 23 jaar, ° te Slijpe, bij haar vader wonend te Slijpe, 
arbeidster bij de landslieden 

1770 17029, 20 

Vande Casteele Laureyns, z.v. Louis, 48 jaar, geboren te Slijpe, wonend te Middelkerke, kleine 
gebruiker 

1778 17031, 124v 

Vande Casteele Marie, d.v. Jan, “geboren in den Hollantschen dienst” (dus waarschijnlijk een 
kind van een Hollandse soldaat), 32 jaar, huisvrouw van Sauverre Thomas, te lande gaand met 
haar kraam, laatst gewoond hebbend te Nazareth en nu sedert enkele maanden zonder vaste 
verblijfplaats 

1746 17022, 155 

Vande Casteele Pieter, z.v Beernaerd, 30j, geboren te Sint-Laureins, wonend te Maldegem, 
koopman in linnen e.a. zaken 

1791 17038, 76, 
vervolg 
117v 

Vande Casteele Thomaes, z.v. Cornelis, 18 jaar, geboren te Slijpe, sedert kort zonder vaste 
woonst en sedertdien slapend in de boerenschuren en bedelend. 

1773 17030, 54v 

Vande Cotte Jacobus, z.v. Livinus, 33 jaar, ° te Oostakker nabij Gent, “garde van de provinciale 
reghten op het comptoir van Damme” 

1729 17013, 158 

Vande Ghenaghte Livine, d.v. Jacobus & Vermeirsch Joanne, 24 jaar, ° te Sint-Laureins, 
wonend te Sint-Laureins op de wijk “Den Booterhouck”, allerhande boerenwerk doende 

1742 17021, 61 

Vande Keere Pieternelle, d.v. Francois, ° te Handzame, 32 jaar, wonend te Handzame bij haar 
moeder, spinster 

1743 17021, 153 

Vande Kerckhove Joannes, z.v. Jacobus, in de veertig jaar oud, ° te Oudenaarde, wonend te 
Petegem, chirurgijn (“exercerende de cherusie”) 

1738 17020, 29 

Vande Kerckhove Pieter, 17 jaar, zonder vaste verblijplaats, bedelend en soms werkend bij de 
boeren.  Hij kent de naam van zijn vader niet, noch zijn geboorteplaats, aangezien hij als baby 
te vondeling gelegd werd ergens tussen Aardenburg en Sint-Kruis (bij Aardenburg). 

1763 17026, 174 

Vande Ketele Cornelie, huisvrouw van Van Damme Jacob (zie verder), 50 jaar, geboren en 
wonend te Zedelgem, winkel houdend 

1749 17023, 100 

Vande Kynderen Joanne Clare, d.v. Pieter, 24 jaar, geboren en wonend te Gistel, ongehuwd, 
spinster.  Op 29 okt. 1776 is ze te Gistel bevallen van een onwettig kind (gedoopt Henricus 
Josephus).  Op 23 april 1780 is ze nog eens te Gistel bevallen van een onwettig kind. 

1780 17032, 117 

Vande Moere Joannes, z.v. Lieven, 31j, geboren te Moerkerke, wonend te Oostkerke, 
landsman 

1781 17033, 33 

Vande Pitte Maryn, z.v. Lieven, 21 à 22 jaar, ° te Aartrijke, nu zonder vaste verblijfplaats, 
bedelend sedert hij niet meer in dienst is 

1741 17021, 59 

Vande Putte Joannes, z.v. Joos, 25 jaar, ° te Vlamertinge, momenteel zonder vaste 
verblijfplaats, voordien met zijn vrouw wonend te Tielt, “speelende op de violen om den cost” 

1739 17020, 79 

Vande Putte Maryn, z.v. Lieven, ° te Aartrijke, zijn leeftijd niet kennend, arbeider, wonend te 
Koekelare bij Tuyte Gillis 

1743 17021, 163v 

Vande Putte Maryn, z.v. Lieven, 17 à 18 jaar, ° te Aartrijke, wonend te Aartrijke in het huisje van 
Hollevoet Pieter, bezemmaker 

1740 17020, 128v 

Vande Respaille Pieter, z.v. Jan, 55 jaar, ° te Gistel, sedert 3 jaar landbouwer te Houtave, in 
1720 gehuwd met de weduwe van Tillens …  Door zijn huwelijk met de weduwe van Tillens 
gebruikt hij sedert 1719 ruim 50 gemeten land.  In 1723 werden goederen aangeslagen … 

1724 17009, 1 

Vande Steene Adriaen, z.v. Jan, 42 jaar, ° te Herdersem, werkend bij de landslieden.  Samen 
met zijn broer Vande Steene Pieter verbleef hij een tijdje bij Bowyn Lenaert te Waterland. 

1732 17016, 53 

Vande Steene Pieter, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Herdersem, arbeider.  Samen met zijn broer Vande 
Steene Adriaen verbleef hij een tijdje bij Bowyn Lenaert te Waterland. 

1732 17016, 53 

Vande Velde Cis, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Leiden, ’s zomers werkend in het land van Cadzand en 
ter Goes e.d., en ’s winters in Zeeland “speelende met de violen”.  Hij was op weg naar 
Duinkerke op zoek naar werk.  Hij verklaart geen familie in Blankenberge te hebben (i.t.t. wat 
zijn vrouw Carmerssen Pieternelle beweerde !).  Hij zat niet eerder in een gevangenis. 

1730 17015, 87v 



 

Vande Velde Joannes, z.v. Huybreght, 22 à 23 jaar, ° te Zwevezele, laatst wonend te 
Zwevezele als dienstknecht ten huize van Gailliaert Joannes.  Van bij Gailliaert is hij in mei 
1739 vertrokken en sedertdien verbleef hij nu en dan bij zijn moeder te Pittem en werkte hij her 
en der bij de boeren. 

1739 17020, 82 

Vande Velde Lenaert, z.v. Pieter, 13 jaar, ° te Nieuwkerke, wonend te IJzendijke bij zijn oom 1757 17026, 10v 

Vande Velde Marie, de naam van haar vader noch haar geboorteplaats kennend, ongeveer 40 
jaar, te lande bedelend, zonder vaste verblijfplats, weduwe van Vercruysse Joannes. 

1747 17022, 171v 

Vande Velde Pieter Joannes, z.v. Joannes, 39 jaar, ° te Klerken, wonend te Klerken, werkend 
bij boeren. 

1760 17026, 69v 

Vande Velde Tisten, z.v. Jacobus, 22 jaar; ° te Lille (is dit Rijssel in Frankrijk ?), werkend bij de 
landslieden in het land van Cadzand en omstreken.  Afgelopen winter werkte hij als dorser in de 
omgeving van Doel.  Enkele dagen geleden kwam hij hierheen om zich te bekeren tot de 
katholieke religie, maar werd aangehouden met nog 5 andere personen.  Hij wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Vijf jaar 
geleden zat hij al eens gevangen in Deventer, al had hij toen niets misdaan.  Hij voegt er aan 
toe dat hij in Deventer een andere naam opgaf. 

1732 17016, 14 

Vande Voorde Judoca, d.v. Joseph, 54 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-Salvator), 
spinster, huisvrouw van Joannes Geerssens 

1780 17032, 155 

Vande Walle Adriaen, z.v. Jan, 39 jaar, ° te Zingem (kasselrij Oudenaarde), sedert 25 jaar 
wonend te Maldegem, gehuwd met Colle Marie, houthakker en arbeider 

1766 17028, 23 

Vande Walle Francis, z.v. Simoen, 43 jaar, ° te Oostkamp, wonend te Waardamme ten huize 
van Lafontaine Albertus, smidsknecht 

1790 Aanwinsten 
635, 103 

Vande Walle Joannes, z.v. Jan, 43 jaar, geboren te Oostnieuwkerke, wonend te Zandvoorde, 
kuiper (zijn oudste zoon, die overleden is, was koster te Zandvoorde) 

1778 17031, 81 

Vande Weghe Jacobus, z.v. Abraham, 25j, geboren en wonend te Beernem, landwerker en 
olieslager 

1794 17039, 164v 

Vande Weghe Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te Lichtervelde 
bij zijn vader.  Recent hij hij beginnen rondtrekken van de ene parochie naar de andere, daarbij 
werkend als dagloner bij boeren of meegaand met kooplieden van ‘beesten’ (runderen). 

1737 17019, 151 

Vande Wiele Pieter, z.v. Pieter, 39 jaar, ° te Lapscheure, wonend te Oostkerke, arbeider 1750 17023, 177v 
Vande Woestyne Anselmus, z.v. Adriaen, 40 jaar, ° te Bredene, werkman te Wenduine nabij de 
duinen 

1739 17020, 40 

Vande Woestyne Anselmus, z.v. Guilliaeme, ° te Bredene, 48 jaar, werkend bij de boeren en op 
het strand aan de rijshoofden, wonend te Wenduine 

1746 17022, 131v 

Vande Wyngaerde Pieter, z.v. Jan, ° te Meetkerke, 45 jaar, arbeider, wonend te Moere 1744 17022, 50 

Vanden Abeele Joachim, z.v. Pieter, 27j, jongman, geboren te Oedelem, wonend te Oostkamp, 
paardenknecht 

1786 17036, 61v 

Vanden Abeele Joannes, z.v. Caerel, 30 jaar, ° te Ruddervoorde, wonend te Ruddervoorde bij 
zijn vader.  Drie jaar geleden was hij als timmerman werkzaam te Zwevezele. 

1790 Aanwinsten 
635, 81v 

Vanden Abeele Michiel (junior), z.v. Michiel, ° te Oostende, op zee varend en sedert kort bij zijn 
vader te Zerkegem wonend 

1726 17011, 20v 

Vanden Abeele Michiel (senior), z.v. Carel, 50 jaar, ° te Oostende, kleermaker, wonend te 
Zerkegem 

1726 17011, 20v 

Vanden Bergh Jan, z.v. Adriaen, 19 jaar, ° te Zierikzee.  Hij diende 13 maanden (als soldaat) en 
kreeg nu verlof (‘congé’).  Hij was op weg uit Sluis naar Sas van Gent om er opnieuw dienst te 
nemen in het Hollands leger, maar onderweg werd hij met twee anderen aangehouden.  Hij 
was nog nooit gedetineerd. 

1729 17013, 100 

Vanden Bergh Lodewyck, z.v. Wynand, 35 jaar, ° te Middelburg in Zeeland.  Hij zat hier reeds 
eerder vast … 

1731 17015, 130v 

Vanden Berghe Anne Mary, d.v. Joannes, 28 jaar, vrouw van Dupuis Pieter Geleyn, ° te 
Charleroi.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Dupuis Pieter Geleyn (f° 72), Vanden Berghe 
Anne Mary (f° 72), Sas Jan (f° 72) en Gennetin Anna Mary (f° 72v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 72 

Vanden Berghe Elisabeth, d.v. Pieter, 38 à 39 jaar, ° in de stad Middelburg in Zeeland, sedert 9 
à 10 jaar wonend te Brugge, huisvrouw van Lahaye Anthoine.  Samen met haar man verkoopt 
ze allerlei kruiden, poeders, e.d. 

1772 17029, 157 

Vanden Berghe Francois, z.v. Joannes, 35 jaar, ° te Wingene, zonder vaste verblijfplaats, her 
en der werkend als dorser, momenteel in dienst van Vermeire Pieter die pachter is op het 
kasteel van Kleiem (Zuienkerke) 

1748 17023, 29 

Vanden Berghe Gillis, z.v. Augustyn, 51 jaar, ° te Aalst, “seght … dat hy synen cost wint met de 
medecynen als operateur” (chirurg) 

1727 17011, 99 

Vanden Berghe Hendrick, z.v. Jan, 18 à 19 jaar, ° te Gistel, soms bedelend.  Hij volgt een 
opleiding tot smid bij De Potter Laureins te Koekelare “by de pudt”.  Hij woont bij De Schaeper 
Joanne te Koekelare. 

1727 17011, 177 

Vanden Berghe Jan, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Eernegem, wonend te Zerkegem, arbeider 1731 17015, 125 
Vanden Berghe Joannes, z.v. Hubreght, 36 jaar, ° te Torhout, wonend te Torhout, werkman. 1763 17026, 176v 



 

Vanden Berghe Josephus, z.v. Pieter, 27j, geboren te Ardooie, wonend te Ardooie bij zijn 
vader, paardensmid 

1783 17034, 62v 

Vanden Berghe Mary Magriete, d.v. Jan, ° te ’s-Hertogenbosch, meest van al gewoond 
hebbend te Amsterdam, naaister.  Recent woonde ze in Middelburg in Zeeland, en in 
Vlissingen. 

1728 17012, 146v 

Vanden Berghe Thomaes, wonend te Zedelgem, paardenknecht 1760 17026, 86v 

Vanden Bogaerde Jacobus, z.v. Lucas, 30 jaar, ° te Koekelare, wonend te Roksem, werkend bij 
landslieden 

1772 17029, 89v 

Vanden Bogaerde Pieter, z.v. Ferdinande, 28 jaar, werkend bij de landslieden, ° te Wulpen, 
wonend te Blankenberge ten huize van Malfeyt Cornelis. 

1731 17015, 102 

Vanden Bon Francois, z.v. Amandus, 46j, geboren en wonend te Beernem, herbergier 1795 17040, 21 

Vanden Bossche Carel, z.v. Samuel, 47 jaar, ° te ‘Sleyen’ (mogelijks wordt Sleidinge bedoeld), 
wonend te Zomergem, schoenlapper en houthakker 

1760 17026, 66v 

Vanden Bossche Livinus, z.v. Jacob, 41 jaar, ° te Sint-Denijs bij Gent, wonend te Sint-Jan-in-
Eremo, gewezen ontvanger, actueel wonend te de herberg “Het Wanbuys“. 

1769 17028, 125v 

Vanden Broele Appolonia, onwettige d.v. Genoveva Vanden Broele, laatst gehuwd met 
Jacobus Van Dycke, 36 jaar, geboren te Moere, wonend met haar schoonvader te Keiem.  Ze 
leefde in concubine en ‘bloetschendenrye’ met haar schoonvader, en heeft drie onwetige 
kinderen gebaard, namelijk in okt. 1778, in 1780 en 1784. 

1784 17034, 130 

Vanden Broucke Carel, z.v. Christoffel, 48j, geboren en wonend te Rumbeke, gehuwd met De 
Bels Marie, schoenmaker (in het openbaar “Karlo den dief” genaamd) 

1786 17036, 74v, 
vervolg 39 

Vanden Broucke Francois, z.v. Pieter, geboren te Lissewege, wonend te Klemskerke, 
hoeveknecht ten huize van Bost Stephanus 

1781 17033, 75 

Vanden Broucke Joseph, z.v. Joseph, 25 jaar, ° te Staden, bedelend bij de boeren “mits hy om 
syne lammigheyt niet werken en can”. 

1732 17016, 107 

Vanden Broucke Lucas, z.v. Cipriaen, 40j, geboren en wonend te Oostkamp, lijndraaier 1788 17037, 95v 

Vanden Broucke Pieter, z.v. Francois, 23j, geboren te Brugge (Sint-Salvatorparochie), wonend 
bij zijn vader, “dryvende de beesten voor de vetleggers” 

1783 17034, 60 

Vanden Broucke Regina, d.v. Pieter, 28j, geboren en wonend te Eernegem, sedert kort “ten 
lande geloopen hebbende”, spinster 

1788 17037, 25v 

Vanden Bussche Joannes, z.v. Joanens, 15j, geboren te Vlissegem, wonend te Stalhille, 
paardenknecht 

1794 17039, 155 

Vanden Dorpe Anna Marie, de naam van haar vader niet kennend, ° in de parochie van 
‘Huyssen’ (zeer waarschijnlijk Huise in Oost-Vlaanderen), 27 jaar, verloofd met De Lichte Jan, 
te lande gaand met een kraampje, zonder vaste verblijfplaats.  Zij verblijft op het moment van 
haar ondervraging in de gevangenis te Aalst. 

1746 17022, 164 

Vanden Dorpe Pieter, z.v. Gillis, 32j, geboren te Eine, wonend te Nokere (kasselrij 
Oudenaarde), gewerkt hebbend te Oostende, boerewerkman 

1783 17034, 77v 

Vanden Dorpe Pieternelle, d.v. Anthone en Sonneville Livine (zie verder), ° te Astene, 19 jaar, 
te lande gaand met een kraampje, zonder vaste verblijfplaats 

1746 17022, 169v 

Vanden Driessche Albert, z.v. Constantin, 34j, geboren te Ichtegem, wonend te Eernegem, 
herbergier 

1793 17039, 51 

Vanden Driessche Albertus, z.v. Constantinus, in de 30 jaar oud, geboren te Ichtegem, wonend 
te Eernegem, herbergier 

1792 17038, 
149v, 
vervolg 
171v 

Vanden Driessche Jacobus, z.v. Pieter, 26 jaar, geboren en wonend te Ichtegem, gehuwd, 
boerewerkman 

1784 17034, 126 

Vanden Driessche Joanna, d.v. Joseph, 17 jaar, geboren te Klemskerke, wonend te Oostkerke 
als dienstmeid in de herberg ‘Beckaf’. 

1781 17032, 157 

Vanden Driessche Joseph, z.v. Marin, 32 jaar, ° te Zevekote, de afgelopen 11 maanden 
gewoond hebbend te Vlissegem als arbeder 

1752 17024, 99 

Vanden Driessche Joseph, z.v. Maryn, ° te Zevekote, 25 jaar, laatst wonend te Zevekote ten 
huize van de weduwe van De Groote Jacob 

1745 17022, 55 

Vanden Driessche Pieter Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 13j, geboren en wonend te Zingem 
(kasselrij Oudenaarde), “vanne vercooper ende vanne lapper” 

1791 17038, 102 

Vanden Hende Jan, z.v. Francois, 34 jaar, geboren en wonend te Zomergem, wever 1735 17019, 1 

Vanden Kerckhove Guilliaeme, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Jabbeke, zonder vaste verblijfplaats, 
sedert de dood van zijn vrouw werkt hij her en der voor boeren 

1760 17026, 78 

Vanden Kerckhove Pieter, z.v. Pieter, geboren te Tielt, wonend te Roeselare, koopman in vlas 
en garen 

1786 17036, 48v, 
vervolg 24v 

Vander Banck Marie, d.v. Pieter, 24 jaar, ° in het leger, huisvrouw van Dobbelaere Marinus (zie 
verder), werkend bij de landslieden en soms bedelend.  Laatst is ze met haar man en drie 
kinderen uit Frankrijk gekomen, om te gaan werken in het land van Cadzand, maar in 
Diksmuide werden ze met nog een vrouw gearresteerd. Ze zegt dat ze vroeger nog in de 
gevangenis zat in ‘Compienne’(Compiègne)  in Frankrijk. 

1733 17017, 13 



 

Vander Banck Marie, d.v. Pieter, huisvrouw van Dobbelaere Marinus, 28 jaar, ° in het leger, 
zonder vaste verblijfplaats, werkend bij de boeren of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze kwam 
laatst met haar man en kinderen uit het land van Cadzand, en was op weg naar de kasselrij 
Oudenaarde, maar werd aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Nog maar enkele maanden geleden was ze 
hier ook al gevangen gezet en verbannen met haar man. 

1733 17017, 34 

Vander Borght Carel, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Grimbergen, zonder vaste verblijfplaats, werkend of 
zoniet bedelend voor de kost 

1736 17019, 69 

Vander Cruysse Isabelle, d.v. Pieter, 24 jaar, ° te Avekapelle in Veurne-ambacht, huisvrouw 
van Calmyn Joannes (werkman te Leffinge) 

1726 17011, 29v 

Vander Gught Jasabelle, d.v. Jacob, huisvrouw van Couvreur Jacob, 50 jaar, ° te Staden, 
wonend Merkem 

1750 17023, 154 

Vander Haeghen Laurentius, z.v. Toussain, 34 jaar, ° te Eeklo, wonend te Eeklo, schaliedekker 
en kleermaker 

1753 17025, 7 

Vander Haeghen Pieter, z.v. Macus, 19 jaar, ° te Middelburg-in-Vlaanderen, boerenwerk doend 1726 17011, 75 
Vander Kinderen Joanne, d.v. Carel, ongehuwd, 20 jaar, geboren te Zerkegem, wonend te 
Roksem en sedert oktober laatstleden wonend te Snellegem.  Ze stelt zwanger te zijn geraakt 
door verkrachting van Jacques Rosseel (die in Roksem woont). 

1784 17034, 128 

Vander Leenen Francois, z.v. Pieter, 22 jaar, ° te Brugge, wonend bij Vanden Dorpe Joseph te 
Sint-Kruis, werkend bij de boeren 

1752 17024, 100v 

Vander Linde Anne Marie, d.v. Jacob, 16 jaar, ° te Menen.  Ze kwam uit Cassel om werk te 
zoeken, en werd hier met enkele anderen aangehouden die ze onderweg ontmoette.  Zo’n twee 
jaar geleden zat ze hier ook al eens in de cel.  Zie f° 96.  Wollaert Jan (f° 58), Janssens 
Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … Philippe Baptiste (f° 
58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 58v 

Vander Linde Anne Mary, d.v. Jacob, 16 jaar, ° te Menen, soms werkend en soms bedelend.  
Ze zat hier recent al eens in de cel.  Zie f° 58v.  Vander Linde Anne Mary (f° 96), Janssen 
Christoffel (f° 96) en … Philippe Baptiste (f° 96) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 96 

Vander Linde Philippine, d.v. Daniel, huisvrouw van Bauwen Joos (of Joos Bauwen), 26 jaar, 
geboren en wonend te Duinkerke, spinster.  Ze kwam laatst van Rijssel, en werd aangehouden 
met haar man en nog twee andere koppels.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Zes jaar geleden was ze al eens gedetineerd 
en verbannen te Brugge. 

1733 17017, 44 

Vander Linden Cornelis, z.v. Joannes, 40 jaar, ° te Eeklo, wonend te Eeklo, arbeider 1753 17025, 9 
Vander Moere Francois, z.v. Pieter, 23 jaar, geboren te Knokke, wonend te Heist, stuurman 1779 17032, 31v 

Vander Moere Joannes, z.v. Pieter, 23 jaar, geboren te Knokke, wonend te Heist, visser. 1779 17032, 32v 

Vander Perre Bernaert, z.v. Renier, geboren en wonend te Brugge, garentwijnder, 22 jaar.  Hij 
is twee jaar militair geweest. 

1732 17016, 105 

Vander Perre Joanna, d.v. Francis, ° te Antwerpen, 18 jaar, zonder vaste verblijfplaats, 
bedelend 

1732 17016, 123 

Vander Steene Dominicus, de naam van zijn vader niet kennend, geboren in 1708 te Gent 
(Sint-Michielsparochie), steeds gewoond hebbend te Gent in het ‘Haeckestraetje’ bij de Brugse 
Poort in het huis van de weduwe Bouchery.  Recent is hij naar Brugge getrokken om werk te 
zoeken. 

1734 17017, 154v 

Vander Straete Marie, d.v. Pieter, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Caspele’ onder de kasselrij 
Rijssel (Lille), gehuwd met Vande Weghe Pieter (die nu soldaat is in een garnizoen te Rijssel), 
’s zomers werkend bij de boeren en ’s winters spinnend 

1734 17017, 82 

Vander Swalmen Joannes, z.v. David, 26 jaar, ° te Merelbeke, wonend te Ursel, her en der 
werkend voor de kost 

1752 17024, 107v 

Vander Veght Ignatius, z.v. Joos, 48 jaar, ° te Gistel, wonend te Oudenburg-hoek, landbouwer 
en hoofdman te Oudenburg-hoek. 

1729 17013, 168v 

Veldens Pieter, z.v. Lodewijk, 38j, geboren te Sint-Kruis, gehuwd met Pieters Isabelle (47 à 48 
jaar), grote gebruiker (landbouwer) te Koolkerke (heeft een onwettig kind verwekt bij zijn 
dienstmeid De Laere Therese) 

1786 17036, 22 

Velders Joanne Therese, d.v. Lucas, 14 jaar, haar geboorteplaats niet kennend, zonder vaste 
verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend 

1732 17016, 107v 

Velders Joanne Therese, d.v. Lucas, 14 jaar, haar geboorteplaats niet kennend, in de zomer 
werkend en ook breiend voor de kost, soms bij gebrek aan werk bedelend 

1732 17016, 128 

Velle Francois, z.v. Pieter, 29 jaar, ° te Esen, wonend te Esen, werkman 1770 17028, 167 

Velle Marie Godelieve, d.v. Bertholomeus, 16 jaar, ° te Koekelare.  Haar moeder heet Van 
Ryckeghem Isabella. 

1740 17020, 150v 

Velle Passchier, z.v. Jan, 17 jaar, ° te Gistel, sedert mei 1726 als knecht inwonend bij Libbrecht 
Joannes te Vlissegem 

1726 17011, 53 

Venneman Jan, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Merelbeke bij Gent, herbergier te Sint-Kruis bij Brugge 1732 17016, 51 



 

Verbauwens Catharine, d.v. Bertholomeus, 20 jaar, ° te Gent (parochie Sint-Michiels), wonend 
te Gent bij haar moeder 

1740 17020, 138 

Verbeecke Joanneken, d.v. Laureyns, haar leeftijd niet kennend, ° te Den Haag, bedelend bij 
gebrek aan werk.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 125 en 139v.  Christoffelsen 
Adriaenken (f° 103), Staut Myten (f° 103) en Verbeke Janneken (f° 103v) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 103v 

Verbeke Catharine, d.v. Joannes, 23 jaar, ° te Loppem, dienstmeid te lande bij de een of 
andere landsman 

1735 17017, 168 

Verbeke Janneken, d.v. Laureyns, haar leeftijd niet kennend, ° te Den Haag, soms werkend en 
soms bedelend.  Nadat ze hier recent vrijgelaten werd bleef ze bij Christoffelsen Adriaenken die 
bevallen is.  Ze werd aangehouden met nog enkele vrouwen die ze onderweg ontmoetten.  Zie 
f° 103v en 139v.  Christoffelsens Adriaenken (f° 125), Verbeke Janneken (f° 125), Janssen 
Adrianeken (f° 125v) en Lodewycksen Eva (f° 125v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 125 

Verbeke Janneken, d.v. Laureyns, haar leeftijd niet kennend, ° te Den Haag.  Sedert haar 
vrijlating hier trok ze met enkele vrouwen die nu ook aangehouden werden naar Duinkerke om 
te bedelen …  Zie f° 103v en 125.  Christoffelsen Adrianeken (f° 139), Lodewycksen Eva (f° 
139) en Verbeke Janneken (f° 139v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 139v 

Verbienst Joannes, z.v. Adriaen, 46 à 47 jaar, geboren en wonend te Bredene.  Hij bewoont zijn 
eigen huis dat hij drie jaar geleden oprichtte op een stukje cijnsland van de Blankenbergse 
Watering. 

1736 17019, 59v 

Verbolle Philippus, z.v. Jan, 44 jaar, ° te Westkapelle, wonend te Oudenburg-Hoek, nu gevlucht 
in het klooster van de Paters Recolletten te Brugge. 

1756 17025, 133 

Verbrugghe Barbel, d.v. Pieter, 23 jaar, ° te Kortemark, 12 jaar gewoond hebbend te Koekelare 1727 17011, 178v 
Vercruyce Barbara, d.v. Joannes, 27 jaar, ° te Koolskamp, wonend te Staden, soms spinnend 
en soms te lande bedelend 

1732 17016, 130v 

Vercruyce Bernaert, z.v. Jan, 18 jaar, ° te Sint-Laureins, wonend te Gent, stoelvlechter 1732 17016, 31 
Vercruyce Jacobus, z.v. Bernaert, 29 jaar, geboren en wonend te Moerkerke, boerewerkman 1779 17032, 21 

Vercruyce Pieter Beernaert, z.v. Beernaert, 34 jaar, geboren en wonend te Moerkerke, “alhier 
absent, fugitif”. 

1779 17032, 25v 

Vercruysse Barbel, d.v. Joannes, 27 jaar, ° te Koolskamp, te lande bedelend.  Ze zat hier reeds 
eerder vast … 

1731 17015, 129 

Vercruysse Bernaert, z.v. Jan, denkend 15 jaar te zijn, ° te Sint-Laureins, wonend bij zijn 
moeder (Guilliaeres Catherine) tussen Bassevelde en Kaprijke bij de “Heyne meulen”, werkend 
bij de landslieden 

1731 17015, 116v 

Vercruysse Joseph, z.v. Pieter, ° te Klemskerke, 33 jaar, wonend te Wenduine, boerenwerk 
doende 

1746 17022, 131v 

Vercruysse Laurens, z.v. Joseph, 40j, geboren en wonend te Westkapelle, gehuwd, heeft 4 
kinderen, boerewerkman 

1787 17037, 5v 

Verduyn Andries, z.v. Adriaen, 41 jaar, ° te Oostkamp, nu officier van (de heerlijkheid van) het 
Houtsche, wonend te Zedelgem 

1740 17020, 87 

Vereecke Adriaeneken, d.v. Jan, 54 jaar, ° te Aartrijke, weduwe van Joly Joos (die hoofdman te 
Bekegem was), daarvoor weduwe van De Roo Louys, landbouwster te Bekegem 

1724 17009, 13 

Vereecke Cornelis, z.v. Joannes, 40 jaar, ° te Sint-Laureins, in de zomer werkend in de polders 
en ’s winters bedelend.  In mei 1716 huwde hij met Deckers Josyncken (zie verder), met wie hij 
4 kinderen in leven heeft. 

1730 17015, 73 

Vereecke Pieter Joseph, z.v. Cornelis, 19 jaar, ° te Kanegem, zonder vaste verblijfplaats, 
werkend bij de boeren en bedelend als hij geen werk vindt 

1740 17020, 134 

Verfaillie Philippe, z.v. Francois, 38j, geboren en wonend te Klerken, gehuwd, boerewerkman 1788 17037, 136v 

Vergauwens Philipine (is Vergauwens werkelijk een familienaam ?), d.v. Vergauwen, ° te 
Douai, haar leeftijd niet kennend, ’s zomers werkend bij de landslieden in het land van Cadzand 
en ’s winters spinnend.  Laatst was ze onderweg uit het land van Halle naar Zeeland, maar 
onderweg werd ze aangehouden met nog 4 andere personen.  Ze wordt verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat vroeger al 
4-maal in de gevangenis in Lotharingen (‘Lorreynen’) in Frankrijk. 

1732 17016, 14v 

Vergauwt Angeline, d.v. Jan, 24 jaar, ° te Arras, werkend in de polder in Holland.  Ze kwam 
laatst uit Halle, en was op weg naar Sluis, maar werd onderweg aangehouden met nog 4 
anderen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat voordien al 3-maal in de gevangenis in Luik (Liège). 

1732 17016, 14v 

Vergenst Elisabeth, de naam van haar vader noch haar geboorteplaats of leeftijd kennend, o.a. 
spinnend voor de kost, met haar zuster hierheen gekomen.  Ze wordt verdacht te behoren tot 
de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat hier al 
eerder in de gevangenis.   Waarschijnlijk is zij … Bette Louyse die hier eerder in 1732 
gedetineerd was (zie f° 68).  Haar zus is Vergenst Marie Louise (zie f° 68 en 125v). 

1732 17016, 126 

Vergenst Marie Louise, d.v. Francois, 22 jaar, ° te Brussel, vergezeld van haar zus.  Ze wordt 1732 17016, 125v 



 

verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 
dat.  Ze zat hier enkele weken geleden ook al eens in de gevangenis (zie f° 68). 

Vergenst Marie Louyse, d.v. Francois, 21 jaar, ° te Brussel, huisvrouw van Carick Anthone, 
werkend in de omgeving van Bergen (Mons) in Henegouwen, werkend « in de houtie ».  Ze trok 
laatst met haar zuster uit Ieper naar de omgeving van Mons, maar werd onderweg 
aangehouden … Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat nog niet in een gevangenis.  

1732 17016, 68 

Verhaeghe Ambrosius, z.v. Martinus, 8 à 9 jaar, geboren te Torhout, wonend te Torhout bij zijn 
vader, broer van Lodewijk (zie hierboven) 

1783 17034, 12v 

Verhaeghe Carel, z.v. Martinus, 14 jaar oud sedert mei laatstleden, geboren te Torhout, 
werkloos, sedert enkele maanden zonder woonst en hier en daar op de hoeven op de ‘dilten’ 
slapend 

1778 17031, 100 

Verhaeghe Donaes, z.v. Joannes, 19 à 20 jaar, ° te Staden, kleermaker, wonend te Bovekerke 
bij De Vrekere Juliaen 

1729 17013, 142 

Verhaeghe Gregorius, z.v. Lodewijk, 43 jaar, geboren en wonend te Torhout, boerewerkman 1784 17034, 142 

Verhaeghe Joannes, z.v. Baltasar, 35j, geboren te Torhout, wonend te Izegem bij zijn broer, 
boerewerkman 

1787 17036, 119 

Verhaeghe Joannes, z.v. Joseph, 46 jaar, ° te Nieuwkapelle (kasselrij Veurne), wonend te 
Woumen, hij is arbeider en gebruikt 5 gemeten zaailand 

1760 17026, 70v 

Verhaeghe Joannes, z.v. Pieter, 34 jaar, geboren te Langemark, wonend te Beerst, 
boerewerkman an zwingelaar 

1779 17031, 164 

Verhaeghe Lodewijk, z.v. Martinus, 11j, geboren te Torhout, wonend te Torhout bij zijn vader 
(zijn moeder of stiefmoeder heet Holle Marie Godelieve) 

1783 17034, 11v, 
vervolg 13 

Verhaeghe Lodewijk, z.v. Martinus, 8 à 9 jaar, geboren en wonend te Torhout, spinnend voor 
de kost 

1782 17033, 129v 

Verhaeghe Petrus Jacobus, z.v. Philippe, 40j, geboren te Menen, gehuwd, heeft 2 kinderen, 
wonend te Koekelare, boerewerkman 

1788 17037, 57v 

Verhaeghe Pieter, z.v. Jacobus, 28j, geboren te Stuivekenskerke, wonend te Beerst 1786 17035, 173 

Verhaeghe Pieter, z.v. Louis, 50j, geboren te Keiem, wonend te Leffinge, boerewerkman 1789 17037, 151 

Verhaghen Anna, d.v. Heindrick, haar leeftijd niet kennend, geboren onder de militairen, 
werkend bij de boeren, opgepakt terwijl ze op weg was naar het land van Cadzand.  Bij het 
begin van de verhoren gaf ze zich uit voor Vander Heyde Anna, maar naderhand bekende ze 
dat dit niet haar eigenlijk naam was. 

1733 17017, 5 

Verhalle Jacob, z.v. Jan, 50, ° te Meetkerke, wonend te Nieuwmunster, arbeider, gehuwd met 
Lombaerts Aldegonde (zie verder) 

1730 17015, 45 

Verheecke Jacobus Silvester, z.v. Jacobus, 26 à 27 jaar, ° te Lotenhulle, wonend te Eeklo, 
zager. 

1761 17026, 119 

Verheust Joannes Baptiste, z.v. Carel, 31j, geboren en wonend te Hooglede, boerewerkman 1781 17033, 47v 

Verheyde Augustyn, z.v. Pieter, 43 jaar, geboren en wonend te Moere, graan opkopend 1790 Aanwinsten 
635, 46 

Verheyde Francois, z.v. Francois, 36 jaar, geboren en wonend te Merkem, arbeider en 
disgenoot van de parochie Merkem 

1791 Aanwinsten 
635, 171 

Verheye Ignaes, z.v. Jacobus, 25j, geboren en wonend te Ruiselede, boerewerkman 1788 17037, 104v 

Verhille Pieter alias ‘Cramer’, z.v. Jan Baptiste, 23 of 24 jaar, ° te Poperinge, wonend te 
Bekegem, “chasmeyer in geernaers, mosselen ende anders” (rondtrekkende verkoper met 
garnalen, mosselen, …). 

1761 17026, 117v 

Verhoest Joseph, z.v. Gillis, 36 jaar, ° te Woumen, met zijn vrouw en 4 kinderen wonend te 
Woumen, hij is arbeider en gebruikt 4 gemeten zaailand 

1760 17026, 71v 

Verhoest Philippe, z.v. Gillis, 35 à 40 jaar, geboren te Woumen, wonend te Gistel, brouwer en 
herbergier 

1788 17037, 90 

Verhulst Petrus, z.v. Ignaes, 14 jaar, ° te Rollegem, wonend te Izegem ten huize van Vermault 
Pieter, voordien gewoond hebbend te Rollegem ten huize van De Waele Joseph 

1790 Aanwinsten 
635, 75 

Verkest Lenaert, z.v. Zacharias, 29 jaar, ° te Nieuwmunster, werkman te Wenduine 1739 17020, 41v 
Verkins Anna, d.v. Maryn, huisvrouw van De Schryvere Jan, in de 50 jaar oud, geboren en 
wonend te Lichtervelde 

1734 17017, 115 

Verlatie Mary Anne, d.v. Clays, haar leeftijd niet kennend, ° in de omgeving van Rotterdam, 
spinnend en bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze in de omgeving van Aalst.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), 
Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken 
(f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 126v 

Verleye Pieter, z.v. Pieter, gehuwd, 26j, geboren en wonend te Brugge, timmerman 1795 17040, 69 

Verlinde Pieter, z.v. Pieter, geboren en wonend te Brugge, 24 jaar, katoenkaarder 1745 17022, 88 

Vermandere Regina, 14 jaar, d.v. Pieter, ° te Sint-Pieters-op-de-Dijk, wonend te Meetkerke bij 
haar moeder en stiefvader (De Witte Joannes), werkend en spinennd voor de kost 

1737 17019, 143v 

Vermaut Joanna, d.v. Lenaert, geboren en wonend te Houtave, 20 jaar, laatst als dienstmeid 1745 17022, 67v 



 

gewerkt hebbend ten huize van De Neve Marianne te Meetkerke 

Vermaut Marie Cornelia, d.v. Philippe, 28j, geboren te Leke, huisvrouw van Sys Josephus (zie 
verder), wonend te Leke (ze heeft twee kinderen die voortkomen van haar stiefvader Outterloot 
Pieter) 

1789 17037, 169 

Vermeeren Guilliame, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zierikzee, stoelmaker, ’s zomers werkend bij de 
landslieden in het land van Cadzand en ter Goes.  Laatst trok hij uit de Sluisse polder naar het 
land van Cadzand, maar omdat hij daar geen werk vond trok hij naar het Brugse Vrije, waar hij 
aangehouden werd met nog drie anderen.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij zal voordien al tweemaal in de 
gevangenis in Gelderland. 

1732 17016, 25v 

Vermeersch Apollonia, d.v. Francis, 25 jaar, geboren en wonend te Klerken, zich bezig 
houdend met boerewerk. 

1794 17039, 176 

Vermeersch Christiaen, z.v. Lieven, 64j, geboren en wonend te Klerken, landsman en 
bezemmaker 

1781 17033, 64 

Vermeersch Christiaen, z.v. Lieven, 70j, geboren en wonend te Klerken, bezemmaker en 
boerewerkman 

1782 17033, 180 

Vermeersch Eduard, z.v. Emanuel, 21 jaar, geboren te Houtave, als paardenknecht wonend op 
de hoeve van Pieter Jacob Van Houtte te Houtave. 

1775 17030, 176 

Vermeersch Franciscus, z.v. Jacob, 48j, geboren en wonend te Merkem, voerman en landsman 1781 17033, 76 

Vermeersch Mari Anne.  Ze werd al eens in 1785 veroordeeld wegens het baren van een 
onwettig kind van De Keyser Pieter (kleermaker te Ichtegem) [zie register 17035 f° 51].  Nu 
blijkt ze op 22-02-1790 te Oostende opnieuw bevallen van een onwettig kind (Barbara 
Francisca) dat ondertussen overleden is.  De naam van de moeder van dit tweede kind 
(Vermeersch) werd verkeerd opgegeven in het doopregister.  Volgens Vermeersch was dit 
tweede onwettig kind van haar verloofde Ingelbrecht Joannes (wonend te Ichtegem, overleden 
tijdens haar zwangerschap). 

1790 Aanwinsten 
635, 53 

Vermeersch Rose Therese, jongedochter, d.v. Francis en De Bruyne Isabelle, 20j, geboren en 
wonend te Klerken, boerenwerk doende. 

1794 17039, 175 

Vermeersch Theresia, d.v. David, 25j, geboren te Torhout, wonend te Torhout ten huize van 
Hollebeke Joannes (Ze heeft op 5 april 1780 een onwettig kind gebaard, waarvan naar haar 
zeggen de vader gehuwd bleek, terwijl hij zich uitgaf voor weduwnaar.  Bovendien is ze op 5 
mei 1783 in de gevangenis bevallen van nog een onwettig kind, waarvan ze zegt dat Joannes 
Hollebeke de vader is) 

1783 17034, 53v 

Vermeesch Cornelis, z.v. Jooris, 62 jaar, ° te Wilskerke, wonend te Brugge (Sint-Salvator), 
bedelaar.  Hij heeft een vrouw en vier levende kinderen.  Door zijn hoge leeftijd en doordat hij 
niet goed meer ziet, ziet hij zich verplicht tot bedelen. 

1766 17027, 187v 

Vermeesch Marianne, d.v. Michiel, 19j, geboren te Ettelgem, wonend te Ichtegem, dienstmeid 
(heeft naar haar zeggen een onwettig kind gebaard van de bovengenoemde Pieter De 
Keysere) 

1785 17035, 51 

Vermeulen Bernardus, bijgenaamd ‘Deblock’, z.v; Joseph, 24j, geboren te Aarsele, wonend te 
Wontergem, kleermaker, wever en boerewerkman 

1788 17037, 16v 

Vermeulen Pieter, z.v. Caerel, 39 jaar, geboren te Sint-Pieters, weduwnaar van Pieternelle 
Vande Gehuchte (zij was voordien weduwe van Joseph Berton), wonend te Oostkerke, 
landsman 

1784 17034, 144v 

Vermeulen Pieter, z.v. Vincent, 30 jaar, ° te Deftinge in het land van Aalst, zonder vaste 
verblijfplaats.  Hij was lange tijd koopman in thee e.a. waren, en kwam soms in Holland … 

1755 17025, 92v 

Vermoortel Pieter, z.v. Marcellus, 22 jaar (verjaard op 8 mei), geboren te Bekegem, ongehuwd, 
laatst gewoond hebbend te Mariakerke en Leffinge 

1774 17030, 118v 

Verplancke Anna, d.v. Augustyn, 39 jaar, huisvrouw van Inghelbrecht Jan (zie verder), geboren 
en wonend te Zedelgem 

1730 17015, 7 

Verplancke Pieter Francois, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Oudenaarde, de ganse zomer gewerkt 
hebbend bij de boeren te Esen 

1732 17016, 106v 

Verplancke Pieter, z.v. Pieter, 23 jaar, ° te Oudenaarde, lijndraaier, werkloos, hij kan ook 
brandewijn stoken 

1725 17010, 18 

Verpoortere Joannes, z.v. Passchier, ° te Sijsele, 37 jaar, wonend te Uitkerke op de hoeve van 
de abdij der Duinen 

1745 17022, 65 

Verré Francois, z.v. Joannes, 58j, geboren en wonend te Eeklo, vellenploter 1787 17036, 181v 

Verriest Joseph, z.v. Gillis, 37j, geboren en wonend te Avelgem, gehuwd met De Baere 
Pieternelle, wever 

1793 17039, 71v 

Verrote (ook Veroote) Francois, z.v. Lieven, 31 jaar, geboren en wonend te Zele in het land van 
Dendermonde, het land rondtrekkend om onder andere kousen te verkopen 

1728 17012, 113v 

Verschelde Angeline Clara, d.v. Pieter, 18 jaar, ° te Tiegem, “seght overal te woonen”, te lande 
bedelend.  Recent is ze uit Duinkerke waar ze gebedeld had hierheen gekomen, en werd met 
nog een andere vrouw aangehouden te Ruddervoorde. 

1734 17017, 142 

Verschelden Bernardus, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Lokeren, wonend te Eeklo, huidenvetter 1753 17025, 8 
Verscheure Ricquaert, z.v. Guilliame, 30 jaar, ° te Ingooigem in de kasselrij Oudenaarde.  Hij 1728 17012, 183 



 

werkte met De Blauwere Lieven in het land van Cadzand.  Hij kwam hierheen met De Blauwere 
Lieven en Piers Passchier om werk te zoeken. 

Verschingel Pieter, z.v. Joannes, 26j, gehuwd, geboren te Leke, wonend te Koekelare, 
kippenhandelaar 

1793 17039, 80v 

Verschoote Jacobus, z.v. Joannes, 24 jaar, geboren en wonend op het graafschap van 
Middelburg-in-Vlaanderen, werkman 

1791 Aanwinsten 
635, 139v 

Verschote Bernaert, z.v. Cornelis, 30 jaar, ° te Maldegem, wonend te Donk (gehucht van 
Maldegem), arbeider 

1750 17023, 178v 

Verslype Francois, z.v. Jaecques, ° Klerken, 65 jaar, wonend te Zarren, bezemmaker 1745 17022, 71 

Verslype Francois, z.v. Jaecques, 45 jaar, geboren en tot voor kort wonend te Klerken, recent 
verhuisd naar Zarren, bezemmaker en dagloner bij de landslieden 

1726 17010, 166 

Verslype Joannes, z.v. Nicolaus, 46 jaar, geboren en wonend te Klerken, boerewerkman en 
boomveller 

1779 17031, 134v 

Verslype Simoen, z.v. Francois, omtrent 75 jaar, geboren en wonend te Klerken, vlaskutser en 
houtmaker 

1779 17031, 149v 

Verstappe Joannes, z.v. Nicolais, 36 jaar, ° te Antwerpen, zonder vaste verblijfplaats, schipper 1750 17023, 163 
Verstickel Marie, d.v. Martinus, 50 jaar, geboren te Brugge (O.L.V.), huisvrouw van Joannes 
Boyser, wonend te Esen 

1780 17032, 115 

Verstraete Augustyn, z.v. Noë, 26j, geboren te Middelburg (bij Maldegem), wonend te Beernem 
bij De Cock Laureyns als dienstknecht 

1795 17040, 26 

Verstraete Carel, z.v Joannes, 24 jaar, geboren te Knesselare, wonend te Knesselare bij zijn 
moeder, koopman in vlaswerk 

1778 17031, 119 

Verstraete Carel, z.v. Jacobus, 41j, geboren en wonend te Oedelem, landbouwer 1794 17039, 159 

Verstraete Carel, z.v. Michiel, 20 jaar, ° te Oekene boven Roeselare, laatst gedurende een half 
jaar gewoond hebbend ten huize van Hoste Joannes te Stuivekenskerke 

1754 17025, 37 

Verstraete Cornelis, z.v. Cornelis, 38j, geboren te Hoeke, wonend te Oostkerke, ‘vischkutser’ 1782 17033, 141v 

Verstraete Hendryck Josephus, z.v. Joseph, 15 jaar, geboren te Koekelare, wonend te Vladslo 
bij zijn vader, allerlei boerenwerk doende en soms in de bossen hout rapend voor de kost. 

1774 17030, 104v 

Verstraete Joseph, z.v. Jacobus, 68j, geboren te Handzame, wonend te Aartrijke, arbeider 1793 17039, 96v 

Verstringhe Cornelie, d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, vrouw van Cordonnier Jan (arbeider 
te Kaprijke) 

1726 17010, 152v 

Verstringhe Pieter, z.v. Pieter, 25 jaar, geboren en wonend te Maldegem, wonend bij zijn vader 1736 17019, 91 
Versyck Cornelis, z.v. Nicodemus, 37 jaar, geboren en wonend te Bredene, arbeider 1752 17024, 118 
Versyck Henderyck, z.v. Cornelis, 23 jaar, geboren te Bredene, gehuwd met Pieternelle 
Gelthof, zonder vaste woonst, bedelend te Bredene, Klemskerke en omgeving “als synde 
gestropveert” aan zijn rechter hand. 

1773 17030, 33 

Versyck Pieternelle, d.v. Nicodemus, huisvrouw van De Rudder Joos, 50 jaar, ° te Bredene, 
wonend te Lissewege, werkend bij de boeren 

1750 17023, 168 

Vertriest Joannes, z.v. Pieter, 9 jaar, ° te Ruddervoorde, wonend te Ruddervoorde bij zijn 
ouders, koewachter en houtraper 

1762 17026, 161 

Vervaecke Joannes, z.v. Joannes, 24 jaar, jongman, ° te Gits, samen met zijn zusters wonend 
te Kortemark in de herberg « De Croone », ook boerewerk doende 

1765 17027, 79 

Vervaecke Pieter, z.v. Maerten, 21 jaar, ° te Ramskapelle, werkend bij de boeren voor zover hij 
niet ziek is, zoniet bedelend 

1732 17016, 106v 

Verveene (ook Vervenne) Maryn, z.v. Maerten, in de 50 jaar, ° te Moorsele, wonend te Leke, 
schapenboer 

1728 17012, 91v 

Vervenne Augustinus, z.v. Jacob, 41 jaar, geboren te Moere, wonend te Koolkerke, 
wagenmaker (verdacht een valse getuigenis afgelegd te hebben in de zaak van Jan Baptiste 
Van Eeckhoutte uit Westkapelle) 

1780 17032, 102 

Vervight Anne Cornelie, d.v. Jan Franchoys, 21 jaar, ° te Alveringem, inwonende dienstmeid bij 
De Scheppere Maerten te Pollinkhove 

1725 17009, 173 

Vervisch Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 54j, geboren te Ledegem, wonend te Ardooie, werkman 1795 17040, 106 

Vervloet Anna Catheryne, d.v. Pieter, 22 jaar, ° te ‘Massenhove’ (Massenhoven), “seght overal 
te woonen”, te lande bedelend.  laatst kwam ze van Ieper, en op weg zijnde naar Brugge werd 
ze te Ruddervoorde gearresteerd. 

1734 17017, 142 

Viaene Francois, z.v. Francois, 22j, geboren te Middelburg (bij Maldegem), wonend te Heede 
en vervolgens bij zijn moeder te Middelburg, knecht 

1788 17037, 14v 

Viane Pieter, z.v. Pieter, 22 jaar, ° te Koekelare, wonend te Koekelare bij zijn moeder 1727 17011, 179v 
Viane Veronica, 22 jaar, ° te Westkapelle, laatst wonend te Lapscheure ten huize van Lagagie 
Carel (herbergier).  Zij had zelfmoord gepleegd. 

1751 17024, 3 

Villez Pieter d’oude, z.v. Frans, 39j, geboren te Pittem, wonend te Ardooie, spinner 1795 17040, 101v 

Villez Pieter, z.v. Jan Baptiste, 29 à 30 jaar, geboren te Pittem, wonend te Ardooie, dagloner 1795 17040, 103v 

Vincent Anna Marie, d.v. Hendrick, 22 jaar, ° te Brugge, huisvrouw van Janssens Hendrick.  
Deze zomer werkte ze in de polders, maar momenteel is ze niet in staat tot werken door haar 
zwangerschap.  Ze werd met haar man aangehouden te Klerken.  Ze was nog nooit 

1728 17012, 184 



 

gedetineerd. 

Vincent Anne Marie, d.v. Hendrick, 22 jaar, ° te Brugge, in de zomer arbeidster en in de winter 
bedelend.  Op weg van Veurne naar Ieper werd ze te Merkem aangehouden met haar man en 
3 kinderen.  5 à 6 maanden geleden werd ze hier al eens verbannen … 

1729 17013, 52v 

Vincent Anne Marie, d.v. Hendrick, 22 jaar, ° te Brugge.  Recent werd ze hier samen met haar 
man Janssens Pieter verbannen, en ze trokken toen naar het land van Cadzand.  Ze zijn nu 
teruggekeerd omdat haar man gekwetst raakte aan zijn hand en ze geen zalf vonden.  Ze 
werden aangehouden te Sint-Laureins.  Zie ook f° 52v. 

1729 17013, 101v 

Vincent Hender (ook Henderick), z.v. Ferdinande, 40 jaar, ° te Gent, afgelopen zomer gewerkt 
hebbend in de polder van Doel.  Hij kwam hierheen met zijn vrouw (… Janna) en zijn 3 
kinderen.  Onderweg ontmoetten ze Damen Jan en zijn vrouw en kinderen, die ook 
aangehouden werden.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Hij is 16 jaar lang soldaat geweest. 

1728 17012, 78v 

Vincent Hendrick, z.v. Fernand, 30 jaar, ° te Gent.  Hij werd hier al eens in maart 1728 
verbannen.  Hij trok daarna met zijn vrouw (Roose Joanne) naar Duinkerke.  Nu waren ze op 
weg uit Duinkerke naar Ieper om er werk te zoeken tegen deze zomer (1728) maar onderweg 
werden ze gearresteerd.  Zie f° 78v. 

1728 17012, 145 

Vitse Jacob, z.v. Theodor, 18 jaar, ° te Oudenburg-Hoek 1731 17015, 161 
Vittel Marie, d.v. Michel, 35 jaar, ° te Rochefort (waarschijnlijk in Wallonië, maar mogelijks in 
Frankrijk), huisvrouw van Campus (ook De Cant) Joannes (zie verder).  Ze zegt dat ze met 
Campus samengewoond heeft in Amsterdam, en dat ze nu op weg waren naar Boulogne.  
Naderhand stelt ze dat ze niet wist dat Campus reeds eerder gehuwd was met een andere 
vrouw die nog leeft. 

1740 17020, 120 

Vlaeminck Joannes Baptiste, z.v. Lenaert, 24 jaar, ° te Westkapelle, sedert 6 jaar zonder vaste 
verblijfplaats, disgenoot, soms werken bij boeren 

1766 17027, 205 

Vlaeminck Michiel, z.v. Joannes, 36 jaar, ° te Heist, wonend te Knokke, kleine gebruiker 1790 Aanwinsten 
635, 73 

Vlaminck Thomas, z.v. Jan Baptiste, 52j, geboren te Keiem, wonend te Vladslo, boerewerkman 1786 17035, 173v 

Vlamyncx Josyne, huisvrouw van Dhonts Cobi, de naam van haar vader niet gekend hebbend, 
geboren onder de militairen, zonder vaste verblijfplaats, werkend en bedelend voor de kost 

1740 17020, 125v 

Vlieghe Joseph Philippe, z.v. Joos, 25 jaar, ° te Gent, werkend voor de kost.  Hij zegt dat hij 
een soldaat is in de dienst van de Koning, en dat hij toestemming kreeg om persoonlijke zaken 
te gaan regelen in Gent.  Vandaar dat hij op weg was naar Gent.  Hij werd aangehouden met 
zijn vrouw Harmissen Elisabeth, en nog enkele anderen die hij niet kent.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), 
Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), 
Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 81v 

Vlieghere Jan, z.v. Jacob, 34 à 35 jaar, ° te Zedelgem, schaapherder (‘schaper’) 1729 17013, 41 
Vlietinck Cornelis, z.v. Thomaes, 24 à 25 jaar, ° te Bredene, laatst als schapersknecht 
ingewoond hebbend op de hoeve van De Vieu Jacob te Zandvoorde. 

1757 17026, 6 

Voghelaers Isabelle, d.v. Andries, ° te Bredene, wonend te Blankenberge, 17 jaar 1746 17022, 91 

Volghers Matthys, z.v. Dieryck, 35 à 36 jaar, ° te Middelkerke, boerenwerk doend en 
hovenierend 

1725 17010, 56 

Volghers Simon, z.v. Dieryck, 22 jaar, ° te Middelkerke, wonend bij zijn moeder, visser en 
hovenier 

1725 17010, 56 

Vollaert Marie, d.v. Jan en Isabelle De Bets, 25 à 26 jaar, geboren te Landegem, sedert twee 
jaar zonder vaste woonst, spinster, ongehuwd. 

1773 17030, 11v 

Vroome Josepha, d.v. Adriaen, 23j, geboren te Nieuwpoort, wonend bij haar zuster Vroome 
Marie op het Sas-Slijkens te Bredene, spinster (haar zus Marie Vroome is gehuwd met Jacobus 
Van Loo, ambtenaar) 

1791 17038, 42 

Vulsteke Francois Constantin, z.v. Joseph, gehuwd met Bauwens Jacoba, geboren te 
Poperinge, timmerman 

1795 17040, 97v 

Vyncke Joannes, z.v. Nicolaes, 56 jaar, geboren en wonend te Ursel, boerenwerkman 1790 Aanwinsten 
635, 86 

Waeghe Isabelle, d.v. Pieter, 15 jaar, ° te Knokke, wonend bij haar vader te Knokke, boerewerk 
doende 

1765 17027, 108v 

Waeghe Pieter, 39 jaar, geboren te Knokke, wonend te Heist, visser. 1779 17032, 28 

Waelraessen Ameraelken, d.v. Ottho, 35 jaar, ° te “Hyloopen in Vrieslant” (waarschijnlijk 
Hindeloopen), werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze was met Isacsen Achtje uit 
Duinkerke op weg naar haar land.  Onderweg ontmoetten ze nog enkele vrouwen die samen 
met hen aangehouden werden.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 78 en f° 108.  Geerissen 
Theunken (f° 15), Geerissen Rachel (f° 15), Isacsen Achtje (f° 15v) en Waelraessen 
Ameraelken (f° 15v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 15v 

Waelraessen Amoraelken, d.v. Waelraessen, 30 jaar, ° te “Hiloopen in Vrieslandt”, vrouw van 
Jacobsen Cornelis.  Ze werkte deze zomer in Cadzand, en bij gebrek aan werk heeft ze 
gebedeld.  Ze zat hier deze zomer al eens in de cel.  Zie f° 15v en f° 108.  Waelraessen 

1725 17010, 78 



 

Amoraelken (f° 78), Josephsen Africana (f° 78), Josephsen Brigitte (f° 78v) en Cornelissen 
Bello (f° 78v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Waelraessen Amoraelken, d.v. Waelraessen, in de 30 jaar, ° te “Hiloopen in Vrieslandt”.  Sedert 
ze hier de laatste maal vrijgaleten werd trok ze naar Duinkerke.  Ze was nu op weg van 
Duinkerke naar Sluis om bij haar man (Jacobsen Cornelis) te zijn.  Jacobsen Cornelie is haar 
schoonzus.  Zie f° 15v en f° 78.  Waelraessen Amoraelken (f° 108) en Jacobsen Cornelie (f° 
108) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 108 

Wagemakers Jan Baptiste, z.v. Jan Baptiste, 40 jaar, geboren te Hondeghem (kasselrij 
Cassel), sedert 15 à 16 jaar wonend te Duinkerke, koopman in “Roaentsche neusdoecken”. 

1773 17030, 30 

Waldack Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 20j, geboren te Zomergem, wonend te Ursel, 
smidsknecht 

1783 17034, 32 

Wallein Francois, z.v. Jean, 23 jaar, ° te Brussel.  Hij is soldaat geweest in een Frans 
legerregiment, maar werd weggezonden uit het leger om zijn kwalen en ziekten 

1746 17022, 123 

Wandelsen Susanne, d.v. Adriaen, in de 30 jaar oud, huisvrouw van Bruwanus (voor- of 
familienaam ?), ° te Straatsburg, zonder vaste verblijfplaats, werkend bij de landslieden.  Ze is 
laatst uit het land van Cadzand gekomen om met haar man naar Frankrijk te gaan, maar in 
Eernegem werd ze gearresteerd met haar man en met nog een man en een vrouw.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze 
verklaart dat ze 6 jaar geleden in de gevangenis belandde te ‘Cobeleyns’ (wellicht Koblenz) in 
Duitsland. 

1733 17017, 30 

Wannes Godelieve, huisvrouw van Janssens Pieter (zie verder), ° in Duitsland.  Janssens 
Pieter, Wannes Godelieve en Bellegard Isabelle worden ervan verdacht ‘Gyptenaren’ 
(zigeuners, vagebonden) te zijn, al ontkennen zij dat. 

1744 17022, 36 

Wantels Isabele, d.v. Joannes, 52j, huisvrouw van De Vynck Ambrosius, voordien weduwe van 
Bernart Simoen, geboren te Klerken, wonend te Leke 

1792 17039, 1 

Watté Marie, d.v. Guilliame, 26j, huisvrouw van De But Francois, geboren te IJzendijke, 
wonend te Waterland 

1786 17035, 177 

Wauters Bastiaen, z.v. Pieters, 19 jaar, ° te Antwerpen, koorddanser.  Hij vertoefde met zijn 
vrouw (Bolonoo Therese) en de zus van zijn vrouw op verschillende plaatsen in Holland.  Op 
weg naar Sluis werden ze gearresteerd te Sint-Margriete.  Ze werden gearresteerd met enkele 
anderen die ze onderweg ontmoetten aan de ‘bargie’ bij Gent.  Hij is op weg naar Holland om 
er naar verschillende kermissen te gaan.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 81.  Janssens 
Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), 
Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 
13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 11v 

Wauters Sebastiaen, z.v. Pieter, 19 jaar, ° te Antwerpen, “seght te reysen op de kerremissen by 
de coordedanssers”.  Hij kwam met zijn vrouw Bolonoo Therese van de kermissen te 
Middelburg in Zeeland, Veere, Vlissingen, …  Hij werd aangehouden met enkele anderen die hij 
onderweg ontmoette.  Deze zomer zat hij hier ook al eens in de cel.  Hij was nu op weg naar 
Sint-Omaars (Saint Omer) om er in het leger te gaan.  Zie f° 11v.  Wauters Sebastiaen (f° 81), 
Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen 
Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) 
en Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 81 

Weemaers Rosalia, d.v. Joseph, 19 jaar, ° te Nieuwmunster.  Zij woonde laatst een korte tijd op 
de “Versche Plats”. 

1760 17026, 92 

Wegghe Joannes, z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Kanegem, werkend bij zijn vader.  Hij woont met zijn 
vader in de bakkeet van Hollebosch Lieven “in het Eylant”. 

1732 17016, 57 

Weghsteen Pieter, z.v. Jan, 57 à 58 jaar, ° te Meteren, landsman te Merkem.  Zijn vrouw 
overleed op 29-03-1729 … 

1729 17013, 89 

Werrebrouck Joannes, z.v. Laurentius, niet wetend hoe oud hij is, ° te Ardooie, wonend te 
Ardooie 

1758 17026, 25v 

Weytenaers Dyrick, z.v. Albert, 30 jaar, ° te ‘Coevoorde’ in Holland (waarschijnlijk Coevorden in 
Drenthe), wonend te Brussel, metselaar 

1751 17024, 42 

Weytens Joannes, z.v. Anthone, 27 à 28 jaar, ° te Leffinge, gehuwd Floreyns Laureynse 
Judoca, wonend te Bredene, arbeider 

1735 17017, 184 

Willaert Andries, z.v. Bartholomeus, 38 jaar, ° te Gits, wagenmaker 1736 17019, 77v 
Willaert Pieter Joannes, z.v. Michiel, 27 of 28 jaar, ° te Gits, als dienstknecht inwonend bij 
Vermeersch Jacobus (landsman te Gits) 

1767 17028, 54 

Willaert Pieter Joseph, z.v. Pieter Joseph, 23 jaar, geboren te Hooglede, wonend te Hooglede 
bij zijn vader nabij de “Slehaeghmeulen’, laatst paardenknecht in dienst van Jan Graeve uit 
Hooglede.  Hij werd gearresteerd in een herberg te Beerst. 

1777 17031, 13 

Willaeys Ignatius, z.v. Abraham, 46j, geboren en wonend te Leffinge, arbeider 1791 17038, 5v 

Willaeys Regina, d.v. Ignaes, 22 jaar, geboren te Westkerke, sedert enkele maanden zonder 
vaste woonst, spinster. 

1773 17030, 4v 

Willaeys Regina, d.v. Ignatius, 22 jaar, geboren te Westkerke, sedert haar veroordeling zich 1773 17030, 56 



 

begeven hebbend naar Holland en naar Gent en sedert 3 weken terug in het Brugse Vrije.  Zij 
was in 1773 wegens dieftstallen voor 12 jaar verbannen uit Vlaanderen. 

Willemarcq Jacobus, z.v. Cornelis, 41 à 42 jaar, geboren te Sint-Jan-in-Eremo, wonend te 
Lapscheure, kleine gebruiker 

1774 17030, 143v 

Willems Anna Marie Jacoba, d.v. Jan, 23 jaar, ° te Leffinge, wonend te Leffinge bij haar vader 1759 17026, 42 

Willems Cornelia, d.v. Wylant, 56 jaar, geboren en wonend te Amsterdam, weduwe van Jan 
Janssens. 

1783 17034, 91v 

Willems Cornelis, z.v. Steven, 65 jaar, ° te Knokke 1731 17015, 100 
Willems Joanna, d.v. Laureyns, ° te Oostende, wonend te Oostende, handel drijvend in slecht 
linnen en kleren, weduwe van Pieters (?) Alveris 

1766 17027, 186v 

Willems Joannes, z.v. Francois, 26 jaar, geboren en wonend te Adegem, landbouwer 1745 17022, 81v 

Willems Karel, z.v. Nicolaes, 29j, geboren te Oedelem, wonend te Beernem, gehuwd, 
landbouwer 

1795 17040, 22v 

Willems Marie, d.v. Fortunatus, 21 jaar, ° te Blankenberge, wonend te Blankenberge, breister 1753 17025, 32v 
Willems Pieter, z.v. Jan, 48 jaar, geboren en wonend te Sint-Margriete, boerewerkman 1784 17034, 161 

Willems Rosa Maria, d.v. Guilliaeme, ° in Picardië, 30 jaar, gewerkt hebbend in het land van 
Cadzand 

1746 17022, 112v 

Willemsen Doorte (is Willemsen haar familienaam of een patroniem ?), d.v. Willem, haar leeftijd 
niet kennend, ° te Steenvoorde, ’s zomers werkend bij de boeren en ’s winters bedelend.  
Enkele weken geleden vertrok ze met Gretje Van Willenborgh en Willemke Pieterke uit Rijssel 
naar het land van Cadzand om er werk te zoeken, maar onderweg werd ze gearresteerd te 
Torhout.  Ze zat eerder al samen met Gretje Van Willenborgh en Willemke Pieterke in de 
gevangenis te Boulogne (waarschijnlijk Boulogne-sur-Mer in Frankrijk). 

1732 17016, 45v 

Willemsen Regina Ambrosise, d.v. Ambrosius, 48 jaar, ° te Philippine, oogstarbeidster, laatst 
gewerkt hebbend te Sint-Winnoksbergen met haar man (haar man kon vluchten bij haar 
arrestatie).  Ze werd aangehouden met haar twee kinderen en nog een vrouw die ze niet kent 
(wiens man eveneens wegvluchtte bij de arrestatie).  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1727 17012, 18 

Wilson Adam, z.v. William, 30j, geboren te Camilton (Schotland). 1784 17035, 15 

Windekens Maerten, z.v. Pieter, 18 jaar, ° te Gent, mandenmaker.  Hij moest stoppen met 
werken toen hij getroffen werd door de ziekte van Sinte Marcoen (naar verluid was dit een 
ziekte die gepaard ging met puisten, zweren, pijn, …), en vervolgens ging hij bedelen in het 
Ieperse, Kortrijkse, Poperinge, …  Hij was nog nooit gedetineerd. 

1724 17009, 9 

Winnant Anna Catharina, d.v. Joannes, huisvrouw van Vinsingh Joannes, 36 à 37 jaar, geboren 
te Keulen, wonend te Keulen 

1784 17035, 6 

Winne (ook Winens) Jan, z.v. Joris, 16 jaar, ° te Kaprijke, wever.  Verderop wordt zjn vader 
vermeld als ‘Pieter’ i.p.v. ‘Joris’! 

1729 17013, 55 

Wispelaere Francois, z.v. Francois, 11 jaar, ° te Dudzele, wonend te Dudzele bij zijn vader, 
koewachter 

1768 17028, 96 

Witdouck Marie Catharine, d.v. Jacobus, huisvrouw van Dassonville Charles Louys (zie verder), 
32 jaar, ° te ‘Themst’ (wellicht wordt Temse bedoeld), zonder vaste verblijfplaats.  Ze is laatst 
gepasseerd langs Gent, Eeklo, Brugge, Blankenberge, Oostende, Leffinge en Snaaskerke. 

1739 17020, 84 

Wittebolle Cornelie, d.v. Joannes, huisvrouw van De Prez Michiel, 37 à 38 jaar, ° te Heist, 
wonend te Blankenberge 

1753 17025, 31v 

Wittevronghel Thomaes, z.v. Jan, ° te Drongen, 18 à 19 jaar, boerenwerk doende 1736 17019, 103 
Wolfcarius Joannes, z.v. Anthone, ° te Rozebeke, 48 jaar, chirurgijn, wonend te Ardooie 1747 17023, 9 
Wollaert Jan, z.v. Janssens Noel (Janssens is waarschijnlijk een patroniem van de vader), 75 
jaar, ° te Gent, bedelend met zijn zoontje Janssens Christoffel.  Aangehouden met zijn zoon en 
enkele anderen die hij niet kent.  Hij zat hier afgelopen winter al in de cel.  Wollaert Jan (f° 58), 
Janssens Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … Philippe 
Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 58 

Wollaert Robert, z.v. Robert, 27 jaar, ° te Kortrijk, boerenwerk doend.  Vorige zomer (1724) 
werkte hij in de polders van Aardenburg, en afgelopen winter (1724-25) te Bethune.  Hij was nu 
terug op weg naar de polders van Aardenburg, maar werd onderweg aangehouden te Schore.  
Bij hem waren zijn vrouw Philippesens Mesken en haar zus Philippesens Alientine.  Onderweg 
ontmoetten ze nog enkele personen die samen met hen gearresteerd werden.  Wollaert Robert 
(f° 35v), Philippesens Meysken (f° 35v), Philippesens Alentine (f° 36) en … Mary Josephe (f° 
36) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 35v 

Wormaert Marie, d.v. Joannes, 28 jaar, geboren te Gent (Erkegem), wonend te Westkerke, 
huisvrouw van Pieter Laga (hij is pikker en dorser). 

1774 17030, 129 

Wormaert Marie, d.v. Joannes, 34j, geboren te Erkegem binnen de stad Gent, wonend te 
Westkerke, weduwe van Pieter Laga, doende boerewerk voor de kost 

1781 17033, 44 

Worms Lenaert, z.v. Hermanus, 28 jaar, ° te ‘Stavele’ in Friesland (waarschijnlijk Stavoren), ’s 
zomers werkend en ’s winters medicijnen verkopend.  Hij was op weg naar Rijssel om er in het 
leger te stappen, maar werd onderweg aangehouden.  Hij was hier nog nooit gedetineerd.  
Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 

1724 17009, 62 



 

62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Worms Truycken, d.v. Jan, 24 jaar, vrouw van Vande Velde Joos (soldaat), ° te “Niemeghen in 
Gelderland”.  Thuis wast ze voor de soldaten, en ze koopt ook oud linnen e.d. op van de 
soldaten.  Ze volgt de soldaten in Holland samen met haar schoonzus Jacobssen Mary.  
Recent verbleven zij en haar schoonzus bij hun mannen (soldaten) aan hun regiment te Menen.  
Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 
11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken 
(f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 12v 

Woussen Joseph, z.v. Francois, 52 jaar, ° in de stad Belle, sedert 27 jaar wonend te Menen, 
vroeger tingieter en nu koopman in kurken 

1766 17027, 182v 

Wulleput Isabelle, d.v. Jacob, 36j, geboren te Westkerke, wonend te Jabbeke, dienstmeid (ze 
heeft 2 onwettige kinderen) 

1786 17036, 60v, 
vervolg 63v 

Wulleput Marie, d.v. Joannes, 31 à 32 jaar, ° te Moere, huisvrouw van Druve Cornelis, wonend 
te Nieuwpoort 

1729 17013, 120v 

Wulleput Mary, d.v. Jan, 25 jaar, huisvrouw van Potters Joseph (landsman te Uitkerke) 1724 17009, 37v 

Wulleput Theodor, z.v. Francois, 32 jaar, denkt geboren te zijn in Diksmuide, landsman te 
Woumen 

1736 17019, 93 

Wybau Jan, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Diksmuide, dienstknecht van Direndonck Maryn (voerman te 
Brugge) 

1729 17013, 105 

Wyseur Lodewyck, z.v. Jacob, ° te Ruddervoorde, wonend bij zijn moeder te Ruddervoorde, 14 
jaar 

1745 17022, 52v 

Wytgheer Isabelle, d.v. Joannes, in de 40 jaar, weduwe van Focquedey Francois, geboren te 
Lissewege, wonend te Dudzele, werkvrouw (heeft verschillende onwettige kinderen) 

1787 17037, 12 

Yserbyt Pieter Joseph, z.v. Adriaen, 44 jaar, geboren te Kortrijk-buiten, laatst gewoond 
hebbend bij zijn vader en sedert 18 maanden zonder vaste woonst, koopman in garen 

1780 17032, 144 

Zoetaert Anne Marie, d.v. Joannes, 64j, geboren en wonend te Merkem, huisvrouw van 
Carpentier Pieter 

1783 17034, 13v 

Zutterman Carel, z.v. Joseph, 27 à 28 jaar, geboren te Beernem, “syne costen koopende ten 
huyse van Jan Verhercke op het canton de Moerbrugge”, werkend bij de boeren 

1774 17030, 90 

… Abraham Bastiaen (waarschijnlijk geen familienaam ?), z.v. Pieter Abraham, 41 jaar, ° te 
‘Vendloo’ (wellicht Venlo in Nederland), zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend bij de 
landslieden in de polders en ’s winters dorsend.  Hij is onlangs uit Holland gekomen met zijn 
vrouw en vier kinderen en met nog een dochtertje, op weg zijnde naar Brugge “omme aldaer te 
vieren het Heyligh Graf inghevolghe syne belofte”.  Op de parochie van de Oudeman gekomen 
liet hij zijn jongste kind dopen en kort daarna werd hij aangehouden.  Hij wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij verbleef 
eerder in de gevangenis te Rijssel en te Luik. 

1734 17017, 113v 

… Affricaene, d.v. Versyn Cobus (is Versyn zijn familienaam of zijn tweede voornaam ?), haar 
leeftijd niet kennend, ° te “Schravendeel” (’s-Gravendeel in Holland), huisvrouw van Vanden 
Berghe Thimoteus.  Ze woonde tot voor kort met haar man in Amsterdam, waar ze thee en 
koffie verkochten.  Maar ze moest uit Amsterdam vertrekken nadat aan het licht kwam dat zij in 
het verleden in Friesland veroordeeld en verbannen was omdat ze tijdens haar eerste huwelijk 
met een andere man weggelopen was.  Ze was nu op weg naar Frankrijk om haar zus te 
zoeken, maar werd onderweg rond Diksmuide aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot 
de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.   

1734 17017, 149 

… Agatha, d.v. Hendryck, in de 40 jaar oud, huisvrouw van Chiers, ° in het leger, zonder vaste 
verblijfplaats, soms spinnend en soms bedelend.  Ze kwam laatst van de kanten van 
Oudenaarde.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), 
al ontkent ze dit.  Ze zegt nog nooit in de gevangenis gezeten te hebben. 

1734 17017, 104v 

… Agidia (geen familienaam ?), d.v. Allebrants, weduwe van … Pieter, 72 jaar, ° in Spanje.  Ze 
verblijft soms bij haar zoon die nu in het leger zit.  Ze is hierheen gekomen om werk te zoeken 
in het land van Cadzand.  Haar dochter Portrese Marie Therese (zie verder) vergezelde haar. 

1737 17019, 140v 

… Agitsia (voor- of familienaam ?), d.v. Pieters Bordons (ook Bordons Pieters), in de 60 jaar 
oud, ° in het leger, zonder vaste verblijfplaats, te lande bedelend.  Ze is laatst met haar dochter 
uit Artesië (Artois) gekomen, op weg zijnde naar Gent.  Ze werd gearresteerd met haar dochter 
en nog een vrouw met kind.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze zegt nog nooit in de gevangenis gezeten te 
hebben. 

1734 17017, 80v 

… Agitsia.  Enkele dagen nadat ze uit het Brugse Vrije werd gezet, werd ze er alweer opgepakt 
(zie f° 80v). 

1734 17017, 81 

… Allondia Hernis (waarschijnlijk geen familienaam ?), d.v. Cassael, 25 jaar, ° in het leger, 
zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend in het land van Cadzand en ’s winters bedelend 
bij gebrek aan werk.  Ze kwam enkele dagen geleden hierheen met haar vader, op weg zijnde 
naar de omgeving van Maastricht.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 

1734 17017, 111v 



 

Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze was in het verleden reeds gedetineerd te 
‘Holderzee’ (?). 

… Amiene, haar vader nooit gekend hebbend, 23 jaar, geboren in het leger, huisvrouw van … 
Gryscroumoyen.  Ze kwam met haar man van de kanten van Oudenaarde, en onderweg werd 
ze met haar ‘troupe’ te Klerken gearresteerd terwijl ze bedelden.  Ze zat 6 jaar geleden te 
Peronne in de gevangenis wegens smokkelen (“de contrebande”). 

1729 17013, 64 

… Anne Marie Therese, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in het leger.  Ze 
was uit Nieuwpoort op weg naar Gent met haar man Janssens Francis, maar werd onderweg 
aangehouden te Zarren.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Zes jaar geleden belandde ze in de gevangenis 
te ‘Charloo’ in Frankrijk. 

1732 17016, 130 

… Anne Mary, “sonder ander naem te weten”, haar leeftijd niet kennend, ° te Amsterdam, 
vrouw van Everssen Matthys, ’s zomers werkend.  Ze volgde haar man die in het leger wou 
gaan te Doornik.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary 
(f° 62), Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en 
Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 62 

… Anne Willemeyne, d.v. Dolphinus, 22 jaar, ° in de Kempen, vrouw van … Lafonteyne (die 
werkt in de omgeving van Antwerpen), werkend of zo niet bedelend.  Cornelis Ciboria (f° 109), 
… Anne Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth (f° 109), Delmon Mary Franchoyse (f° 109), … 
Bergelintje (f° 109) en … Mary Therese (f° 109) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 109 

… Anneken, d.v. Pieter, ° te Oudenaarde, huisvrouw van … Joseph, in de zomer werkend en ’s 
winters bedelend.  Ze was met haar man en kinderen uit Oudenaarde op weg naar Antwerpen, 
maar werd onderweg aangehouden te Sint-Laureins.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1731 17015, 167v 

… Anthonette Anna, d.v. Anthoone, haar leeftijd niet kennend, ° te Sint-Truiden “in Luikerland”, 
bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze in het land van Aalst met o.a. haar schoonzus Janssen 
Elisabeth.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen 
Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 
100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 101 

… Aqueville, 68 jaar, ° te ‘Osnaburgh’ (waarschijnlijk Osnabrück in Duitsland).  Op weg van 
Ieper naar het land van Cadzand ontmoette ze twee vrouwen die met haar meereisden (… 
Debine en … Aerion), maar onderweg werden ze te Zandvoorde aangehouden.  Ze zat 
voorheen al enkele malen vast in Duitsland. 

1728 17012, 176v 

… Ariaene, 20 jaar, ° in het leger, haar vader of moeder nooit gekend hebbend.  Ze werd te 
Zandvoorde aangehouden met twee andere vrouwen die ze onderweg ontmoet had.  Ze was 
nog nooit gedetineerd. 

1728 17012, 177 

… Belle Roose, d.v. Poridon, 16 jaar, ° in Spanje, te lande bedelend.  Ze was uit Frankrijk op 
weg naar het land van Cadzand om er te werken, en dit met nog een ander meisje dat ze 
onderweg ontmoette, maar te Zarren werd ze aangehouden.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1729 17013, 103 

… Bergelintje, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in Amsterdam, soms 
werkend en soms schooiend.  Cornelis Ciboria (f° 109), … Anne Willemeyne (f° 109), Janssen 
Elisabeth (f° 109), Delmon Mary Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en … Mary 
Therese (f° 109) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 109 

… Bette Louyse, “niet wetende haeren toenaem” (haar familienaam niet kennend), d.v. Anthone 
Carick (Carick is blijkbaar geen familienaam ?), haar leeftijd noch haar geboorteplaats kennend, 
aangehouden met haar zuster.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.    Ze zat nog niet in een gevangenis.  
Waarschijnlijk is zij de zus van Vergenst Marie Louyse (zie ook f° 126). 

1732 17016, 68 

… Bouddemante, d.v. Phelipe Bourdoen (is Bourdoen de familienaam of een tweede voornaam 
?), haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Cappel’ (?), ’s winters bedelend en ’s zomers werkend.  Met 
enkele anderen aangehouden te Maldegem.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1730 17015, 3 

… Calyne (ook Cathelyne), haar familienaam niet kennend, d.v. Francois, 24 jaar, ° in het leger.  
Ze kan spinnen maar bij gebrek aan werk heeft ze gebedeld.  Aangehouden te Oedelem.  Haar 
man overleed zo’n twee jaar geleden in de omgeving van Gent.  Ze heeft twee kinderen.  Ze 
werd al eens gegeseld en gebrandmerkt te Hamburg in Duitsland. 

1728 17012, 99 

… Cassael Hernis (waarschijnlijk geen familienaam ?), z.v. Hernis Petrus, in de 50 jaar oud, ° in 
het leger, zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend bij de landslieden in het land van 
Cadzand en ’s winters dorsend in de schuur van de een of andere boer.  Enkele dagen geleden 
is hij uit de polders gekomen, op weg zijnde naar Maastricht, maar werd hier aangehouden met 
zijn vrouw en kinderen.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt nog niet eerder in een gevangenis gezeten te hebben. 

1734 17017, 111 

… Christiaen Thomas (of is Thomas geen tweede voornaam maar zijn familienaam of zijn 
patroniem?), z.v. Thomas, zijn leeftijd niet kennend, ° te Brussel in het leger.  Afgelopen winter 
(1723-24) werkte hij bij de boeren in Brabant.  Hij was nu van Halle op weg naar Sint-
Winnoksbergen om er in het leger te gaan, maar werd onderweg aangehouden met o.a. 

1724 17009, 57 



 

Pieterssens Salemon, en … Seritani.  Hij was nog niet gedetineerd.  … Christiaen Thomas (f° 
57), Pieterssen Salemon (f° 57), … Larine (f° 57) en Distrelle Seritane (f° 57v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaers’ (vagebonden of zigeuners). 

… Christine, d.v. Maximilianus Paulus, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Geertsberghe’ (wellicht 
Geraardsbergen), zonder vaste verblijfplaats, her en der bedelend.  Laatst kwam ze uit de 
kasselrij Cassel, met haar broer Joannes en haar kleine zuster, onderweg zijnde naar het land 
van Cadzand, maar werd hier gearresteerd.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze heeft een tante die Constantioble heet en 
die nu in Holland verblijft.  Ze was niet eerder gedetineerd. 

1734 17017, 138 

… Cisoria, d.v. Carolus, haar leeftijd niet kennend, ° in Gelderland, huisvrouw van Cassael 
Hernis, zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend in het land van Cadzand en ’s winters 
bedelend.  Enkele dagen geleden is ze uit de polders gekomen, op weg zijnde naar Maastricht, 
maar werd hier aangehouden met haar man en kinderen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze zat in het verleden al enkele 
malen in de gevangenis te ‘Munster’ (mogelijks Münster in Duitsland, niet ver van de 
Nederlandse grens). 

1734 17017, 111 

… Cleecke Aglese (twee voornamen ?), d.v. Bartel, haar leeftijd niet kennend, ° te Frankfurt, 
huisvrouw van … Bremer Simon (twee voornamen ?).  Ze heeft steeds met haar moeder te 
Maastricht gewerkt, maar nu was ze met haar moeder naar Frankrijk getrokken om er werk te 
zoeken …  Ze zat reeds in de gevangenis te Amiens. 

1730 17015, 2 

… Coba, haar leeftijd noch haar geboorteplaats noch de naam van haar vader kennend, ’s 
zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze was met enkele andere medegevangenen uit 
Duinkerke gekomen.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1728 17012, 116 

… Constant Valentyn (waarschijnlijk geen familienaam ?), zijn vader niet gekend hebbend, 65 
jaar, ° in Duitsland, in het land van Cadzand werkend voor de kost.  Bij gebrek aan werk heeft 
hij gebedeld.  Hij is gehuwd met … Marie Caharine (zie verder).  Hij en z’n vrouw worden ervan 
verdacht tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners) te behoren, al ontkennen 
ze dit … 

1738 17019, 177v 

… Constantia, de naam van haar vader noch haar geboorteplaats kennend, 23 jaar, huisvrouw 
van … Henricus, zonder vaste verblijfplaats.  Ze was met drie andere vrouwen uit Mesen 
afgekomen.  Ze werd opgepakt met Baltens Sara, Machielsens Anne Catherine en … Marie 
Anne, en alle vier worden ze ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkennen ze dit … 

1738 17019, 180v 

… Cornelie, geen familienaam (‘toenaem’) hebbend, d.v. Aidin, haar leeftijd niet kennend, ° te 
Cassel, laatst gewerkt hebbend te Watervliet.  Ze werd met haar zus aangehouden te 
Maldegem.  Ze was al eens gedetineerd toen ze nog jong was, maar kan niet zeggen waar.  
Haar man overleed 3 maanden geleden. 

1727 17012, 17 

… Dingenaertje, d.v. Joannes, 13 jaar, ° te Sint-Gillis in het land van Waas, bedelend met haar 
vader en haar moeder … Anne Catharine.  Zie f° 50v.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne 
Catharine (f° 22), … Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en 
… Pieternelle (f° 23) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ 
(vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 22v 

… Dingenaertje, d.v. Joannes, 13 jaar, ° te Sint-Gillis in het land van Waas.  Ze bedelt met haar 
vader, moeder, broers en zussen.  Ze zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 22v.  Eversen 
Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh 
(f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van 
Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 50v 

… Divine, d.v. Jacob, 26 jaar, ° te Maastricht, “seght haer cost te winnen met cruyden te lande 
te vercoopen”.  Haar man (Pietersen Willem) is soldaat in een garnizoen te Maastricht.  Ze 
ontkent ‘Egyptenaer’ of dergelijke te zijn.  Ze trok van Maastricht naar Ieper om haar broer te 
bezoeken die er soldaat is, maar toen ze hoorde dat haar broer ondertussen naar Zeeland 
vertrokken was trok ze daarheen.  Onderweg ontmoette ze de twee mede-arrestanten.  Ze zat 
in het verleden al in de cel in Frankrijk. 

1728 17012, 177v 

… Drente, haar vader nooit gekend hebbend, haar leeftijd niet kennend, ° in het land van Aalst, 
huisvrouw van Janssens Christoffel.  Ze kwam met 9 andere personen hierheen van de kanten 
van Oudenaarde, en was op weg naar Poperinge, maar werd onderweg te Klerken 
aangehouden.  Ze zat al in Hamburg in de gevangenis n.a.v. banbreuk.  Naderhand verklaart 
ze dat haar vader Joris heet, en dat ze eigenlijk geboren is te Wortegem bij Oudenaarde. 

1729 17013, 63 

… Edewich, d.v. Joannes, 15 jaar, ° in het land van Aalst, bedelend met haar vader, met haar 
moeder … Anne Catharine, en met haar broers en zussen.  Ze zat hier al eens vast.  Zie f° 50v.  
Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh 
(f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 22v 

… Edewigh, d.v. Joannes, 15 jaar, ° te Aalst, bedelend met haar ouders …  Ze zat hier recent 
nog in de cel.  Zie f° 22v.  Eversen Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … 

1724 17009, 50v 



 

Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 
51), … Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

… Elisabeth, de naam van haar vader noch haar leeftijd of geboorteplaats kennend, werkend 
bij de boeren in Holland en Zeeland en ’s winters bedelend.  Ze was laatst onderweg uit 
Zeeland naar het land van Cadzand, maar werd onderweg aangehouden te Sint-Catharina-
buiten-Damme.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze werd met nog een vrouw en haar drie kinderen en nog een 
man gevangen genomen.  Ze zat hier al eens eerder in de gevangenis en werd toen 
verbannen. 

1732 17016, 19 

… Elisabeth, haar leeftijd noch haar geboorteplaats kennend, ’s zomers werkend bij de 
landslieden, ’s winters werkend in Zeeland.  Enkele dagen geleden vertrok ze uit Sluis, en was 
op weg naar Gent, maar werd onderweg aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat voordien ook al 
(ergens) gevangen. 

1732 17016, 11 

… Elisabeth, weduwe van … Pieter, in de zomer werkend en in de winter bedelend.  Ze was op 
weg uit Frankrijk naar Zeeland om er komende winter te werken, maar werd onderweg 
aangehouden in de omgeving van Blankenberge met nog twee anderen die ze niet kent.  Twee 
jaar geleden werd ze in Zeeland gebrandmerkt omdat ze met twee mannen getrouwd was 
(bigamie). 

1731 17015, 176 

… Ergelyntje, d.v. Evert, haar leeftijd noch haar geboorteplaats kennend, vrouw van … 
Guilliam, ’s zomer werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer verbleef ze in de 
omgeving van Antwerpen.  Ze kwam hierheen met haar moeder … Audernack, haar zussen … 
Mytjen en Philite en … de weduwe van haar broer.  Zie f° 155.  Andernack Mary (f° 112), … 
Ergelintje (f° 112), … Mary Elisabeth (f° 112), Eversen Myten (f° 112v) en Eversen Filite (f° 
112v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 112 

… Ester (ook Estre) Ariaentje, d.v. Hermanus, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Weyspen” in 
Holland (waarschijnlijk Weesp), vrouw van Janssen Roelant, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Janssen Roelant (f° 92), Sproot Dolphinus (f° 92), 
Roelants Ciboria (f° 92) en … Estre Ariaentje (f° 92v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 92v 

… Faleloy (geen familienaam ?), de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te 
Leiden, huisvrouw van Tack Jeuntjes (zie verder), werkend in het land van Cadzand.  Bij 
gebrek aan werk was ze onlangs met haar man richting Maastricht vertrokken. 

1740 17020, 152 

… Fenne May, geen familienaam hebbend, haar vader noch haar moeder gekend hebbend, 22 
jaar, ° te Antwerpen, vrouw van Damen Jan.  Ze kwam met haar man en 2 zoontjes (van 6 en 7 
jaar) uit Cadzand (waar ze 14 dagen geleden bevallen is).  Ze werd gearresterd met nog enkel 
anderen die ze niet kent.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1728 17012, 78 

… Florensine, d.v. Siragh, 23 jaar, ° “onder het vendel” (in het leger), huisvrouw van Dries 
Kerssens (of Kerssens Dries ?), arbeidster bij de boeren.  Laatst trok ze van Duinkerke naar het 
land van Cadzand om er werk te zoeken, maar werd met haar man en nog twee andere 
personen aangehouden langs het strand.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat al 5-maal in de gevangenis te 
“Cleef in Brandenbourg” (Kleve in Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens). 

1732 17016, 69 

… Francis Bastian (twee voornamen ?), z.v. Bastian, 40 jaar, ° te ‘Beerslandt’ (?), soms 
werkend en soms bedelend.  Nadat hij hier zes maanden geleden vastzat en verbannen werd 
trok hij met zijn vrouw en kinderen naar Frankrijk.  Hij was nu op weg uit Frankrijk naar de 
kanten van Holland, maar werd onderweg aangehouden te Kortemark. 

1730 17015, 12 

… Geerstman, de naam van zijn vader niet kennend, 27 jaar, ° in het leger, bedelaar.  Hij is 
gehuwd met … Drachine en zij hebben 4 kinderen.  Verder zorgt hij voor de zoon van zijn 
broer.  Afgelopen winter verbleef hij in de omgeving van Oudenaarde met Clement 
Bonaventeur en diens vrouw.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Clement Bonaventura (f° 160), … 
Geestman (f° 160), … Majance (f° 160v) en … Drachine (f° 160v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 160 

… Geeske, d.v. Cornelis, haar leeftijd niet kennend, ° te Hamburg, weduwe van … Cornelis, ’s 
zomers arbeidster bij de landslieden en ’s winters bedelend.  Ze trok van Holland naar Frankrijk 
met … Streemyntjen en haar vier kinderen.  Onderweg troffen ze nog een vrouw aan.  Ze 
werden aangehouden.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.    5 à 6 jaar geleden werd ze gebrandmerkt te 
Hamburg n.a.v. overspel. 

1731 17015, 110v 

… Gerina, een bastaardkind, haar vader niet kennend, 28 jaar, ° te Antwerpen.  Afgelopen 
zomer (1731) werkte ze in de polders van Duinkerke. Van daaruit trok ze met … Pisca Moena 
naar de kasselrij Oudenaarde om er deze winter te werken (namelijk te spinnen), maar in de 
omgeving van Diksmuide werd het duo aangehouden.  Ze wordt ervan verdacht tot de bende 
van de zogenaamde ‘Egyptenaren’ te behoren, al ontkent ze dat.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

1731 17015, 162 



 

… Guilliame Esperance (is Esperance misschien zijn familienaam ?), z.v. … Pieter Phlip (is 
Phlip een familienaam ?), 19 jaar, ° te Rijssel, werkend bij de landslieden.  Hij was op weg uit 
‘Calix’ (Calais) naar Sluis, om er dienst te aanvaarden, met zijn vrouw, kinderen en met … 
Stinden en diens huisvrouw.  Maar onderweg werd hij aangehouden in Klemskerke.  Hij zat nog 
niet in een gevangenis. 

1730 17015, 62 

… Hedde, d.v. Huyt, haar leeftijd niet kennend, ° te Duinkerke, ’s zomers werkend en ’s winters 
spinnend of bedelend.  Ze wou met de mede-arrestanten naar Brabant gaan.  Audernack Mary 
is de zus van haar moeder (dus een tante).  Ze was nog nooit gedetineerd.  Everssen Ergelintje 
(f° 155), Eversen Filite (f° 155), Andernack Mary (f° 155v), … Mary Elisabeth (f° 155v) en … 
Hedde (f° 156) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 156 

… Helena, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Sint-Winnoksbergen, laatst 
werkend in het land van Cadzand waar ze Janssens Hesia aantrof, met wie ze hierheen kwam 
… 

1726 17011, 15v 

… Isabel Constantie, haar ‘toenaem’ (familienaam) niet kennend, 15 jaar, ° te Herentals in 
Brabant, werkend voor de boeren.  Ze werkte in 1726 een tijdje bij Vanden Roose Marcq in de 
herberg “Cleen Sinai” in het land van Waas.  Daarna heeft ze gebedeld.  Ze werd met twee 
anderen aangehouden. 

1727 17011, 169v 

… Isabelle, haar familienaam noch haar leeftijd kennend, ° in Frankrijk (“van t’Fransche”), 
alleen door het land trekkend op zoek naar haar zuster, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend.  Komend van Sluis werd ze aangehouden op de Sluisse Vaart.  Ze werd vroeger 
gebrandmerkt te Straatsburg. 

1728 17012, 115v 

… Janna Acharaca Ransen (is Ransen misschien haar familienaam ?), d.v. Acharades, 18 jaar, 
° te Bergen op Zoom, in de zomer arbeidster en in de winter bedelend bij gebrek aan werk.  Ze 
kwam met haar bende hierheen uit het land van Cadzand in de hoop hier beter te kunnen 
bedelen.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1729 17013, 48 

… Jean Pierre (of is Pierre zijn familienaam ?), z.v. Jean Pierre, 27 jaar, ° te “Saint Denis”, in de 
zomer in Frankrijk bij de boeren werkend en ’s winters smokkelend.  Hij begaf zich met zijn 
vrouw en de zus van zijn vrouw naar Gent om er zich te laten monsteren voor een nieuw 
legerregiment.  Aangezien dit niet gelukt was wilden ze uit Gent terugkeren naar Frankrijk (via 
Duinkerke), maar onderweg werden ze in Oedelem gearresteerd.  Hij was nog nooit 
gedetineerd. 

1730 17013, 178 

… Jenno, d.v. Pisca, in de 40 jaar oud, ° te “Coesvelt in Munsterlant” (Coesfeld in Duitsland, 
nabij Münster, niet ver van de Nederlandse grens), zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers in de 
polders werkend voor de boeren.  Haar man werkt ’s winters als dorser voor de boeren.  Recent 
kwam ze met een vrouw (… Celie) uit Antwerpen, op weg zijnde naar het land van Cadzand, 
maar werd hier aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze was hier in het verleden al eens gevangen gezet 
en verbannen. 

1734 17017, 122 

… Joanna, haar familienaam niet kennend, 13 jaar, ° te Dendermonde, bedelend, hierheen 
gekomen met haar ouders (Goorissen Pieter en Beernaerts Mayken), en met hen gevangen 
genomen te Sint-Laureins.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1730 17013, 181v 

… Joanne Therese, d.v. Ghilleque, 25 jaar, ° te Duinkerke, huisvrouw van Movel Glaude.  Ze 
was op bedevaart van Dendermonde naar het Heilig-Bloed te Brugge en O.L.V. van Assebroek 
(“het ghonne haere suster belooft hadde te doene, ende midts haer overlyden seght het selve 
voor haere suster te hebben aenghenomen”), maar te Oedelem werd ze met nog 4 andere 
personen aangehouden.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Drie maanden geleden zat ze hier 
al eens vast met haar zuster … Marie Francoise, en werd toen verbannen.  [Eind 1732 zat ze 
vast, en gaf zich toen uit voor Dorpe Joanne Therese, d.v. Francois, 25 jaar, ° te Oudenaarde, 
huisvrouw van Morel Glaude …; zie f° 125v] 

1733 17016, 145 

… Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 18 jaar, ° te Dendermonde, in de zomer wat werkend en in 
de winter bedelend met zijn vader en zijn moeder … Anne Catharine.  Op Kerstdag 1723 zat hij 
hier ook al eens vast.  Zie f° 50.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … 
Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 22v 

… Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 18 jaar, ° te Dendermonde.  Hij bedelt met zijn vader, 
moeder, broers en zus.  Hij zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 22v.  Eversen Joannes (f° 50), 
Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh (f° 50v), … 
Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten 
(f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 50 

… Joosie d.v. … Baguette, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Salé’ (waarschijnlijk een plaatsje in 
Frankrijk).  Ze was met haar man en met … Belle Rose en haar man uit Oudenaarde op weg 
naar Frankrijk via Duinkerke om werk te zoeken, maar ze werd met … Belle Rose 
aangehouden te Wijnendale (hun mannen konden vluchten).  Ze werd voordien gegeseld en 
gebrandmerkt te ‘Compeigne’ (Compiègne) wegens smokkelen. 

1729 17013, 110 



 

… Josephe Franchoyse, d.v. Franchoys Ghaspar, haar leeftijd niet kennend, ° in het Hollands 
leger zonder precies te weten op welke plaats, bedelend, weduwe van … Joannes Peuter (of is 
Peuter een familienaam en geen tweede voornaam ?).  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Hendricx Jan (f° 118), … Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), Tillemon Bernardus (f° 
118v) en … Josephe Franchoyse (f° 118v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 118v 

… La Fleurdonde, z.v. Adriaen, 28 à 29 jaar, ° te Bergen (Mons) in Henegouwen, werkend in de 
“houllie mynen”.  Hij was met zijn vrouw … Marie Claire uit Duinkerke op weg om in het leger te 
gaan, maar onderweg werden ze te Kortemark aangehouden met nog een man en een vrouw.  
Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(vagebonden), maar ontkent dit.  Enkele jaren geleden werd hij gebrandmerkt te ‘Dourslan’. 

1731 17015, 92 

… Landuyte, d.v. Guilliaeme, haar leeftijd niet kennend, ° te Douai (Frankrijk), huisvrouw van 
Meyter Cis, zonder vaste verblijfplaats, ’s winters spinnend en ’s zomers werkend bij de 
landslieden.  Ze kwam laatst van Rijssel met nog twee vrouwen en drie mannen, en werd te 
Moerkerke aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart nog nooit in een gevangenis gezeten te hebben. 

1733 17017, 44v 

… Larine, d.v. Francis, haar leeftijd niet kennend, ° in Brabant “tot Has op de Maes” (?), vrouw 
van Pieterssen Salemon, bedelend.  Ze werd met enkele anderen aangehouden.  Ze was nog 
niet gedetineerd.  Christiaen Thomas (f° 57), Pieterssen Salemon (f° 57), … Larine (f° 57) en 
Distrelle Seritane (f° 57v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaers’ 
(vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 57 

… Laurine, d.v. … Jacob Laurine (of is Laurine een familienaam ?), 40 jaar, ° te Hamburg, 
huisvrouw van … Pieter.  Ze was uit het ambacht van Cassel (waar ze gewerkt had) op weg 
naar Holland, maar werd onderweg aangehouden te Nieuwpoort.  Ze werd aangehouden met 
een andere vrouw die ze in Nieuwpoort ontmoette.  Ze was voordien gedetineerd te ‘Praegh’ 
(Praag in Tchechië ?). 

1729 17013, 114v 

… Leutity, de naam van zijn vader niet kennen, ° te Maastricht, 21 jaar, oogstarbeider, 
bedelend als hij geen werk heeft, gehuwd met … Nonnet.  Afgelopen winter verbleef hij in de 
omgeving van Atrecht.  Met enkele andere arrestanten was hij recent via Doornik en Duinkerke 
hierheen getrokken om werk te zoeken, maar ze werden aangehouden in de omgeving van 
Diksmuide.  Hij was nog nooit gedetineerd.  … Tornisy (f° 47), … Leutity (f° 47), Bagagie 
Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 47v) en … Mary Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 47 

… Madelene, geen ‘toenaem’ hebbend, haar vader noch haar moeder gekend hebbend, 20 
jaar, ° te ‘Dermonde’ (Dendermonde), bedelend, ongehuwd.  Ze werd te Lembeke 
aangehouden met twee anderen, o.a. … Josyne.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1727 17011, 169v 

… Madosse (voor- of familienaam ?), d.v. Gostenea, haar leeftijd niet kennend, ° in het leger, 
zonder vaste verblijfplaats, te lande bedelend.  Ze kwam laatst uit Artois met twee andere 
vrouwen en haar dochtertje, om naar Gent en van daar naar Brabant te trekken, maar werd hier 
aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze voegt hier aan toe dat ze weliswaar het kind van een soldaat 
is.  Ze zegt al verschillende malen in de gevangenis gezeten te hebben in Artesië (Artois) en 
Atrecht (Arras). 

1734 17017, 80 

… Madosse.  Enkele dagen nadat ze uit het Brugse Vrije werd gezet, werd ze er alweer 
opgepakt (zie f° 80). 

1734 17017, 81 

… Magdalene, de naam van haar vader niet kennend, ° te ‘Dermonde’ (Dendermonde), 20 jaar, 
’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  In mei laatstleden (1727) zat ze hier ook al eens 
vast en werd toen verbannen.  Sedert haar verbanning hing ze rond in het land van Waas en 
Aalst, en nu was ze op weg naar Ieper maar werd onderweg opgepakt met Roose Belle. 

1728 17012, 142v 

… Majance, de naam van haar vader niet kennend, in de 20 jaar, ° in het leger, vrouw van 
Clement Bonaventeur, bedelend.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Clement Bonaventura (f° 
160), … Geestman (f° 160), … Majance (f° 160v) en … Drachine (f° 160v) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 160v 

… Marie Ange (of is Ange haar familienaam ?), d.v. Pieter, 45 jaar, ° te Amiens, vrouw van 
Draeck Jean Baptiste, met haar man hierheen gekomen “om cruyden te soucken”.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.   Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 
64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary Franchoyse (f° 64v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 64 

… Marie Anna, geen familienaam hebbend, d.v. Hendrick Janssen (Janssen is dus geen 
familienaam maar een patroniem !), 20 jaar, ° te “Yter in Holland” (?), afgelopen zomer gewerkt 
hebbend in de polders te Watervliet, jongedochter.  Ze werd met haar zus aangehouden te 
Maldegem.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1727 17012, 17 

… Marie Anne, d.v. Beernaert, 16 jaar, met haar moeder Catharine (allicht is dit Machielsens 
Anne Catherine, zie verder) en twee andere vrouwen uit Artois (Artesië) via Mesen afgekomen 
om werk te zoeken in het land van Cadzand.  Ze werd opgepakt met Baltens Sara, Machielsens 
Anne Catherine en … Constantia, en alle vier worden ze ervan verdacht te behoren tot de 

1738 17019, 180v 



 

bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkennen ze dit … 

… Marie Bertine (of is Bertine haar familienaam ?), haar leeftijd niet kennend, ° te Maastricht, 
weduwe van … Jan Baptiste (twee voornamen ?).  Ze woonde en werkte steeds te Maastricht.  
Onlangs besloot ze naar Frankrijk te gaan om er te werken, en onderweg zijnde met haar 
dochter en schoonzoon werd ze aangehouden te Kaprijke.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1730 17015, 1 

… Marie Catharine, huisvrouw van … Constant Valentyn, de naam van haar vader noch haar 
leeftijd kennend, geboren in het leger, ’s zomers werkend in de polders.  Zij en haar man 
worden ervan verdacht tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners) te behoren, 
al ontkennen ze dit … 

1738 17019, 177v 

… Marie Claire, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Arosi (misschien 
Arosio in Italië), spinster.  Ze is laatst afgekomen uit Peronne met haar broer, Therese Floru 
(d.i. … Therese Florisse, zie verder) en met haar man, op zoek naar werk.  Ze wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 
dat. 

1738 17019, 182 

... Marie Francoise (geen familienaam), d.v. Francois, huisvrouw van Cattin Francois, ° te 
Bevere (waarschijnlijk Bevere bij Oudenaarde), ‘s zomers werkend bij de boeren en ‘s winters 
bedelend.  Ze kwam onlangs uit de omgeving van Doornik met haar zus … Ze wordt verdacht 
te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), wat zij beaamt!  Ze zat 
nog niet in een gevangenis.  Dorpe Joanne Therese (zie verder) is waarschijnlijk haar zus. 

1732 17016, 125v 

… Marie Jenne, dochter van Francis, de familienaam van haar vader niet kennend, ° te 
Wingene, sedert 9 jaar wonend in de faubourg Labaere bij Lille (Rijsel), huisvrouw van Isaac 
Jan Louis met wie ze sedert 9 jaar gehuwd is. 

1765 17027, 124 

… Marie Joanne, d.v. Jacobs Isacq (is Jacobs zijn familienaam of zijn tweede voornaam ?), 24 
jaar, ° te Koolskamp, zonder vaste verblijfplaats.  Sedert haar man André Anthone (is André zijn 
familienaam of zijn tweede voornaam ?) naar het leger trok heeft ze her en der gebedeld.  laatst 
kwam ze uit Antwerpen hierheen, vergezeld van een vrouw die … Affricaene heet, met de 
bedoeling naar Douai te gaan om haar man daar op te wachten.  Maar ze werd onderweg 
aangehouden rond Diksmuide.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  De ondervrager denkt dat ze hier reeds eerder 
gedetineerd was onder de naam Beyaerts Joanne (zie f° 80), maar dat ontkent ze. 

1734 17017, 149 

… Marie Marguerite Elisabeth (geen familienaam ?), haar vader niet gekend hebbend, 
huisvrouw van Draegh Jean Baptiste (zie verder), 22 jaar, ° te Liège (Luik) onder de militairen 
(“natif de Liège parmy les militaires”), gewoond hebbend te Liège, recent uit Liège vertrokken 
om te gaan werken in het land van Cadzand 

1740 17020, 126 

… Marie Mieke (waarschijnlijk geen familienaam ?), d.v. Abraham, huisvrouw van Abraham 
Bastiaen, haar leeftijd niet kennend, ° te Leerdam, zonder vaste verblijfplaats.  Haar man werkt 
bij de boeren.  Onlangs kwam ze uit Holland, op weg zijnde naar Brugge “omme ter causen sy 
ende haere kinderen seer onpasselyck hebben gheweest het H. Graf te vieren”.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze 
was in het verleden reeds gedetineerd en veroordeeld te Luik wegens banbreuk. 

1734 17017, 114 

… Marie Therese, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Duinkerke, 
huisvrouw van Janssens Francis (zie verder), zonder vaste verblijfplaats, afgelopen zomer 
(1733) gewerkt hebbend te Beveren.  Ze werd te Beveren aangehouden met haar man en nog 
twee vrouwen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze zat hier afgelopen winter al eens in de gevangenis.  Vroeger 
belandde ze ook te ‘Charloo’ (?) in de gevangenis. 

1733 17017, 30v 

… Mary Elisabeth, d.v. Lodewyck, haar leeftijd niet kennend, ° te Mechelen.  Sedert ze hier 
recent vrijgelaten werd verbleef ze in Duinkerke en Rijssel …  Zie f° 112.  Everssen Ergelintje 
(f° 155), Eversen Filite (f° 155), Andernack Mary (f° 155v), … Mary Elisabeth (f° 155v) en … 
Hedde (f° 156) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 155v 

… Mary Elisabeth, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in de omgeving van 
Mechelen, vrouw van … Lodewyck, bedelend.  Afgelopen zomer (1725) verbleef ze in Brabant 
in de omgeving van Antwerpen.  Ze werd aangehouden met enkele andere vrouwen die ze niet 
echt kent.  Zie f° 155v.  Andernack Mary (f° 112), … Ergelintje (f° 112), … Mary Elisabeth (f° 
112), Eversen Myten (f° 112v) en Eversen Filite (f° 112v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 112 

… Mary Joseph, “sonder toenaem” (geen familienaam), ° te Amiens, 23 jaar, bedelend.  
Onderweg ontmoette ze de mede-arrestanten.  Ze zat hier recent ook al eens in de cel.  Zie f° 
36.  … Tornisy (f° 47), … Leutity (f° 47), Bagagie Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 47v) en … 
Mary Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 48 

… Mary Josephe (geen familienaam), de naam van haar vader niet kennend, ° te Amiens, 24 
jaar, bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze in de omgeving van Orleans.  Ze werd 
aangehouden met enkele anderen die ze onderweg ontmoette.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Zie f° 48.  Wollaert Robert (f° 35v), Philippesens Meysken (f° 35v), Philippesens Alentine (f° 36) 
en … Mary Josephe (f° 36) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 36 

… Mary Josyne, “sonder van ander naem te weten”, d.v. Jan Dieryck, 24 jaar, ° te Venlo, vrouw 1724 17009, 64v 



 

van Ferlin Pieter.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 
64), Dragh Jean Philippe (f° 64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary 
Franchoyse (f° 64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

… Mary Magdaleene, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Koblenz 
(Duitsland), soms werkend en soms bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze met haar man en 
kinderen in de omgeving van Maastricht en Doornik.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Moré 
Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 
126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis 
Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 126 

… Mary Therese, d.v. Herman, 16 jaar, ° te Hoorn, spinnend en bedelend.  Haar vader vertrok 
op Pasen 1724 met een schip uit Hoorn.  Cornelis Ciboria (f° 109), … Anne Willemeyne (f° 
109), Janssen Elisabeth (f° 109), Delmon Mary Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en 
… Mary Therese (f° 109) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 109 

… Mellesine, d.v. Jacobus, 30 jaar, ° te ‘Grael’ (?), vrouw van … Sas met wie ze ongeveer een 
maand geleden huwde.  Afgelopen winter verbleef ze in de omgeving van Duinkerke, Sint-
Winnoksbergen en het Waalse land.  Ze was met enkele anderen op weg naar het land van 
Cadzand, maar ze werden onderweg gearresteerd in de buurt van Aardenburg.  Eén à twee 
jaar geleden was ze gedetineerd te ‘Coblenx’ (mogelijks Koblenz in Duitsland) waar ze 
gegeseld en gebrandmerkt werd. 

1727 17011, 123 

… Mellesine, de naam van haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° te Amsterdam, ’s zomers 
werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer verbleef ze in de omgeving van Amsterdam 
en Rotterdam.  Ze werd aangehouden met haar zus Pieterssen Severine en twee anderen die 
ze onderweg ontmoetten.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Staut Myten (f° 115), … Mellesine (f° 
115), Pieterssen Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 115v) en Janssen Truy (f° 115v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1726 17010, 115 

… Monplaisir, d.v. Carolus, in de 40 jaar oud, ° te Duinkerke, huisvrouw van … Stoffanus 
Jooris.  Ze trok met haar man uit Duinkerke naar O.L.V. van Halle (“als haeren man hadde 
belooft”), maar onderweg werden ze aangehouden met nog drie anderen.  Ze wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit.  Vijf jaar geleden zat ze gevangenis te ‘Munster’ waar ze voordien ook al 4-maal 
belandde. 

1733 17016, 144v 

… Nenneken, “sonder ander naem te hebben”, de naam van haar vader noch haar leeftijd 
kennend, ° te Aalst, bedelend met haar man … Bartholomeus en met haar zus … Ordonnance.  
Een maand geleden zat ze hier ook al eens in de cel.  Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 
19), … Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele 
Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 19 

… Nenneken, “sonder ander naem te hebben”, haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° te 
Aalst, vrouw van … Bartholomeus.  Sedert haar laatste detentie verbleef ze op de “acht 
parochies” (deel van de kasselrij Veurne) met Verlatie Anne en Seys Mary.  Moré Jaecque (f° 
126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys 
Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) 
werden behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 127 

… Nonnet, de naam van haar vader noch haar geboorteplaats kennend, 23 jaar, vrouw van … 
Leutity, ’s winters spinnend en ’s zomers werkend met haar man, of bij gebrek aan werk 
bedelend.  Afgelopen winter verbleven ze in Frankrijk, en recent kwamen ze hierheen via 
Doornik en Duinkerke …  Ze was nog nooit gedetineerd.  Verderop wordt ze ook vermeld als … 
Antonette …  … Tornisy (f° 47), … Leutity (f° 47), Bagagie Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 47v) 
en … Mary Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 47v 

… Ordonnance, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in het Hollands leger in 
de omgeving van Dendermonde, bedelend met haar zus … Nenneken.  Ze zat hier een maand 
geleden ook al eens in de cel.  Sedertdien hing ze rond in Poperinge en Wervik, waarna ze ging 
zoeken naar haar schoonbroer … Berthel …  Zie f° 118.  Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 
19), … Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele 
Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 19v 

… Ordonnance, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in het Hollands leger in 
de omgeving van Dendermonde, soms werkend en soms bedelend.  Ze zat hier recent ook al 
eens vast.  Zie f° 19v.   Hendricx Jan (f° 118), … Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), 
Tillemon Bernardus (f° 118v) en … Josephe Franchoyse (f° 118v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 118 

… Petjen (geen familienaam ?), d.v. Jooris, huisvrouw van Janssens Jan (zie verder), haar 
leeftijd niet kennend, ° te Weespen (waarschijnlijk Weesp bij Amsterdam), zonder vaste 
verblijfplaats, onlangs met haar man en twee kinderen afgekomen uit het land van Aalst om 
werk te zoeken in het land van Cadzand. 

1737 17019, 140 

… Petjen Elisabeth (geen familienaam ?), d.v. Jooris, in de 50 jaar oud, huisvrouw van 1738 17019, 181v 



 

Janssens Jan.  Afgelopen zomer (1737) was ze hier al eens gedetineerd samen met haar man 
[zie f° 140].  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners) … 

… Petjen, d.v. Hendrycksen, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Weespen’ (waarschijnlijk Weesp bij 
Amsterdam), zonder vaste verblijfplaats, ’s winters spinnend en ’s zomers werkend bij de 
landslieden in het land van Cadzand.  Ze werd met haar man aangehouden.  Ze wordt verdacht 
te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  9 à 10 jaar 
geleden zat ze al eens in de gevangenis te ‘Dousborgh’ (waarschijnlijk Duisburg in Duitsland, 
dichtbij de Nederlandse grens). 

1734 17017, 107v 

… Petjen, d.v. Jorissens Petjen (is Jorissens zijn familienaam of tweede voornaam ?), 
huisvrouw van Janssens Aelsem, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Weespen’.  Enkele maanden 
voordien, in de zomer van 1734 was ze hier ook al met haar man gedetineerd en verbannen.  
Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 
dit.   

1734 17017, 151 

… Phelipe Janssens (geen familienaam ?), z.v. Phlip Scaeren (is Scaeren zijn familienaam ?), 
in de 50 jaar, ° te ‘Ghelder’ (wellicht Den Gelder), zich steeds bezig gehouden hebbend met het 
binnenbrengen (smokkelen) van tabak in Frankrijk.  Hij trok met zijn vrouw Heindryckx 
Aldegonde Barbel uit Duinkerke naar Cadzand om er te snijden (als oogstarbeiders), maar 
langs het strand gaand werden ze te Oostende aangehouden.  Negen jaar geleden werd hij in 
Frankrijk opgesloten en gebrandmerkt voor smokkelen. 

1731 17015, 120v 

… Philippe Baptiste (misschien is Baptiste geen tweede voornaam, maar een familienaam of 
een patroniem), z.v. Joannes Baptiste, 15 jaar, ° te Brussel, zoon van een militair.  Afgelopen 
winter verbleef hij met Wollaert Joannes en diens zoon in de omgeving van Cassel.  Hij zat hier 
afgelopen winter al eens in de cel.  Zie f° 96.  Wollaert Jan (f° 58), Janssens Christoffel (f° 58), 
Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander 
Linde Anne Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 58v 

… Philippe Baptiste, z.v. Joannes, 15 jaar, ° te Brussel, soms werkend en soms ook bedelend.  
Hij was hier recent al eens gedetineerd.  Zie f° 58v.  Vander Linde Anne Mary (f° 96), Janssen 
Christoffel (f° 96) en … Philippe Baptiste (f° 96) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

1724 17009, 96 

… Pieternelle (geen familienaam ?), de naam van haar vader niet kennend, huisvrouw van 
Schytgat Hanske, ° in Brabant, 23 jaar, zonder vaste verblijfplaats, allerlei boerenwerk doende 

1737 17019, 140v 

… Pieternelle Janno (Janno is waarschijnlijk een tweede voornaam), d.v. Hendrick, 20 jaar, ° te 
“Dorst in Munsterland” (waarschijnlijk Dorsten in Duitsland, dichtbij de Nederlandse grens), 
huisvrouw van Hiricsen Hendrick, te lande wiedend of bedelend.  Ze was met haar zwagerin 
onderweg uit de meierij (van ’s-Hertogenbosch) naar de kanten van Duinkerke, maar werd 
onderweg aangehouden te Sint-Laureins.  Er werden tegelijk nog enkele anderen die ze niet 
kent aangehouden.  Ze werd in het verleden gegeseld en gebrandmerkt te ‘Mensel’. 

1729 17013, 101 

… Pieternelle, “sonder ander toenaem te hebben”, d.v. Lorieu, haar leeftijd niet kennend, ° te 
Leuven, bij gebrek aan werk bedelend.  Een maand geleden zat ze hier ook al eens in de cel.  
Zie f° 51. Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 19v), Ardennes 
Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele Maerten (f° 20) en De Saeghere 
Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ 
(vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 20 

… Pieternelle, “sonder ander toenaem te hebben”, d.v. Lorieu, haar leeftijd niet kennend.  Ze 
bedelt met haar zoon De Saegere Judocus, met haar dochter Ardennes Janneken en met haar 
schoonzoon Van Dommele Maerten.  Ze zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 20.  Eversen 
Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh 
(f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van 
Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 51 

… Pieternelle, “sonder ander toenaem te hebben”, de naam van haar vader niet kennend, ° te 
Antwerpen, 20 jaar, bedelend met haar 2 kinderen.  Haar man is recent overleden.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … Joannes Baptiste (f° 
22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

1724 17009, 23 

… Pisca (ook Piesca) Moena (of is Moena een familienaam ?), d.v. Pisca, 24 jaar, haar 
geboorteplaats niet kennend, weduwe van … Joannes, laatst gewoond hebbend te Duinkerke 
(waar haar man 2 à 3 maanden geleden overleed).  Ze was op weg naar de kasselrij 
Oudenaarde om er voor deze winter werk te zoeken, maar werd onderweg aangehouden.  Ze 
wordt ervan verdacht tot de bende van de zogenaamde ‘Egyptenaren’ te behoren, al ontkent ze 
dat.  Ze werd aangehouden met een andere vrouw (… Gerina), waarvan ze zegt dat het haar 
schoonzus is.  Ze zat al eens in de cel te Marseille. 

1731 17015, 162 

… Prynneken Gheldersen (geen familienaam ?), d.v. Gheldersen, 18 à 19 jaar, ° te 
‘Schevelynghe’ (wellicht Scheveningen), ’s zomers arbeidster en ’s winters spinster.  Ze was 
met Regina en Adrianeken vanuit Sluis op weg naar Duinkerke.  Onderweg ontmoetten ze nog 

1731 17015, 95v 



 

een vrouw.  Samen werden ze aangehouden te Heist.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot 
de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Drie à vier jaar 
geleden werd ze gebrandmerkt te Meppen in Oost-Friesland wegens banbreuk. 

… Regina Josephsen (geen familienaam ?), d.v. Joseph, haar leeftijd niet kennend, weduwe 
van … Jonas, ° te ‘Hoorne’ of ‘Hoornen’ (wellicht Den Hoorn), ’s zomers arbeidster bij de 
landslieden en ’s winters medicijnen verkopend.  Ze was uit Sluis onderweg naar Duinkerke 
met een andere vrouw (Pierynneken).  Onderweg kwamen ze te Heist nog een vrouw tegen 
(Antonette).  Er was ook Adrianeken bij die de dochter is van een van deze vrouwen.  Ze 
werden aangehouden te Heist.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1731 17015, 95 

… Ringhelken Marie (twee voornamen ?), d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Cassel, ’s 
winters bedelend en ’s zomers werkend.  Ze was op weg naar Frankrijk om er werk te zoeken 
met Marie Bertine (die ze “ma tante” noemt), de dochter van “ma tante” en nog twee andere 
vrouwen, maar in Kaprijke werden ze aangehouden.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

1730 17015, 1v 

… Roberdine, d.v. Lahaey, 70 jaar, ° te ‘Rockvien’ (?), bedelend, aangehouden in de omgeving 
van Kortemark.  Ze zat nog niet in een gevangenis.  (enkele maanden later zit ze opneiuw vast, 
en geeft zich uit voor “Marie Geerit”, … Zie f° 53). 

1730 17015, 12v 

… Rosalia, de naam van haar vader niet kennend, 24 jaar, geboren in het leger, huisvrouw van 
… Pieter Daniel (of is Daniel zijn familienaam ?).  Ze kwam met haar man van de kanten van 
Oudenaarde, en werd onderweg bedelend aangehouden te Klerken.  12 jaar geleden was ze 
gedetineerd te Peronne n.a.v. overspel.   Naderhand verklaart ze dat haar man Janssens Pieter 
heet. 

1729 17013, 63v 

… Rossolie (voor- of familienaam ?), d.v. Pieter, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Geesberghe’ 
(wellicht Geraardsbergen), huisvrouw van Spieghelaere Joannes, zonder vaste verblijfplaats, 
soms werkend en soms bedelend.  Ze kwam laatst uit het land van Kortrijk, op weg zijnde naar 
Duinkerke, maar werd aangehouden met nog twee andere vrouwen en twee kinderen.  Ze 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  
Ze was voordien al gedetineerd en veroordeeld te Amiens. 

1734 17017, 90 

… Roye, de naam van haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° te Douai, ’s zomers werkend 
in de polders en ’s winters bedelend.  Afgelopen winter (1726-27) verbleef ze in de omgeving 
van Cassel en Duinkerke.  Ze werd op weg naar het land van Cadzand maar werd met enkele 
anderen aangehouden te Sint-Margriete.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

1727 17011, 123 

… Rusticus, “niet wetende synen toenaem” (zijn familienaam niet kennend), z.v. Rogier 
Maesen, 14 jaar, ° te Oudeman (dit kan te Oudeman in Zeeuws-Vlaanderen of in Oost-
Vlaanderen zijn), werkend bij de boeren, laatst gewerk hebbend te Steenvoorde.  Uit 
Steenvoorde trok hij recent met Laureyns en nog twee vrouwen naar het land van Cadzand om 
er te werken, maar onderweg werden ze langs de zee aangehouden in de omgeving van 
Nieuwpoort.  Hij zegt te behoren tot “de bende van de sooghenaemde Egyptenaeren” 
(zigeuners)!  Hij zat nog niet in een gevangenis. 

1732 17016, 64 

… Sanderyne, d.v. Pieter Carolus (geen familienaam ?), haar leeftijd niet kennend, ° te 
Steenvoorde, huisvrouw van … Pieter Joannes (geen familienaam ?), zonder vaste 
verblijfplaats, te lande bedelend 

1734 17017, 90 

… Sandryne.  Enkele weken nadat ze het Brugse Vrije werd uitgezet, werd ze hier opnieuw 
opgepakt (zie f° 90). 

1734 17017, 92v 

… Sobrie (geen familienaam ?), de naam van haar vader niet kennend, 23 jaar, huisvrouw van 
Willemssens Cornelis, ° te Leuven, zonder vaste verblijfplaats.  Ze zegt dat haar man gewerkt 
heeft in de polders. 

1737 17019, 143 

… St. Trin (ook … St. Train), d.v. Roelandt, 22 jaar, ° te Westkapelle, huisvrouw van Phlips 
Joseph (is Phlips inderdaad zijn familienaam, of een tweede voornaam of zo ?).  Zij en haar 
man waren ziek van koortsen, en kwamen uit Cassel naar Lichtervelde waar een bekwame 
genezer van koortsen zou wonen.  haar man smokkelt tabak, katoen, enz. over de grens in 
Frankrijk.  Ze zat al in Amiens in de cel. 

1728 17013, 26v 

… Stoffanus Jooris (is Jooris zijn familienaam ?), z.v. Jooris Tjonck (is Tjonck de familienaam 
?), ° in het leger, 50 jaar.  Hij was met zijn vrouw en twee kinderen uit Duinkerke op bedevaart 
naar Halle (“soo als hy ghedeurende zyn laste sieckte hadde belooft”), maar te Oedelem 
werden zij aangehouden met nog drie andere personen.  Hij wordt ervan verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Hij zat nog 
niet in een gevangenis. 

1733 17016, 143v 

… Stoffelynken, d.v. Crissan, ° te Bremen, weduwe van … Jan, soms arbeidster bij de boeren 
en soms bedelend.  Ze kwam met … Geesken van de kanten van Hamburg, en was op weg 
naar het land van Cadzand om er te werken.  Onderweg ontmoetten ze te Watervliet nog een 
vrouw, met wie ze gerarresteerd werd.  Ze werd in het verleden gebrandmerkt te Meppen. 

1731 17015, 111v 

… Taille Thomas (geen familienaam ?), d.v. … Thomas Hendrick (geen familienaam ?), 25 jaar, 
huisvrouw van … Adam Geeren (ook … Adam Geeraert), ° te Brussel, met haar man werkend 
in de “houllie mynen” in de omgeving van ‘Gocelé’.  Ze was met haar man uit Arras op weg 
naar Bergen op Zoom om er dienst te aanvaarden, maar ondeweg werden ze te Kortemark 

1731 17015, 92v 



 

aangehouden met nog twee andere personen.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in 
een gevangenis. 

… Therese Florisse (geen familienaam ?), de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, 
huisvrouw van Travers Nicolas, ° te Amsterdam, zonder vaste verblijfplaats, spinster en ’s 
zomers werkend bij de boeren in de polders.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende 
van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat. 

1738 17019, 182 

… Therese Joanne, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in Holland, zonder 
vaste verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend voor de kost.  Ze verbleef laatst een tijdje 
in Watervliet. 

1752 17024, 116v 

… Therese, d.v. Philips, haar leeftijd niet kennend, ° te Steenvoorde, zonder vaste 
verblijfplaats, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze kwam hierheen, op weg zijnde 
naar Bergen (Mons), maar werd hier gearresteerd met haar zus en met nog een vrouw met 
twee kinderen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart al 6 of 7-maal gevangen gezeten te hebben te 
Cassel. 

1734 17017, 90v 

… Therese.  Enkele weken nadat ze het Brugse Vrije werd uitgezet, werd ze hier opnieuw 
opgepakt (zie f° 90v). 

1734 17017, 92v 

… Thresia, d.v. Cornelis, ° te Hamburg, bij de landslieden werkend of bij gebrek aan werk 
bedelend.  Ze kwam met haar moeder en … Stoffelynken van haar kanten hierheen om werk te 
zoeken.  Te Waterland ontmoetten ze … Wypke.  Ze werden allen aangehouden.  Ze zat niet 
eerder in een gevangenis. 

1731 17015, 112 

… Tornisy, z.v. Tornisie, “sonder van anderen naem te weten” (geen familienaam), 26 jaar, ° in 
het leger in de omgeving van Bergen (Mons) in Henegouwen, boerenwerk doend of bij gebrek 
aan werk bedelend.  Afgelopen winter verbleef hij in de omgeving van Atrecht.  Hij kwam nu via 
Duinkerke hierheen om werk te zoeken, maar werd aangehouden rond Diksmuide met enkele 
anderen, o.a. met zijn vrouw Bagagie Catharine.  … Tornisy (f° 47), … Leutity (f° 47), Bagagie 
Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 47v) en … Mary Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

1725 17010, 47 

… Vandriana, haar vader niet gekend hebbend, haar leeftijd niet kennend, ° te Antwerpen, 
huisvrouw van Ghofdonck Frederyck.  Ze was met haar man uit Frankrijk op weg naar 
Dendermonde om werk te zoeken, maar ze werden onderweg opgepakt met nog drie anderen.  
Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(vagebonden), maar ontkent dit.  Ze belandde eerder al in Marseille in de gevangenis wegens 
het smokkelen van katoen.  Ook in een andere Franse stad belandde ze in de gevangenis 
wegens banbreuk. 

1733 17016, 144 

… Wypken, d.v. … Wypke Janssen (geen familienaam ?), ° te Kalverdijk, huisvrouw van … 
Joannes (soldaat liggend in het garnizoen te ‘Swol’), genoodzaakt tot bedelen met haar twee 
kinderen.  Ze trok van ‘Swol’ (waarschijnlijk Zwolle) naar Frankrijk waar haar zuster woont.  
Onderweg trof ze te Watervliet Stoffelinken en Thresa aan, met wie ze gearresteerd werd.  Ze 
zat voordien al 3-maal in de gevangenis te ‘Praeg’ (zou dit in Tsjechië zijn ?).   

1731 17015, 111 

 
 
 
 



 

 

 
2.  De verdachten, volgens hun geboorteplaats 
 

 
Indeling: 
 

België West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Provincie Antwerpen 
Vlaams-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest 
Limburg 
Wallonië 

Nederland  
Frankrijk  
Duitsland  
Luxemburg  
Italië  
Spanje  
Verenigd Koninkrijk  
Oostenrijk  
Denemarken  
Noorwegen  
Turkije  

 
 

België: West-Vlaanderen 
 
Aarsele 17038, 106v 1791 Goethals Pieter, z.v. Jan, 35 à 37 jaar, geboren te Aarsele, wonend te 

Beernem, zwingelaar 
Aarsele 17037, 16v 1788 Vermeulen Bernardus, bijgenaamd ‘Deblock’, z.v; Joseph, 24j, geboren te 

Aarsele, wonend te Wontergem, kleermaker, wever en boerewerkman 
Aartrijke 17022, 90 1746 Boffels Pieter, z.v. Jan, geboren en wonend te Aartrijke, 23 jaar, 

bezemmaker 
Aartrijke 17033, 8 1781 Boffels Pieternelle, 33j, geboren en wonend te Aartrijke, huisvrouw van 

De Ceur Lodewijk (hij is sedert 6 jaar gekollokeerd in het Correctiehuis te 
Gent) 

Aartrijke Aanwinsten 
635, 44v 

1790 Bruynooghe Pieter, z.v. Jacques, 21 jaar, geboren en wonend te Aartrijke, 
schoenlapper 

Aartrijke 17024, 88v 1752 De Clerck Anna, d.v. Jan, 32 jaar, geboren en wonend te Aartrijke, 
spinster, huisvrouw van Stubbe Bonaventura 

Aartrijke 17022, 87 1745 De Clerck Lenaert, z.v. Maryn, ° te Aartrijke, 42 jaar, arbeider, wonend te 
Leffinge 

Aartrijke  17015, 7 1730 Inghelbrecht (ook Engelbrecht) Jan, z.v. Carel, 50 jaar, ° te Aartrijke, 
wonend te Zedelgem, arbeider, gehuwd met Verplancle Anna (zie verder). 

Aartrijke Aanwinsten 
635, 62 

1790 Ketels Philippe, z.v. Joannes, 50 jaar, ° te Aartrijke, wonend te Zerkegem, 
molenaar 

Aartrijke 17033, 6v 1781 Plancke Anna, d.v. Jacques, 30j, geboren te Aartrijke, wonend te Aartrijke 
bij haar ouders, jongedochter, spinster 

Aartrijke 17039, 187v 1795 Reynaert Carolus, z.v. Felix en Simoens Isabella, 18j, geboren te 
Aartrijke, wonend bij zijn broer Philippe Reynaert (glazenmaker) te 
Eernegem, glazenmaker 

Aartrijke 17021, 59 1741 Vande Pitte Maryn, z.v. Lieven, 21 à 22 jaar, ° te Aartrijke, nu zonder 
vaste verblijfplaats, bedelend sedert hij niet meer in dienst is 

Aartrijke 17021, 163v 1743 Vande Putte Maryn, z.v. Lieven, ° te Aartrijke, zijn leeftijd niet kennend, 
arbeider, wonend te Koekelare bij Tuyte Gillis 

Aartrijke 17020, 128v 1740 Vande Putte Maryn, z.v. Lieven, 17 à 18 jaar, ° te Aartrijke, wonend te 
Aartrijke in het huisje van Hollevoet Pieter, bezemmaker 

Aartrijke 17009, 13 1724 Vereecke Adriaeneken, d.v. Jan, 54 jaar, ° te Aartrijke, weduwe van Joly 
Joos (die hoofdman te Bekegem was), daarvoor weduwe van De Roo 
Louys, landbouwster te Bekegem 



 

Adinkerke 17037, 71, 
vervolg 76v 

1788 Desmaziere Ludovicus, z.v. Carolus, 24j, geboren te Adinkerke, wonend 
te Gistel, dienstknecht 

Adinkerke 17035, 167 1785 Meyns Pieter, z.v. Ambrosius, 50j, geboren te Adinkerke, wonend nabij de 
stad Brugge, herbergier 

Alveringem 17029, 23v 1770 De Langhe Lenaert, z.v. Jan, 57 jaar, ° te Alveringem (Veurne-ambacht), 
sedert 21 jaar wonend te Brugge, wagenmaker en paarden- en 
koeienmeester 

Alveringem 17027, 188v 1766 De Langhe Leonardus, z.v. Jan, 52 jaar, ° te Alveringem (Veurne-
ambacht), sedert 14 jaar wonend te Brugge (Sint-Anna), wagenmaker 

Alveringem 17033, 172v 1782 Morael Ludovicus, z.v. Christiaen, 26j, geboren te Alveringem, wonend te 
Bredene (Sas-Slijkens), beenhouwer 

Alveringem 17038, 10v 1791 Swaene Marie Rosa, d.v. Adriaen, 18j, geboren te Alveringem, sedert een 
jaar ronddolend 

Alveringem 17009, 173 1725 Vervight Anne Cornelie, d.v. Jan Franchoys, 21 jaar, ° te Alveringem, 
inwonende dienstmeid bij De Scheppere Maerten te Pollinkhove 

Ardooie 17033, 91v 1781 Allevoet Bernardus, z.v. Joannes, 34j, geboren te Ardooie, wonend te 
Beveren, boerewerkman 

Ardooie 17020, 23 1737 Ampe Joorine, eerst weduwe van Dhont Andries, laatst weduwe van 
Huvaere Adriaen, 72 jaar, ° te Ardooie, momenteel zonder vaste 
verblijfplaats, slapend in de een of andere schuur, meestal bedelend in de 
omgeving van Poperinge 

Ardooie 17039, 84v 1793 Brulée Lodewijk, z.v. Pieter, 48j, geboren en wonend te Ardooie, 
zwingelaar 

Ardooie 17039, 30 1792 Brulée Pieter, z.v. Joseph, 58j, geboren en wonend te Ardooie, koopman 
Ardooie 17039, 60v 1793 Corteville Joannes, z.v. Germanus, 52 à 53 jaar, geboren en wonend te 

Ardooie, boerewerkman en boswachter 
Ardooie 17026, 91 1760 De Gheldere Joannes, z.v. Marin, 21 à 22 jaar, ° te Ardooie, wonend te 

Ardooie, zwingelaar 
Ardooie 17010, 144 1726 De Groote Joanne Therese, d.v. Joos, 18 jaar, ° te Ardooie, her en der 

verblijvend, ’s zomers werkend in de polders en ’s winters bedelend 
Ardooie 17033, 160 1782 De Jonghe Isabelle Clara, d.v. Joannes, 21j, geboren te Ardooie, wonend 

te Zedelgem, dienstmeid 
Ardooie 17021, 25v 1741 De Meulenaere Joseph, z.v. Joannes, 46 jaar, ° te Ardooie, laatst wonend 

te Koolskamp, werkend in het hout en ook delvend en spittend voor de 
kost.  Hij heeft een vrouw en acht kinderen. 

Ardooie Aanwinsten 
635, 97v 

1790 De Snouck Pieter, z.v. Pieter, 44 jaar, geboren en wonend te Ardooie, 
wever 

Ardooie 17039, 25, 
vervolg 39 

1792 Gruyaert Joannes, z.v. Pieter, 33j, geboren en wonend te Ardooie, 
gehuwd maar nu gescheiden, boerewerkman 

Ardooie 17032, 8v 1779 Houthooft (ook Houttenhooft) Joannes, z.v. Carel, 41 jaar, geboren te 
Ardooie, wonend te Zedelgem, boerewerkman 

Ardooie 17031, 102v 1778 Lioen Pieter, z.v. Jacob, 12 jaar oud sedert mei laatstleden, geboren te 
Ardooie, wonend te Koolskamp bij zijn vader en stiefmoeder, koewachter.  
Hij heeft geen vaste woonst en bedelt voor de kost. 

Ardooie 17020, 127v 1740 Lyoen Pieter Joseph, z.v. Joannes, 16 jaar, ° te Ardooie, wonend te 
Ardooie bij zijn moeder (die weduwe is), voordien een tijdje als dienstbode 
ingewoond hebbend bij Ghynebeire Joannes te Houtave 

Ardooie 17028, 151v 1769 Maddens Martinus, z.v. Maerten, 21 jaar, ° te Ardooie, ‘s winters 
inwonend bij zijn zwager Alleman Joseph te Ardooie en ’s zomers als 
paardenknecht inwonend bij Schoonbaert Pieter. 

Ardooie 17029, 161v 1772 Maddens Martinus, z.v. Maerten, 25 jaar, ° te Ardooie, sedert zijn laatste 
veroordeling als knecht inwonend bij Vande Pitte Joseph (landsman) te 
Pittem.  De laatste weken verbleef hij ook bij zijn zwager Alleman Joseph 
te Ardooie. 

Ardooie 17029, 121v 1772 Maddens Martinus, z.v. Maerten, 25 jaar, ° te Ardooie.  Sedert zijn laatste 
veroordeling woonde hij te Ardooie bij zijn zwager Alleeman Joseph. 

Ardooie 17030, 86v 1774 Maddens Martinus, z.v. Maerten, 25 jaar, geboren te Ardooie, sedert kort 
wonend te Pittem, nu en dan werkend bij de landslieden 

Ardooie 17039, 34v 1792 Mattens Rosa, d.v. Martinus, 54j, huisvrouw van Brulée Pieter, geboren 
en wonend te Ardooie 

Ardooie 17026, 173 1763 Moyaert Joannes, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Ardooie, zonder vaste 
verblijfplaats, bedelaar 

Ardooie 17027, 65v 1764 Moyaert Joannes, z.v. Joannes, 22 jaar, ° te Ardooie, wonend bij zijn zus 
(huisvrouw van Mattens Pieter) te Ardooie, kutser 

Ardooie 17013, 135 1729 Roelens Joannes, z.v. Joos, 32 à 33 jaar, ° te Ardooie, wonend te Gits 
met zijn familie, wever 



 

Ardooie 17026, 76v 1760 Rommelaere Martinus, z.v. Jacobus, 22 à 23 jaar, ° te Ardooie, wonend te 
Koolskamp bij zijn ouders, werkend bij boeren 

Ardooie 17021, 131 1742 Salenbier Veronica, d.v. Pieter, ° te Ardooie, 18 jaar, dienstmeid ten huize 
van Fleurkin Jacobus te Ardooie 

Ardooie 17036, 123v 1787 Schotte Joseph, .v. Pieter, 30j, geboren te Ardooie, wonend te Bellem, 
knecht 

Ardooie 17030, 94v 1774 Van Canneyt Joannes, z.v. Maerten, 33 jaar, geboren en wonend te 
Ardooie, schoenmaker 

Ardooie 17037, 160v 1789 Van Canneyt Joannes, z.v. Maerten, 49j, geboren en wonend te Ardooie, 
schoenmaker 

Ardooie 17032, 169 1780 Van Elslande Pieter, z.v. Pieter, 40 jaar, geboren te Ardooie, wonend te 
Beveren, koopman in beesten 

Ardooie 17034, 62v 1783 Vanden Berghe Josephus, z.v. Pieter, 27j, geboren te Ardooie, wonend te 
Ardooie bij zijn vader, paardensmid 

Ardooie 17026, 25v 1758 Werrebrouck Joannes, z.v. Laurentius, niet wetend hoe oud hij is, ° te 
Ardooie, wonend te Ardooie 

Avekapelle 17011, 29v 1726 Vander Cruysse Isabelle, d.v. Pieter, 24 jaar, ° te Avekapelle in Veurne-
ambacht, huisvrouw van Calmyn Joannes (werkman te Leffinge) 

Avelgem 17020, 33v 1738 De Baveye Maerten, z.v. Maerten, 24 jaar, ° te Avelgem, wonend bij zijn 
vader te Avelgem van waar hij vertrokken is om als arbeider mee te 
helpen bij het delven van de Gentse Vaart 

Avelgem 17039, 71v 1793 Verriest Joseph, z.v. Gillis, 37j, geboren en wonend te Avelgem, gehuwd 
met De Baere Pieternelle, wever 

Beernem 17040, 16v 1795 De Cock Jeanne-Marie, vrouw van Vanden Bon Joannes, d.v. 
Lauwereyns, ruim 30j, geboren en wonend te Beernem, herbergierster en 
landbouwwerkster 

Beernem 17040, 25, 
vervolg 27 

1795 De Cock Laureyns, z.v. Pieter, 62j, geboren en wonend te Beernem, 
gehuwd, landbouwer 

Beernem 17028, 150v 1769 De Ryckere Joannes, 22 à 23 jaar, ° te Beernem, als hofknecht inwonend 
bij Bultinck Pieter te Oedelem. 

Beernem Aanwinsten 
635, 57v 

1790 De Smidt Pieter, z.v. Caerel, 68 jaar, ° te Beernem, weduwnaar, wonend 
te Brugge 

Beernem 17029, 81 1771 De Smidt Pieter, z.v. Carel, 36 jaar, ° te Beernem, wonend te Jabbeke, 
landbouwer 

Beernem 17037, 161v, 
vervolg 166v 

1789 De Smidt Pieter, z.v. Carel, 61j, geboren te Beernem, wonend te Brugge, 
weduwnaar van Bulcke Marie, winkelier in de Smedenstraat 

Beernem 17028, 72v 1768 Mortier Joannes, z.v. Jacobus, 27 jaar, ° te Beernem, laatst als dagloner 
ingewoond hebbend op de hoeve van De Bruyne Pieter (landsman te 
Knesselare in de wijk ‘Bunstelaere’). 

Beernem 17030, 83 1774 Nooteboom Joanne, d.v. Pieter, 30 jaar, geboren te Beernem, wonend te 
Oostkamp, huisvrouw van Lodewyck Monbailliu (bezemmaker). 

Beernem 17015, 15 1730 Van Hoorneweder Jacob, z.v. Nicodemus, 19 à 20 jaar, ° te Beernem, als 
dienstknecht te Beernem inwonend ten huize van De Smet Joos. 

Beernem 17015, 17 1730 Van Hoorneweder Willemyne, d.v. Nicodemus, 21 jaar, ° te Beernem, als 
dienstmeid te Beernem inwonend bij Bariseele Francois (koster te 
Beernem).  Ze blijkt enkele mensen vergiftigd en vermoord te hebben met 
arsenicum (‘rattecruyt’).  In de loop van het onderzoek pleegt ze 
zelfmoord met ditzelfde goedje. 

Beernem 17039, 164v 1794 Vande Weghe Jacobus, z.v. Abraham, 25j, geboren en wonend te 
Beernem, landwerker en olieslager 

Beernem 17040, 21 1795 Vanden Bon Francois, z.v. Amandus, 46j, geboren en wonend te 
Beernem, herbergier 

Beernem 17030, 90 1774 Zutterman Carel, z.v. Joseph, 27 à 28 jaar, geboren te Beernem, “syne 
costen koopende ten huyse van Jan Verhercke op het canton de 
Moerbrugge”, werkend bij de boeren 

Beerst 17030, 107v 1774 Claeys Maerten, z.v. Maerten, 57 jaar, geboren en wonend te Beerst, 
dagloner 

Beerst 17028, 89v 1768 De Bouver Joannes, z.v. Joannes, 14 à 15 jaar, ° te Beerst, zonder vaste 
verblijfplaats, vader en moeder spoorloos 

Beerst 17031, 160 1779 Emerycke Cecilia, d.v. Francis, 17 jaar, geboren te Beerst, wonend te 
Beerst ten huize van Philippus Doré “aldaer door de dischmeesters als 
dienstmaerte besteedt synde” 

Beerst 17031, 167 1779 Emerycke Isabelle, d.v. Francis, 26 jaar, geboren en wonend te Beerst, 
gehuwd met Verhaeghe Joannes (zie hierboven), spinster.  De hierboven 
vermelde Cecilia Emerycke is haar zus. 

Beerst 17028, 7v 1766 Everaert Michiel Benedictus, z.v. Pieter, 20 jaar, ° te Beerst, sedert kort 



 

als hofknecht inwonend bij Verly Joannes (landsman te Vladslo) 
Beerst 17028, 37 1767 Everaert Michiel Benedictus, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Beerst, laatst 

ingewoond hebbend bij een landbouwer te “Vielle Eglise” (bij de stad 
Calais) 

Beerst 17030, 149v 1774 Van Stichele Isabelle, d.v. Sebastiaen, geboren te Beerst, huisvrouw van 
Francois Met de Penninghen, 33 jaar.  Zij en haar man zijn disgenoten te 
Beerst. 

Bekegem 17030, 118v 1774 Vermoortel Pieter, z.v. Marcellus, 22 jaar (verjaard op 8 mei), geboren te 
Bekegem, ongehuwd, laatst gewoond hebbend te Mariakerke en Leffinge 

Beselare 17020, 125 1740 Dhonts (ook Dhons) Cobi, z.v. Cobi, 24 jaar, ° te Beselare, nu zonder 
vaste verblijfplaats, werkend maar ook bedelend 

Beveren 17036, 188 1787 Callens Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 27j, geboren te Beveren, wonend 
te Lichtervelde, boerewerkman 

Beveren 17036, 29v 1786 D’Hulstere Joannes, z.v. Joannes, 39j, geboren te Beveren, wonend te 
Roeselare, wever 

Beveren 17033, 105 1781 De Keirsgieter Isabelle, d.v. Jacobus, 38j, geboren en wonend te 
Beveren, huisvrouw van Anne Emanuel, spinster 

Beveren 17026, 148 1762 Hoste Placidus, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Beveren, wonend te Beveren, 
herbergier en ‘cantinier’. 

Beveren 17037, 134 1788 Van Geluwe Germanus, z.v. Francois, 48j, geboren en wonend te 
Beveren, heeft kinderen, vleeshouwer 

Beveren 17037, 106v 1788 Van Moerkerke Isabelle, d.v. Jacobus, 28j, geboren en wonend te 
Beveren, spinster 

Beveren 17037, 109 1788 Van Moerkerke Rosa, d.v. Jacobus, 24j, geboren en wonend te Beveren, 
spinster 

Beveren 17038, 61 1791 Van Neste Ambrosius, z.v. Pieter, 25j, geboren en wonend te Beveren, 
gehuwd zonder kinderen, wever 

Beveren 17019, 56 1736 Van Thournout Marcus, z.v. Boudewyn, 66 jaar, ° te Beveren, wonend te 
Ardooie, brandewijnstoker 

Beveren-
Roeselare 

17021, 43v 1741 Gaeremyn Marinus, bijgenaamd ‘Lacroix’, z.v. Crispyn, 65 à 66 jaar, ° te 
Beveren bij Roeselare, wonend te Brugge, “garde van stads wyn 
comptoir”. 

Beveren-
Roeselare 

17015, 43v 1730 Ghysens Joannes, z.v. Joos, in de 30 jaar oud, ° te Beveren 
(waarschijnlijk Beveren-Roeselare), wonend te Roeselare, soms te lande 
bedelend 

Blankenberge 17021, 60 1742 Boone Eduwaert, z.v. Jaspard, 44 à 45 jaar, ° te Blankenberge, wonend 
te Blankenberge, o.a. werkend op het strand voor de kost 

Blankenberge 17023, 176v 1750 Dassonneville Lenaert, z.v. Adriaen, 29 jaar, ° te Blankenberge, wonend 
te Oostkerke, metselaar 

Blankenberge 17020, 47 1739 Knudde Jacob, z.v. Joannes, 36 jaar, ° te Blankenberge, wonend te 
Wenduine, arbeider 

Blankenberge 17021, 70v 1742 Malfeyt Cornelis, z.v. Joannes, 48 jaar, wonend te Blankenberge, arbeider 
Blankenberge 17038, 44 1791 Moens Pieter, z.v. Nicolaes, 25j, jongman, geboren en wonend te 

Blankenberge, visser 
Blankenberge 17025, 32 1753 Stoop Anna, d.v. Pieter, huisvrouw van Verheke Carel, 36 à 37 jaar, ° te 

Blankenberge, wonend te Blankenberge 
Blankenberge 17025, 118v 1756 Strobbe Marie, d.v. Bertolomeus (visser), 17 jaar, ° te Blankenberge, 

wonend te Blankenberge 
Blankenberge 17025, 32v 1753 Willems Marie, d.v. Fortunatus, 21 jaar, ° te Blankenberge, wonend te 

Blankenberge, breister 
Boezinge 17017, 71 1733 Pieters Marie Therese, huisvrouw van Willems Dieryck, 40 jaar, ° te 

Boezinge, wonend te Lampernisse (Veurne-ambacht).  Ze was hier al 
eens gedetineerd en verbannen in 1722. 

Booitshoeke 17031, 15v 1777 Roye Pieter, z.v. Constantinus, 22 jaar, geboren te ‘Boushoucke’ 
(Booitshoeke) in Veurne-ambacht, laatst gewoond hebbend bij de herberg 
De Snaeskerckebrugge te Snaaskerke, maaier en werkman “in het 
schorre”. 

Bovekerke 17033, 73 1781 Adam Carel, z.v. Carel, 28j, geboren te Bovekerke, zonder vaste woonst, 
zich ophoudend te Bovekerke, boerewerkman 

Bovekerke 17036, 44v 1786 Adam Carel, z.v. Carel, 33j, geboren en wonend te Bovekerke 
Bovekerke Aanwinsten 

635, 162v 
1791 Adam Jacobus, z.v. Joseph, 29 jaar, ° te Bovekerke, officier van Vladslo-

ambacht, wonend te Vladslo 
Bovekerke 17031, 172 1779 Adam Joannes, stiefzoon van Pieter Vyncke, 22 jaar, geboren te 

Bovekerke, wonend te Koekelare ten huize van Pieter Jonckheere als 
paardenknecht 

Bovekerke 17013, 128 1729 De Riet Cornelis, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Bovekerke, wonend te 



 

Bovekerke bij zijn vader 
Bovekerke 17037, 84, 

vervolg 86 
1788 De Vreker Ambrosius, z.v. Julianus, 40j, geboren en wonend te 

Bovekerke, kleermaker 
Bovekerke 17035, 77 1785 Van Tyghem Marie, d.v. Jacobus, weduwe van Braeckeveld Gillis, 

geboren te Bovekerke, wonend te Koekelare, spinster 
Bredene 17030, 39 1773 Corte Cecilia, d.v. Lucas, 30 jaar, geboren en wonend te Bredene, 

huisvrouw van Augustinus Boens, werkend bij de landslieden 
Bredene 17019, 60v 1736 Maertens Jacob, z.v. Guilliame, 47 à 48 jaar, ° te Bredene, wonend te 

Klemskerke, ongeveer 12 gemeten land gebruikend die hij pacht van de 
procureur De Wintere.  Verder vangt hij vis en ‘gernaerts’ (garnalen). 

Bredene 17029, 108v 1772 Marote Joannes, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Bredene, wonend te Bredene, 
metsersknecht 

Bredene 17039, 134 1794 Marote Joannes, z.v. Pieter, geboren te Bredene, wonend te Dudzele, 
kortzitter 

Bredene 17020, 40 1739 Vande Woestyne Anselmus, z.v. Adriaen, 40 jaar, ° te Bredene, werkman 
te Wenduine nabij de duinen 

Bredene 17022, 131v 1746 Vande Woestyne Anselmus, z.v. Guilliaeme, ° te Bredene, 48 jaar, 
werkend bij de boeren en op het strand aan de rijshoofden, wonend te 
Wenduine 

Bredene 17019, 59v 1736 Verbienst Joannes, z.v. Adriaen, 46 à 47 jaar, geboren en wonend te 
Bredene.  Hij bewoont zijn eigen huis dat hij drie jaar geleden oprichtte op 
een stukje cijnsland van de Blankenbergse Watering. 

Bredene 17024, 118 1752 Versyck Cornelis, z.v. Nicodemus, 37 jaar, geboren en wonend te 
Bredene, arbeider 

Bredene 17030, 33 1773 Versyck Henderyck, z.v. Cornelis, 23 jaar, geboren te Bredene, gehuwd 
met Pieternelle Gelthof, zonder vaste woonst, bedelend te Bredene, 
Klemskerke en omgeving “als synde gestropveert” aan zijn rechter hand. 

Bredene 17023, 168 1750 Versyck Pieternelle, d.v. Nicodemus, huisvrouw van De Rudder Joos, 50 
jaar, ° te Bredene, wonend te Lissewege, werkend bij de boeren 

Bredene 17026, 6 1757 Vlietinck Cornelis, z.v. Thomaes, 24 à 25 jaar, ° te Bredene, laatst als 
schapersknecht ingewoond hebbend op de hoeve van De Vieu Jacob te 
Zandvoorde. 

Bredene 17022, 91 1746 Voghelaers Isabelle, d.v. Andries, ° te Bredene, wonend te Blankenberge, 
17 jaar 

Brugge 17035, 110 1785 Absolon Adriaen, z.v. Guilliaeme, 73j, geboren te Brugge (Sint-Anna), 
wonend te Brugge (Sint-Gillis), smid 

Brugge 17032, 155v 1780 Ampe Joannes Carel, z.v. Carel, 66 jaar, geboren en wonend te Brugge 
(Sint-Anna), voorheen blauwverver, nu bobijner, gehuwd, heeft twee 
dochters van 22 en 28 jaar. 

Brugge 17024, 132 1752 Bart Jacobus, z.v. Reubert, 45 jaar, ° te Brugge, zonder vaste 
verblijfplaats, slachter 

Brugge 17012, 39 1727 Basquin Sibille, d.v. Hendrick, 40 jaar, ° te Brugge (Sint-Gillis), huisvrouw 
van Simon Jacob (delver) 

Brugge 17022, 110 1746 Beckers Jacobus, z.v. Lenaert, ° te Brugge, wonend te Brugge bij zijn 
vader, 29 jaar 

Brugge 17020, 129v 1740 Block Jan, z.v. Jan, 58 jaar, geboren en wonend te Brugge, arbeider 
Brugge  17009, 73 1724 Borgers Louys, z.v. Louys, 29 jaar, ° te Brugge, ’s zomers delvend en ’s 

winters saaiwever 
Brugge 17029, 29 1770 Burbundo Pieter, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge, ‘s 

zomers werkend bij boeren en sedert 3 à 4 jaar soms kolen brandend met 
toestemming van de eigenaars 

Brugge 17022, 40 1744 Busleyder Andries, z.v. Ignace, ° te Brugge, wonend te Brugge nabij het 
vrouwengasthuis, 34 jaar, kleermaker 

Brugge 17030, 63 1773 Callewaert Beernaert, z.v. Francois, 23 jaar, geboren te Brugge, 
soevereinsgast van het Brugse Vrije. 

Brugge 17010, 87v 1725 Cardon Anthone, z.v. Marcus, 30 jaar, ° te Brugge, kleermaker.  Twaalf 
jaar geleden huwde hij met Cornelissen Elisabeth (° te Antwerpen).  Ze 
woonden achtereenvolgens op verschillende plaatsen: Brugge, 
Middelburg in Zeeland, Snellegem, … 

Brugge 17012, 125v 1728 Casseau Pieter, z.v. Pieter, ° te Brugge, 21 jaar, lijnwaadwever, tot voor 
kort wonend te Sint-Winnoksbergen.  Hij bedelde recent te Bourbourg, 
Duinkerke en Sint-Omaars “ter oorsaecke hy een quaet been hebbende 
niet wercken en conde”. 

Brugge 17029, 73 1771 Cattrye Livinus, z.v. Francois, 38 jaar, ° te Brugge (Sint-Jacobs).  Hij is 
soevereinsgast van het Brugse Vrije en in die functie had hij post gevat 
aan de Rapenbrug te Maldegem waar hij besmet hoornvee moest 



 

tegenhouden. 
Brugge 17009, 138 1724 Coopman Jan, z.v. Christoffel, 53 jaar, ° te Brugge.  Hij arriveerde recent 

in Middelburg na een tocht naar de Oost-Indiën. 
Brugge 17020, 35 1738 Cousin Pieter, de naam van zijn vader niet kennend, 44 à 45 jaar, 

geboren en wonend te Brugge, in de winter dorser bij de landslieden en ’s 
zomers hovenierend 

Brugge 17035, 85v 1785 Croes Amandus, z.v. Cornelis, 14j, geboren te Brugge, wonend te Sint-
Laureins, koewachter 

Brugge 17015, 145 1731 Daneels Cornelis, z.v. Pieter, 19 jaar, ° te Brugge, wever, sedert een jaar 
wonend te Brugge in de abdij van de Duinen 

Brugge 17021, 49v 1741 De Bel Guillielmus, z.v. Jacob, 18 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge, 
katoenspinner 

Brugge 17026, 74 1761 De Bel Pieter, z.v. Jacob, 34 à 35 jaar, ° te Brugge, sedert ongeveer 16 
jaar wonend te Blankenberge met zijn vrouw en 3 kinderen.  Hij is 
garnaalkruier, vogelvanger en visverkoper. 

Brugge 17031, 111v 1778 De Beths Marie, d.v. Joseph, 59 jaar, geboren te Brugge (Sint-Anna), 
wonend te Brugge, kantwerkster « ende alhier ten lande gaende quaet 
lynwaet coopen » 

Brugge 17017, 169 1735 De Bets Jacob, z.v. Pieter, ° te Brugge (Sint-Gillis), 26 jaar, wonend te 
Knokke, arbeider 

Brugge 17012, 41v 1727 De Busere (ook De Buysere) Philippus Jacobus, z.v. Jan, 20 jaar, ° te 
Brugge, wever van blauw linnen 

Brugge 17012, 155 1728 De Busere Philippus Jacobus, z.v. Jan, ° te Brugge, 20 jaar, wever.  Hij 
kan niet meer weven sedert hij een oogkwaal opliep; sedertdien bedelt hij. 

Brugge 17016, 79 1732 De Buyssere Philippe, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Brugge (Sint-Jacobs), wever, 
sedert 5 à 6 weken bedelend 

Brugge 17030, 77 1773 De Clerck Joannes, bijgenaamd Jan Van Dooren, geboren te Brugge 
(Sint-Jacobs), z.v. Jan, 15 jaar. 

Brugge 17022, 75v 1745 De Graeve Pieter, z.v. Pieter, geboren en wonend te Brugge, 37 jaar, 
eertijds wever 

Brugge 17019, 135 1737 De Grave Pieter, z.v. Pieter, 29 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-
Anna), wever 

Brugge 17019, 135 1737 De Keysere Pieter, z.v. Francois, 36 à 37 jaar, geboren en wonend te 
Brugge, mestraper 

Brugge 17030, 146v 1774 De Maire Guilliaeme, z.v. Jan, 55 jaar, geboren te Brugge (Sint-Gillis), 
wonend te Brugge (Sint-Gillis) in de Clarastraat, schoenmaker. 

Brugge 17011, 64 1726 De Nolf Jan, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Brugge, fusteinwever 
Brugge 17020, 20 1738 De Puydt Benedictus, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna).  Na zijn 

dienst (in het leger) van de Keizer ging hij in Gent wonen waar hij werkte 
met arbeiders en kolendragers. 

Brugge 17027, 183v 1766 De Rache Jan Baptiste, z.v. Pieter, 49 jaar, ° te Brugge (O.L.V.), sedert 
10 jaar zonder vaste verblijfplaats, bedelaar 

Brugge 17013, 17v 1728 De Rouck Catharine, d.v. Jacob, 34 jaar, ° te Brugge, huisvrouw van 
Stobbelaere Jaspar, wonend te Brugge « achter de Discalsen ».  Ze 
huwde met Stobbelaere aan de leeftijd van 15 jaar.  Ze tekent met “Catho 
Derureck”. 

Brugge 17020, 5 1738 De Smidt (ook De Smedt) Jaecques, z.v. Jaecques, 35 à 36 jaar, geboren 
en wonend te Brugge (Sint-Anna), spinner 

Brugge 17033, 109, 
vervolg 68 

1781 De Vos Angelus, z.v. Francois, 19j, geboren te Brugge, wonend te Brugge 
(Sint-Salvatorparochie), schilder en kleermaker 

Brugge 17027, 188 1766 De Vosch Anthone, z.v. Adam, 70 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge 
(Sint-Salvator), bedelaar.  Zegt niet meer in staat te zijn tot werken. 

Brugge 17022, 88 1745 De Vriendt Jan, z.v. Jan, geboren en wonend te Brugge, 26 jaar, knecht 
ten huize van sieur Van Severen 

Brugge 17013, 9 1728 De Wispelaere Bernardus, z.v. Pieter, 35 jaar, ° te Brugge, wonend te 
Lichtervelde sedert 14 jaar, schoenmaker 

Brugge 17029, 46 1771 De Zuttere Marianne, d.v. Jacob, 46 jaar, ° te Brugge, wonend te 
Dudzele, huisvrouw van Bonte Emanuel (gewezen brandewijnstoker en 
herbergier) 

Brugge 17032, 164 1780 Deckers Anna Theresia, d.v. Clement, 40 jaar, geboren en wonend te 
Brugge (Sint-Salvator), weduwe van Joseph De Jaeghere 

Brugge 17023, 145 1750 Denys Cornelis, z.v. Cornelis, 45 jaar, geboren en wonend te Brugge, 
metserdiender 

Brugge 17020, 102 1740 Deras Jan, z.v. Pieter, gehuwd met Vander Straeten Catharine, 22 à 23 
jaar, ° te Brugge, nu sedert twee jaar te Brugge in het Ravestraatje bij 
Mas Jan (zie verder), katoenspinner 



 

Brugge 17024, 4v 1751 Doelders Jacobus, z.v. Boudewyn, 18 jaar, ° te Brugge, wonend te 
Brugge, werkend bij de boeren 

Brugge 17040, 85v 1795 Framout (ook Vramout) Jacobus, z.v. Michiel, 25j, geboren en wonend te 
Brugge, verkoper van oude kleren.  Dudo Pieter is zijn schoonvader. 

Brugge 17023, 145 1750 Gaerlaer (ook Gierlanghe) Joren (Jooris), z.v. Jan, 24 jaar, geboren en 
wonend te Brugge 

Brugge 17023, 165v 1750 Geerlaeghen (ook Geirsland) Jooren, z.v. Jan, 25 jaar, geboren en 
wonend te Brugge, geen ambacht kennend 

Brugge 17032, 154 1780 Geerssens Joannes, z.v. Jacob, 70 jaar, geboren en wonend te Brugge 
(Sint-Salvator), nu spinner, vroeger boerewerkman, “genietende uyt den 
gemeenen armen tot dry permissie schellynghen ter weke, wanof hy 
eenen moet betaelen voor syne huysheure”, in derde huwelijk met Judoca 
Vande Voorde bij wie hij drie kinderen heeft 

Brugge 17017, 145v 1734 Ghauloos Matthias, z.v. Jan, 60 jaar, ° te Brugge (Sint-Gillis), wonend te 
Sint-Pieterskapelle te huize van De Bruyn Joannes waar hij zich al 13 jaar 
bezighoudt met schoenen lappen. 

Brugge 17027, 156 1766 Goegebeur Joannes, z.v. Joannes, 29 jaar, ° te Brugge (Sint-Salvator), 
sedert 2 jaar wonend te Zarren, kleermaker 

Brugge 17034, 132 1784 Herreweghe Jan, z.v. Jan, 52 jaar, geboren te Brugge (Sint-Gillis), 
wonend te Damme, landbouwer. 

Brugge 17029, 92 1772 Janssens Joannes, z.v. Jan, 45 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), wonend te 
Dudzele, gareelmaker 

Brugge 17031, 143 1779 Kleyn Joannes Antonius, z.v. Joannes, 21 jaar, geboren te Brugge (Sint-
Anna), wonend te Bredene (Sas Slijkens) ten huize van sasmeester Snick 
als knecht 

Brugge 17035, 79 1785 La Rock Michiel, z.v. Cornelis, 51j, geboren te Brugge, wonend te Gistel, 
schouwveger 

Brugge 17025, 61v 1754 Labby (ook Laby) Carel, z.v. Carel, in de 30 jaar oud, ° te Brugge, 
wonend te Vladslo waar hij de metselaars dient 

Brugge 17010, 34 1725 Lagage Pieter, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), werkend voor 
de boeren.  Hij heeft een vrouw en 4 kinderen. 

Brugge 17034, 122v 1784 Lersberge Bartholomeus, z.v. Bartholomeus, 63 jaar, geboren te Brugge, 
wonend te Blankenberge, metselaarsdiender. 

Brugge 17026, 89 1760 Lesberghe Bertholomeus, z.v. Bertholomeus, 26 à 27 jaar, ° te Brugge, 
wonend te Blankenberge, soms werkend op het strand en soms bij 
metselaars 

Brugge 17020, 158 1740 Lessy Pieter, z.v. Adriaen, 34 jaar, ° te Brugge (O.L.V.), wonend te 
Dudzele, arbeider 

Brugge 17015, 142 1731 Libaert Jan, z.v. Jacob, 16 jaar, ° te Brugge, mandenmaker.  Hij zat hier al 
meermaals vast … 

Brugge 17026, 89v 1760 Loys Carolus, z.v. Carolus, 20 jaar, ° te Brugge, wonend bij zijn ouders te 
Brugge 

Brugge 17016, 71 1732 Luyde (ook Luyte) Judocus, ° te Brugge, z.v. Cornelis, 30 jaar, 
schaapherder te Eernegem op de hoeve van Catrisse Adriaen.  Hij 
ondertekent met “Judocus Valentinus Lueds”. 

Brugge 17021, 51v 1741 Mackfeirlinck Guillielmus, z.v. Judocus, 25 jaar, geboren en wonend te 
Brugge, spinner 

Brugge 17023, 37 1749 Maertens Marie Anne, d.v. Jan, 44 jaar, ° te Brugge, huisvrouw van 
Govaerts Jean (zie verder), zonder vaste verblijfplaats, ronddolend 

Brugge 17022, 123v 1746 Maertens Marie Anne, d.v. Jan, 46 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), wonend 
te Duinkerke 

Brugge 17016, 156 1733 Maertens Niclaeys (ook Maertens Niclaeys Francis), bijgenaamd 
‘Jesuken’, z.v. Joseph, 27 jaar, ° te Brugge, werkend bij de landslieden in 
het land van Cadzand.  Hij kwam hierheen om te bedelen “ter causen hy 
gheincommodeert synde aen syne ooghen niet meer wercken en can”.  
Te Beerst werd hij aangehouden met zijn vrouw en nog twee anderen.  Hij 
zat hier al 2-maal in de gevangenis, en een jaar geleden belandde hij ook 
te Gent in de gevangenis.  Zijn vader overleed in het Sint-Janshuis te 
Brugge.  In 1730 brak hij uit en vluchtte weg uit de gevangenis te Ieper … 

Brugge 17012, 82v 1728 Maertens Niclais, z.v. Joseph, 23 jaar, ° te Brugge, tot voor 3 jaar 
kleermaker.  Drie jaar geleden liep hij een kwaal aan zijn ogen op, waarna 
hij ging werken in het land van Cadzand.  Afgelopen zomer werkte hij aan 
de vaart van Oostende, en daarna trok hij naar Kortrijk waar hij bedelde. 

Brugge 17016, 13v 1732 Maertens Nicolaeys, z.v. Joseph, 22 jaar, ° te Brugge, werkend bij de 
landslieden.  Recent bedelde hij in Brabant.  Recent kwam hij uit Sluis en 
werd te Oostkerke aangehouden met enkele zogenaamde Egyptenaren.  



 

Drie jaar geleden belandde hij al eens in Utrecht in de gevangenis 
wegens bedelen. 

Brugge 17016, 106 1732 Michiels Bruno, z.v. Jan, 24 jaar, geboren en wonend te Brugge, meester-
handschoenmaker 

Brugge 17022, 3 1743 Michiels Pieter, z.v. Jan, ° te Brugge, 35 jaar, soevereinsgast van het 
Brugse Vrije aangesteld om de zeekust te bewaken 

Brugge 17030, 85 1774 Mostaert Pieter, z.v. Cornelis, 30 jaar, geboren te Brugge (Sint-Salvator), 
wonend te Brugge (Sint-Jacob), bedelaar 

Brugge 17034, 20 1783 Naessens Joseph, z.v. Pieter, 43j, geboren te Roeselare, wonend te 
Brugge, voerman (is voordien militair geweest) 

Brugge 17040, 100 1795 Neirinck Francisca, huisvrouw van Van Caneyt Pieter (schoenlapper), 46j, 
geboren te Brugge, wonend te Ardooie, spinster. 

Brugge 17033, 93v 1781 Neutens (ook Nuytens) Lenaert, z.v. Pieter, 57j, geboren te Brugge (OLV-
parochie), disgenoot te Brugge (aan de Sint-Salvatorparochie) 

Brugge 17016, 174 1733 Nicasius Anthone, z.v. Gabriel, 20 jaar, ° te Brugge (Sint-Anna), sedert 5 
jaar werkzaam als koewachter 

Brugge 17028, 71 1768 Pinto Andries, z.v. Francois, 24 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge (Sint-
Salvator), soms werkend bij metselaars en ’s winters kolen brandend in 
de bossen 

Brugge 17029, 29v 1770 Pinto Andries, z.v. Francois, 26 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-
Salvator), ‘s zomers werkend bij metselaars en ‘s winters kolen brandend 
in de bossen 

Brugge 17026, 1 1757 Queekers Hendryck, 27 jaar, ° te Brugge, wonend te Brugge, saaiwerker 
en fruitwerker 

Brugge 17011, 64 1726 Raeckelboom Jan, z.v. Mattheus, 20 jaar, ° te Brugge, hij kan o.a. wat 
weven 

Brugge 17017, 19 1733 Roose Belle (is Roose haar familienaam of haar tweede voornaam ?), d.v. 
Carel, 20 jaar, ° te Brugge (Sint-Salvator), zonder vaste verblijfplaats, 
soms bedelend, uit Duinkerke gekomen en op weg naar Brugge “om haer 
tot deughen te stellen” werd ze onderweg aangehouden.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dit.  Ze verbleef voordien al 2 of 3-maal in de gevangenis te 
Brugge, en werd al enkele malen verbannen. 

Brugge 17013, 110v 1729 Roose Belle (of is Roose haar tweede voornaam ?), d.v. Carel, ° te 
Brugge, 21 jaar, huisvrouw van … Pieter Jacobus (of is Jacobus zijn 
familienaam ?).  Ze kwam met haar man uit Duinkerke hierheen om hier 
te komen wonen.  Onderweg ontmoetten ze … Josie.  Ze werd met .. 
Josie aangehouden te Wijnendale (hun mannen konen vluchten).  Twee 
maand geleden werd ze verbannen te Ieper.  Ze zat in deze gevangenis 
(te Brugge) al 2 of 3-maal vast. 

Brugge 17012, 142 1728 Roose Belle, d.v. Carel, 19 jaar, ° te Brugge (Sint-Salvator), spinster, tot 
vier maanden geleden bij haar moeder wonend te Brugge.  Haar moeder 
overleed vier maanden geleden en ze is nu genoodzaakt af en toe te 
bedelen.  Ze werd aangehouden te Vladslo met … Magdalene die ze vlak 
voor haar arrestatie ontmoette.  Ruim een jaar geleden was ze hier al 
eens gedetineerd met haar moeder. 

Brugge 17012, 14 1727 Rubert Carel, z.v. Vincent, 31 jaar, ° te Brugge, vrij voerman te Brugge 
Brugge 17025, 134v 1756 Samson Sacharias, z.v. Anthone, 38 à 39 jaar, ° te Brugge, wonend te 

Brugge in de Oude Gentweg, werkend in de stad en te lande 
Brugge 17017, 96v 1734 Streulens Heindryck, z.v. Joannes Baptiste, 42 à 43 jaar, ° te Brugge, 

slotenmaker, wonend te Lichtervelde 
Brugge 17015, 59 1730 Teete Jacobus Augustinus, z.v. Augustyn, 28 jaar, ° te Brugge, 

schoenmaker.  Hij zat hier al eens in de gevangenis … 
Brugge 17015, 128v 1731 Teete Jacobus Augustinus, z.v. Augustyn, 29 jaar, ° te Brugge, 

schoenmaker.  Hij werd hier reeds eerder verbannen … 
Brugge 17016, 108v 1732 Teete Jacobus Augustyn, z.v. Augustin, 28 jaar, ° te Brugge, zonder vaste 

verblijfplaats, te lande bedelend 
Brugge 17016, 154 1733 Teete Jacobus Augustyn, z.v. Augustyn, 30 jaar, ° te Brugge, bedelend 
Brugge 17021, 36v 1741 Tousaint Paulus, z.v. Jacobus, 40 jaar, ° te Brugge, wonend te Izegem, 

schoenmaker en –lapper. 
Brugge 17032, 155 1780 Van Cottem Marie, d.v. Jan, 63 jaar, geboren en wonend te Brugge (Sint-

Salvator), spinster, huisvrouw van Jooren De Visscherie 
Brugge 17015, 104 1731 Van Haecke Anthone, z.v. Joos, 41 jaar, ° te Brugge, meester-chirurgijn 

te Houtave 
Brugge 17020, 129v 1740 Van Houtte Alexander, z.v. Francois, 28 jaar, geboren en wonend te 

Brugge, kaarder en spinner 



 

Brugge 17033, 174 1782 Van Hove Joannes, z.v. Benedictus, 36j, geboren te Brugge (OLV-
parochie), sedert 5 à 6 maanden zonder vaste woonplaats, timmerman 

Brugge 17020, 129v 1740 Van Pouillie (ook Van Poulje) Pieter, z.v. Charles, 33 à 34 jaar, geboren 
en wonend te Brugge, visser en mosselventer e.d. voor de kost 

Brugge 17019, 135 1737 Van Poulje (ook Van Pouillie) Jan Charel, z.v. Charel, 42 jaar, geboren en 
wonend te Brugge (Sint-Anna), visser 

Brugge 17026, 2v 1757 Van Rollegem Nicolas, z.v. Paulus, 39 jaar, ° te Brugge, wonend te 
Dudzele, schoolmeester 

Brugge 17021, 143 1743 Van Wyndekens Niclaeys, z.v. Jacobus, 36 jaar, geboren en wonend te 
Brugge, kleermaker 

Brugge 17032, 155 1780 Vande Voorde Judoca, d.v. Joseph, 54 jaar, geboren en wonend te 
Brugge (Sint-Salvator), spinster, huisvrouw van Joannes Geerssens 

Brugge 17034, 60 1783 Vanden Broucke Pieter, z.v. Francois, 23j, geboren te Brugge (Sint-
Salvatorparochie), wonend bij zijn vader, “dryvende de beesten voor de 
vetleggers” 

Brugge 17024, 100v 1752 Vander Leenen Francois, z.v. Pieter, 22 jaar, ° te Brugge, wonend bij 
Vanden Dorpe Joseph te Sint-Kruis, werkend bij de boeren 

Brugge 17016, 105 1732 Vander Perre Bernaert, z.v. Renier, geboren en wonend te Brugge, 
garentwijnder, 22 jaar.  Hij is twee jaar militair geweest. 

Brugge 17040, 69 1795 Verleye Pieter, z.v. Pieter, gehuwd, 26j, geboren en wonend te Brugge, 
timmerman 

Brugge 17022, 88 1745 Verlinde Pieter, z.v. Pieter, geboren en wonend te Brugge, 24 jaar, 
katoenkaarder 

Brugge 17027, 187v 1766 Vermeesch Cornelis, z.v. Jooris, 62 jaar, ° te Wilskerke, wonend te 
Brugge (Sint-Salvator), bedelaar.  Hij heeft een vrouw en vier levende 
kinderen.  Door zijn hoge leeftijd en doordat hij niet goed meer ziet, ziet hij 
zich verplicht tot bedelen. 

Brugge 17032, 115 1780 Verstickel Marie, d.v. Martinus, 50 jaar, geboren te Brugge (O.L.V.), 
huisvrouw van Joannes Boyser, wonend te Esen 

Brugge 17012, 184 1728 Vincent Anna Marie, d.v. Hendrick, 22 jaar, ° te Brugge, huisvrouw van 
Janssens Hendrick.  Deze zomer werkte ze in de polders, maar 
momenteel is ze niet in staat tot werken door haar zwangerschap.  Ze 
werd met haar man aangehouden te Klerken.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

Brugge 17013, 52v 1729 Vincent Anne Marie, d.v. Hendrick, 22 jaar, ° te Brugge, in de zomer 
arbeidster en in de winter bedelend.  Op weg van Veurne naar Ieper werd 
ze te Merkem aangehouden met haar man en 3 kinderen.  5 à 6 maanden 
geleden werd ze hier al eens verbannen … 

Brugge 17013, 101v 1729 Vincent Anne Marie, d.v. Hendrick, 22 jaar, ° te Brugge.  Recent werd ze 
hier samen met haar man Janssens Pieter verbannen, en ze trokken toen 
naar het land van Cadzand.  Ze zijn nu teruggekeerd omdat haar man 
gekwetst raakte aan zijn hand en ze geen zalf vonden.  Ze werden 
aangehouden te Sint-Laureins.  Zie ook f° 52v. 

Bulskamp 17019, 68 1736 Lapierre Andries, z.v. Ferdinande, 22 jaar, ° te Bulskamp, lijndraaier, 
zonder vaste verblijfplaats 

Damme 17022, 68v 1745 Claeys Pieter, z.v. Christiaen, ° te Damme, wonend te Westkapelle, 25 
jaar, als knecht wonend bij Bellinck Pieter 

Damme Aanwinsten 
635, 112v 

1790 De Vriese Pieter, z.v. Jacob, 35 jaar, ° te Damme, wonend te Sint-Jan-in-
Eremo, landsman 

Damme 17038, 91 1791 Hughe Francisca, d.v. Philippe, 23j, huisvrouw van Tilleman Philippe 
(boerewerkman), geboren te Damme, wonend te Lapscheure 

Damme 17033, 4 1781 Van Welde Joannes, z.v. Joannes, 30j, geboren te Damme, wonend te 
Oostkamp op het gehucht ‘Stuyvenberghe’, boerewerkman 

Damme (St.-
Catharina) 

17029, 38 1771 Bonte Emanuel, z.v. Pieter , 45 jaar, ° te Sint-Catharina-buiten-Damme, 
laatst wonend te Dudzele, gehuwd met De Zuttere Marianne, 
brandewijnstoker en koopman in hoornvee 

Deerlijk 17010, 64 1725 De Ceuninck Joos, z.v. Jan, 19 jaar, ° te Deerlijk bij Kortrijk, 
schoenmaker.  Hij heeft twee jaar bij Willaert Adriaen te Diksmuide 
gewerkt … 

Deerlijk 17011, 59v 1726 De Ceuninck Joos, z.v. Jan, 19 jaar, ° te Deerlijk.  Afgelopen winter won 
hij de kost als schoenlapper op het gehucht Amersvelde te Handzame.  In 
mei 1726 werkte hij in het land van Cadzand.  Teruggekeerd van daar 
bedelde hij recent een tijdje omdat hij ziek was. 

Deerlijk 17012, 52 1727 De Coninck Joos, 21 of 22 jaar, z.v. Jan, ° te Deerlijk, schoenmaker, 
werkend voor de boeren 

Deerlijk 17027, 178 1766 Rigole Joannes, z.v. Carel, 33 jaar, ° te Deerlijk (kasselrij Kortrijk), 



 

wonend te Deerlijk, wever en boerewerkman 
Deerlijk 17011, 37v 1726 Van Marcke Joseph, z.v. Laureins, ° te Deerlijk bij Kortrijk, 17 jaar, 

wonend te Zwevegem bij een koopman in lijnwaad 
Dentergem 17030, 172v 1775 Scabel Isabelle Brigitte, d.v. Francois, 17 jaar, geboren te Dentergem (bij 

Tielt), laatst wonend te Ardooie ten huize van Francois Du Jardin.  Ze 
heeft een jong meisje uit Ardooie meegeleid (eigenlijk ontvoerd) van bij 
haar ouders, tot in Rijssel … 

Diksmuide 17020, 55 1739 Claeys Adriaen Baltazar, « in de wandelinghe » genaamd « Adriaen 
Seghers », z.v. Bertholomeus, 30 jaar, ° te Diksmuide, schoenlapper en 
schoenmaker, sedert 8 jaar wonend te Reninge 

Diksmuide 17019, 67 1736 Graduel Joannes Jacobus, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Diksmuide, met de 
paarden werkend en dorsend in het land van Cadzand.  Hij is gehuwd met 
Lafort Pietenelle (zie verder). 

Diksmuide 17016, 105v 1732 Graetwol Joannes Jacobus, z.v. Jacobus, zijn leeftijd niet kennend, ° te 
Diksmuide, komend van bij zijn tante te Mons … 

Diksmuide 17030, 73v 1773 Leys Joseph, z.v. Jacob, 17 jaar, geboren en wonend te Diksmuide, 
schoenmaker. 

Diksmuide 17040, 86v 1795 Soens Joanna, d.v. Jacobus, jongedochter, ruim 34j, geboren te 
Diksmuide, wonend te Nieuwpoort, wasvrouw in dienst van soldaten 

Diksmuide 17019, 162 1738 Van Geluwe Joannes, z.v. Anselmus, 39 jaar, ° te Diksmuide, wonend te 
Nieuwpoort, ‘bargieknecht’ en als zodanig varend van Nieuwpoort naar 
Brugge en omgekeerd. 

Diksmuide 17013, 105 1729 Wybau Jan, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Diksmuide, dienstknecht van 
Direndonck Maryn (voerman te Brugge) 

Diksmuide ? 17019, 93 1736 Wulleput Theodor, z.v. Francois, 32 jaar, denkt geboren te zijn in 
Diksmuide, landsman te Woumen 

Dranouter 17029, 138 1772 Van Hoeye Pieter Jacobus, z.v. Pieter Henderyck, 23 jaar, ° Dranouter 
(kasselrij van Waasten), boerenwerk doende.  Hij zou laatst een tijd 
verbleven hebben in het land van Cadzand. 

Dudzele 17033, 158 1782 Dossche Joannes, z.v. Ludovicus, 36j, geboren te Dudzele, wonend te 
Koolkerke, paardenknecht 

Dudzele 17037, 97 1788 Eenoo Joannes, z.v. Joannes, 43j, geboren te Dudzele, wonend te Gistel, 
landsman 

Dudzele 17033, 137v 1782 Janssens Bonaventura Franciscus, z.v. Pieter, 22j, geboren te Dudzele, 
wonend te Lapscheure ten huize van De Maekere Pieter als hoeveknecht 

Dudzele 17019, 38 1735 Joossens Francois, z.v. Jan, 37 jaar, geboren en wonend te Dudzele 
Dudzele 17025, 67v 1754 Joossens Joannes, z.v. Francois, 30 jaar, ° te Dudzele, wonend te 

Dudzele, landsman 
Dudzele 17030, 182 1775 Lievens Livine Cecilia, d.v. Pieter, 29 jaar, geboren en wonend te 

Dudzele, ongehuwd.  Ze heeft zes onwettige kinderen, o.a. een tweeling, 
van uiteenlopende vaders.  Haar jongste kind, Joseph, acht weken 
geleden geboren, is voortgekomen uit de relatie met een jongman te 
Dudzele. 

Dudzele 17019, 63 1736 Rotsaert Thomas, z.v. Jacob, 16 jaar, ° te Dudzele, met zijn ouders 
wonend te Sint-Andries 

Dudzele 17022, 68v 1745 Simpelaere Joseph, z.v. Joseph, ° te Dudzele, 23 jaar, paardenknecht bij 
De Nut Jacob te Westkapelle 

Dudzele 17025, 25v 1753 Smissaert Pieter, z.v. Macharius, 40 jaar, ° te Dudzele, wonend te 
Westkapelle, arbeider 

Dudzele 17021, 15 1741 Tanghe Jacob, z.v. Pieter, 28 jaar, ° te Dudzele, landsman te Lissewege 
Dudzele 17028, 96 1768 Wispelaere Francois, z.v. Francois, 11 jaar, ° te Dudzele, wonend te 

Dudzele bij zijn vader, koewachter 
Eernegem 17033, 41 1781 Cnockaert Arnoldus, z.v. Jacob, 46j, geboren te Eernegem, wonend te 

Westkerke, boerewerkman 
Eernegem 17036, 53v 1786 De Ceur Lodewijk, z.v. Hieronimus, 40j, geboren te Eernegem, wonend te 

Aartrijke, kruier 
Eernegem 17029, 179v 1773 De Ceur Lodewyck, z.v. Hieronimus, 19 jaar, ° te Eernegem, wonend te 

Aartrijke, “visch, mossel ende geernaert cutser”. 
Eernegem 17028, 94 1768 De Ceur Lodewyck, z.v. Hieronimus, 20 jaar, ° te Eernegem, wonend te 

Aartrijke op de heerlijkheid van Wijnendale, werkend in het zinkrijs 
(rijshout) 

Eernegem 17030, 178v 1775 De Ceur Lodewyck, z.v. Hieronimus, 24 jaar, geboren te Eernegem, 
wonend te Aartrijke (Land van Wijnendale), “kutser soo in eyeren, 
kiekens, visch ende geernaerts”. 

Eernegem 17030, 52v 1773 De Clerck Andries, z.v. Jan, 37 jaar, gehuwd met Catherine Verpoorte 
(die in de 70 jaar is), geboren te Eernegem, wonend in de herberg De 



 

Swaene te Ichtegem. 
Eernegem 17032, 176 1780 De Keur Marie Godelieve, d.v. Jeronimus, 40 jaar, geboren en wonend te 

Eernegem, huisvrouw van Pieter Colpaert 
Eernegem 17025, 147v 1757 Denys Joannes, z.v. Carel, in de 50 jaar oud, ° te Eernegem, wonend te 

Leffinge, landbouwer 
Eernegem 17023, 26 1748 Mille Pieter, z.v. Hubrecht, naar schatting 14 of 16 jaar (kent zijn precieze 

leeftijd niet), ° te Eernegem, wonend te Eernegem ten huize van 
Moenaert Pieter, koewachter 

Eernegem 17026, 13 1757 Ommeslagh Martinus, z.v. Lodewyck, 19 jaar, ° te Eernegem, als knecht 
inwonend op de hoeve van Slembrouck Isedor te Koekelare 

Eernegem 17026, 30 1758 Ommeslagh Martinus, z.v. Lodewyck, 19 jaar, ° te Eernegem, wonend te 
Aartrijke, laatst veroordeeld op 26-11-1757. 

Eernegem 17026, 24v 1758 Ommeslagh Martinus, z.v. Lodewyck, 19 jaar, ° te Eernegem. 
Eernegem 17019, 97v 1738 Rogier Joannes, z.v. Pieter, 14 à 15 jaar, ° te Eernegem, koewachter te 

Roksem bij Vincke Augustin 
Eernegem 17027, 38v 1764 Rogiers Arnoldus Ludovicus, z.v. Pieter, 26 à 27 jaar, ° te Eernegem, 

wonend te Oudenburghoek samen met zijn broer Pieter, boerewerkman. 
Eernegem 17022, 89 1745 Rogiers Daniel, z.v. Pieter, ° te Eernegem, 21 jaar, arbeider, met zijn 

broer wonend te Roksem 
Eernegem 17027, 35v 1764 Rogiers Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Eernegem, nu wonend te 

Oudenburg op Oudenburghoek, werkman 
Eernegem 17026, 35 1759 Rogiers Pieter Jacobus, z.v. Pieter, bijna 25 jaar, ° te Eernegem, laatst 

als arbeider gewoond hebbend te Moere 
Eernegem 17039, 167 1794 Rossel Jacobus, z.v. Abraham, 45j, geboren en wonend te Eernegem, 

kleermaker en landbouwer 
Eernegem 17027, 74 1765 Simoens Joannes Augustinus, z.v. Theodoor, 33 jaar, ° te Eernegem, 

wonend te Eernegem, landbouwer en zager 
Eernegem 17019, 98 1736 Van Steenkiste Julianus, z.v. Jacob, ° te Eernegem, 15 jaar, koewachter 

bij Maene Cornelis te Zedelgem 
Eernegem 17015, 125 1731 Vanden Berghe Jan, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Eernegem, wonend te 

Zerkegem, arbeider 
Eernegem 17037, 25v 1788 Vanden Broucke Regina, d.v. Pieter, 28j, geboren en wonend te 

Eernegem, sedert kort “ten lande geloopen hebbende”, spinster 
Egem Aanwinsten 

635, 17v 
1789 Claeys Emanuel, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Egem, jongman, laatst gewerkt 

hebbend ten huize van Bussche Joannes te Aartrijke, boerenwerkman 
Eggewaartskapelle 17020, 31 1738 Cornelis Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 29 à 30 jaar, ° te ‘Ascappel’ (d.i. 

Eggewaartskapelle), molenaar, wonend te Brugge bij Hagheman Ignatius 
van waar hij eind april 1738 vertrokken is naar zijn bekenden te ‘Ascappel’ 

Emelgem 17039, 56v 1793 D’Haene Eugenius, z.v. Jan Baptiste, 29j, geboren te Emelgem, wonend 
te Izegem, voerman 

Emelgem 17037, 31 1788 Valcke Benedictus, z.v. Lucas, 50j, geboren te Emelgem, gehuwd, 
wonend te Esen, bleker 

Esen 17029, 151v 1772 D’Hulster Joannes Emanuel (ook kortweg Emanuel), z.v. Jacob, 18 jaar, ° 
te Esen, nu als dorser wonend ten huize van De Vriendt Guilliaeme 
(meester vleeshouwer) 

Esen 17010, 168v 1726 De Bee Pieternelle, d.v. Pieter, 30 jaar, ° te Esen, weduwe van De Smet 
Joseph (strodekker), dienstmeid bij de boeren 

Esen 17015, 176v 1731 De Bee Pieternelle, d.v. Pieter, 39 jaar, ° te Esen, huisvrouw van De Smet 
Jan (zie verder), te lande bedelend.  Ze werd hier in 1726 al eens 
gegeseld en verbannen …  Naderhand blijkt dat ze loog, in die zin dat ze 
niét gehuwd is met De Smet Jan.  Ze blijkt wel de weduwe te zijn van een 
zekere De Smet Joseph. 

Esen 17039, 141 1794 Leplae Jacobus, z.v. Emanuel, in de 20 jaar, geboren en wonend te Esen, 
arbeider 

Esen 17029, 14 1770 Mollet Bonifacius, z.v. Gillis, 50 à 60 jaar, ° te Esen, wonend te 
Koekelare, arbeider 

Esen 17028, 163v 1770 Quartier Pieter, z.v. Andries, 38 jaar, ° te Esen, wonend te Esen, arbeider. 
Esen 17028, 167 1770 Velle Francois, z.v. Pieter, 29 jaar, ° te Esen, wonend te Esen, werkman 
Ettelgem 17023, 10v 1748 Calens Marie Joanne, d.v. Jan, ° te Ettelgem, 18 jaar, laatst gewoond 

hebbend bij De Clerck Jan te Ettelgem 
Ettelgem Aanwinsten 

635, 53 
1790 Vermeersch Mari Anne.  Ze werd al eens in 1785 veroordeeld wegens het 

baren van een onwettig kind van De Keyser Pieter (kleermaker te 
Ichtegem) [zie register 17035 f° 51].  Nu blijkt ze op 22-02-1790 te 
Oostende opnieuw bevallen van een onwettig kind (Barbara Francisca) 
dat ondertussen overleden is.  De naam van de moeder van dit tweede 
kind (Vermeersch) werd verkeerd opgegeven in het doopregister.  



 

Volgens Vermeersch was dit tweede onwettig kind van haar verloofde 
Ingelbrecht Joannes (wonend te Ichtegem, overleden tijdens haar 
zwangerschap). 

Ettelgem 17035, 51 1785 Vermeesch Marianne, d.v. Michiel, 19j, geboren te Ettelgem, wonend te 
Ichtegem, dienstmeid (heeft naar haar zeggen een onwettig kind gebaard 
van de bovengenoemde Pieter De Keysere) 

Geluveld 17015, 107 1731 Sobbré Marie, d.v. Joseph, 34 jaar, ° te Geluveld, weduwe van Maertens 
Jacob 

Geluwe 17034, 119v 1784 De Broeck Pieter Joannes, z.v. Pieter, 49 jaar, geboren te Geluwe, 
wonend te Moen, zwingelaar en boerewerkman 

Geluwe 17036, 79v 1786 Van Houtte Albertus, z.v. Carel, 32j, geboren te Geluwe, wonend te 
Langemark bij zijn broer Van Houtte Carel, metselaar 

Geluwe 17027, 27 1764 Van Steenkiste Pieter, z.v. Joannes, 10 à 11 jaar, ° te Geluwe (Roede 
van Menen), vader en moeder spoorloos, als koewachter wonend ten 
huize van Cruycke Augustyn (landsman te Westkerke). 

Gistel 17036, 180v 1787 Allemeesch Hendrik, z.v. Pieter, 13j, geboren te Gistel, aldaar besteed 
door de dis ten huize van Focke Francois 

Gistel 17039, 124 1794 Cadaer Leonardus, z.v. Pieter, 46j, geboren en wonend te Gistel, 
disgenoot 

Gistel 17027, 191 1766 Cooren Francois, z.v. Jan Baptiste, 28 jaar, ° te Gistel, wonend te Gistel, 
landbouwer 

Gistel 17037, 72v, 
vervolg 76v 

1788 De Bets Hendrik, z.v. Jacobus, 26j, geboren te Gistel, wonend te Gistel bij 
zijn tante (de weduwe van Holvoet Ysac), metselaar 

Gistel 17037, 74, 
vervolg 76v 

1788 De Bets Jacobus, z.v. Jacobus, 22j, geboren te Gistel, wonend te Gistel 
bij zijn vader (herbergier) 

Gistel 17037, 91v 1788 De Bets Joannes, z.v. Jacobus, 21 à 22 jaar, geboren te Gistel, wonend 
te Gistel bij zijn vader (herbergier) 

Gistel 17038, 17 1791 De Breyne Joannes, z.v. Jacob, 47 à 48 jaar, geboren en wonend te 
Gistel, boerewerkman 

Gistel 17037, 75 1788 De Meester Hendrik, z.v. Guillielmus, 17j, geboren en wonend te Gistel, 
knecht 

Gistel 17024, 155 1753 De Veldere Bartholomeus, z.v. Jacob, 23 à 24 jaar, ° te Gistel, als knecht 
wonend ten huize van mijnheer Camusel te Diksmuide 

Gistel 17021, 136v 1743 Everaerts Victoria Rosa, d.v. Simon, ° te Gistel, wonend op de parochie 
van ‘Forthem’ (d.i. waarschijnlijk het gehucht Fortem bij Alveringem) 

Gistel 17035, 82 1785 Jonckheere Marianne, d.v. Pieter, huisvrouw van La Rock Michiel, 33j, 
geboren en wonend te Gistel 

Gistel 17032, 53 1780 Neels Joanna, d.v. Cornelis, 23 jaar, geboren te Gistel, wonend te 
Brugge, doende boerewerk, huisvrouw van Emanuel Grimmels.  Zeven 
jaar geleden verliet ze haar man, die werkte te Sint-Pieters, om te gaan 
samenleven met Jacob Delva (zijnde een gehuwde man).  Ze vertrok met 
Delva naar Groede (Ndl.) waar ze op 21 sept. 1778 beviel van haar eerste 
(doodgeboren) kind met Delva.  Op 16 okt. 1779 beviel ze te Brugge van 
haar tweede kind met Delva. 

Gistel 17032, 117 1780 Vande Kynderen Joanne Clare, d.v. Pieter, 24 jaar, geboren en wonend 
te Gistel, ongehuwd, spinster.  Op 29 okt. 1776 is ze te Gistel bevallen 
van een onwettig kind (gedoopt Henricus Josephus).  Op 23 april 1780 is 
ze nog eens te Gistel bevallen van een onwettig kind. 

Gistel 17009, 1 1724 Vande Respaille Pieter, z.v. Jan, 55 jaar, ° te Gistel, sedert 3 jaar 
landbouwer te Houtave, in 1720 gehuwd met de weduwe van Tillens …  
Door zijn huwelijk met de weduwe van Tillens gebruikt hij sedert 1719 
ruim 50 gemeten land.  In 1723 werden goederen aangeslagen … 

Gistel 17011, 177 1727 Vanden Berghe Hendrick, z.v. Jan, 18 à 19 jaar, ° te Gistel, soms 
bedelend.  Hij volgt een opleiding tot smid bij De Potter Laureins te 
Koekelare “by de pudt”.  Hij woont bij De Schaeper Joanne te Koekelare. 

Gistel 17013, 168v 1729 Vander Veght Ignatius, z.v. Joos, 48 jaar, ° te Gistel, wonend te 
Oudenburg-hoek, landbouwer en hoofdman te Oudenburg-hoek. 

Gistel 17011, 53 1726 Velle Passchier, z.v. Jan, 17 jaar, ° te Gistel, sedert mei 1726 als knecht 
inwonend bij Libbrecht Joannes te Vlissegem 

Gits 17020, 6 1738 Boutens Pieter, z.v. Valentin, ° te Gits, 21 jaar, werkend bij de boeren, 
soms bedelend bij gebrek aan werk, zwak en ziekelijk van aard (“synde 
van eene teere ende onghesonde complexie”) 

Gits 17022, 10 1744 Boutten Pieter, z.v. Valentyn, ° te Gits, 22 jaar, zonder vaste verblijfplaats, 
arbeider 

Gits 17023, 48 1749 Boutten Pieter, z.v. Valentyn, ° te Gits, 30 jaar, bedelend te Gits en 
omstreken 



 

Gits 17023, 61 1749 Bouttens Pieter.  Hij was enkele maanden geleden al eens gedetineerd 
en werd toen aangemaand te werken en niet langer te vagabonderen (zie 
verder). 

Gits 17029, 54 1771 Casier Jacobus, z.v. Joseph, 34 jaar, ° te Gits, wonend te Gits (jurisdictie 
van Wijnendale), zwingelaar 

Gits 17029, 116v 1772 Casier Jacobus, z.v. Joseph, 34 jaar, ° te Gits, wonend te Gits (jurisdictie 
van Wijnendale), zwingelaar en werken bij boeren 

Gits 17029, 107 1772 D’Hondt Joannes, z.v. Rogier, 31 jaar, ° te Gits, wonend te Torhout 
(jurisdistie van Wijnendale), wever en varkensslachter 

Gits 17028, 174v 1770 D’Hondt Joseph, z.v. Rogier, 30 jaar, ° te Gits, sedert ongeveer vier jaar 
samenwonend met Augustins Marie Joanne, wever. 

Gits 17029, 154v 1772 D’Hondt Joseph, z.v. Rogier, 32 jaar, ° te Gits, laatst als dienstknecht 
inwonend bij Gielens Bonifacius te Vladslo 

Gits 17034, 72v 1783 De Vriese Isabelle, d.v. Pieter, 36j, huisvrouw van Van Hopelines 
Joannes (hij is momenteel gekollokeerd in het Correctiehuis te Gent), 
geboren te Gits, laatst gewoond hebbend te Roeselare 

Gits 17029, 83 1772 Denys Rogier, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Gits, wonend te Lichtervelde, wever 
Gits 17034, 127 1784 Germonprez Francois, z.v. Joseph, 26 jaar, geboren te Gits, wonend te 

Ichtegem, ongehuwd, timmerman 
Gits 17035, 174v 1786 Germonprez Francois, z.v. Joseph, 28j, geboren te Gits, wonend te 

Izegem, timmerman 
Gits 17029, 83v 1772 Guilain Francois, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Gits, wonend te Lichtervelde bij 

zijn vader (die bode van Lichtervelde op Gent is). 
Gits Aanwinsten 

635, 108 
1790 Hoet Antone, z.v. Pieter, 36 jaar, geboren en wonend te Gits, “paarden- 

en koeienmeester” (veearts) 
Gits 17012, 68v 1728 Indevuyst Marie, d.v. Guilliame, in de 40 jaar, ° te Gits, weduwe van De 

Clercq Joos, wonend te Lichtervelde 
Gits 17032, 1 1779 Lust Pieter, z.v. Jacobus, 35 jaar, geboren en wonend te Gits, procureur 
Gits 17035, 53 1785 Van Acker Joannes, z.v. Andries, 19j, geboren te Gits, wonend te 

Torhout, koewachter 
Gits 17027, 79 1765 Vervaecke Joannes, z.v. Joannes, 24 jaar, jongman, ° te Gits, samen met 

zijn zusters wonend te Kortemark in de herberg « De Croone », ook 
boerewerk doende 

Gits 17019, 77v 1736 Willaert Andries, z.v. Bartholomeus, 38 jaar, ° te Gits, wagenmaker 
Gits 17028, 54 1767 Willaert Pieter Joannes, z.v. Michiel, 27 of 28 jaar, ° te Gits, als 

dienstknecht inwonend bij Vermeersch Jacobus (landsman te Gits) 
Gullegem 17023, 149v 1750 Cruyenaere Pieter, z.v. Baptiste, 41 jaar, geboren en wonend te 

Gullegem, werkend bij de boeren 
Gullegem 17023, 148v 1750 Nieuwenhuyse Joannes, z.v. Joos, 48 jaar, geboren en wonend te 

Gullegem, spinner.  Hij was uit armoede naar het Brugse Vrije getrokken, 
en werd gearresteerd te Vladslo. 

Handzame 17016, 128 1732 Berges Marianne, d.v. Joannes, 18 jaar, ° te Handzame, zonder vaste 
verblijfplaats, soms werkend bij de boeren en soms bedelend 

Handzame 17016, 107v 1732 Berghs Marianne, d.v. Joannes, 16 jaar, ° te Handzame, zonder vaste 
verblijfplaats, in de zomer werkend en in de winter bedelend 

Handzame 17030, 177v 1775 Blomme Marie Therese, d.v Engelbertus, 16 jaar, geboren te Handzame, 
vlak voor haar aanhouding heeft ze twee weken als dienstmeid gewoond 
bij de berijder van Leffinge (Lefever). 

Handzame 17031, 105 1778 Blomme Marie Therese, d.v. Engelbert, 20 jaar, geboren te Handzame, 
dienstmeid, laatst gewoond hebbend in de herberg “De Raverye” naast de 
stad Brugge. 

Handzame 17021, 118 1742 Boulangier Pieter Jacques, z.v. Pieter, ° te Handzame, 24 jaar, 
kleermaker, wonend te Kleinsinten (Petite-Synthe) bij Duinkerke 

Handzame 17020, 1 1738 Cloet Jacoba, jongedochter, 23 jaar, ° te Handzame, wonend te Staden 
op de hoeve van … Jacob 

Handzame 17016, 149 1733 De Boysere (ook Boysers) Veronica, d.v. Jan, jongedochter, 21 jaar, 
wonend te Koekelare ten huize van Velle Bertholomeus, ° te Handzame.  
Ze was enkele malen (ongehuwd) zwanger … 

Handzame 17040, 15 1795 De Cherf Joannes, z.v. Pieter, 43j, geboren te Handzame, wonend te 
Leffinge, wever 

Handzame 17033, 151 1782 De Ruddere Bernaert, z.v. Balthasar, 12j, geboren te Handzame, wonend 
te Handzame bij zijn vader 

Handzame 17012, 123v 1728 De Rycke Joseph, z.v. Michiel, 37 jaar, ° te Handzame, soms werkend als 
kleermaker en soms bedelend 

Handzame 17035, 169v 1785 Descamp Anna Theresia, d.v. Joannes, 16j, geboren te Handzame, 
wonend te Leffinge, dienstmeid 



 

Handzame 17024, 68v 1751 Lobbels Beernaert, z.v. Anthone, 24 jaar, ° te Handzame, laatst wonend 
te Gits bij zijn moeder en huisvrouw, soms werkend en soms bedelend 
voor de kost 

Handzame 17026, 100v 1761 Lobbestaele Isabelle Clara, d.v. Joannes Theodorus, weduwe van 
Sanders Nicodemus, 37 jaar, ° te Handzame, steeds te Handzame 
gewoond hebbend, werkvrouw.  

Handzame 17023, 72 1749 Lobel Bernaert, z.v. Anthonius, 21 jaar, ° te Handzame, wonend te Gits 
ten huize van zijn broer Lobel Cornelis, allerhande boerenwerk doende.  
Hij zegt milicien te zijn geweest in dienst van Frankrijk voor de parochie 
Lichtervelde. 

Handzame 17026, 124v 1761 Lobels Bernaert, z.v. Anthonius, 32 à 33 jaar, ° te Handzame, zonder 
woonst, sedert enige tijd niet gewerkt hebbend. 

Handzame 17038, 125 1792 Muys Joannes, z.v. Jacobus, 34j, geboren en wonend te Handzame, 
gehuwd, heeft 4 kinderen, arbeider 

Handzame 17030, 157v 1775 Pluyssaert Pieter, z.v. Jan, 17 jaar, geboren te Handzame, vader- en 
moederloos, sedert enkele maanden zonder vaste woonst, te lande 
bedelend 

Handzame 17020, 118 1740 Proot Joannes, z.v. Gillis, 45 à 46 jaar, ° te Handzame, dagloner, twee 
koeien houdend 

Handzame 17024, 55v 1751 Proot Pieter Jacobus (ook Pieter Josephus), z.v. Joannes, 24 jaar, ° te 
Handzame, sedert enige tijd zonder vaste verblijfplaats aangezien hij her 
en der te lande voor de boeren gaat werken. 

Handzame 17032, 33v 1779 Schoonvaere Bernaert, z.v. Joseph, 26 jaar, geboren te Handzame, 
wonend te Kortemark, boerewerkman. 

Handzame 17034, 156v 1784 Schoonvaere Bernardus, z.v. Joseph, 31 jaar, geboren te Handzame, 
wonend te Torhout, boerewerkman, gehuwd, heeft 2 kinderen. 

Handzame 17021, 153 1743 Vande Keere Pieternelle, d.v. Francois, ° te Handzame, 32 jaar, wonend 
te Handzame bij haar moeder, spinster 

Handzame 17039, 96v 1793 Verstraete Joseph, z.v. Jacobus, 68j, geboren te Handzame, wonend te 
Aartrijke, arbeider 

Harelbeke 17037, 155v 1789 Van Daele Jan Francois, z.v. Gabriel, 40j, geboren te Harelbeke, wonend 
te Oostende, “voiagerende in de somer met de vremdelingen” 

Haringe 17029, 14v 1770 Cloet Joannes, z.v. Francois, 21 jaar, ° te Haringe (kasselrij Veurne), 
laatst gewoond hebbend te Brugge als molenaarsknecht bij Lams 
Jacobus (meester molenaar) 

Heist 17022, 68 1745 De Boot Joseph, z.v. Juliaen, geboren en wonend te Heist, koewachter 
ten huize van Mestdagh Pieter te Heist, 15 jaar 

Heist 17034, 30v 1783 De Groote Francois, z.v Lucas, 46j, geboren en wonend te Heist, visser 
Heist 17017, 172v 1735 De Groote Jan, z.v. Maryn, in de 60 jaar oud, geboren en wonend te 

Heist, landbouwer 
Heist 17032, 30 1779 Martinicq Augustin, z.v. Francois, 23 jaar, geboren en wonend te Heist, 

visser. 
Heist 17037, 87 1788 Savels Lodewijk, z.v. Jan, 14j, geboren en wonend te Heist, wonend bij 

zijn moeder (weduwe met 3 kinderen) 
Heist 17013, 30 1729 Ternaut Maerten, z.v. Maerten, 46 jaar, geboren en wonend te Heist, 

arbeider 
Heist Aanwinsten 

635, 73 
1790 Vlaeminck Michiel, z.v. Joannes, 36 jaar, ° te Heist, wonend te Knokke, 

kleine gebruiker 
Heist 17025, 31v 1753 Wittebolle Cornelie, d.v. Joannes, huisvrouw van De Prez Michiel, 37 à 38 

jaar, ° te Heist, wonend te Blankenberge 
Heule 17017, 178 1735 De Ryckere Pieter, z.v. Jacques, 60 jaar, gehuwd met Derlyn Francoise, ° 

te Heule, wonend te Bredene, arbeider 
Heule 17016, 108v 1732 De Smedt (ook De Smit) Joannes, z.v. Joannes, 29 jaar, ° te Heule bij 

Kortrijk, zwingelaar en spinner maar soms ook bedelend, te Handzame 
actief als spinner 

Heule 17015, 177v 1731 De Smet (ook De Smidt) Joannes, z.v. Jan, 28 jaar, ° te Heule, te lande 
bedelend.  Hij zat hier in april 1731 al eens vast voor bedelen en 
landloperij … 

Heule 17032, 110 1780 Germonprez Joseph, 70 jaar, z.v. Joseph, geboren te Heule (bij Kortrijk), 
wonend te Ichtegem 

Heule 17029, 23 1770 Gryspeert Andries, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Heule (Roede van Menen), 
wonend te Leke, vleeshouwer 

Heule 17029, 144 1772 Lust Marie Josepha, onwettig kind, 26 jaar, ° te Heule, laatst gewoond 
hebbend te Ichtegem (land van Wijnendale), huisvrouw van Collé 
Bernardus, afgelopen winter gebedeld hebbend 

Heule 17010, 132 1726 Van Overberghe Pieter, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Heule onder het Kortrijkse, 



 

’s zomers boerenwerk doend en ’s winters bedelend, gehuwd met 
Janssen Joanne.  Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader die militair was.  
Vorig jaar kwam hij met zijn vrouw en verschillende anderen hierheen uit 
Holland.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Van Overberghe Pieter (f° 132), 
Janssen Joanne (f° 132), Hagemans Lieven (f° 132v) en Urbanessen 
Vyfverken (f° 132v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Hoeke 17020, 146v 1740 Borrens Pieter, z.v. Cornelis, 40 jaar, ° te Hoeke, wonend te Oostkerke, 
arbeider 

Hoeke 17011, 146 1727 De Meyere Adriaen, z.v. Carel, 23 jaar, ° te Hoeke, ‘schaper’ (herder) 
Hoeke 17033, 141v 1782 Verstraete Cornelis, z.v. Cornelis, 38j, geboren te Hoeke, wonend te 

Oostkerke, ‘vischkutser’ 
Hooglede 17036, 31 1786 Baessens Joannes, z.v. Joannes, 27j, geboren te Hooglede, wonend te 

Vladslo, gehuwd, kuiper 
Hooglede 17023, 78 1749 Burggraeve Joanne, d.v. Joannes, 25 jaar, ° te Hooglede, wonend te 

Zwevezele, Schooiend samen met haar blinde man Putman Alexander 
Hooglede 17021, 87 1742 Burgraeve Marie Joanne, d.v. Joannes, 22 jaar, ° te Hooglede, sedert 

twee maanden als dienstmeid inwonend bij Moerman Jacob te Werken 
Hooglede 17033, 169v 1782 Casteleyn Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 33j, geboren te Hooglede, 

wonend te Gits, zwingelaar 
Hooglede 17022, 6 1744 De Graeve (ook De Raeve) Ignatius, z.v. Ignatius, ° te Hooglede, zijn 

leeftijd niet kennend, hij heeft laatst een tijdje als knecht ingewoond ten 
huize van Schiers Joannes te Moorslede 

Hooglede 17009, 151 1724 De Vriendt Francois, z.v. Alexander, 32 à 33 jaar, ° te Hooglede, 
afgelopen winter brandewijn gestookt hebbend te Petegem bij Deinze.  
Afgelopen zomer werkte hij in het land van Cadzand. 

Hooglede 17020, 34v 1738 Hoevaere Pieter Joannes, z.v. Melchior, 28 jaar, ° te Hooglede, wonend 
te Langemark waar hij een hoeve van 50 gemeten uitbaat 

Hooglede Aanwinsten 
635, 67 

1790 Ouvry Pieter Ludovicus, 21 jaar, ° te Hooglede, wonend te Lichtervelde, 
timmerman 

Hooglede 17031, 158v 1779 Ramon Joannes, z.v. Joannes, 41 jaar, geboren te Hooglede, wonend te 
Hooglede als herbergier in de herberg “De Lockedyze”, koopman in 
beesten 

Hooglede 17013, 34 1729 Van Daele Anthone, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Hooglede, wonend te 
Kortemark, arbeider.  Hij is gehuwd met Pattyns Margriete (voordien 
weduwe van Verbrugghe Pieter), en hij had seksuele betrekkingen met 
zijn stiefdochter Verbrugghe Cecilia Theresia. 

Hooglede 17033, 47v 1781 Verheust Joannes Baptiste, z.v. Carel, 31j, geboren en wonend te 
Hooglede, boerewerkman 

Hooglede 17031, 13 1777 Willaert Pieter Joseph, z.v. Pieter Joseph, 23 jaar, geboren te Hooglede, 
wonend te Hooglede bij zijn vader nabij de “Slehaeghmeulen’, laatst 
paardenknecht in dienst van Jan Graeve uit Hooglede.  Hij werd 
gearresteerd in een herberg te Beerst. 

Hoogstade 17020, 86 1740 Lefevere Joannes, z.v. Philippe, 37 à 38 jaar, ° te ‘Hoogsta’ (Hoogstade), 
sedert Baafmis 1739 wonend te Leke, voordien gewoond hebbend te 
Diksmuide, dagloner bij de landslieden 

Houtave 17016, 86 1732 De Bruyne Jooren (ook Jooris), z.v. Jan, 22 jaar, ° te Houtave, zonder 
vaste verblijfplaats, werkend bij de boeren of bij gebrek aan werk 
bedelend 

Houtave 17013, 73 1729 De Bruyne Jooris, z.v. Jan, ° te Houtave, 20 à 21 jaar, arbeider, soms 
bedelend 

Houtave 17029, 79v 1771 Duyts Joanne Therese, d.v. Pieter, 24 jaar, ° te Houtave, sedert mei 1771 
wonend te Duinkerke, huivrouw van Cnysse (?) Pieter Jacobus (matroos), 
spinster en breister 

Houtave 17019, 63 1736 Soen Bastiaen (Sebastiaen), z.v. Maerten, 24 jaar, geboren en wonend te 
Houtave, wonend ten huize van Reynaert Joos.  Afgelopen winter werd hij 
omwille van zijn ‘onpasselyckheyt’ geholpen door de dismeesters van 
Houtave. 

Houtave 17022, 67v 1745 Vermaut Joanna, d.v. Lenaert, geboren en wonend te Houtave, 20 jaar, 
laatst als dienstmeid gewerkt hebbend ten huize van De Neve Marianne 
te Meetkerke 

Houtave 17030, 176 1775 Vermeersch Eduard, z.v. Emanuel, 21 jaar, geboren te Houtave, als 
paardenknecht wonend op de hoeve van Pieter Jacob Van Houtte te 
Houtave. 

Houtem 17022, 94 1746 De Ghast Norbert, ° te Houtem in Veurne-ambacht, 22 jaar, laatst 
gediend hebbend in een legerregiment 



 

Hulste 17027, 151 1765 Kesteloot Pieter Joseph, z.v. Pieter, 70 jaar, ° te Hulste (kasselrij Kortrijk), 
sedert 4 jaar zonder vaste verblijfplaats, bedelaar 

Ichtegem 17022, 131v 1746 Bodex Martinus, z.v. Pieter, ° te Ichtegem, 60 jaar, wonend te Wenduine, 
baas van de werklieden op het strand 

Ichtegem 17020, 47 1739 Bodix Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 50 jaar, ° te Ichtegem, werkman te 
Wenduine 

Ichtegem 17024, 135 1752 De Ceur (ook De Coeur) Gregorius, z.v. Alexius, 37 jaar, ° te Ichtegem, 
zonder vaste verblijfplaats, werkend bij de boeren 

Ichtegem 17023, 1 1747 De Ceur (ook De Keur) Gregorius, “in de wandelinghe” bijgenaamd 
“Gooren de Wolf”, z.v. Alexius, ° te Ichtegem, 30 jaar.  Rond Allerheiligen 
1746 is hij gedeserteerd uit de Hollandse dienst. 

Ichtegem 17028, 65v 1767 De Ceur Gregorius, z.v. Alexius, 51 jaar, ° te Ichtegem, zonder vaste 
verblijfplaats sedert 5 à 6 jaar, voordien gewoond hebbend te Assenede, 
’s zomers werkend op het eiland van Cadzand en ’s winters bedelend 
voor de kost 

Ichtegem 17017, 109v 1734 De Prée Pieter, z.v. Adriaen, gehuwd met Dugardyn Pieternelle, 30 jaar, ° 
te Ichtegem, landsman te Eernegem 

Ichtegem 17017, 144 1734 De Prez Albertus, z.v. Andries, 26 jaar, geboren en wonend te Ichtegem, 
« hem gheneirende met coolen te smooren ». 

Ichtegem 17039, 95 1793 De Soppere Hubrecht, z.v. Pieter, 43j, geboren en wonend te Ichtegem, 
ongehuwd, landbouwer 

Ichtegem 17037, 81, 
vervolg 86 

1788 De Wachter Anna, d.v. Jacob, 34j, huisvrouw van Fraeyman Pieter 
(herbergier te Koekelare), geboren te Ichtegem 

Ichtegem 17017, 116 1734 Delrue Dorothea, d.v. Jacob, jongedochter, 22 à 23 jaar, ° te Ichtegem, te 
Ichtegem gewoond hebbend ten huize van haar vader en ten huize van 
haar zwager Rondelez Passchier. 

Ichtegem 17021, 66 1742 Delrue Dorothea, jongedochter, d.v. Jacob, 31 à 32 jaar, geboren en 
wonend te Ichtegem, spinster 

Ichtegem 17029, 61 1771 Jonckheere Judocus Emmanuel, z.v. Alexander & Henderyckx Petronilla, 
24 jaar, ° te Ichtegem, wonend te Watervliet bij Wille Franciscus. 

Ichtegem 17021, 158 1743 Lobel Anthone Francois, z.v. Anthone, ° te Ichtegem, 22 jaar, bedelaar, 
zonder vaste verblijfplaats 

Ichtegem 17021, 78v 1742 Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, ° te Ichtegem, 40 jaar, arbeider, 
zonder vaste verblijfplaats.  Hij werd recent veroordeeld maar staat nu 
alweer terecht … 

Ichtegem 17022, 73v 1745 Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, ° te Ichtegem, 43 jaar, zonder vaste 
verblijfplaats 

Ichtegem 17017, 147 1734 Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, 33 jaar, geboren en wonend te 
Ichtegem, arbeider, gehuwd met Delrue Marie. 

Ichtegem 17021, 125v 1742 Rondelez Passchier, z.v. Guilliaeme, geboren en wonend te Ichtegem, 40 
jaar, arbeider.  Hij werd recent veroordeeld maar staat nu alweer terecht 
… 

Ichtegem 17021, 68 1742 Rondelez Passchier, z.v. Guilliame, gehuwd met Delrue Marie, 38 à 39 
jaar, geboren en wonend te Ichtegem, boerenwerk doende 

Ichtegem 17011, 58 1726 Stael Maertin, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Ichtegem, wonend te Koekelare, 
werkman 

Ichtegem 17022, 128 1746 Termote Erasmus, z.v. Pieter, 46 jaar, ° te Ichtegem, wonend te Brugge 
naast de brouwerij “De Sleutel”, soms werkend bij de brouwers.  Recent 
ging hij te lande om graan te kopen voor kooplieden. 

Ichtegem 17021, 165v 1743 Tuyte Joannes, z.v. Gillis, ° te Ichtegem, 16 jaar, bezemmaker, wonend te 
Koekelare bij zijn vader 

Ichtegem 17021, 172v 1743 Tuyte Joannes, z.v. Gillis, ° te Ichtegem, 16 jaar, bezemmaker, wonend te 
Koekelare 

Ichtegem 17026, 153v 1762 Van Hoorne Arnoldus Josephus, z.v. Lodewyck, 14 à 15 jaar, ° te 
Ichtegem, wonend te Wilskerke ten huize van Albreght Gregorius (koster). 

Ichtegem 17019, 58 1736 Van Houtte Pieter, z.v. Carel, 36 à 37 jaar, ° te Ichtegem, wonend te 
Koekelare, arbeider 

Ichtegem 17030, 50v 1773 Van Thournout Marie Anne, d.v. Judocus, 21 jaar, geboren te Ichtegem, 
gewoond hebbend als dienstmeid in de herberg van Andries De Clerck te 
Ichtegem, ongehuwd.  Op het ogenblik van het onderzoek is ze 
hoogzwanger van haar meester. 

Ichtegem 17039, 51 1793 Vanden Driessche Albert, z.v. Constantin, 34j, geboren te Ichtegem, 
wonend te Eernegem, herbergier 

Ichtegem 17038, 149v, 
vervolg 171v 

1792 Vanden Driessche Albertus, z.v. Constantinus, in de 30 jaar oud, geboren 
te Ichtegem, wonend te Eernegem, herbergier 

Ichtegem 17034, 126 1784 Vanden Driessche Jacobus, z.v. Pieter, 26 jaar, geboren en wonend te 



 

Ichtegem, gehuwd, boerewerkman 
Ieper 17010, 94v 1725 Coulon (ook Colon) Joseph, z.v. Jean, 40 jaar, ° te Ieper, timmerman.  Hij 

huwde te Sint-Winnoksbergen met Stroy Anne Cecilia.  Hij woonde 12 
jaar in Sint-Winnoksbergen en kwam dan hier wonen. 

Ieper 17021, 122 1742 Landry Francois, z.v. Jan, ° te Ieper, 40 jaar, stoeldraaier, wonend te 
Diksmuide 

Ieper 17021, 177v 1743 Landry Francois, z.v. Jan, ° te Ieper, 42 jaar, stoeldraaier, wonend te 
Diksmuide 

Ieper 17017, 37 1733 Lauwers Francis, z.v. Cornelis, 32 jaar, ° te Ieper, leertouwer 
Ieper 17017, 79 1734 Lauwers Francis, z.v. Cornelis, 32 jaar, ° te Ieper, leertouwer.  Hij was 

hier enkele maanden geleden nog maar gedetineerd en verbannen. 
Ieper 17019, 52v 1735 Pulverinage Pieter Joannes, z.v. Joseph, zijn leeftijd niet kennend maar 

naar schatting 21 à 22 jaar, ° te Ieper.  Twee jaar geleden verliet hij Ieper 
om te gaan werken in het land van Cadzand.  Hij verbleef ook een tijdje in 
Brussel en in het land van Oudenaarde.  Hij heeft gebedeld.  Zijn vrouw is 
Faillant Marie (zie verder). 

Ieper 17015, 31v 1730 Van Hoecke Pieter, z.v. Pieter, 45 à 46 jaar, ° te Ieper, “garde van de 
provintiale reghten” en in deze functie actief te Leffinge 

Ingelmunster 17017, 138 1734 Bastiaen Joannes Baptiste (is Bastiaen een familienaam of zijn derde 
voornaam ?), z.v. Francis, 18 jaar, ° te Ingelmunster, zonder vaste 
verblijfplaats, geen ambacht kennend, bedelaar.  Zijn vader is op dat 
moment soldaat in een Iers regiment te Betkinne (?).  Hij is uit Frankrijk 
gekomen, en op weg zijnde naar het land van Cadzand werd hij 
gearresteerd wegens bedelen.  Hij geeft toe te behoren tot het volk of ras 
van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), en voegt er aan toe dat zijn vader 
en moeder ook van dit volk of ras zijn.  In het verleden hing hij rond in 
Normandië en Picardië. 

Ingelmunster 17019, 155v 1737 Becquée Geeraert, z.v. Maerten, 40 jaar, ° te Ingelmunster, boerenwerk 
doende en soms wevend.  In oktober 1737 woonde hij te Slijpe in het huis 
van Heldenbergh Joannes. 

Ingelmunster 17020, 60v 1739 Chevalier (het is niet duidelijk of dit zijn voor- of familienaam is), de naam 
van zijn vader niet kennend (verderop in de akte wordt hij nochtans 
vermeld als “Chevalier zoon van Chevalier”), 21 jaar, ° te Ingelmunster, 
zich meestal ophoudend in Frankrijk, koorddanser.  Hij is laatst uit 
Frankrijk hierheen getrokken met zijn tante (Marie Francoise), haar twee 
kinderen en nog een vrouw, om te gaan werken in het land van Cadzand. 

Ingelmunster 17016, 73v 1732 L’Espinoy Rogier, z.v. Michiel, 24 jaar, ° te Ingelmunster, “speelende met 
de viool om den cost te winnen”. 

Ingelmunster 17032, 118 1780 Lahousse Guilliaeme, z.v. Jan, 47 jaar, geboren te Ingelmunster, wonend 
te Waardamme, arbeider 

Ingelmunster 17034, 55v 1783 Maes Pieter, z.v. Jooris, 23j, geboren te Ingelmunster, wonend te 
Waardamme, zwingelaar 

Ingelmunster 17027, 153 1765 Pattyn Joseph, z.v. Guilliaeme, 22 jaar, ° te Ingelmunster, sedert 6 à 7 
weken zonder vaste verblijfplaats, boerewerkman 

Ingelmunster 17019, 147 1737 Sabbe Joseph, z.v. Francois, 34 à 35 jaar, ° te Ingelmunster.  De 
afgelopen 5 à 6 jaar woonde hij te Oostrozebeke in de herberg “Het 
Schaeck”. 

Ingooigem 17012, 183 1728 Verscheure Ricquaert, z.v. Guilliame, 30 jaar, ° te Ingooigem in de 
kasselrij Oudenaarde.  Hij werkte met De Blauwere Lieven in het land van 
Cadzand.  Hij kwam hierheen met De Blauwere Lieven en Piers 
Passchier om werk te zoeken. 

Izegem 17020, 150 1740 Bardoen Bastiaen, z.v. Pieter, in de 50 jaar oud, ° te Izegem, zonder 
vaste verblijfplaats, werkend of bedelend voor de kost 

Izegem 17030, 161v 1775 Biesbrouck Joannes, z.v. Joos, 40 jaar, geboren te Izegem, heeft recent 
(2

de
 helft 1774) enkele weken gewerkt aan de aanleg van de nieuwe 

kalsijde van Beerst naar Diksmuide, en sedertdien heeft hij op kleine 
schaal handel gedreven in hazen- en konijnenvellen die hij verkocht te 
Ieper, Torhout en Diksmuide. 

Izegem 17036, 146v 1787 Biesbrouck Joannes, z.v. Judocus, 54 à 55 jaar, geboren te Izegem, 
wonend te Izegem bij zijn vader, spinner 

Izegem Aanwinsten 
635, 152 

1790 Halewyck Constantinus, z.v. Alexander, 21 jaar, ° te Izegem, wonend te 
Maldegem bij zijn vader (herbergier te Maldegem) 

Izegem 17030, 43v 1773 Hoorelbeke Augustin, z.v. Pieter, 56 jaar, geboren te Izegem, sedert kort 
wonend te Ruiselede, werkend in de polders 

Izegem 17037, 164 1789 Landscnecht Eugenius, z.v. Andries, 16j, geboren en wonend te Izegem, 
wonend bij zijn ouders, het is net als zijn vader een bedelaar 



 

Jabbeke 17037, 45 1789 Blomme Angelus, natuurlijke z.v. Blomme Anna, ° te Jabbeke, 19 jaar, 
wonend bij zijn grootmoeder te Jabbeke. 

Jabbeke 17037, 45 1788 Blomme Angelus, onwettige z.v. Blomme Anna, geboren te Jabbeke, 
wonend te Jabbeke bij zijn grootmoeder. 

Jabbeke 17021, 167v 1743 De Pauw Pieter, z.v. Jan, ° te Jabbeke, hij denkt 15 jaar te zijn, zonder 
vaste verblijfplaats 

Jabbeke 17029, 119 1772 Lispinne Joannes, 16 jaar, ° te Jabbeke, laatst gewoond hebbend als 
knecht ten huize van De Rycker Joseph te Westkapelle. 

Jabbeke 17012, 3v 1727 Meuleman Adriaen, z.v. Adriaen, 32 jaar, ° te Jabbeke, wonend te Brugge 
ten huize van mijnheer Maecker aan de Vlamingdam, koopman in 
schapen 

Jabbeke 17037, 49 1788 Speecke Livina, d.v. Jacob, 36j, geboren te Jabbeke, wonend te 
Westkerke, “dienende de landslieden” (heeft prostitutie bedreven) 

Jabbeke 17026, 78 1760 Vanden Kerckhove Guilliaeme, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Jabbeke, zonder 
vaste verblijfplaats, sedert de dood van zijn vrouw werkt hij her en der 
voor boeren 

Kachtem 17028, 137 1769 De Smet (De Smidt) Pieter Joseph, z.v. Jan, 24 à 25 jaar, ° te Kachtem, 
nu zonder vaste verblijfplaats, zwingelaar en spinner 

Kachtem 17027, 189v 1766 Driessens Joseph, z.v. Geraerdt, 45 jaar, ° te Kachtem (kasselrij Ieper), 
sedert 3 jaar zonder vaste verblijfplaats, boerewerkman en wever 

Kanegem 17020, 134 1740 Vereecke Pieter Joseph, z.v. Cornelis, 19 jaar, ° te Kanegem, zonder 
vaste verblijfplaats, werkend bij de boeren en bedelend als hij geen werk 
vindt 

Kanegem 17016, 57 1732 Wegghe Joannes, z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Kanegem, werkend bij zijn 
vader.  Hij woont met zijn vader in de bakkeet van Hollebosch Lieven “in 
het Eylant”. 

Keiem 17025, 30 1753 De Poortere Pieter, z.v. Joannes, 35 à 36 jaar, ° te Keiem, wonend te 
Keiem, landsman 

Keiem 17037, 111v 1788 Lesage Carolus, z.v. Pieter, 19j, geboren en wonend te Keiem, 
hoeveknecht 

Keiem 17037, 52, 
vervolg 57 

1788 Lust Hendrik, zegt zelf Lust Hubertus te heten, z.v. Martinus, 40j, gehuwd 
met Cusa Marianne (52j), geboren te Keiem, wonend te Ramskapelle 
(heeft overspel bedreven) 

Keiem 17022, 95 1746 Rogiers Regina, d.v. Nicolays, ° te Keiem, 30 jaar, huisvrouw van 
Vindevoghel Lucas, wonend te Vladslo 

Keiem 17028, 146 1769 Rondelez Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 13 jaar, ° te Keiem, wonend te 
Keiem bij zijn vader 

Keiem 17028, 169v 1770 Rondelez Pieter, z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Keiem, wonend te Vladslo ten 
huize van Ozaer Pieter (landsman). 

Keiem 17030, 103 1774 Saisier Hendryck, z.v. Pieter, 13 jaar, geboren te Keiem, wonend te 
Keiem bij zijn vader, soms met zijn vader in het hout werkend en soms 
bedelend in de aanpalende parochies. 

Keiem 17009, 11 1724 Schoonacker Lodewyck, z.v. Roelant, 45 jaar, ° te Keiem.  Hij woonde tot 
zijn 14 jaar in Keiem, en verhuisde dan naar Oostende.  Hij woonde laatst 
te Leke. 

Keiem 17032, 57 1780 Van Roose Marie Godelieve, d.v. Francis, 18 jaar, geboren te Keiem, 
wonend te Keiem bij haar stiefvader Pieter Blomme, ongehuwd, spinster. 

Keiem 17037, 151 1789 Verhaeghe Pieter, z.v. Louis, 50j, geboren te Keiem, wonend te Leffinge, 
boerewerkman 

Keiem 17035, 173v 1786 Vlaminck Thomas, z.v. Jan Baptiste, 52j, geboren te Keiem, wonend te 
Vladslo, boerewerkman 

Klemskerke 17020, 46 1739 Andries Jan, z.v. Jan, 50 jaar, geboren en wonend te Klemskerke, 
arbeider en oficier van Zijne Majesteits ‘legaen’ 

Klemskerke 17027, 168 1766 Bauwens Eduaert, z.v. Matthys, 14 jaar, ° te Klemskerke, wonend te 
Klemskerke bij zijn stiefvader Blancke Jacob 

Klemskerke 17027, 170 1766 Bauwens Vincent, z.v. Matthys, 16 jaar, ° te Klemskerke, wonend te 
Klemskerke bij zijn stiefvader Blancke Jacob, koewachter 

Klemskerke 17009, 35 1724 Breyders Charles, z.v. Joos, 27 jaar, ° te Klemskerke, landbouwwerkman 
Klemskerke 17015, 113v 1731 De Cloet Jan, z.v. Maerten, 35 jaar, ° te Klemskerke, wonend te 

Wenduine 
Klemskerke 17015, 47 1730 De Cloet Joannes, z.v. Maerten, 35 jaar, ° te Klemskerke, wonend te 

Wenduine, arbeider.  Op het moment van zijn verhoor heeft hij zich 
teruggetrokken in het klooster van de Paters Recollecten te Brugge. 

Klemskerke 17013, 160 1729 De Witte Judocus, z.v. Anthone, 46 à 47 jaar, ° te Klemskerke, wonend te 
Stalhille. 

Klemskerke 17017, 178 1735 Derlyn Francoise, huisvrouw van De Ryckere Pieter, d.v. Jan, 45 jaar, ° te 



 

Klemskerke, wonend te Bredene 
Klemskerke 17009, 162v 1725 Duveth Guilliame, z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Klemskerke, bedelend omdat 

zijn ouders overleden zijn 
Klemskerke 17032, 116 1780 Houtsaegher Philippus, z.v. Jacob, 16 jaar, geboren te Klemskerke, 

wonend te Klemskerke ten huize van Pieter Vanden Driessche 
Klemskerke 17010, 29 1725 Lagage Carel, z.v. Pieter, 11 of 12 jaar, ° te Klemskerke, wonend te 

Klemskerke bij zijn ouders 
Klemskerke 17038, 161 1792 Moke Philippe, z.v. Joannes, 22j, geboren te Aartrijke, tot voor kort 

wonend te Klemskerke en sedert kort zich begeven naar de omgeving 
van Oostburg of elders op “Staten Bodem” (Nederland) 

Klemskerke 17032, 157 1781 Vanden Driessche Joanna, d.v. Joseph, 17 jaar, geboren te Klemskerke, 
wonend te Oostkerke als dienstmeid in de herberg ‘Beckaf’. 

Klemskerke 17022, 131v 1746 Vercruysse Joseph, z.v. Pieter, ° te Klemskerke, 33 jaar, wonend te 
Wenduine, boerenwerk doende 

Klerken 17029, 13v 1770 Braem Andries, z.v. Pieter, 41 jaar, ° te Klerken, wonend te Westende, 
officier van het Brugse Vrije in Camerlinckx-ambacht. 

Klerken 17033, 22v 1782 Carnier Joseph, z.v. Pieter, 17j, geboren te Klerken, wonend te Klerken 
ten huize van Joannes De Back (arbeider), boerewerkman. 
(uit de acte blijkt dat hij bosschennis bekende te Klerken.  Op 25 april 
1782 kreeg hij in de schepenkamer een scherp vermaan en werd 
ontslagen uit de gevangenis) 

Klerken 17023, 174 1750 Carnier Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 30 jaar, ° te Klerken 
Klerken 17023, 119 1750 Croos Marie, d.v. Jacob, huisvrouw van Moleyn Joannes Elias, 46 jaar, 

geboren en wonend te Klerken, herbergierster 
Klerken 17033, 32 1781 De Bruyne Joannes, z.v. Pieter, 72j, geboren en wonend te Klerken, 

bezemmaker 
Klerken 17035, 39 1785 De Bruyne Pieter, z.v. Joannes, 15j, geboren en wonend te Klerken bij 

zijn stiefvader Joannes Beeprez, bezemmaker 
Klerken 17015, 183 1731 De Bruyne Veronica, d.v. Niclays, 57 jaar, ° te Klerken, weduwe van De 

Wilde Carel, voordien weduwe van Toussein Laureyns, wonend bij het 
Vrijbos te Merkem, bezembindster. 

Klerken 17039, 101 1793 De Clerck Victoria, d.v. Emanuel, 19j, geboren te Klerken, dienstmeid 
Klerken 17028, 159v 1769 De Croo Marie, d.v. Jacob, 75 jaar, ° te Klerken, wonend te Klerken, 

huisvrouw van Igodt Joseph (herbergier in “De Drye Conyngen”). 
Klerken 17027, 158v 1766 De Poorter Bernardus, z.v. Jacobus, 22 à 23 jaar, ° te Klerken, wonend te 

Klerken bij zijn stiefvader Floreyn Jacobus, boerewerkman 
Klerken 17023, 131 1750 Hendryckx Joannes, z.v. Niclaeys, 39 jaar, geboren en wonend te Klerken 

(ondertekent met ‘Hindryckx’) 
Klerken 17037, 33 1788 Jacquy Jan Baptiste, z.v. Benedictus, 31j, geboren te Klerken, wonend te 

Merkem, voerman en boerewerkman, sedert 9 jaar gehuwd met Aernout 
Jacoba (36j), heeft geen kinderen (hij heeft een meisje verkracht) 

Klerken 17031, 177 1779 La Roye Marie, d.v. Jan, 27 jaar, geboren en wonend te Klerken, spinster.  
Drie jaar geleden raakte ze zwanger van Pieter Muyle (jongman te 
Klerken) van wie ze een zoontje baarde, dat na 2 maand en 7 dagen 
overleden is in het huis van haar ouders.  Daarna is ze nog eens 
ongehuwd zwanger geraakt “op belofte van trauwe” door Collin Joseph 
(jongman te Klerken), en dit tweede kind is recent in de gevangenis 
geboren. 

Klerken 17031, 145 1779 Moulain Joannes Baptiste, z.v. Jan, 76 jaar, geboren te Klerken, wonend 
te Woumen, boerewerkman 

Klerken 17013, 2v 1728 Paesscheseune Pieter, z.v. Pieter, 26 jaar, geboren en wonend te 
Klerken, werkman 

Klerken 17022, 71 1745 Passchesone Joannes Baptiste, z.v. Pieter, geboren en wonend te 
Klerken, 22 jaar, arbeider 

Klerken 17028, 90v 1768 Peene Pieter, z.v. Pieter, 50 jaar, ° te Klerken, wonend te Merkem, 
landbouwwerk verrichtend 

Klerken 17023, 129v 1750 Thevel Philippe, z.v. Mattheus, 39 jaar, geboren en wonend te Klerken, 
arbeider 

Klerken 17033, 148 1782 Van Brabant Pieter, z.v. Pieter, 39j, geboren en wonend te Klerken, 
boerewerkman 

Klerken 17032, 26 1779 Van Steenkiste Isabelle, d.v. Joannes, 23 jaar, geboren te Klerken, 
wonend als meid ten huize van de weduwe Van Hove te Woumen.  Zes 
weken geleden beviel ze van een levenloos, onwettig kind, dat ze in een 
waterput gegooid heeft om haar eer te behouden.  De vader van het kind 
was een voor haar onbekende.  Haar moeder is Marie Casteele. 

Klerken 17026, 69v 1760 Vande Velde Pieter Joannes, z.v. Joannes, 39 jaar, ° te Klerken, wonend 



 

te Klerken, werkend bij boeren. 
Klerken 17037, 136v 1788 Verfaillie Philippe, z.v. Francois, 38j, geboren en wonend te Klerken, 

gehuwd, boerewerkman 
Klerken 17039, 176 1794 Vermeersch Apollonia, d.v. Francis, 25 jaar, geboren en wonend te 

Klerken, zich bezig houdend met boerewerk. 
Klerken 17033, 64 1781 Vermeersch Christiaen, z.v. Lieven, 64j, geboren en wonend te Klerken, 

landsman en bezemmaker 
Klerken 17033, 180 1782 Vermeersch Christiaen, z.v. Lieven, 70j, geboren en wonend te Klerken, 

bezemmaker en boerewerkman 
Klerken 17039, 175 1794 Vermeersch Rose Therese, jongedochter, d.v. Francis en De Bruyne 

Isabelle, 20j, geboren en wonend te Klerken, boerenwerk doende. 
Klerken 17022, 71 1745 Verslype Francois, z.v. Jaecques, ° Klerken, 65 jaar, wonend te Zarren, 

bezemmaker 
Klerken 17010, 166 1726 Verslype Francois, z.v. Jaecques, 45 jaar, geboren en tot voor kort 

wonend te Klerken, recent verhuisd naar Zarren, bezemmaker en 
dagloner bij de landslieden 

Klerken 17031, 134v 1779 Verslype Joannes, z.v. Nicolaus, 46 jaar, geboren en wonend te Klerken, 
boerewerkman en boomveller 

Klerken 17031, 149v 1779 Verslype Simoen, z.v. Francois, omtrent 75 jaar, geboren en wonend te 
Klerken, vlaskutser en houtmaker 

Klerken 17039, 1 1792 Wantels Isabele, d.v. Joannes, 52j, huisvrouw van De Vynck Ambrosius, 
voordien weduwe van Bernart Simoen, geboren te Klerken, wonend te 
Leke 

Knokke 17016, 8 1732 Backers Marianne, d.v. Jan, 14 jaar, ° te Knokke, wonend te Knokke bij 
haar ouders 

Knokke 17025, 23v 1753 De Maecker Pieter, z.v. Joannes, 40 jaar, ° te Knokke, wonend te 
Knokke, landbouwer 

Knokke 17034, 143 1784 De Raedt Fredericus, z.v. Elias, 30 jaar, geboren en wonend te Knokke, 
schoenmaker. 

Knokke 17032, 92v 1780 Hemschoote Isabelle, d.v. Pieter, 40 jaar, geboren te Knokke, wonend te 
Lissewege, weduwe van Pieter Dumoulin, voordien weduwe van Jacob 
Strubbe, heeft 4 kinderen.   

Knokke 17032, 152v 1780 Lapere Carel, z.v. Joannes, 15 jaar, geboren te Knokke, wonend te 
Varsenare, koewachter ten huize van Carel Rox. 

Knokke Aanwinsten 
635, 71 

1790 Maes Francois, z.v. Pieter, 31 jaar, geboren en wonend te Knokke, 
boerenwerkman, gehuwd en vader van één kind 

Knokke 17023, 133 1750 Rousslant Marie, d.v. Jacob, 16 jaar, geboren en wonend te Knokke 
Knokke 17033, 58 1781 Scharre Augustinus, z.v. Joannes, 22j, geboren te Knokke, wonend te 

Uitkerke, gehuwd, boerewerkman 
Knokke 17032, 31v 1779 Vander Moere Francois, z.v. Pieter, 23 jaar, geboren te Knokke, wonend 

te Heist, stuurman 
Knokke 17032, 32v 1779 Vander Moere Joannes, z.v. Pieter, 23 jaar, geboren te Knokke, wonend 

te Heist, visser. 
Knokke 17027, 108v 1765 Waeghe Isabelle, d.v. Pieter, 15 jaar, ° te Knokke, wonend bij haar vader 

te Knokke, boerewerk doende 
Knokke 17032, 28 1779 Waeghe Pieter, 39 jaar, geboren te Knokke, wonend te Heist, visser. 
Knokke 17015, 100 1731 Willems Cornelis, z.v. Steven, 65 jaar, ° te Knokke 
Koekelare Aanwinsten 

635, 16 
1789 Adam Bernard, z.v. Pieter, 33 jaar, geboren en wonend te Koekelare, 

boerenwerkman 
Koekelare 17035, 73 1785 Adam Bernardus, z.v. Pieter, 29j, geboren te Koekelare, wonend te 

Vladslo, boerewerkman 
Koekelare 17035, 28v 1784 Alloo Joanna Clara, d.v. Andries, 32j, weduwe van Laveyne Andries, 

geboren te Koekelare, wonend met haar twee kinderen in een 
achterkeuken bij Van Bavinckhove Stephanus 

Koekelare 17034, 121v 1784 Alloo Phillibert, z.v. Pieter, 14 jaar, geboren te Koekelare, wonend te 
Koekelare op de hoeve van Daneel Blontrock (schapenboer) als 
koewachter. 

Koekelare 17032, 94 1780 Breemeersch Pieter, z.v. Jacob, 56 jaar, geboren te Koekelare, wonend te 
Lissewege, boerewerkman 

Koekelare 17020, 27 1738 Caboutter Lodewyck, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Koekelare, dienstknecht te 
Koekelare op de hoeve van Velle Bertholomeus 

Koekelare 17020, 36 1738 Caboutter Lodewyck, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Koekelare, werkend bij de 
boeren.  Hij werkte laatst op de hoeve van Maesman Baptiste te 
Stuivekenskerke. 

Koekelare 17025, 3v 1753 Carlier Pieternelle, d.v. Jacob, huisvrouw van Coker Pieter, 34 jaar, ° te 
Koekelare, wonend te Koekelare, spinster 



 

Koekelare 17026, 144v 1762 Catrisse Pieter, z.v. Martinus, 23 jaar, ° te Koekelare, wonend bij zijn 
moeder te Koekelare, kutser 

Koekelare 17029, 105v 1772 Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, ° te Koekelare, sedert hij laatst 
veroordeeld werd wonend in de omgeving van Knokke (Veurne-ambacht) 

Koekelare 17029, 88 1771 Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, ° te Koekelare, wonend te Vladslo, 
arbeider 

Koekelare 17029, 96 1772 Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, ° te Koekelare, wonend te Vladslo, 
arbeider 

Koekelare 17030, 2v 1773 Catryce Jan, z.v. Maerten, 23 jaar, geboren te Koekelare, sedert zijn 
laatste veroordeling logerend te Diksmuide.  Hij was voorheen al eens 
verbannen uit het Brugse Vrije, en heeft nu banbreuk gepleegd. 

Koekelare 17029, 171 1772 Catryce Jan, z.v. Maerten, 24 jaar, ° te Koekelare, sedert zijn laatste 
veroordeling wonend te Diksmuide.  Ondertussen ging hij ook af en toe 
langs in Vladslo. 

Koekelare 17030, 3V 1773 Coucke Francois, z.v. Anthone, 12 jaar, geboren en wonend te Koekelare, 
« geernaert, kiecken ende eyeren kutser ». 

Koekelare 17033, 16 1781 Dansere Catharine, d.v. Julianus, 19j, geboren te Koekelare, wonend te 
Koekelare bij haar moeder, wolspinster 

Koekelare 17017, 84 1734 De Jaeghere Jossyne, sedert ongeveer 16 jaar gehuwd met Bul Jan, d.v. 
Jan, 36 jaar, ° te Koekelare, wonend te Leke.  Ze had een buitenechtelijke 
relatie met Reynaert Pieter … 

Koekelare 17029, 93v 1772 De Neckere Andries, z.v. Jan, 28 jaar, ° te Koekelare, wonend te 
Oudenburg, werkman 

Koekelare 17027, 154 1765 De Neckere Anthoine, z.v. Joannes, 30 jaar, ° te Koekelare, wonend te 
Koekelare, boerewerkman 

Koekelare 17027, 67 1765 De Neckere Anthone, z.v. Joannes, 29 jaar, ° te Koekelare, wonend te 
Gistel, boerewerkman 

Koekelare 17027, 190 1766 De Neckere Juliaen, z.v. Joannes, 20 jaar, ° te Koekelare, was laatst 
inwonende paardenknecht bij Ollevier Pieter (landsman te Leffinge) 

Koekelare 17030, 123v 1774 De Neckere Pieter, z.v. Jan, 16 jaar, geboren te Koekelare, sedert 7 jaar 
wonend te Keiem, boerenwerkman 

Koekelare 17024, 119v 1752 Hamerlinck (ook Amerlinck) Carel, z.v. Urbanus, 46 jaar, ° te Koekelare, 
wonend te Bredene, werkend bij de boeren en ook werkend voor de 
provincie aan het zeewerk 

Koekelare 17028, 131 1769 Henderyckx Vitalis Josephus, z.v. Joseph, 30 jaar, ° te Koekelare, als 
paardenknecht ingewoond hebbend bij wijlen Vermeire Joannes te 
Westkapelle 

Koekelare 17035, 111 1785 Hendrycx Carolus, z.v. Philippus, 30j, geboren en wonend te Koekelare, 
boerewerkman 

Koekelare 17035, 102v 1785 Huyghe Joannes, z.v. Pieter, 39j, geboren te Koekelare, wonend te 
Dudzele, weduwnaar, pikker en arbeider 

Koekelare 17027, 118 1765 Lanoye Joannes Baptiste, z.v. Christiaen, 24 jaar, ° te Koekelare, wonend 
te Koekelare, werkend bij boeren 

Koekelare 17027, 120 1765 Lanoye Pieter, z.v. Tobias Christianus, 18 jaar, ° te Koekelare, wonend te 
Koekelare, werkend bij boeren 

Koekelare 17026, 26v 1758 Lingier (ook Lengy) Constantia, d.v. Baltazar, 23 jaar, ° te Koekelare, 
laatst als dienstmeid ingewoond hebbend bij Quio Cornelis (pointer) te 
Koekelare 

Koekelare Aanwinsten 
635, 100 

1790 Lootens Genoveva Francisca, d.v. Pieter, 31 jaar, ° te Koekelare, 
gedurende 6 jaar als dienstmeid ingewoond hebbend bij Clabooter 
Joannes en dit tot 4 jaar geleden.  De afgelopen jaren baarde ze twee 
onwettige kinderen.  Eerst werd een zoon Pieter in mei 1786 geboren te 
Koekelare.  De vader van dit eerste onwettig kind was Dierinck Francois 
(jongman, dienstknecht van de hoofdman (Louage) die beloofd had met 
haar te trouwen maar met wie het huwelijk niet doorging doordat zijn 
familie ertegen was).  Het tweede onwettig kind was een dochter die 
doodgeboren was op 04-10-1790.  De vader van dit laatste kind was 
Lannoye Carolus, die volgens haar beloofd had met haar te zullen 
trouwen.  Deze Lannoye Carolus was de zoon van Lannoye Jean Baptiste 
bij wie ze op dat moment inwoonde. 

Koekelare 17012, 24 1727 Marcus Louis, z.v. Niclays, 50 jaar, ° te Koekelare, weduwnaar van 
Danser Helena.  Hij pleegde overspel met onder andere De Meyere 
Veronica (zie verder). 

Koekelare 17032, 81 1779 Meyers Joanna Clara, d.v. Adriaen, 24 jaar, geboren te Koekelare, 
wonend te Vladslo, spinster 

Koekelare 17029, 174 1772 Mortier Henderyck, z.v. Ambrosius, bastaardkind maar toch gedoopt op 



 

naam van zijn biologische vader, 23 jaar, ° te Koekelare, afgelopen zomer 
hier en daar gewerkt hebbend “in het bloote” (d.i. in de polders). 

Koekelare 17032, 79 1779 Plaisier Pieter Emanuel, z.v. Eduard, 24 jaar, geboren en wonend te 
Koekelare, gehuwd, boerewerkman 

Koekelare 17024, 121v 1752 Roose Martinus, z.v. Laureins, 19 jaar, ° te Koekelare, wonend te 
Koekelare bij zijn moeder, soms bij de boeren werkend en soms bedelend 

Koekelare 17031, 175v 1779 Schoonbaert Marie Godelieve, d.v. Lodewijk, 21 jaar, geboren te 
Koekelare, wonend te Koekelare bij haar vader, ongehuwd, spinster 

Koekelare 17027, 56v 1765 Van Hoorne Pieter Jacobus, z.v. Jacob, 37 à 38 jaar, ° te Koekelare, 
bezemmaker 

Koekelare 17028, 100 1769 Van Hoorne Pieter Jacobus, z.v. Jacob, 37 jaar, ° te Koekelare, wonend 
te Koekelare, bezemmaker 

Koekelare 17030, 10v 1773 Van Houtte Pieter, z.v. Pieter, 21 jaar, geboren en wonend te Koekelare, 
“eet trecker ende pottebesemmaker” (‘eet’: heide). 

Koekelare 17035, 116 1785 Van Hove Anna, huisvrouw van Robaey Francois, 45j, geboren te 
Koekelare, wonend te Moere, werkster, nu en dan geholpen door de dis 

Koekelare 17031, 173 1779 Van Tieghem Catharine, d.v. Jacob, 24 jaar, geboren te Koekelare, 
wonend te Gent in de herberg De Roode Poorte, ongehuwd, dienstmeid 

Koekelare 17029, 89v 1772 Vanden Bogaerde Jacobus, z.v. Lucas, 30 jaar, ° te Koekelare, wonend te 
Roksem, werkend bij landslieden 

Koekelare 17020, 150v 1740 Velle Marie Godelieve, d.v. Bertholomeus, 16 jaar, ° te Koekelare.  Haar 
moeder heet Van Ryckeghem Isabella. 

Koekelare 17030, 104v 1774 Verstraete Hendryck Josephus, z.v. Joseph, 15 jaar, geboren te 
Koekelare, wonend te Vladslo bij zijn vader, allerlei boerenwerk doende 
en soms in de bossen hout rapend voor de kost. 

Koekelare 17011, 179v 1727 Viane Pieter, z.v. Pieter, 22 jaar, ° te Koekelare, wonend te Koekelare bij 
zijn moeder 

Koolkerke 17028, 95 1768 Craeynest Bernardus Augustinus, z.v. Joannes, 11 jaar, ° te Koolkerke, 
inwonend bij Doolaghe Marcus te Koolkerke als koewachter 

Koolskamp 17023, 66 1749 Anseeuw Anna, d.v. Jean, 56 jaar, ° te Koolskamp, huisvrouw van 
Werrebrouck Laureins (arbeider), wonend te Lichtervelde 

Koolskamp 17011, 181v 1727 De Deyne Benedictus, z.v. Jan, 24 jaar, ° te Koolskamp, ‘schaper’ 
(herder).  Tot mei 1727 werkte hij voor Verleye Maerten te ‘Eyle’ (Heile in 
Zeeuws-Vlaanderen), en sedertdien is hij zonder dienst. 

Koolskamp 17029, 123v 1772 De Geldere Pieter, z.v. Nicodemus, 29 jaar, ° op de heerlijkheid van 
Koolskamp, wonend te Ardooie, dagloner 

Koolskamp 17030, 109v 1774 Rommelaere Nicodemus, z.v. Jacob, 19 jaar, geboren te Koolskamp, 
sedert enige tijd zonder vaste woonst, in het verleden boerenwerk doende 
voor de kost 

Koolskamp 17040, 110 1795 Van Ryckeghem Pieter, z.v. Joannes, 19j, geboren te Koolskamp, 
wonend te Lichtervelde bij zijn ouders, wever.  Hij gaf zich eerst 
verkeerdelijk of valselijk uit voor “Werrebrouck Pieter”. 

Koolskamp 17016, 130v 1732 Vercruyce Barbara, d.v. Joannes, 27 jaar, ° te Koolskamp, wonend te 
Staden, soms spinnend en soms te lande bedelend 

Koolskamp 17015, 129 1731 Vercruysse Barbel, d.v. Joannes, 27 jaar, ° te Koolskamp, te lande 
bedelend.  Ze zat hier reeds eerder vast … 

Koolskamp 17017, 149 1734 … Marie Joanne, d.v. Jacobs Isacq (is Jacobs zijn familienaam of zijn 
tweede voornaam ?), 24 jaar, ° te Koolskamp, zonder vaste verblijfplaats.  
Sedert haar man André Anthone (is André zijn familienaam of zijn tweede 
voornaam ?) naar het leger trok heeft ze her en der gebedeld.  laatst 
kwam ze uit Antwerpen hierheen, vergezeld van een vrouw die … 
Affricaene heet, met de bedoeling naar Douai te gaan om haar man daar 
op te wachten.  Maar ze werd onderweg aangehouden rond Diksmuide.  
Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  De ondervrager denkt dat ze hier reeds 
eerder gedetineerd was onder de naam Beyaerts Joanne (zie f° 80), maar 
dat ontkent ze. 

Kortemark 17016, 106v 1732 Blomme Caerel, z.v. Caerel, 21 jaar, ° te Kortemark, werkend bij de 
boeren 

Kortemark 17019, 100 1736 De Bruyne Emanuel, z.v. Ruffin, 34 jaar, ° te Kortemark, landsman en 
hoofdman te Ichtegem 

Kortemark 17019, 31 1735 De Caestecker Jacobus, z.v. Jacobus, 40 jaar, ° te Kortemark, ‘tavernier’ 
(herbergier) te Jabbeke 

Kortemark 17023, 161v 1750 De Fevre Joseph, z.v. Joannes, 24 jaar, ° te Kortemark, zonder vaste 
verblijfplaats, dorser 

Kortemark 17017, 129 1734 De Moor Pieter, z.v. Francois, 34 jaar, gehuwd met Van Daele Marie, 



 

geboren en wonend te Kortemark, boerenwerk verrichtend 
Kortemark 17030, 183v 1775 De Ruyttere Anna, d.v. Jan, 20 à 21 jaar, geboren te Kortemark, wonend 

bij haar vader, sedert twee weken voor haar aanhouding zonder vaste 
woonst, “de professie benevens haeren vader hebbende bedreven van 
brandewyn van Sluys te haelen ende dese te rollen” (ze verkochten de 
smokkelwaar aan herbergiers in verschillende parochies). 

Kortemark 17024, 122v 1752 Ester Pieter, z.v. Pieter, 25 jaar, geboren en wonend te Kortemark, 
werkend bij de boeren 

Kortemark 17030, 93 1774 Mahy Pieter, z.v. Jan, 46 jaar, geboren te Kortemark, wonend te Torhout, 
huidenvettersknecht 

Kortemark 17017, 87 1734 Reynaert Pieter, z.v. Anthone, 48 jaar, ° te Kortemark, gehuwd met Van 
Dendere Anna, voordien weduwnaar van Bassée Helena.  Hij had een 
buitenechtelijke relatie met De Jaeghere Jossyne .. 

Kortemark 17035, 84 1785 Roose Marianne, huisvrouw van Vanden Broucke Pieter, d.v. Joannes, 
34j, geboren te Kortemark, wonend te Moere 

Kortemark 17023, 112v 1749 Roose Regina, d.v. Joos, 19 jaar, ° te Kortemark, dientmeid bij de boeren 
Kortemark 17022, 130v 1746 Theuninck Alexius, z.v. Michiel, ° te Kortemark, 46 jaar, landbouwer te 

Moere 
Kortemark 17011, 178v 1727 Verbrugghe Barbel, d.v. Pieter, 23 jaar, ° te Kortemark, 12 jaar gewoond 

hebbend te Koekelare 
Kortrijk Aanwinsten 

635, 91 
1790 Christiaen Joseph, z.v. Martinus, in de 40 jaar oud, ° te Kortrijk buiten de 

Gentse Poort, wonend te Ursel, zwingelaar 
Kortrijk 17037, 82v, 

vervolg 86 
1788 De Los Jan, z.v. Joannes, 32j, geboren te Kortrijk, wonend te Werken, 

kleermaker en winkelier 
Kortrijk 17029, 19 1770 Masselis Jacobus, z.v. Judocus, ° te Kortrijk, nu wonend te Brugge, 

soevereinsgast van het Brugse Vrije 
Kortrijk 17035, 9 1784 Stubbe Joannes Baptiste, z.v. Ghyselen, 63j, geboren te Kortrijk, wonend 

te Roeselare, gehuwd, heeft 5 kinderen, blekersknecht en loger 
Kortrijk 17032, 156 1780 Van Daele Joanna, d.v. Ludovicus, 45 jaar, geboren te Kortrijk, wonend te 

Brugge (Sint-Anna), weduwe van Pieter Verburgh 
Kortrijk 17010, 35v 1725 Wollaert Robert, z.v. Robert, 27 jaar, ° te Kortrijk, boerenwerk doend.  

Vorige zomer (1724) werkte hij in de polders van Aardenburg, en 
afgelopen winter (1724-25) te Bethune.  Hij was nu terug op weg naar de 
polders van Aardenburg, maar werd onderweg aangehouden te Schore.  
Bij hem waren zijn vrouw Philippesens Mesken en haar zus Philippesens 
Alientine.  Onderweg ontmoetten ze nog enkele personen die samen met 
hen gearresteerd werden.  Wollaert Robert (f° 35v), Philippesens 
Meysken (f° 35v), Philippesens Alentine (f° 36) en … Mary Josephe (f° 
36) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Kortrijk 17032, 144 1780 Yserbyt Pieter Joseph, z.v. Adriaen, 44 jaar, geboren te Kortrijk-buiten, 
laatst gewoond hebbend bij zijn vader en sedert 18 maanden zonder 
vaste woonst, koopman in garen 

Kortrijk, omgeving 17031, 22 1777 Clarisse Ambrosius, z.v. Francois, 45 jaar, geboren te Cearen (of Ciaren) 
(?) in de kasselrij Kortrijk, seder 4 jaar wonend te Ichtegem, koopman in 
koeien, schapen en honden voor de landslieden, en daarnaast ook kleine 
gebruiker. 

Langemark 17012, 107v 1728 Dansecourt Joannes,  z.v. Paulus, 30 jaar, ° te Langemark, sedert 16 
maanden te Passendale verblijvend, zonder vaste verblijfplaats, 
schoenlapper 

Langemark 17028, 147v 1769 Dulle Pieter Joannes, z.v. Cornelis, 13 jaar, ° te Langemark, wonend te 
Keiem bij zijn vader, houtraper en soms bij zijn vader werkend 

Langemark 17030, 23v 1773 Fictor Pieter, z.v. Marc, 31 à 32 jaar, geboren te Langemark, sedert ruim 
één jaar wonend te Merkem, arbeider bij de boeren. 

Langemark 17033, 149v 1782 Lefevere (Lefevre) Ignatius, z.v. Nicodemus, 46 à 47 jaar, geboren te 
Langemark, wonend te Merkem, houtmaker 

Langemark 17019, 116v 1737 Morisse Cosmes, z.v. Guilliame, 30 à 31 jaar, ° te Langemark, wonend te 
Knokke, werkman.  Hij is gehuwd met De Neve Marguerite (zie verder). 

Langemark 17029, 98v 1772 Roetinck Eugenius, z.v. Jan, 36 jaar, ° te Langemark, sedert ongeveer 
drie jaar wonend te Woumen, zwingelaar en arbeider bij boeren 

Langemark 17023, 117 1749 Steenkiste Michiel, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Langemark in de kasselrij 
Ieper, laatst verbleven hebbend ten huize van Vermeesch Joannes te 
Leffinge 

Langemark 17028, 88v 1768 Tange Joanna Josepha, d.v. Michiel, 16 jaar, ° te Langemark, wonend te 
Woumen, huisvrouw van Flamez Pieter (arbeider). 

Langemark 17028, 161 1769 Tange Joanna Josepha, d.v. Michiel, 49 jaar, ° te Langemark, wonend te 
Woumen, huisvrouw van Flammeye Pieter (arbeider). 



 

Langemark 17016, 184 1733 Van Belleghem Maryn, z.v. Maryn, 31 jaar, ° te Langemark, wonend te 
Bovekerke, brouwer, boerenwerk verrichtend 

Langemark 17033, 190v 1782 Van Hove Pieter, z.v. Andries, 46 à 47 jaar, geboren te Langemark, 
wonend te Beerst, arbeider (is op 3 november 1782 gehuwd met Logier 
Amelberga voor de gereformeerde kerk te Zuidzande bij Cadsand) 

Langemark 17031, 164 1779 Verhaeghe Joannes, z.v. Pieter, 34 jaar, geboren te Langemark, wonend 
te Beerst, boerewerkman an zwingelaar 

Lapscheure 17015, 141 1731 Blomme Jan, z.v. Pieter, 44 jaar, ° te ‘Rasscheure’ (waarschijnlijk wordt 
Lapscheure bedoeld !), wonend te ‘Rasscheure’, werkend bij de 
landslieden 

Lapscheure 17023, 177v 1750 Vande Wiele Pieter, z.v. Pieter, 39 jaar, ° te Lapscheure, wonend te 
Oostkerke, arbeider 

Ledegem 17039, 8v 1792 Claeys Anna Theresia, d.v. Guillielmus, 22j, geboren te Ledegem, 
wonend te Rumbeke met haar vader 

Ledegem 17035, 92 1785 De Voghele Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 35 à 36 jaar, geboren te 
Ledegem, wonend te Hooglede, gehuwd, heeft kinderen 

Ledegem 17031, 115 1778 Desain Pieter Joseph, 19 jaar, geboren te Ledegem, bezemmaker 
Ledegem 17040, 106 1795 Vervisch Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 54j, geboren te Ledegem, wonend 

te Ardooie, werkman 
Leffinge 17028, 123v 1769 Bouckaert (Boucquaert) Joseph, z.v. Livinus, 39 jaar, ° te Leffinge, 

boerewerkman.  In 1764 liep hij al eens een veroordeling op en hij 
vestigde zich daarna in Oostende.   De laatste 3 jaar woonde hij in 
Nieuwpoort. 

Leffinge 17037, 47 1788 Claeys Joannes, z.v. Joseph, 36j, geboren te Leffinge, wonend te 
Zandvoordfe, boerewerkman, gehuwd met Bekaert Marie (zij is in de 80 
jaar) (hij heeft de ontucht bedreven met zijn 27-jarige meid Moenaert 
Marie) 

Leffinge 17015, 164 1731 De Four Adriaen, z.v. Adriaen, 30 jaar, geboren en wonend te Leffinge 
Leffinge 17012, 100v 1728 De Gryse Jacob, ° te Leffinge, 18 jaar.  Zijn vader is arbeider en woont te 

Leffinge.  Eerst gaf hij een fictieve identiteit op: Vermeesch Jacob [z.v. 
Jan, 17 jaar, ° te Jabbeke, gewoond hebbend te Stene tot hij 9 jaar was, 
en daarna op zee gevaren hebbend.  Hij voer naar Bordeaux en ook 
vanuit Holland (de stad Hoorne) naar Groenland.]  Hij zegt dat hij eerst de 
valse identiteit opgaf “om te lachen”. 

Leffinge 17027, 24 1764 De Vieu Francisca, d.v. Joannes, 31 jaar, ° te Leffinge, huisvrouw van De 
Windt Hieronimus (landsman te Leffinge), nu wonend te Sint-Andries 

Leffinge 17011, 46 1726 De Wintere Joannes Baptiste, z.v. Joris, 28 jaar, ° te Leffinge, wonend te 
Zevekote, landsman 

Leffinge 17036, 68 1786 Haemers Joannes Ambrosius, z.v. Ambrosius, 27j, geboren en wonend te 
Leffinge, gehuwd met De Graet Theresia (weduwe van Willaert Baltazar), 
voordien weduwnaar van Scheemaekers Anna Marie 

Leffinge 17030, 1 1773 Ketels Joanne, d.v. Jan, 17 jaar, geboren te Leffinge, wonend te 
Roeselare ten huize van Francois Muyle als dienstmeid 

Leffinge 17038, 9 1791 Ketels Philippus, z.v. Nicolaus, 46j, geboren en wonend te Leffinge, 
boerewerkman 

Leffinge 17033, 178v 1782 Rozee Joannes, z.v. Cornelis, 53j, geboren te Leffinge, wonend te 
Ettelgem, boerewerkman 

Leffinge 17021, 146v 1743 Staessens Cornelia, d.v. Jan, ° te Leffinge, in de dertig jaar oud, wonend 
te Zevekote 

Leffinge 17039, 16 1792 Trogh Karel, z.v. Francois, 20j, geboren en wonend te Leffinge, metselaar 
Leffinge 17036, 41 1786 Truweel Isabelle, d.v. Maximiliaen, 26j, geboren te Leffinge, wonend te 

Slijpe, dienstmeid 
Leffinge 17027, 147v 1765 Van Herreweghe Augustinus, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Leffinge, wonend te 

Leffinge, werkend bij boeren 
Leffinge 17017, 184 1735 Weytens Joannes, z.v. Anthone, 27 à 28 jaar, ° te Leffinge, gehuwd 

Floreyns Laureynse Judoca, wonend te Bredene, arbeider 
Leffinge 17038, 5v 1791 Willaeys Ignatius, z.v. Abraham, 46j, geboren en wonend te Leffinge, 

arbeider 
Leffinge 17026, 42 1759 Willems Anna Marie Jacoba, d.v. Jan, 23 jaar, ° te Leffinge, wonend te 

Leffinge bij haar vader 
Leisele 17021, 124v 1742 Burgraeve Pieter, z.v. Pieter, ° Leisele (‘Leyssel’), 35 jaar, arbeider, 

wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk 
Leke 17029, 21 1770 Asschoop Henderick, z.v. Francois, 25 à 26 jaar, ° te Leke, 

“thuysligghende ter eere Godts” te Leke in de woning van Strubbe Jan 
(arbeider), bedelaar sedert hij een infarct opliep aan zijn linkerarm 

Leke 17039, 7 1792 Bernaert Joannes, z.v. Simoen, 23j, geboren en wonend te Leke met zijn 



 

moeder en stiefvader De Vynck Ambrosius, wever 
Leke 17039, 4 1792 Bernaert Josephus, z.v. Simoen, 20j, geboren en wonend te Leke met zijn 

moeder en zijn stiefvader De Vynck Ambrosius, wever 
Leke 17019, 85 1736 Cogne Pieternelle Aldegonde, d.v. Joos, 21 jaar, ° te Leke, huisvrouw van 

Landtsyser Cornelis, wonend te Leke, werkvrouw 
Leke 17029, 22 1770 De Grande Francois, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Leke, wonend te Leke, 

schoenmaker en tiendesteker 
Leke 17023, 84 1749 Glorie Ignaes, z.v. Joannes, 28 jaar, ° te Leke, wonend te Ramskapelle in 

Veurne-ambacht 
Leke 17028, 149 1769 Hessenbrouck Marie, d.v. Joannes, 15 à 16 jaar, ° te Leke.  Van mei 1769 

tot 23 juli 1769 woonde ze als dienstmeid in bij De Vos Joannes 
(landsman te Wilskerke).  Op 23 juli 1769 verliet ze deze dienst, en 
logeerde vanaf dan bij Hamers Pieter te Wilskerke. 

Leke 17031, 138 1779 Marchand Marianne Therese, d.v. Benedictus, 15 jaar, geboren te Leke, 
wonend te Leke ten huize van Bernardus De Soppere als kindermeid 

Leke 17020, 119 1740 Matton Joanne, weduwe van Semeyn Pieter, d.v. Jacob, 47 à 48 jaar, ° te 
Leke, wonend te Lissewege, allerlei werk doende op het land en bij de 
boeren 

Leke 17038, 15v 1791 Reviere Pieter, z.v. Ignaes, 39j, geboren te Leke, gehuwd, heeft 8 
kinderen, boerewerkman 

Leke 17037, 169 1789 Vermaut Marie Cornelia, d.v. Philippe, 28j, geboren te Leke, huisvrouw 
van Sys Josephus (zie verder), wonend te Leke (ze heeft twee kinderen 
die voortkomen van haar stiefvader Outterloot Pieter) 

Leke 17039, 80v 1793 Verschingel Pieter, z.v. Joannes, 26j, gehuwd, geboren te Leke, wonend 
te Koekelare, kippenhandelaar 

Lendelede Aanwinsten 
635, 25v 

1789 Eeckhoud Pieter Joseph, z.v. Pieter, 27 jaar, ° te Lendelede (kasselrij 
Kortrijk), wonend te Sint-Margriete ten huize van Vande Velde Lucas 

Lichtervelde 17023, 146v 1750 Leemans Daniel, z.v. Pieter, 29 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te Torhout, 
arbeider 

Lichtervelde 17034, 4v 1783 Baert Pieter, z.v. Martinus, 31j, geboren en wonend te Lichtervelde, 
boerewerkman 

Lichtervelde 17017, 115 1734 Bertrams Marie, d.v. Outré, 36 jaar, huisvrouw van Kimpe Jacob, ° te 
Lichtervelde 

Lichtervelde 17023, 157 1750 Cassier Jacob, z.v. Jacob, 26 jaar, ° te Lichtervelde, schaapherder 
Lichtervelde 17034, 6 1783 Compernolle Francis, z.v. Joannes, 34 à 35 jaar, geboren te Lichtervelde, 

wonend te Lichtervelde bij zijn moeder, boerewerkman 
Lichtervelde 17023, 56v 1749 Cools Joannes, z.v. Joos, ° te Lichtervelde, 23 jaar, laast als 

schaapherder gediend hebbend op de hoeve van Van Canneyt Joannes 
te Koolskamp 

Lichtervelde 17040, 42 1795 De Clerck Jacobus, z.v. Martinus, gehuwd met Van Acker Marie-Jeanne, 
24j, geboren en wonend te Lichtervelde, wever en boerewerker 

Lichtervelde 17021, 71v 1742 De Keyser Maryn, z.v. Joos, ° te Lichtervelde, 46 jaar, wonend te 
Bredene, pachter op de hoeve van de erfgenamen van jonker Delavillette 
te Bredene 

Lichtervelde 17027, 127 1765 De Meyer Joannes, z.v. Pieter, 41 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te 
Lichtervelde, boerewerkman en zwingelaar, gehuwd met Hoet Marie 
Catherine 

Lichtervelde 17017, 95v 1734 De Sloovere Philippe, z.v. Joos, 40 jaar, ° Lichtervelde, gebruiker van een 
hoevetje van 11 gemeten te Lichtervelde 

Lichtervelde Aanwinsten 
635, 10v 

1789 De Vriese Carolus, z.v. Pieter, 17 jaar, ° te Lichtervelde, als koewachter 
wonend ten huize van De Nolf Joannes 

Lichtervelde 17037, 98v 1788 De Wulf Jacobus, z.v. Jacobus, 37 à 38 jaar, geboren te Lichtervelde, 
wonend te Beveren, herbergier 

Lichtervelde 17011, 155 1727 Dryepont Pieter, z.v. Pieter, 64 jaar, ° te Lichtervelde, notaris en 
procureur van Zijne Majesteits geldmunte binnen Brugge 

Lichtervelde 17010, 99 1725 Goemaere Catharine, d.v. Gillis, 24 jaar, ° te Lichtervelde.  Ze bedelde 
met haar zus die ‘onnoosel’ is. 

Lichtervelde 17027, 130 1765 Hoet (D’Hoedt) Marie Catherine, d.v. Cornelis, 60 jaar, ° te Lichtervelde, 
wonend te Lichtervelde, huisvrouw van De Meyer Joannes, spinster en 
naaister 

Lichtervelde 17039, 131 1794 Kesteloot Joannes, zv. Martinus, 57j, geboren en wonend te Lichtervelde, 
blauwverver 

Lichtervelde 17037, 118, 
vervolg 130 

1788 Le Baillie Albertus, z.v. Joannes, 37j, geboren te Lichtervelde, wonend te 
Beveren, herbergier 

Lichtervelde 17028, 24 1767 Mesure Joseph, z.v. Maryn, 68 jaar, ° te Lichtervelde, wonend te Beveren 
onder de heerlijkheid van het Pausse en Vijverse, landbouwer.  Hij 



 

ondertekent met “Joos Mesuere”. 
Lichtervelde 17030, 62 1773 Ruynhout Jacobus, z.v. Emanuel, 21 jaar, geboren en wonend te 

Lichtervelde, werkend bij de boeren 
Lichtervelde 17031, 146 1779 Ruynhout Jacobus, z.v. Emanuel, 29 jaar, geboren en wonend te 

Lichtervelde, beenhouwer en koemeester 
Lichtervelde 17030, 60v 1773 Ruynhout Pieter, 26 à 27 jaar, z.v. Emanuel, geboren en wonend te 

Lichtervelde, “offecier van de prinsdomme van Iseghem ter prochie van 
Lichtervelde ende Zwevezeele geinclaveert”. 

Lichtervelde 17019, 151 1737 Vande Weghe Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Lichtervelde, 
wonend te Lichtervelde bij zijn vader.  Recent hij hij beginnen rondtrekken 
van de ene parochie naar de andere, daarbij werkend als dagloner bij 
boeren of meegaand met kooplieden van ‘beesten’ (runderen). 

Lichtervelde 17017, 115 1734 Verkins Anna, d.v. Maryn, huisvrouw van De Schryvere Jan, in de 50 jaar 
oud, geboren en wonend te Lichtervelde 

Lissewege Aanwinsten 
635, 29v 

1789 Bart Caerel, onwettige z.v. Bart Anne Marie, 20 jaar, ° te Lissewege, als 
paardenknecht inwonend te Nieuwmunster ten huize van Baecke 
Joannes 

Lissewege 17021, 12 1741 Bil Daniel, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Lissewege, landsman te Westkapelle.  
Sedert mei 1738 bewoont hij de hoeve te Westkapelle die eigendom is 
van de abdij van Vauxelles. 

Lissewege 17029, 109v 1772 Brauwers Joannes, z.v. Jan, 28 à 29 jaar, ° te Lissewege, wonend te 
Blankenberge 

Lissewege 17013, 32 1729 Dobbels Jacob, z.v. Victor, 36 jaar, geboren en wonend te Lissewege, 
arbeider 

Lissewege 17020, 105 1740 Eelant (ook Heelant) Cornelis, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Lissewege, sedert 
enkele weken wonend te Ramskapelle ten huize van School Jan, 
voordien als paardenknecht ingewoond hebbend bij de weduwe Elias te 
Dudzele 

Lissewege 17040, 11 1795 Hoemaker Francois, z.v. Paulus, 42j, geboren en wonend te Lissewege, 
timmerman 

Lissewege 17037, 1v, 
vervolg 7v 

1787 Joossens Joannes, z.v. Francois, 29j, gehuwd, heeft 2 kinderen, geboren 
te Lissewege, wonend te Westkapelle, blauwer 

Lissewege 17021, 154v 1743 Misselis Cecilia, d.v. Augustyn, 27 jaar, geboren en wonend te 
Lissewege, allerlei werk doende voor de kost, huisvrouw van Mareyns 
Judocus 

Lissewege 17026, 145v 1762 Strubbe Jacob, z.v. Pieter, 54 jaar, ° te Lissewege, wonend te Lissewege, 
strodekker 

Lissewege 17033, 75 1781 Vanden Broucke Francois, z.v. Pieter, geboren te Lissewege, wonend te 
Klemskerke, hoeveknecht ten huize van Bost Stephanus 

Lissewege 17037, 12 1787 Wytgheer Isabelle, d.v. Joannes, in de 40 jaar, weduwe van Focquedey 
Francois, geboren te Lissewege, wonend te Dudzele, werkvrouw (heeft 
verschillende onwettige kinderen) 

Lo 17016, 113 1732 Dubois Marie Therese, d.v. Passchier, ° te Lo in Veurne-ambacht, 
bedelend, 22 jaar 

Lo 17019, 6 1735 Dubois Philippe, z.v. Passchier, 34 jaar, ° te Lo, wonend te Beerst “op de 
Corte Keer”, smid 

Loppem 17030, 154 1774 Cauwelier Joannes, z.v. Jan, 20 jaar, geboren te Loppem, sedert mei 
1774 als hoeveknecht wonend bij Martinus Barizeele (grote gebruiker te 
Sijsele). 

Loppem 17028, 122v 1769 Cauwelier Therese, d.v. Joannes, 18 jaar, ° te Loppem, wonend te 
Loppem bij haar moeder, spinster 

Loppem 17029, 71v 1771 Cauwelier Theresia, d.v. Jan, 20 jaar, ° te Loppem, wonend te Loppem bij 
haar moeder, spinster 

Loppem 17026, 165v 1763 De Ghey Pieter, z.v. Bertel, 20 jaar, ° te Loppem, laatst als dorser 
ingewoond hebbend op de hoeve van Clais Joseph te Meetkerke. 

Loppem 17010, 23 1725 Spynts Jan, z.v. Jan, 37 jaar, ° te Loppem, wonend bij zijn moeder, 
werkend met de paarden.  Zijn stiefvader is Mestdagh Aernout. 

Loppem 17024, 5v 1751 Storme Philippe, z.v. Baltazar, 22 jaar, ° te Loppem, wonend te 
Zedelgem, houtmaker 

Loppem 17017, 168 1735 Verbeke Catharine, d.v. Joannes, 23 jaar, ° te Loppem, dienstmeid te 
lande bij de een of andere landsman 

Mannekensvere 17013, 172v 1729 Bonnelle Joanne, d.v. Francois, 31 jaar, ° te Mannekensvere, huisvrouw 
van Mille Jacob (werkman en herbergier te Wilskerke op de ‘plaetse’ 
rechtover de kerk). 

Mannekensvere Aanwinsten 
635, 106v 

1790 Heex Francois, z.v. Mauritius, 44 jaar, ° te Mannekensvere, wonend te 
Slijpe, landsman 



 

Mannekensvere 17030, 116v 1774 Mestdagh Livinus, z.v. Livinus, 26 jaar, geboren te Mannekensvere, 
wonend te Snaaskerke, kleine gebruiker 

Mannekensvere 17020, 33 1738 Metsuure Jacob, z.v. Jacob, 16 jaar oud sedert Baafmis, ° te 
Mannekensvere, laatst gewoond hebbend als knecht bij Vitse Marcus bij 
de Palingbrug 

Mannekensvere 17010, 56 1725 Pieters Alexius, z.v. Jan, 35 jaar , ° te Mannekensvere, wonend te 
Westende, boerenwerk doend 

Mannekensvere 17040, 78 1795 Speghel Francis, z.v. Jan Baptiste, jongman, 31 à 32 jaar, geboren te 
Mannekensvere, wonend te Moere, dienstknecht 

Mariakerke 17022, 27 1744 De Wulf Michiel, z.v. Joos, ° te Mariakerke, 34 jaar, hovenier, wonend te 
Middelkerke 

Markegem 17017, 53 1733 Rollez Joseph.  Aanvankelijk gaf hij zich uit onder een valse naam, nl. 
Sonneville (ook Zonneville) Joseph (z.v. Jan, 24 jaar, ° te Markegem, ’s 
winters samen met zijn huisvrouw Raes Catharine bedelend en ’s zomers 
werkend bij de landslieden in de polders).  Hij verklaart dat hij eerst een 
valse naam opgaf omdat hij onder de naam van Rollez Joseph 
gedeserteerd was. 

Meetkerke 17027, 172 1766 Blancke Jacobus, z.v. Judocus, 30 jaar, ° te Meetkerke, wonend te 
Klemskerke, gehuwd met de weduwe van Bauwens .., arbeider 

Meetkerke 17030, 37 1773 Gelthof Isabelle, d.v. Laureyns, 22 jaar, geboren te Meetkerke, sedert 
enige tijd zonder vaste woonst, ongehuwd, doende boerewerk en soms 
bedelend 

Meetkerke 17039, 62v 1793 Meyns Franciscus, z.v. Maurus, 16j, geboren te Meetkerke, wonend te 
Lissewege, paardenknecht 

Meetkerke 17022, 50 1744 Vande Wyngaerde Pieter, z.v. Jan, ° te Meetkerke, 45 jaar, arbeider, 
wonend te Moere 

Meetkerke 17015, 45 1730 Verhalle Jacob, z.v. Jan, 50, ° te Meetkerke, wonend te Nieuwmunster, 
arbeider, gehuwd met Lombaerts Aldegonde (zie verder) 

Menen 17040, 34 1795 Breyne Pieter Andries, z.v. Medardus, gehuwd, 36j, geboren te Menen, 
wonend te Lichtervelde, paardenkoopman 

Menen Aanwinsten 
635, 6v 

1789 Brouck Pieter, z.v. Pieter, 54 jaar, ° te Menen, wonend te Moere, gehuwd 
met Roose Marianne, 7 kinderen hebbend, boerenwerkman 

Menen 17022, 75v 1745 David Joannes, z.v. Jan, ° te Menen, wonend te Brugge, 38 jaar, 
oliestamper 

Menen 17009, 27 1724 De Bruyne Thomas, z.v. Thomas, 36 à 37 jaar, ° te Menen-buiten, 
vlaszwingelaar en dorser 

Menen 17009, 58v 1724 Vander Linde Anne Marie, d.v. Jacob, 16 jaar, ° te Menen.  Ze kwam uit 
Cassel om werk te zoeken, en werd hier met enkele anderen 
aangehouden die ze onderweg ontmoette.  Zo’n twee jaar geleden zat ze 
hier ook al eens in de cel.  Zie f° 96.  Wollaert Jan (f° 58), Janssens 
Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … 
Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Menen 17009, 96 1724 Vander Linde Anne Mary, d.v. Jacob, 16 jaar, ° te Menen, soms werkend 
en soms bedelend.  Ze zat hier recent al eens in de cel.  Zie f° 58v.  
Vander Linde Anne Mary (f° 96), Janssen Christoffel (f° 96) en … Philippe 
Baptiste (f° 96) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Menen 17037, 57v 1788 Verhaeghe Petrus Jacobus, z.v. Philippe, 40j, geboren te Menen, 
gehuwd, heeft 2 kinderen, wonend te Koekelare, boerewerkman 

Merkem 17032, 177 1780 Allemeesch Engelbertus, z.v. Benedictus, 23 jaar, geboren en wonend te 
Merkem, gehuwd, wever 

Merkem 17009, 172v 1725 Augustyn Jacob, 42 jaar, ° te Merkem, officier van Wijnendale en ook van 
het Proostse en het Kannunnikse. 

Merkem 17029, 3 1770 Carpentier Constantia, d.v. Gillis, 36 jaar, ° te Merkem, wonend te 
Merkem, huisvrouw van De Poortere Joannes (strodekker). 

Merkem 17029, 1v 1770 Carpentier Helena, d.v. Gillis, 36 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, 
weduwe van Stroom Benedictus, werkvrouw 

Merkem 17033, 17 1781 Clarisse Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 29j, geboren en wonend te 
Merkem, boerewerkman 

Merkem 17040, 18v 1795 Couvreur Ferdinandus, z.v. Francois, 27j, geboren te Merkem, 
soevereinsgast in dienst van de municipaliteit van de stad Brugge en van 
het Brugse Vrije 

Merkem Aanwinsten 
635, 168 

1791 Covemaecker Pieter, z.v. Benedictus, 32 jaar, geboren en wonend te 
Merkem, landsman 

Merkem 17028, 36v 1767 Crabbe Francois, z.v. Gillis, 37 jaar, ° te Merkem, wonend te Woumen, 



 

arbeider 
Merkem 17031, 69 1778 De Cock Pieter Joannes, z.v. Pieter (z.v. Jan) bij Pieternelle Therese 

Couvreurs, 32 à 33 jaar, geboren te Merkem, wonend te Merkem “bij de 
Kippe in een ovenbeur staende ten hove van Joannes De Krock ende 
toebehoorende den disch van Mercquem”, boerewerkman en boomveller 

Merkem 17029, 86v 1771 De Man Albertus, z.v. Leopoldus, 29 jaar, ° te Merkem, sedert kort 
wonend te Beerst ten huize van Van Neste Philippus (wever), boerenwerk 
doende 

Merkem 17030, 31v 1773 De Man Albertus, z.v. Leopoldus, 35 jaar, geboren te Merkem, wonend te 
Koekelare ten huize van Pieter Vande Walle, doende boerewerk. 

Merkem 17032, 108 1780 De Man Albertus, z.v. Leopoldus, 40 jaar, geboren te Merkem, wonend te 
Koekelare, boerewerkman 

Merkem 17020, 106v 1740 De Puydt Jan, z.v. Jan, 35 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, 
landbouwer (pachter) op het goed van mevrouw Van Volden 

Merkem 17020, 161v 1740 De Puydt Jan, z.v. Jan, 36 à 37 jaar, geboren en wonend te Merkem.  Hij 
werd nog maar recent veroordeeld … 

Merkem 17016, 2 1731 De Wilde Leopoldus, z.v. Carel, 14 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem 
bij zijn moeder De Bruyne Veronica 

Merkem 17016, 8v 1732 De Wilde Marcus, z.v. Marcus, 75 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, 
werkman.  Hij was gehuwd met Mols Marie Catharine. 

Merkem Aanwinsten 
635, 174 

1791 Dutoit Joseph, z.v. Jacob, 23 jaar, geboren en wonend te Merkem, 
schoenmaker 

Merkem 17029, 16v 1770 Lavae Pieter, z.v. Jan, 36 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem, kutser in 
hoornvee 

Merkem 17024, 22 1751 Moerkercke Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 22 jaar, ° te Merkem, 
wonend te Aartrijke, metselaar 

Merkem 17031, 86 1778 Mortier Joannes Ferdinandus, z.v. Jacobus, 40 jaar, geboren en wonend 
te Merkem, dagloner, gehuwd met Jacoba Jonckheers.  Tot twee jaar 
geleden woonde hij te Bikschote. 

Merkem 17032, 45 1780 Noyez Marie Therese, d.v. Clement, 23 jaar, geboren te Merkem, wonend 
te Passendale, ongehuwd, spinster. 

Merkem 17033, 108 1781 Plancke Jacobus, z.v. Pieter, 30j, geboren en wonend te Merkem, 
boerewerkman 

Merkem Aanwinsten 
635, 177 

1791 Platteel (ook Platteeuw) Joseph, z.v. Joannes, 60 jaar, geboren en 
wonend te Merkem, timmerman 

Merkem Aanwinsten 
635, 180 

1791 Platteel (ook Platteeuw) Pieter, z.v. Joannes, 68 jaar, geboren en wonend 
te Merkem, wagenmaker 

Merkem 17016, 1 1731 Toussain Helena, d.v. Laureyns, ° te Merkem, 24 jaar, wonend te Merkem 
bij haar moeder De Bruyne Veronica 

Merkem 17016, 3 1731 Toussain Pieter, z.v. Laureyns, 27 jaar, ° te Merkem, wonend te Merkem 
bij zijn moeder De Bruyne Veronica 

Merkem 17024, 27 1751 Van Moerkercke Pieter Joseph, z.v. Joannes, 31 jaar, ° te Merkem, 
wonend te Leke, metselaar 

Merkem 17024, 38 1751 Van Moerkercke Pieter Joseph, z.v. Joannes, 31 jaar, ° te Merkem, 
wonend te Leke, metselaar 

Merkem Aanwinsten 
635, 171 

1791 Verheyde Francois, z.v. Francois, 36 jaar, geboren en wonend te 
Merkem, arbeider en disgenoot van de parochie Merkem 

Merkem 17033, 76 1781 Vermeersch Franciscus, z.v. Jacob, 48j, geboren en wonend te Merkem, 
voerman en landsman 

Merkem 17034, 13v 1783 Zoetaert Anne Marie, d.v. Joannes, 64j, geboren en wonend te Merkem, 
huisvrouw van Carpentier Pieter 

Meulebeke 17035, 1 1784 D’Heygere Joannes, z.v. Carel, 71j, geboren te Meulebeke, wonend te 
Oudenburg, gehuwd, heeft 3 kinderen, wever 

Meulebeke 17022, 97 1746 De Bels Rogier, z.v. Rogier, ° te Meulebeke, 40 jaar, “garde van de 
provintie ende van de stadt Brugghe”, wonend te Brugge 

Meulebeke 17023, 103 1749 Pennynck Joseph, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Meulebeke, zonder vaste 
verblijfplaats.  De afgelopen 12 jaar bewaakte hij schapen bij de boeren. 

Meulebeke 17037, 55 1788 Rosseel Leonardus, z.v. Jacobus, 23j, gehuwd, heeft één kind, geboren 
te Meulebeke, wonend te Ruddervoorde, hovenier en zaadverkoper 

Meulebeke 17039, 20v 1792 Van Thuine Joseph, 15j, geboren te Meulebeke, wonend te Ardooie, 
koewachter 

Middelkerke 17022, 24 1744 Boydens Pieter, z.v. Cornelis, geboren en wonend te Middelkerke, 33 
jaar, hovenier 

Middelkerke 17033, 39 1781 De Molder Joannes, z.v. Francois, 24j, geboren en wonend te 
Middelkerke, hoveniersknecht 

Middelkerke 17017, 171v 1735 De Moldere Hendryck, z.v. Francois, 27 à 28 jaar, ° te Middelkerke, 



 

wonend te Middelkerke ten huize van zijn ‘schoonvader’ (dit kan ook 
stiefvader betekenen) Bauwens Joannes, allerlei boerenwerk verrichtend, 
in het verleden een reis gemaakt hebbend naar de Oost-Indiën. 

Middelkerke 17017, 183v 1735 Lycke Pieter, z.v. Joos, 26 à 27 jaar, ° te Middelkerke, wonend te 
Bredene, arbeider 

Middelkerke 17021, 139v 1743 Marrivoorde Joannes, z.v. Cornelis, ° te Middelkerke, 14 jaar, 
dienstknecht ten huize van Madeleyns Pieternelle te Middelkerke 

Middelkerke 17033, 37v, 
vervolg 40v 

1781 Tack Pieter, z.v. Pieter, 23j, geboren en wonend te Middelkerke, 
landsman 

Middelkerke 17010, 56 1725 Volghers Matthys, z.v. Dieryck, 35 à 36 jaar, ° te Middelkerke, 
boerenwerk doend en hovenierend 

Middelkerke 17010, 56 1725 Volghers Simon, z.v. Dieryck, 22 jaar, ° te Middelkerke, wonend bij zijn 
moeder, visser en hovenier 

Moen 17026, 63v 1759 Gardin Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 17 jaar, ° te Moen, met zijn ouders te 
Eernegem wonend, vlechter 

Moere 17026, 146v 1762 Ardien (ook Gardin) Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 20 jaar, ° te Moere, 
wonend te Eernegem, werkend bij de boeren 

Moere 17040, 107v 1795 De Cock Joannes, z.v. Pieter, 26j, geboren en wonend te Moere, 
timmerman 

Moere 17027, 70 1766 Gardyn Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 23 à 24 jaar, ° te Moere, wonend te 
Eernegem ten huize van Andelle Emanuel, stoelvlechter 

Moere 17029, 120v 1772 Haelewyck Francois, z.v. Carel, 26 à 27 jaar, ° te Moere, laatst gewoond 
hebbend bij zijn zus (echtgenote van Sanders Joannes) te Oudenburg, 
boerenwerk doende 

Moere 17028, 86v 1768 Pluy Isabelle Therese, d.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Moere, zonder vaste 
verblijfplaats, spinster 

Moere 17032, 106 1780 Portelancie Marie Joanne, d.v. Pieter, 32 jaar, geboren en wonend te 
Moere, ongehuwd, spinster.  Ze heeft een onzedelijk leven geleid, en is 
een eerste maal in 1768 bevrucht geworden te Brugge en aldus bevallen 
op 1 dec. 1768.  Ook in Hooglede is ze bevrucht geworden, en zo 
bevallen op 3 mei 1777.  Ze is dan een derde maal bevrucht en bevallen 
op 5 feb. 1780. 

Moere 17037, 69, 
vervolg 76v 

1788 Staelens Joannes, z.v. Joannes, 22j, geboren te Moere, wonend te Gistel 
bij zijn vader (landsman) 

Moere 17023, 22 1748 Van Hee Joannes, z.v. Joannes, 14 jaar, ° te Moere, wonend te Moere bij 
zijn vader 

Moere 17034, 130 1784 Vanden Broele Appolonia, onwettige d.v. Genoveva Vanden Broele, laatst 
gehuwd met Jacobus Van Dycke, 36 jaar, geboren te Moere, wonend met 
haar schoonvader te Keiem.  Ze leefde in concubine en 
‘bloetschendenrye’ met haar schoonvader, en heeft drie onwetige 
kinderen gebaard, namelijk in okt. 1778, in 1780 en 1784. 

Moere Aanwinsten 
635, 46 

1790 Verheyde Augustyn, z.v. Pieter, 43 jaar, geboren en wonend te Moere, 
graan opkopend 

Moere 17032, 102 1780 Vervenne Augustinus, z.v. Jacob, 41 jaar, geboren te Moere, wonend te 
Koolkerke, wagenmaker (verdacht een valse getuigenis afgelegd te 
hebben in de zaak van Jan Baptiste Van Eeckhoutte uit Westkapelle) 

Moere 17013, 120v 1729 Wulleput Marie, d.v. Joannes, 31 à 32 jaar, ° te Moere, huisvrouw van 
Druve Cornelis, wonend te Nieuwpoort 

Moerkerke 17021, 20 1741 Blomme Marie, d.v. Raphel, 19 jaar, ° te Moerkerke, meid bij de boeren 
Moerkerke Aanwinsten 

635, 135v 
1791 Daenens Joannes, z.v. Philippe, 44 jaar, ° te Moerkerke, wonend te 

Middelburg, werkman 
Moerkerke 17028, 132 1769 Duytschaever Judoca, d.v. Pieter, 13 jaar, ° te Moerkerke, wonend te 

Assebroek bij haar grootmoeder … Adriaene (van wie ze de familienaam 
niet kent), koekenbakster.  De afgelopen drie maanden verbleef ze bij 
haar peter Vande Casteele Caerel te Moerkerke. 

Moerkerke 17025, 51 1754 Elegeer (ook Hillegeer) Joannes, z.v. Thobias, 31 jaar, ° te Moerkerke, 
wonend te Sint-Kruis, landbouwer 

Moerkerke 17032, 19 1779 Geirnaert Cornelis, z.v. Pieter, 22 jaar, geboren te Moerkerke, wonend bij 
zijn moeder te Sijsele, boerewerkman 

Moerkerke Aanwinsten 
635, 126v 

1790 Leliaert Joseph, z.v. Jacob, 32 jaar, ° te Moerkerke, wonend op het 
graafschap van Middelburg-in-Vlaanderen, werkman.  Hij is gehuwd met 
Maton A. M. (zie verder). 

Moerkerke 17030, 95v 1774 Seys Anne Marie, d.v. Ignatius, 17 à 18 jaar, geboren te Moerkerke, 
sedert enige tijd zonder vaste woonst, vader- en moederloos, werkloos. 

Moerkerke 17017, 164 1734 Stoens Jossyne, huisvrouw van Gaby Joseph, d.v. Pieter, 55 jaar, ° te 
Moerkerke, wonend te Moerkerke in de omgeving van de ‘Hoorenmeulen’. 



 

Moerkerke 17033, 36 1781 Suier Livina, d.v. Joseph, 26j, geboren en wonend te Moerkerke, 
huisvrouw van Reynart Francois, voordien weduwe van D’Hont Joannes 

Moerkerke 17039, 111 1793 Van Daele Richardus, z.v. Joannes, 29j, geboren te Moerkerke, wonend 
te Maldegem, gehuwd, boerewerkman 

Moerkerke 17033, 33 1781 Vande Moere Joannes, z.v. Lieven, 31j, geboren te Moerkerke, wonend te 
Oostkerke, landsman 

Moerkerke 17032, 21 1779 Vercruyce Jacobus, z.v. Bernaert, 29 jaar, geboren en wonend te 
Moerkerke, boerewerkman 

Moerkerke 17032, 25v 1779 Vercruyce Pieter Beernaert, z.v. Beernaert, 34 jaar, geboren en wonend 
te Moerkerke, “alhier absent, fugitif”. 

Moerkerke ? 17039, 115 1793 Van Acker Joannes Franciscus, z.v. Joannes, 22j, geboren en wonend 
met zijn vader te … (vermoedelijk Moerkerke) 

Moorsele 17011, 61 1726 Beeckman Pieter, z.v. Joos, 23 of 24 jaar, ° te Moorsele, werkend bij de 
boeren.  Recent woonde hij enkele maanden te Geraardsbergen bij 
Bauwens Adriaen (voerman op Ronse). 

Moorsele 17012, 91v 1728 Verveene (ook Vervenne) Maryn, z.v. Maerten, in de 50 jaar, ° te 
Moorsele, wonend te Leke, schapenboer 

Moorslede 17021, 28 1741 De Naire Francis, z.v. Pieter, 25 jaar, ° te Moorslede, wonend te Torhout, 
allerhande werk doend voor de kost 

Moorslede 17021, 28 1741 De Naire Joannes, z.v. Pieter, 22 jaar, ° te Moorslede, met zijn broer 
Francis wonend te Torhout, knecht bij de boeren. 

Moorslede 17034, 181 1784 Faillie Alexius, z.v. Jacobus, 42 jaar, geboren en wonend te Moorslede, 
brouwersknecht « ende looper voor de menschen ». 

Nieuwkapelle 17019, 118v 1737 Bonte Francis, z.v. Pieter, 13 jaar, ° te Nieuwkapelle, wonend met zijn 
ouders te Beerst 

Nieuwkapelle 17039, 127v 1794 Jole Franciscus, z.v. Pieter, 41j, geboren te Nieuwkapelle, wonend te 
Woumen, bakker 

Nieuwkapelle 17011, 1 1726 Philips Jacob (ook Jan), z.v. Guilliame, ° te Nieuwkapelle, wonend te 
Merkem ‘Noordover’, 31 jaar, allerlei boerenwerk doende 

Nieuwkapelle 17021, 120 1742 Sackenpié (ook Sackepié) Jacobus, z.v. Jacob, ° te Nieuwkapelle, 42 
jaar, arbeider, wonend te Merkem 

Nieuwkapelle 17026, 70v 1760 Verhaeghe Joannes, z.v. Joseph, 46 jaar, ° te Nieuwkapelle (kasselrij 
Veurne), wonend te Woumen, hij is arbeider en gebruikt 5 gemeten 
zaailand 

Nieuwkerke 17033, 147 1782 Manché Pieternelle, d.v. Joseph, 59j, geboren te Nieuwkerke, wonend te 
Leke, huisvrouw van Outerloot Pieter Joannes, spinster 

Nieuwkerke 17038, 72 1791 Sameyn Pieter, z.v. Karel, 38j, gehuwd, geboren te Nieuwkerke, wonend 
te Zwevezele, schaper 

Nieuwkerke 17026, 10v 1757 Vande Velde Lenaert, z.v. Pieter, 13 jaar, ° te Nieuwkerke, wonend te 
IJzendijke bij zijn oom 

Nieuwmunster 17037, 22v 1788 Allaert Francois, z.v. Cornelis, 59j, geboren te Nieuwmunster, wonend te 
Westkapelle, landsman 

Nieuwmunster 17035, 13v 1784 Bruynsteen Hubertus, z.v. Joannes, 28j, geboren te Nieuwmunster, 
wonend te Zuienkerke, boerewerkman 

Nieuwmunster 17015, 46 1730 Claus Michiel, z.v. Maerten, 30 jaar, ° te Nieuwmunster, wonend te 
Wenduine, arbeider 

Nieuwmunster 17033, 57 1781 Pepers Patricius, z.v. Joannes, 19j, geboren te Nieuwmunster, 
paardenknecht te Wenduine 

Nieuwmunster 17020, 41v 1739 Verkest Lenaert, z.v. Zacharias, 29 jaar, ° te Nieuwmunster, werkman te 
Wenduine 

Nieuwmunster 17026, 92 1760 Weemaers Rosalia, d.v. Joseph, 19 jaar, ° te Nieuwmunster.  Zij woonde 
laatst een korte tijd op de “Versche Plats”. 

Nieuwpoort 17011, 94 1727 Bruneel Jacobus, z.v. Ignaes, 19 jaar, ° te Nieuwpoort, smid 
Nieuwpoort 17012, 38 1727 Bruneel Jacobus, z.v. Ignaes, 20 jaar, ° te Nieuwpoort.  Hij werd in 

februari 1727 al eens verbannen uit het Brugse Vrije … 
Nieuwpoort 17017, 173v 1735 Crachet Francois, z.v. Pieter, 52 jaar, ° te Nieuwpoort, hespen (hammen) 

en worsten verkopend, voorheen kiekens en kapoenen verkopend 
Nieuwpoort 17013, 119 1729 Druve (ook Druyve) Cornelis, z.v. Cornelis, 30 jaar, ° te Nieuwpoort, te 

lande werkend 
Nieuwpoort 17022, 134 1746 Menny Joannes, z.v. Jan, ° te Nieuwpoort, 46 jaar, landbouwer te 

Dudzele 
Nieuwpoort 17038, 42 1791 Vroome Josepha, d.v. Adriaen, 23j, geboren te Nieuwpoort, wonend bij 

haar zuster Vroome Marie op het Sas-Slijkens te Bredene, spinster (haar 
zus Marie Vroome is gehuwd met Jacobus Van Loo, ambtenaar) 

Noordschote 17032, 55 1780 Delva Jacobus, z.v. Carel, 37 jaar, geboren te Noordschote (kasselrij 
Ieper), wonend te Gistel, gehuwd met Marie Antonia Joost, 



 

boerewerkman.  Hij heeft zijn vrouw verlaten om in overspel te gaan 
samenleven met Joanna Neels. 

Noordschote 17031, 64 1778 Krock (De Kroock) Joannes, z.v. Jan en Isabelle Lusentier (zonder dat 
zijn moeder in tweede huwelijk getrouwd was), 41 jaar, geboren te 
Noordschote, wonend te Merkem, in de zomer actief op het eiland 
Cadzand en in de winter als boomveller 

Oedelem 17022, 11 1744 Bauters Adriaen, z.v. Hieronimus, 42 jaar, ° te Oedelem, wonend te 
Oedelem, arbeider 

Oedelem 17022, 58v 1745 Bekaert Pieter, z.v. Niclaeys, ° te Oedelem, 42 jaar, timmerman, wonend 
te Moerkerke 

Oedelem 17022, 11 1744 Causemaecker Dionisius, z.v. Francois, 29 jaar, ° te Oedelem, wonend te 
Oedelem, werkman 

Oedelem 17025, 11 1753 Coppé Joannes, z.v. Michiel, 25 jaar, ° te Oedelem, als paardenknecht 
inwonend op de hoeve van Looke Joannes te Sint-Gillis-Hoek (bij Brugge)  

Oedelem 17031, 151 1779 De Blaere Pieter, z.v. Pieter, 33 jaar, geboren te Oedelem, wonend te 
Ramskapelle, boerewerkman 

Oedelem 17039, 162 1794 De Grave Ferdinande, z.v. Cornelis, 36j, geboren en wonend te Oedelem, 
landbouwer 

Oedelem 17019, 32v 1735 Noote (ook Note) Pieter, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Oedelem, allerlei 
boerenwerk doende, laatst gewoond hebbend ten huize van Danneels 
Jacob, en daarvoor ten huize van Maelstaf Lenaert en op de hoeve van 
Andriessens Chrisostomus te Dudzele 

Oedelem 17022, 91v 1746 Tanghe Joanna, d.v. Guilliaeme, ° te Oedelem, 20 jaar, wonend te 
Oedelem als dienstmeid ten huize van Rotse Joos 

Oedelem 17015, 66 1730 Tanghe Laureyns, z.v. Michiel, 31 jaar, ° te Oedelem, werkend bij de 
landslieden 

Oedelem 17028, 59v 1767 Van Ackere Albertus, z.v. Jan, 18 jaar, ° te Oedelem, recent enkele dagen 
als metserdiender ingewoond hebbend bij Ferbuyt Guillielmus (meester 
metselaar te Moerkerke) 

Oedelem 17039, 171 1794 Van Hulle Bernard, z.v. Pieter, 36j, geboren en wonend te Oedelem, 
landbouwer 

Oedelem 17036, 61v 1786 Vanden Abeele Joachim, z.v. Pieter, 27j, jongman, geboren te Oedelem, 
wonend te Oostkamp, paardenknecht 

Oedelem 17039, 159 1794 Verstraete Carel, z.v. Jacobus, 41j, geboren en wonend te Oedelem, 
landbouwer 

Oedelem 17040, 22v 1795 Willems Karel, z.v. Nicolaes, 29j, geboren te Oedelem, wonend te 
Beernem, gehuwd, landbouwer 

Oekene 17030, 65v 1773 Bruwier Pieter Joseph, z.v. Benedictus, 15 jaar, geboren te Oekene, 
wonend bij zijn vader te Izegem doch sedert kort te lande rondlopend en 
vagebonderend. 

Oekene 17034, 51 1783 Croes Francis, z.v. Philippus, 34j, timmerman, geboren te Oekene 
(kasselrij Ieper), wonend te Staden 

Oekene 17029, 26v 1770 De Coene Joannes, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Oekene, sedert oktober 1770 
wonend te Lichtervelde, schoolmeester 

Oekene 17025, 37 1754 Verstraete Carel, z.v. Michiel, 20 jaar, ° te Oekene boven Roeselare, 
laatst gedurende een half jaar gewoond hebbend ten huize van Hoste 
Joannes te Stuivekenskerke 

Oeren 17025, 1 1753 Luppaert (ook Lupaert) Pieter Francois, z.v. Pieter, 55 jaar, ° op de 
parochie ‘Hoern’ (waarschijnlijk Oeren), wonend te Westende ten huize 
van Zeurinck Pieter, werkman.  Hij woonde in het verleden in Nieuwpoort, 
waar hij tweemaal huwde. 

Oostende 17029, 183v 1772 De Boo Guilielmus, z.v. Jan Baptiste, 20 jaar, ° te Oostende.  Tot twee 
maanden geleden was hij inwonende kencht bij Sevenant Jan (landsman) 
te Torhout bij de herberg “Den Pottenbesem”.  De afgelopen twee 
maanden was hij werkloos en bedelend. 

Oostende 17037, 92v 1788 Dela Haye Michiel, bijgenaamd “Langen Michiel”, z.v. Hendrik, 20j, 
geboren te Oostende, wonend te Gistel, kleermaker 

Oostende 17036, 128v 1787 Detant Anna Catharina, d.v. Jacobus, 30 à 31 jaar, geboren te Oostende, 
huisvrouw van Pattyn Judocus (zie verder), tot voor kort wonend te Sas-
Slijkens (Bredene) en nu te Brugge 

Oostende 17016, 107 1732 Elslander Francois Cornelis, z.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Oostende, 
kleermaker te Poperinge 

Oostende 17035, 64 1785 Lambrecht Ludovicus, z.v. Joannes, 34j, geboren te Oostende, zeeman 
Oostende 17027, 149v 1765 Lievens Nicolaus, z.v. Guilliaeme, 24 jaar, ° te Oostende, wonend te 

Leffinge, kuiper 
Oostende 17022, 5 1744 Olivares Joanne, d.v. Jan, huisvrouw van Kersbulck Albert, 47 jaar, ° te 



 

Oostende, wonend te Zuienkerke 
Oostende 17010, 56 1725 Pieters Jan Baptiste, z.v. Thobias, 28 jaar, ° te Oostende, wonend te 

Westende, hovenier 
Oostende 17011, 20v 1726 Vanden Abeele Michiel (junior), z.v. Michiel, ° te Oostende, op zee varend 

en sedert kort bij zijn vader te Zerkegem wonend 
Oostende 17011, 20v 1726 Vanden Abeele Michiel (senior), z.v. Carel, 50 jaar, ° te Oostende, 

kleermaker, wonend te Zerkegem 
Oostende 17027, 186v 1766 Willems Joanna, d.v. Laureyns, ° te Oostende, wonend te Oostende, 

handel drijvend in slecht linnen en kleren, weduwe van Pieters (?) Alveris 
Oostkamp 17035, 23 1784 Allaert Cornelis, z.v. Pieter, 17j, geboren te Oostkamp, boereknecht 
Oostkamp 17015, 156 1731 Bouckhout Carel, z.v. Phlips, 24 jaar, schoenmaker, geboren en wonend 

te Oostkamp 
Oostkamp 17010, 136 1726 Braye Jacob, z.v. Jan, 25 jaar, ° te Oostkamp.  Twee jaar geleden werkte 

hij “in de vaert”, en sedertdien verbleef of werkte hij op verschillende 
plaatsen, o.a. als dorser ten huize van Kint Pieter te Varsenare. 

Oostkamp 17025, 45v 1754 De Muyttere Joannes, z.v. Geeraert, 50 jaar, ° te Oostkamp, wonend te 
Nieuwmunster, molenaar 

Oostkamp 17021, 110 1742 Kimpe Joannes, z.v. Jan, ° te Oostkamp, 28 jaar, landsman, wonend te 
Sint-Andries 

Oostkamp 17028, 114 1769 Reygers Isabelle, weduwe van Ferbuyt Emanuel, d.v. Adriaen, 55 jaar, ° 
te Oostkamp, wonend te Moerkerke, spinster 

Oostkamp Aanwinsten 
635, 77v 

1790 Sabbe Caerel, z.v. Jan, 19 à 20 jaar, ° te Oostkamp, wever, wonend te 
Oedelem ten huize van Verdonck Jan (wever), voordien gewoond 
hebbend te Sint-Joris ten huize van De Craene Jan Baptiste 

Oostkamp 17031, 122v 1778 Van Daele Isabelle, d.v. Jan, 32 jaar, geboren te Oostkamp, huisvrouw 
van Joannes De Laetere (boerewerkman te Dudzele). 

Oostkamp 17032, 82 1780 Van Eeckhoutte Joannes Baptiste, z.v. Dominicus, 50 jaar, geboren te 
Oostkamp, wonend te Westkapelle, grote gebruiker 

Oostkamp 17026, 98v 1761 Van Houtte Joannes, z.v. Francois, 31 jaar, ° te Oostkamp, wonend te 
Oostkamp, wagenmaker 

Oostkamp 17024, 152 1753 Van Neste Martinus, z.v. Anthone, 41 jaar, geboren en wonend te 
Oostkamp, “doende negotie in hout” en arbeider 

Oostkamp Aanwinsten 
635, 103 

1790 Vande Walle Francis, z.v. Simoen, 43 jaar, ° te Oostkamp, wonend te 
Waardamme ten huize van Lafontaine Albertus, smidsknecht 

Oostkamp 17037, 95v 1788 Vanden Broucke Lucas, z.v. Cipriaen, 40j, geboren en wonend te 
Oostkamp, lijndraaier 

Oostkamp 17020, 87 1740 Verduyn Andries, z.v. Adriaen, 41 jaar, ° te Oostkamp, nu officier van (de 
heerlijkheid van) het Houtsche, wonend te Zedelgem 

Oostkerke 17034, 152v 1784 Berthon Judoca, d.v. Joseph en Pieternelle Vande Gehuchte, 24 jaar, 
geboren en wonend te Oostkerke, wonend bij haar stiefvader Pieter 
Vermeulen 

Oostkerke 17017, 132 1734 De Cock Jacob, z.v. Pieter, 37 jaar, geboren en wonend te Oostkerke, 
arbeider 

Oostkerke 17021, 64 1742 De Reere Carel, z.v. Carel, 16 à 17 jaar, ° te Oostkerke, wonend te 
Oostkerke, werkend bij de boeren.  Hij werkte laatst als dorser bij Sabbe 
Simoen. 

Oostkerke 17034, 133v 1784 Van Hove Cecilia, 14 jaar, geboren te Oostkerke, wonend als dienstmeid 
ten huize van een weduwe te Oostkerke bij wie ze uitbesteed was door de 
dis 

Oostnieuwkerke 17019, 164 1738 Baesel Bonifaes Bonaventura, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Oostnieuwkerke, 
met zijn moeder wonend te Oostnieuwkerke “in de backkeucken van 
Michiel Jonckheere”, bedelaar te lande 

Oostnieuwkerke 17019, 64 1736 Basel (ook Baesel) Bonefaes Bonaventura, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te 
Nieuwkerke bij Roeselare (d.i. Oostnieuwkerke), wonend te 
Oostnieuwkerke ten huize van Jonckheere Michiel, bedelaar te lande 

Oostnieuwkerke 17037, 125 1788 Samyn Jacobus, z.v. Carolus, 35j, geboren te Oostnieuwkerke, gehuwd, 
heeft 5 kinderen, schaper, wonend te Moere bij Peper Jacobus, zijn vrouw 
woont in Koekelare 

Oostnieuwkerke 17031, 81 1778 Vande Walle Joannes, z.v. Jan, 43 jaar, geboren te Oostnieuwkerke, 
wonend te Zandvoorde, kuiper (zijn oudste zoon, die overleden is, was 
koster te Zandvoorde) 

Oostrozebeke 17021, 51 1741 De Smet Rogier, z.v. Jean, 40 jaar, ° te Oostrozebeke, schaapherder ten 
huize van De Wilde Joannes te Handzame 

Oostrozebeke 17033, 10 1781 Dumont Francis, z.v. Joannes, 35j, geboren en wonend te Rozebeke 
(kasselrij Kortrijk), « lolledraeyer ofte blauwer van style ».  (nadat Dumont 
het slachtoffer aangevallen had, stal hij ook diens zak met geglazuurd 



 

aardewerk (‘galeyers’)). 
Oostrozebeke 17030, 136 1774 Hollebeke Amandus, z.v. Pieter, 17 jaar, geboren te Oostrozebeke, de 

landslieden dienend voor de kost. 
Oostrozebeke 17030, 130 1774 Hollebeke Ferdinande, z.v. Pieter, 13 jaar, geboren te Oostrozebeke, 

twee jaar geleden is hij weggegaan bij zijn moeder en stiefvader Pieter 
Brulez te Ardooie en sedertdien loopt hij te lande, soms alleen en soms 
vergezeld van zijn broer Joannes Hollebeke.  Hij werkt helemaal niet 
maar bedelt voor de kost. 

Oostrozebeke 17030, 133 1774 Hollebeke Jan, z.v. Pieter, 16 jaar, geboren te Oostrozebeke, soms 
verblijvend bij zijn kozijn Joseph Calle te Tielt (Calle is metsersknaap) 
maar meestal te lande lopend en bedelend voor de kost.  Twee jaar 
geleden is hij weggegaan bij zijn moeder en stiefvader Pieter Brulez te 
Ardooie. 

Oostrozebeke 17034, 14v 1783 Hollebeke Joannes, z.v. Pieter, 47j, geboren te Rozebeke (kasselrijk 
Kortrijk), wonend te Torhout, boerewerkman 

Oudenburg 17029, 184v 1773 Baert Anthonius, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Oudenburg, laatst logerend te 
Oudenburg bij Provoost Jacob (hovenier), schoenmaker. 

Oudenburg 17030, 125 1774 De Clair Pieter, z.v. Philippus, 36 jaar, geboren te Oudenburg, meester 
schoenmaker te Ramskapelle 

Oudenburg 17021, 27 1741 Pinte Joannes, z.v. Matheus, 33 jaar, ° te Oudenburg, werkman, wonend 
te Middelkerke. 

Oudenburg 17039, 187, 
vervolg 188v 

1795 Simoens Isabella, huisvrouw van Reynaert Felix, d.v. Petrus, 53j, geboren 
te Oudenburg, wonend te Torhout 

Oudenburg 17036, 84v 1786 Tavernier Lodewijk, z.v. Nicolaus, 23j, geboren te Oudenburg, wonend te 
Blankenberge, boerewerkman 

Oudenburg 17015, 161 1731 Vitse Jacob, z.v. Theodor, 18 jaar, ° te Oudenburg-Hoek 
Passendale 17039, 151 1794 Casier Joseph, onwettige zoon van … en Marie Luyay (?), 21j, geboren te 

Passendale, wonend te Woumen, knecht 
Passendale 17026, 149 1762 Casier Pieter Jacobus, z.v. Joseph, 23 jaar, ° te Passendale, inwonend 

als knecht op de hoeve van De Puttere Pieter te Keiem 
Passendale 17032, 35 1779 Noyez (Niais) Barbara Therese, d.v. Ferdinande, 20 jaar, geboren te 

Passendale, wonend bij haar ouders te Passendale (kasselrij Ieper), 
doende boerewerk. 

Passendale 17032, 40 1780 Noyez Coleta Perpetua, d.v. Clement, 13 jaar, geboren en wonend te 
Passendale, spinster. 

Passendale 17025, 127 1756 Steenkiste Jan, z.v. Pieter, 63 jaar, ° te Passendale in de kasselrij Ieper, 
wonend te Passendale, schoenlapper 

Passendale 17031, 136v 1779 Valaey Theresia, d.v. Pieter, 30 jaar, geboren te Passendale, wonend te 
Merkem, spinster en boerewerkvrouw 

Passendale 17034, 140 1784 Van Hove Philippe, z.v. Joannes, 40 jaar, geboren te Passendale, 
wonend te Aartrijke, boerewerkman 

Passendale 17024, 99v 1752 Van Steenkiste Jan, z.v. Pieter; 61 à 62 jaar, geboren en wonend te 
Passendale, her en der werkend bij de boeren 

Pervijze 17009, 45 1724 Denys Jacob, z.v. Maerten, 30 jaar, ° te Pervijze in Veurne-ambacht, 
wever, afgelopen winter (1723-24) gebedeld hebbend.  Recent ging hij 
wonen te Schore. 

Pervijze 17017, 179v 1735 Van Mullem Beernaerd, z.v. Vincent, 57 jaar, ° te Pervijze (Veurne-
ambacht), wonend te Middelkerke, herbergier 

Pittem 17016, 20v 1732 D’Hont Judocus, z.v. Andries, 35 jaar, ° te Pittem, herbergier in “den 
Lesten Stuyver” te Ichtegem. 

Pittem 17024, 144v 1753 D’Hont Judocus, z.v. Andries, 58 jaar, ° te Pittem.  Hij woonde laatst 
gedurende 15 maanden te Pittem waar hij knopen maakte voor de kost. 

Pittem 17023, 120v 1750 De Vos Joannes, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Pittem.  Hij diende in de militie van 
het Brugse Vrije maar is ongeveer twee maanden geleden gedeserteerd. 

Pittem 17019, 119 1737 Dhondt Judocus, z.v. Andries, 41 jaar, ° te Pittem, sedert tien jaar wonend 
te Ichtegem (land van Wijnendale).  Hij verdient de kost o.a. met het 
verkopen van oud linnen, appels en koeken. 

Pittem 17023, 64 1749 Halvoet Joanne, d.v. Joseph, 47 jaar, ° te Pittem, nu zonder vaste 
verblijfplaats, laatst gewoond hebbend op de hoeve van Waegebeke 
Joseph te Lissewege. 

Pittem 17011, 7 1726 Lanoye Pieter, z.v. Maryn, 33 jaar, ° te Pittem, ‘s zomers werkend bij de 
landslieden en ‘s winters spullen verkopend, wonend te Brugge met zijn 
vrouw 

Pittem 17040, 101v 1795 Villez Pieter d’oude, z.v. Frans, 39j, geboren te Pittem, wonend te 
Ardooie, spinner 

Pittem 17040, 103v 1795 Villez Pieter, z.v. Jan Baptiste, 29 à 30 jaar, geboren te Pittem, wonend te 



 

Ardooie, dagloner 
Poperinge 17010, 64 1725 Bollengier Andries, z.v. Andries, 16 jaar, ° te Poperinge, tot voor kort 

koewachter te “Sint Niclaeys” bij Sint Omaers (Saint Omer in Noord-
Frankrijk).  Maar een jaar geleden brak hij zijn hand, en sedertdien 
bedelde hij in Hazebrouck, Veurne-ambacht en het Brugse Vrije. 

Poperinge 17024, 126 1752 Bouve Pieter Jacobus Cornelis, z.v. Pieter, 17 jaar, ° te Poperinge, 
komend uit Sint-Winnoksbergen waar hij gediend heeft onder een Frans 
legerregiment 

Poperinge 17030, 64v 1773 Christiaens Jan Baptiste, z.v. Joseph, 23 jaar, geboren te Poperinge, 
soevereinsgast van het Brugse Vrije. 

Poperinge 17031, 76 1778 De Pover Jacobus, z.v. Godefroid, 54 jaar, geboren te Poperinge, wonend 
in de herberg “’t Schoone Verdriet” te Woomen. 

Poperinge 17020, 120v 1740 De Vos Marie Joanne, d.v. Jacob, 18 jaar, ° te Poperinge, laatst drie jaar 
gewoond hebbend bij haar broer De Vos Jacob (schipper te Middelburg in 
Zeeland) 

Poperinge 17027, 135 1765 Isaac Jan Louis, z.v. Largit, ° te Poperinge, Sedert 5 weken wonend in de 
stad Kamerijk, koopman in kousen en neusdoeken.  Zijn halfzus is Van 
Hattenhove Marie die gehuwd is met Derameaux Jan. 

Poperinge 17012, 74v 1728 Maertens Bertinus, z.v. Theodor, 38 jaar, ° te Poperinge, officier van het 
Brugse Vrije in het ambacht van Lissewege.  Hij is gerefugieerd in het 
klooster van de Paters Discalsen te Brugge. 

Poperinge 17026, 117v 1761 Verhille Pieter alias ‘Cramer’, z.v. Jan Baptiste, 23 of 24 jaar, ° te 
Poperinge, wonend te Bekegem, “chasmeyer in geernaers, mosselen 
ende anders” (rondtrekkende verkoper met garnalen, mosselen, …). 

Poperinge 17040, 97v 1795 Vulsteke Francois Constantin, z.v. Joseph, gehuwd met Bauwens Jacoba, 
geboren te Poperinge, timmerman 

Proven 17019, 177 1738 Kerckhove Marie Catharine, d.v. Jacobus, 25 jaar, ° te Proven, wonend te 
Poperinge, werkvrouw, gehuwd met Vande Bauweede Jacobus Francois 

Ramskapelle 17035, 36 1785 Bodin Isabelle, d.v. Franciscus, 18j, geboren te Ramskapelle, wonend in 
de herberg “Het Swaentje” te Brugge, dienstmeid 

Ramskapelle 17021, 54 1741 Brouckers Jacoba, d.v. Cornelis, 23 à 24 jaar, ° te Ramskapelle, 
werkvrouw en meid 

Ramskapelle 17021, 1 1740 Brouckers Jacoba, d.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Ramskapelle, dienstmeid bij 
de landslieden, sedert een jaar zonder dienst en verblijvend in Brugge 

Ramskapelle 17032, 29 1779 De Lieu Hendrick, z.v. Lodewyck, 25 jaar, geboren te Ramskapelle, 
wonend te Heist, visser. 

Ramskapelle 17034, 27 1783 Steelant Joanne, d.v. Jacob, 43j, geboren te Ramskapelle, huisvrouw van 
De Clercq Michiel (paardenknecht), wonend te Blankenberge 

Ramskapelle 17016, 106v 1732 Vervaecke Pieter, z.v. Maerten, 21 jaar, ° te Ramskapelle, werkend bij de 
boeren voor zover hij niet ziek is, zoniet bedelend 

Ramskapelle (bij 
Veurne) 

17030, 145v 1774 Ingelram Pieter Jacobus, z.v. Benedictus, 27 jaar, geboren te 
Ramskapelle in Veurne-ambacht, sedert 1 oktober (Baafmis) laatstleden 
als dorser wonend op de hoeve van Thomas Vermaet te Sint-Jans-op-
den-Dijk 

Reningelst 17010, 182 1726 Boudry Pieternelle Joanne, d.v. Christiaen, 44 jaar, ° te ‘Reynegels’ 
(Reningelst), breister en naaister, 15 à 16 jaar geleden te Killem gehuwd 
met Dufloo Jan.  Ze overleed tijdens haar detentie op 21-05-1726. 

Roesbrugge 17025, 170v 1757 Van Egroo Joannes Franciscus, z.v. Joannes Franciscus, 26 jaar, ° te 
Roesbrugge, wonend te Westvleteren, kleermaker 

Roeselare 17036, 164v 1787 Alleman Pieter Anthone, z.v. Ignaes, 31j, geboren te Roeselare, wonend 
te Torhout, wever en boerewerkman 

Roeselare 17032, 58 1780 Blomme Pieter, z.v. Jacob, 46 jaar, geboren te Roeselare, wonend te 
Keiem, wever. 

Roeselare 17019, 104v 1736 Bruneel Jan Baptiste, z.v. Jan Baptiste, ° te Roeselare, 31 jaar, wonend 
te Ardooie onder de heerlijkheid van Moorsscher-ambacht (onder Ieper), 
wever en landbouwer 

Roeselare 17013, 108 1729 Carpentier Felix, z.v. Martinus, 35 à 36 jaar, wonend te Ichtegem, 
schoenmaker 

Roeselare 17017, 22v 1733 Carpentier Felix, z.v. Martinus, 40 jaar, ° te Roeselare, schoenmaker 
Roeselare 17016, 181v 1733 Carpentier Felix, z.v. Martinus, 40 jaar, ° te Roeselare, wonend te 

Ichtegem, schoenmaker 
Roeselare 17016, 126v 1732 Casteleyn Pieter, z.v. Michiel, 37 jaar, ° te Roeselare, wonend te Sluis, 

herbergier en schipper 
Roeselare 17016, 106v 1732 Casteleyn Thomas, z.v. Michiel, 30 jaar, ° te Roeselare, wever, wonend te 

Oostvleteren 
Roeselare 17023, 6 1747 Coene Joannes Baptiste, z.v. Joseph, geboren en wonend te Roeselare, 



 

23 jaar, schoenlapper 
Roeselare 17032, 174v 1780 Colpaert Pieter, z.v. Francis (?), 56 jaar, geboren te Roeselare, wonend te 

Eernegem, wever en zwingelaar 
Roeselare 17034, 45v 1783 De Clercq Jacobus, z.v. Pieter, 58j, geboren en wonend te Roeselare, 

garentwijnder 
Roeselare 17039, 109 1793 De Jaegher Pieter, z.v. Germanus, 31j, geboren te Roeselare, wonend te 

Ruiselede, voddenkoopman 
Roeselare 17037, 72v 1788 Deckmyn Thomas, z.v. Joannes, 23j, geboren te Roeselare, wonend te 

Roeselare bij zijn vader (zijn vader is metselaar en koopman in vodden, 
stokvis, e.a. zaken) 

Roeselare 17036, 175v 1787 Du Soir Pieter, z.v. Joannes, 29j, geboren en wonend te Roeselare, 
verkoper 

Roeselare 17034, 171 1784 Flaeye Jan Baptiste, z.v. Jan Baptiste, 40 jaar, geboren te Roeselare, 
wonend te Hooglede, gehuwd met Bernarde Jacoba Tiberghien, wever en 
zwingelaar.  Hij werd al eens veroordeeld voor het Brugse Vrije in 1772 … 

Roeselare 17029, 111v 1772 Flaeye Joannes, z.v. Jan, 25 jaar, ° te Roeselare, wonend te Zande, 
gehuwd met Tiberghien Bernarde, wever en zwingelaar 

Roeselare 17031, 156 1779 Hoppe Pieter, z.v. Rogier, 30 jaar, geboren te Roeselare, wonend te 
Westkerke, zwingelaar 

Roeselare 17022, 133 1746 Monstreuil (ook Monstrul, Montreuil) Steven, z.v. Gillis, ° te Roeselare, 52 
jaar, pottenbakker, zonder vaste verblijfplaats 

Roeselare 17023, 69 1749 Monstreul Stephanus, z.v. Gillis, 56 jaar, ° te Roeselare, zonder vaste 
verblijfplaats, te lande lopend op zoek naar werk, aangehouden te Zarren. 

Roeselare 17039, 13 1792 Neyrinck Pieter Jacobus, 26j, geboren te Roeselare, wonend te Leffinge, 
metselaar. 

Roeselare 17032, 78 1779 Scheldeman Joannes Augustinus, z.v. Pieter, 18 jaar, geboren te 
Roeselare, wonend te Ardooie, koewachter 

Roeselare 17023, 80 1749 Teryne Pieternelle, d.v. Michiel, 21 jaar, ° te Roeselare, zonder vaste 
verblijfplaats, her en der gaande om te werken of te schooien 

Roeselare 17034, 28v, 
vervolg 48v 

1783 Van Hoplines Joannes, z.v. Jacobus, 42j, gehuwd, geboren en wonend te 
Roeselare, ‘liedvercooper’ 

Roeselare 17024, 179 1753 Van Outterive (Van Houtterive) Pieter junior, z.v. Pieter, 28 jaar, ° te 
Roeselare, wonend te Roeselare in een huis genaamd “De Swaene” in de 
Hoogledestraat, her en der werkend voor de kost 

Roeselare 17024, 160v 1753 Van Outteryve (ook Van Houtterive) Joannes, z.v. Pieter, 18 jaar, ° te 
Roeselare, wonend te Roeselare bij zijn ouders 

Roeselare 17019, 19v 1735 Van Renterghem Judocus, ° te Roeselare, 9 jaar met zijn ouders te 
Duinkerke gewoond hebbend “in de Basseville”.  Hij gaf eerst een valse 
identitiet op, namelijk als Harlez Judocus (z.v. Joos, ° in 1712 in 
Roeselare, her en der werkend te lande en in de stad, sedert 3 maanden 
zonder vaste verblijfplaats.  Tijdens de afgelopen meifeesten in mei 1735 
te Brugge stond hij bij zijn moeder die met een kraampje op de 
jaarfeesten staat.) 

Roksem 17033, 45v 1781 Aernouts Jacoba, d.v. Lodewijk, 35j, geboren te Roksem, wonend te 
Westkerke, huisvrouw van Gevaert Francis, spinster 

Roksem 17034, 23v 1783 Mille Joseph, z.v. Joannes, 50j, geboren te Roksem, wonend te Stalhille, 
boerewerkman 

Roksem Aanwinsten 
635, 19v 

1789 Simpels Hendrick, z.v. Pieter, 12 jaar, ° te Roksem, sedert mei 1789 als 
koewachter inwonend ten huize van Deeken Jan te Gistel 

Roksem 17039, 57v 1793 Simpels Hendrik, z.v. Pieter, 16j, geboren te Roksem, wonend te 
Westkerke 

Rollegem Aanwinsten 
635, 75 

1790 Verhulst Petrus, z.v. Ignaes, 14 jaar, ° te Rollegem, wonend te Izegem 
ten huize van Vermault Pieter, voordien gewoond hebbend te Rollegem 
ten huize van De Waele Joseph 

Rozebeke 17027, 152 1765 Kesteloot Pieter Joseph, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Rozebeke, zonder vaste 
verblijfplaats, zwingelaar bij boeren 

Rozebeke 17019, 99 1736 Lamon Jan Baptiste, z.v. Albertus, 19 jaar, ° te Rozebeke, wonend te 
Lichtervelde ten huize van Hooreman Jacob (pachter) 

Rozebeke 17029, 10v 1770 Lamon Pieter, z.v. Albert, 35 jaar, ° te Rozebeke, sedert mei 1770 
wonend te Beerst in de woonst van Tange Jacob, boerenwerk doende 

Rozebeke 17024, 42v 1752 Tybaert Isabella Clara, d.v. Carel, 22 jaar, ° te Rozebeke, als dienstmeid 
inwonend op de hoeve van Maertens Boudewyn te Sint-Michiels 

Rozebeke 17023, 9 1747 Wolfcarius Joannes, z.v. Anthone, ° te Rozebeke, 48 jaar, chirurgijn, 
wonend te Ardooie 

Ruddervoorde 17033, 184 1782 Crevit Pieternelle, d.v. Joseph, 30j, geboren te Ruddervoorde, wonend te 
Moere, huisvrouw van Tampere Joseph 



 

Ruddervoorde 17030, 21 1773 De Corte Cornelis, z.v. Pieter, 36 jaar, geboren te Ruddervoorde, wonend 
te Oostkamp (heerlijkheid Hertsberge), landbouwer, gehuwd met 
Laurentia Lannoy (zij was voordien weduwe van Alexander Lacluse).  Hij 
wordt er ook van verdacht zijn stiefdochter Joanna Lacluse, reeds van 
toen ze 7 jaar was, aangestookt te hebben tot “vleeschelycke gemeens” 
met hem … 

Ruddervoorde 17030, 84 1774 Ketels Pieter, z.v. Jan, 25 jaar, geboren te Ruddervoorde, wonend te 
Oostkamp, hout- en bezemmaker. 

Ruddervoorde 17031, 135v 1779 Lanssens Pieter, z.v. Joannes, 34 à 35 jaar, geboren te Ruddervoorde, 
wonend te Zedelgem, bezemmaker en boerewerkman 

Ruddervoorde 17022, 68v 1745 Masure Joannes, z.v. Jan, ° te Ruddervoorde, 20 jaar, wonend ten huize 
van De Craene Pieter te Westkapelle 

Ruddervoorde 17039, 183, 
vervolg 185v 

1795 Reynaert Felix, z.v. Philippus, 56j, geboren te Ruddervoorde, wonend te 
Torhout, paardenmeester en sloten- en horlogemaker 

Ruddervoorde 17023, 18 1748 Sabbe Emanuel, z.v. Guilliaeme, ° te Ruddervoorde, 74 jaar, 
wagenmaker, wonend op de heerlijkheid van Vijve (Vijvekapelle) 

Ruddervoorde 17023, 13 1748 Sabbe Francois, z.v. Emanuel, ° te Ruddervoorde, 24 jaar, wagenmaker 
en timmerman, bij zijn vader wonend te Vijvekapelle 

Ruddervoorde 17021, 135 1742 Stekelorums Anna, d.v. Jan, ° te Ruddervoorde, 15 jaar, bij haar moeder 
wonend te Zedelgem 

Ruddervoorde Aanwinsten 
635, 81v 

1790 Vanden Abeele Joannes, z.v. Caerel, 30 jaar, ° te Ruddervoorde, wonend 
te Ruddervoorde bij zijn vader.  Drie jaar geleden was hij als timmerman 
werkzaam te Zwevezele. 

Ruddervoorde 17026, 161 1762 Vertriest Joannes, z.v. Pieter, 9 jaar, ° te Ruddervoorde, wonend te 
Ruddervoorde bij zijn ouders, koewachter en houtraper 

Ruddervoorde 17022, 52v 1745 Wyseur Lodewyck, z.v. Jacob, ° te Ruddervoorde, wonend bij zijn moeder 
te Ruddervoorde, 14 jaar 

Ruiselede 17031, 114 1778 De Grande Emanuel, z.v. Pieter, 36 jaar, geboren te Ruiselede, nu 
wonend te Oostkamp met zijn zuster, doende boerewerk en sedert kort 
soeverein van het Brugse Vrije. 

Ruiselede 17040, 9, 
vervolg 28v 

1795 De Swaef Benedictus, z.v. Marcus, 35j, geboren te Ruiselede, wonend te 
Ruddervoorde, glazenmaker en landbouwer 

Ruiselede 17038, 140 1792 De Swaef Benedictus, z.v. Marcus, geboren te Ruiselede, wonend te 
Ruddervoorde, glazenmaker 

Ruiselede 17023, 90 1749 Van Renterghem Anna Angeline, d.v. Jacob, 34 jaar, ° te Ruiselede, 
huisvrouw van De Smalle Pieter (zie verder), zonder vaste verblijfplaats, 
alom te lande bedelend 

Ruiselede 17037, 104v 1788 Verheye Ignaes, z.v. Jacobus, 25j, geboren en wonend te Ruiselede, 
boerewerkman 

Rumbeke 17032, 125v 1780 Bourdin Pieter Joannes, z.v. Pieter, 42 jaar, geboren en wonend te 
Rumbeke, zwingelaar 

Rumbeke 17037, 174v 1789 Cuveele Jacobus, z.v. Pieter, 23j, geboren te Rumbeke, wonend te 
Lendelede, jongman, zwingelaar 

Rumbeke 17039, 169 1794 De Gryse Pieter, z.v. Pieter, 49j, geboren te Rumbeke, wonend te 
Westkerke, landbouwer 

Rumbeke 17036, 173v 1787 Du Soir Francois, z.v. Joannes, 27j, geboren te Rumbeke, wonend te 
Roeselare, jongman, verkoper 

Rumbeke 17033, 140 1782 Kniebille (ook Kniebil) Pieter, z.v. Pieter, 24 à 25 jaar, geboren te 
Rumbeke, wonend in de parochie ‘Quierme’ (kasselrij Rijssel), smid 

Rumbeke 17032, 50 1780 Lefere Regina, bijgenaamd Sine Bustels, d.v. Jacob, 21 jaar, geboren en 
wonend te Rumbeke, ongehuwd, spinster 

Rumbeke 17040, 93 1795 Quaekelbeen Laureyns, z.v. Joannes, gehuwd, 45j, geboren te Rumbeke, 
wonend te ‘Mozele’, bezemmaker 

Rumbeke 17039, 117 1794 Quakelbeen Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 36j, geboren te Rumbeke, 
wonend te Lichtervelde met zijn gezin, arbeider 

Rumbeke 17026, 72v 1760 Rommelaere Jacobus, z.v. Jacobus, 50 jaar, ° te Rumbeke, wonend te 
Koolskamp, werkman 

Rumbeke 17040, 89v 1795 Seys Joannes Ignatius, z.v. Joannes Ignatius, gehuwd, 38j, geboren te 
Rumbeke, wonend te Moorslede, boomsnoeier en “genever cantinist” 

Rumbeke 17039, 126 1794 Soenen Pieter, z.v. Blasius, 42j, geboren te Rumbeke, wonend te 
Woumen, wever 

Rumbeke 17037, 171 1789 Sys Josephus, z.v. Joseph, 34j, geboren te Rumbeke, gehuwd met 
Vermaut Marie Cornelia (zie boven), wonend te Leke, schoenmaker 

Rumbeke 17031, 97v 1778 Thomas Jan Baptiste, z.v. Pieter Joseph, 24 à 25 jaar, geboren te 
Rumbeke, laatst gewoond hebbend te Roeselare op de hoeve van 
Anthone Brabandt als dorser en boerewerkman 



 

Rumbeke 17034, 38 1783 Van Geluwe Jacobus, z.v. Augustin, 22j, geboren te Rumbeke, wonend te 
Ichtegem, boerewerkman 

Rumbeke 17013, 5 1728 Van Haesebrouck Joannes, z.v. Lodewyck, 28 jaar, ° te Rumbeke, 
wonend te Lichtervelde, slachter (‘slager’) 

Rumbeke 17036, 74v, 
vervolg 39 

1786 Vanden Broucke Carel, z.v. Christoffel, 48j, geboren en wonend te 
Rumbeke, gehuwd met De Bels Marie, schoenmaker (in het openbaar 
“Karlo den dief” genaamd) 

Schore Aanwinsten 
635, 118v 

1790 Van Maldegem Joannes, z.v. Pieter, 57 jaar, ° te Schore, koster te Slijpe 

Sijsele Aanwinsten 
635, 149 

1791 De Bruyckere Caerel, z.v. Boudewyn, 21 jaar, ° te Sijsele, wonend te 
Middelburg, arbeider 

Sijsele 17019, 175 1738 De Maet Joos, z.v. Adriaen, 35 à 36 jaar, ° te Sijsele, wonend te 
Moerkerke, landsman.  Op het moment van het verhoor heeft hij een 
toevlucht gezocht in het klooster van de Paters Recollecten te Brugge. 

Sijsele 17021, 7v 1741 Kerckhof Pieter, z.v. Pieter, 32 à 33 jaar, ° te Sijsele, landsman te 
Moerkerke onder het graafschap van Middelburg in Vlaanderen 

Sijsele 17029, 34 1770 Kerckhof Pieter, z.v. Pieter, 64 jaar, ° te Sijsele, wonend te 
Nieuwmunster, grote landbouwer 

Sijsele 17025, 49v 1754 Rotsaert Maerten, z.v. Maerten, ° te Sijsele, in de 60 jaar oud, wonend te 
Sint-Kruis, landbouwer 

Sijsele 17034, 80 1783 Sarlet (ook Sarrelet) Philippe, z.v. Thomas, 36 à 37 jaar, geboren te 
Sijsele, wonend te Ramskapelle, smid 

Sijsele 17022, 65 1745 Verpoortere Joannes, z.v. Passchier, ° te Sijsele, 37 jaar, wonend te 
Uitkerke op de hoeve van de abdij der Duinen 

Sint-Andries 17037, 79v 1788 Craeynest Patricius, z.v. Joseph, 17j, geboren te Sint-Andries 
Sint-Andries Aanwinsten 

635, 92v 
1790 Hubreght Francois, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Sint-Andries, laatst als 

melkvoerder gewerkt hebbend ten huize van de hoofdman van Sint-
Andries.  Daarna heeft hij als schoenmaker gewerkt te Westkapelle, meer 
bepaald “in den Nagtegael” en in het Fort Sint-Donaas. 

Sint-Andries 17009, 131 1724 Meulemeester Bertolomeus, z.v. Jan, 24 jaar, ° te Sint-Andries, wonend 
te Sint-Andries bij zijn moeder (landbouwster) 

Sint-Andries 17025, 117v 1756 Strobbe Bertolomeus, z.v. Jacob, 46 jaar, ° te Sint-Andries, wonend te 
Blankenberge, visser 

Sint-Catharina-
Kapelle 

17011, 32v 1726 Calmein (ook Callemin) Joannes, z.v. Cornelis, 30 jaar, ° te Sint-
Catharina-Kapelle in Veurne-ambacht, wonend te Leffinge, werkman 

Sint-
Jacobskapelle 

17036, 95v 1786 Mortier Philippus, z.v. Pieter, 41j, geboren te Sint-Jacobskapelle, 
boerewerkman 

Sint-Jan bij Ieper 17025, 82v 1755 Pene Joannes Augustinus, z.v. Augustin , 32 à 33 jaar, ° te Sint-Jan 
buiten Ieper, laatst gedurende 4 weken als dorser ingewoond hebbend bij 
Neirinckx Joannes te Zuienkerke 

Sint-Joris (bij 
Nieuwpoort) 

17032, 16 1779 Blomme Andries, z.v. Guiliame, geboren te Ardooie, wonend te Sint-Joris 
in de kasselrij Veurne, schaper.  In 1777 woonde hij als schaper te 
Torhout ten huize van Joannes Emerycke 

Sint-Joris-ten-
Distel 

17015, 134 1731 Claeys Cornelis, z.v. Willebrord, 33 jaar, ° te Sint-Joris-ten-Distel, 
koopman in lijnzaad e.d. 

Sint-Kruis 17011, 47v 1726 De Roo Niclais, z.v. Pieter, 26 jaar, ° te Sint-Kruis bij Brugge, sedert enige 
tijd heeft hij gebrouwen en brandewijn gestookt en onlangs ging hij naar 
Aardenburg om spullen hierheen te smokkelen 

Sint-Kruis 17025, 53 1754 Herrebout Cornelis, z.v. Carel, 24 jaar, ° te Sint-Kruis, wonend bij zijn 
moeder te Sint-Kruis 

Sint-Kruis 17025, 52 1754 Herrebout Joannes, z.v. Carel, 31 jaar, ° te Sint-Kruis, wonend te Sint-
Kruis, landbouwer 

Sint-Kruis 17040, 1 1795 Pollet Joannes Franciscus, z.v. Lucas, 26j, geboren te Sint-Kruis, wonend 
te Koolkerke, boerewerk doende 

Sint-Kruis 17039, 49 1792 Pollet Joannes, z.v. Lucas, 24j, geboren te Sint-Kruis, wonend te 
Zuienkerke met zijn vader. 

Sint-Kruis 17039, 64 1793 Pollet Joannes, z.v. Lucas, 25j, geboren te Sint-Kruis, wonend te 
Zuienkerke met zijn vader 

Sint-Kruis 17036, 22 1786 Veldens Pieter, z.v. Lodewijk, 38j, geboren te Sint-Kruis, gehuwd met 
Pieters Isabelle (47 à 48 jaar), grote gebruiker (landbouwer) te Koolkerke 
(heeft een onwettig kind verwekt bij zijn dienstmeid De Laere Therese) 

Sint-Kruis 17026, 34 1758 Goethals Joannes, z.v. Adriaen, 42 jaar, ° te Sint-Kruis bij Brugge, 
wonend te Sint-Kruis bij Brugge, landbouwer 

Sint-Michiels 17020, 111 1740 Rassauw Jacob, z.v. Jan, 42 jaar, weduwnaar, ° te Sint-Michiels, laatst 
wonend te Houtave, landbouwer 

Sint-Pieters 17039, 55 1793 Van Craeynest Pieter, z.v. Jacob, 22j, geboren te Sint-Pieters, wonend te 



 

Zerkegem, paardenknecht 
Sint-Pieters 17034, 144v 1784 Vermeulen Pieter, z.v. Caerel, 39 jaar, geboren te Sint-Pieters, 

weduwnaar van Pieternelle Vande Gehuchte (zij was voordien weduwe 
van Joseph Berton), wonend te Oostkerke, landsman 

Sint-Pieters 17019, 143v 1737 Vermandere Regina, 14 jaar, d.v. Pieter, ° te Sint-Pieters-op-de-Dijk, 
wonend te Meetkerke bij haar moeder en stiefvader (De Witte Joannes), 
werkend en spinennd voor de kost 

Sint-
Pieterskapelle 

17036, 168 1787 Halewyn Carel, z.v. Pieter, 21j, jongman, geboren te Sint-Pieterskapelle, 
wonend te Stene, schoenmaker 

Sint-
Pieterskapelle 

17022, 64 1745 De Corte Lucas, z.v. Pieter, ° te Sint-Pieters-Kapelle, 35 jaar, wonend te 
Bredene 

Sint-Rijkers 17021, 31 1741 Kerckhove Michiel, z.v. Boudewyn, 50 jaar, ° te “Sinte Rickiers by 
Alverghem” (Sint-Rijkers bij Alveringem), wonend te Westkerke, arbeider.  
Voordien woonde hij op het Sas van Slijkens (bij Bredene), en nog 
daarvoor te Stavele, Izenberge en Houtem. 

Slijpe 17036, 36 1786 Blondeel Pieternelle, d.v. Augustyn, huisvrouw van Viaene Constantinus, 
voordien weduwe van Truweel Maximiliaen, 53j, geboren en wonend te 
Slijpe 

Slijpe 17024, 25 1751 Lejeune Ferdinande, z.v. Louis, ° te Slijpe, 43 jaar, landsman te Gistel 
Slijpe 17036, 115 1786 Paepe Francois, z.v. Pieter, 31j, geboren te Slijpe, wonend te Leffinge, 

gehuwd met Van Hove Isabelle (zie hierboven), heeft 5 kinderen, 
veenwerker (“dayrinck wercker”), visser en strodekker 

Slijpe Aanwinsten 
635, 122v 

1790 Van Maldeghem Carolus, z.v. Joannes (zie verder), 23 jaar, geboren en 
wonend te Slijpe, op de orgel spelend voor zijn vader die koster is 

Slijpe 17029, 20 1770 Vande Casteele Isabelle, d.v. Cornelis, 22 à 23 jaar, ° te Slijpe, bij haar 
vader wonend te Slijpe, arbeidster bij de landslieden 

Slijpe 17031, 124v 1778 Vande Casteele Laureyns, z.v. Louis, 48 jaar, geboren te Slijpe, wonend 
te Middelkerke, kleine gebruiker 

Slijpe 17030, 54v 1773 Vande Casteele Thomaes, z.v. Cornelis, 18 jaar, geboren te Slijpe, sedert 
kort zonder vaste woonst en sedertdien slapend in de boerenschuren en 
bedelend. 

Snaaskerke 17027, 164v 1766 Annas Joannes, z.v. Francis, 26 jaar, ° te Snaaskerke, wonend te 
Snaaskerke, arbeider 

Snaaskerke 17038, 7v 1791 Loose Norbert, z.v. Joannes, 45j, geboren te Snaaskerke, wonend te 
Leffinge, boerewerkman 

Snellegem 17016, 132 1732 Bussche Pieter, z.v. Francois, 25 jaar, ° te Snellegem, wonend te 
Snellegem bij zijn vader 

Snellegem 17020, 146v 1740 Moyses Jacob, z.v. Philippe, 28 jaar, ° te Snellegem, wonend te 
Oostkerke, arbeider 

Staden 17039, 44 1792 Annet Philippe, z.v. Jan, 18j, geboren te Staden, wonend met zijn vader te 
Klerken, kleemaker 

Staden 17023, 132 1750 De Backere Jacobus, z.v. Jacques, 51 jaar, ° te Staden, wonend te 
Klerken, landbouwer 

Staden 17022, 126 1746 De Graeve Pieter, z.v. Pieter, 21 jaar, ° te Staden, werkend bij de boeren 
Staden 17019, 43 1735 Jacques Martinus, z.v. Jan, 35 jaar, ° te Staden, laatst als dienstknecht 

inwonend op de hoeve van Vergauwe Joannes te Koekelare 
Staden 17023, 8 1747 Jonckheere Cornelis, z.v. Cornelis, 53 jaar, ° te Staden, wonend te 

Klerken, molenaar 
Staden 17016, 107 1732 Vanden Broucke Joseph, z.v. Joseph, 25 jaar, ° te Staden, bedelend bij 

de boeren “mits hy om syne lammigheyt niet werken en can”. 
Staden 17023, 154 1750 Vander Gught Jasabelle, d.v. Jacob, huisvrouw van Couvreur Jacob, 50 

jaar, ° te Staden, wonend Merkem 
Staden 17013, 142 1729 Verhaeghe Donaes, z.v. Joannes, 19 à 20 jaar, ° te Staden, kleermaker, 

wonend te Bovekerke bij De Vrekere Juliaen 
Stalhille 17023, 146 1750 De Jonghe Cornelis, z.v. Livinus, 27 jaar, ° te Stalhille, wonend te 

Zuienkerke, wagenmakersknecht 
Stalhille 17036, 148 1787 Le Cleir Victoria, d.v. Guillielmus, 30j, geboren en wonend te Stalhille, 

jongedochter, spinster (heeft ontucht bedreven) 
Stavele 17019, 96 1736 Beghyn Joannes, z.v. Joos, 23 jaar, ° te Stavele in Veurne-ambacht, 

wonend te Moere, kort voordien gewoond hebbend op een hoeve te 
Leffinge 

Stuivekenskerke 17025, 31 1753 Schabalie Francisca, d.v. Marcus, huisvrouw van De Poortere Pieter, 32 à 
33 jaar, ° te Stuivekenskerke in Veurne-ambacht, wonend te Keiem, 
landbouwster 

Stuivekenskerke 17035, 173 1786 Verhaeghe Pieter, z.v. Jacobus, 28j, geboren te Stuivekenskerke, wonend 
te Beerst 



 

Tielt 17028, 91v 1768 De Grande Jacobus, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Tielt, wonend te Oostkamp, 
arbeider 

Tielt 17009, 142 1724 De Grande Pieter, z.v. Gillis, ° te Tielt, 25 jaar, boerenwerk doend, 
wonend bij zijn vader (?) Sabbe Joos in de herberg “Den Voghelsanck” te 
Steenbrugge. 

Tielt 17039, 22v 1792 De Rudder Jacobus, oud .., geboren te Tielt, wonend te Ardooie, 
koeherder 

Tielt 17020, 144 1740 Hollebeke Joannes, z.v. Huybrecht, 44 jaar, ° te Tielt, wonend te Tielt met 
zijn huisvrouw en vijf kinderen, arbeider en wever.  Hij heeft laatst enkele 
weken gewied op de hoeve van Leersnyder Francois te Zuienkerke. 

Tielt 17020, 144 1740 Hollebeke Marie, d.v. Huybrecht, 49 jaar, geboren en wonend te Tielt, 
werkvrouw.  Ze heeft laatst enkele weken gewerkt op de hoeve van 
Leersnyder Francois te Zuienkerke. 

Tielt 17016, 64 1732 Lucola Gresoria (is Lucola werkelijk een familienaam of een soort tweede 
voornaam ?), d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Tielt, huisvrouw van 
Lucola,  werkend bij de landslieden in Frankrijk.  Laatst trok ze van 
Duinkerke naar het land van Cadzand, maar werd onderweg in de 
omgeving van Nieuwpoort aangehouden. Op de aantijging dat ze tot de 
zogenaamde ‘Egyptenaren’ behoort, antwoordt ze “daervan den naem te 
hebben maer niet de daet”.  Ze zat al 3-maal in de gevangenis te ‘Ayde’ in 
Frankrijk. 

Tielt 17020, 62v 1739 Noppe Guilliame, z.v. Guilliame, 27 à 28 jaar, ° te Tielt, schoenmaker 
Tielt 17032, 154 1780 Van Maele Lucas, z.v. Pieter, 59 jaar, geboren en wonend te Tielt, 

gehuwd met een zieke vrouw die ongeveer 80 jaar is, geen kinderen 
hebbend, thuis spinnend en buitenshuis bedelend voor de kost 

Tielt 17017, 16v 1733 Van Ryckeghem Jacobus, z.v. Cornelis, 22 jaar, ° te Tielt, sedert 9 
maanden soldaat in een Hollands regiment 

Tielt 17036, 48v, 
vervolg 24v 

1786 Vanden Kerckhove Pieter, z.v. Pieter, geboren te Tielt, wonend te 
Roeselare, koopman in vlas en garen 

Torhout Aanwinsten 
635, 3v 

1789 Boussy Joannes, z.v. Francois, 30 jaar, ° te Torhout, bij zijn vader 
wonend te Koekelare, wever 

Torhout 17034, 9v 1783 Casier Joseph, z.v. Joseph, 50j, geboren en wonend te Torhout, 
boerewerkman 

Torhout 17025, 17 1753 Cassier Joannes, z.v. Michiel, 22 jaar, ° te Torhout, wonend bij zijn oom 
Cassier Joos te Torhout, werkend bij de boeren 

Torhout 17025, 34 1753 Cassier Joannes, z.v. Michiel, 24 jaar, ° te Torhout, laatst te Zwevezele 
gewoond hebbend ten huize van de weduwe van Rietmaecker Joannes, 
soms werkend en soms bedelend voor de kost 

Torhout 17024, 140v 1752 Castelein Michiel, z.v. Joannes, 26 à 27 jaar, ° te Torhout, als dorser 
wonend op de hoeve van Allemeesch Thomaes te Oostkerke 

Torhout 17028, 83 1768 De Keyser Joseph, z.v. Joachim, 32 à 33 jaar, ° te Torhout, wonend te 
Koekelare, landsman 

Torhout 17035, 49 1785 De Keyser Pieter, z.v. Pieter, 28j, gehuwd, geboren te Torhout, wonend te 
Ichtegem, kleermaker 

Torhout 17028, 175v 1770 De Marest Cornelis, z.v. Hubrecht, 18 jaar, ° te Torhout, wonend te 
Torhout bij zijn moeder, boerenwerk doende. 

Torhout 17028, 177 1770 De Marest Jacobus, z.v. Hubrecht, 22 jaar, ° te Torhout, wonend te 
Torhout bij zijn moeder, landbouwer en werker met paarden 

Torhout 17015, 38v 1730 De Vinck Lodewyck, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Torhout, wagenmaker en 
herbergier te Sint-Pieterskapelle, gehuwd met Farasyn Isabelle (zie 
verder) 

Torhout 17027, 166 1766 Gesteyn Lodewyck, z.v. Benedictus, 25 jaar, ° te Torhout, wonend te 
Torhout, arbeider 

Torhout 17035, 32v 1785 Knudde Cornelis, z.v. Joannes, 37j, geboren te Torhout, wonend te 
Eernegem, gehuwd, heeft 6 kinderen, boerewerkman 

Torhout 17023, 75 1749 Lobel Cornelis, z.v. Anthonius, 24 à 25 jaar, ° te Torhout, wonend te Gits, 
gehuwd met Galeins Pieternelle, speelman en werkend voor de boeren 

Torhout 17023, 94 1749 Maelfeyt Cypriaen, z.v. Joannes, 15 jaar, geboren en wonend te Torhout, 
koewachter bij zijn vader 

Torhout 17032, 76 1779 Montmorenzy Marie Joanne, d.v. Pieter Joannes, 28 jaar, geboren te 
Torhout, wonend te Ardooie, huisvrouw van Joannes Cauwelier 
(arbeider). 

Torhout 17023, 44 1748 Neels Joos (ook Joseph), z.v. Lieven, ° te Torhout, 35 jaar, zonder vaste 
verblijfplaats, te lande gaand met mosselen en vis 

Torhout 17021, 128 1742 Neels Joseph, z.v. Lieven, ° te Torhout, 27 jaar, arbeider, wonend te 
Ichtegem 



 

Torhout 17033, 126 1782 Ost Joannes, z.v. Andries, 18j, geboren en wonend te Torhout, voerman 
Torhout 17029, 149 1772 Pattyn Philippus, z.v. Jacques, 16 jaar, in mei 1772 zijn Eerste Communie 

gedaan hebbend, ° te Torhout, laatst als koewachter ingewoond hebbend 
bij De Waele Joseph (grote gebruiker) te Werken. 

Torhout 17024, 103 1752 Plaisir Anna, d.v. Jacob, 28 jaar, ° te Torhout, laatst wonend te Aartrijke, 
spinster 

Torhout 17028, 87 1768 Serry Emanuel, z.v. Jacob, 34 jaar, ° te Torhout, wonend te Torhout, 
pottenbezemmaker 

Torhout 17036, 145v 1787 Stroobant Felix, z.v. Pieter, 27j, geboren te Torhout, wonend onder het 
Land van Wijnendale, herbergier 

Torhout 17034, 8 1783 Van Besien Joannes, z.v. Joannes, 25 à 26 jaar, geboren en wonend te 
Torhout, hoeveknecht 

Torhout 17017, 139v 1734 Van Daele Marie, d.v. Pieter, huisvrouw van De Moor Pieter, in de 40 jaar 
oud, ° te Torhout, wonend te Kortemark 

Torhout 17029, 172v 1772 Van Damme Isabelle, d.v. Joseph, 32 à 33 jaar, ° te Torhout, laatst 
gewoond hebbend te Aartrijke (jurisdictie van Wijnendale), spinster 

Torhout 17017, 23 1733 Van Houtte Hendryck, z.v. Maryn, 19 à 20 jaar, ° te Torhout.  In mei 1733 
trok hij naar Sint-Anna-ter-Muiden bij Sluis waar hij tijdens de zomer 
werkte op de hoeve van Kerckhove Jan.  Daarna werkte hij nog een 
maand op de hoeve van Massenhove Michiel te Westkapelle.  Wegens 
‘onpasselyckheyt’ heeft hij dit werk moeten stoppen en zag zich 
genoodzaakt te bedelen. 

Torhout 17026, 171 1763 Van Reckem Isabella Clara, d.v. Joseph, 33 jaar, ° te Torhout, als 
dienstmeid inwonend op de hoeve van Denys Alexander te 
Ruddervoorde. 

Torhout 17026, 176v 1763 Vanden Berghe Joannes, z.v. Hubreght, 36 jaar, ° te Torhout, wonend te 
Torhout, werkman. 

Torhout 17034, 12v 1783 Verhaeghe Ambrosius, z.v. Martinus, 8 à 9 jaar, geboren te Torhout, 
wonend te Torhout bij zijn vader, broer van Lodewijk (zie hierboven) 

Torhout 17031, 100 1778 Verhaeghe Carel, z.v. Martinus, 14 jaar oud sedert mei laatstleden, 
geboren te Torhout, werkloos, sedert enkele maanden zonder woonst en 
hier en daar op de hoeven op de ‘dilten’ slapend 

Torhout 17034, 142 1784 Verhaeghe Gregorius, z.v. Lodewijk, 43 jaar, geboren en wonend te 
Torhout, boerewerkman 

Torhout 17036, 119 1787 Verhaeghe Joannes, z.v. Baltasar, 35j, geboren te Torhout, wonend te 
Izegem bij zijn broer, boerewerkman 

Torhout 17034, 11v, 
vervolg 13 

1783 Verhaeghe Lodewijk, z.v. Martinus, 11j, geboren te Torhout, wonend te 
Torhout bij zijn vader (zijn moeder of stiefmoeder heet Holle Marie 
Godelieve) 

Torhout 17033, 129v 1782 Verhaeghe Lodewijk, z.v. Martinus, 8 à 9 jaar, geboren en wonend te 
Torhout, spinnend voor de kost 

Torhout 17034, 53v 1783 Vermeersch Theresia, d.v. David, 25j, geboren te Torhout, wonend te 
Torhout ten huize van Hollebeke Joannes (Ze heeft op 5 april 1780 een 
onwettig kind gebaard, waarvan naar haar zeggen de vader gehuwd 
bleek, terwijl hij zich uitgaf voor weduwnaar.  Bovendien is ze op 5 mei 
1783 in de gevangenis bevallen van nog een onwettig kind, waarvan ze 
zegt dat Joannes Hollebeke de vader is) 

Torhout 
(Wijnendale) 

17016, 107 1732 Merlis Lieven, z.v. Jan, 19 jaar, ° te Wijnendale, soms werkend bij de 
boeren en soms bedelend 

Uitkerke 17030, 41v 1773 Boens Augustin, z.v. Leo, in de 30 jaar, geboren te Uitkerke, wonend te 
Bredene, werkend bij de boeren 

Uitkerke 17026, 74v 1761 Danneels Marianne, d.v. Joseph, weduwe van Cauwe Guilliame, 29 jaar, 
° te Uitkerke, wonend te Uitkerke, werkvrouw 

Uitkerke 17020, 38 1739 Geerebaert Cornelis, z.v. Michiel, 26 jaar, ° te Uitkerke, koster te 
Wenduine 

Uitkerke 17012, 72v 1728 Samson Paulus, z.v. Adriaen, 45 jaar, ° te Sint-Jans-op-de-Dijk (d.i. bij 
Uitkerke), wonend te Blankenberge, werkman 

Uitkerke 17022, 91 1746 Van Oteghem (ook Van Hoeteghem) Jacobus Balthazar, z.v. Anthone, ° 
te Uitkerke, wonend te Blankenberge, 16 jaar, visser 

Varsenare 17011, 11 1726 Maertens Adriaen, z.v. Adriaen, 21 jaar, ° te Varsenare.  Hij werkte 
afgelopen winter bij Allaerts te Bredene en bij Moens Marcus te Stalhille, 
waarna hij korte tijd gebedeld heeft bij gebrek aan werk 

Veurne 17019, 153 1737 Laureyns Sebastiaen, z.v. Gillis, 16 jaar, ° te Veurne (Sint-Walburga), 
geen ambacht kennend, bedelend 

Veurne 17036, 57v 1786 Schoreel Ignatius Jacobus, z.v. Jacobus, 52j, geboren te Veurne, 
weduwnaar, wonend te Lichtervelde, metselaar 



 

Vinkem 17019, 61v 1736 Lestable Pieter, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Vinkem (Veurne-ambacht), wonend 
te Vlissegem, wonend in een huisje dat hij 6 jaar geleden kocht van 
Pocquelez Jacob, landarbeider 

Vladslo 17022, 103 1746 Coutieau Isabelle, d.v. Valentyn, ° te Vladslo, 39 jaar, huisvrouw van De 
Vroe Michiel, wonend te Leke 

Vladslo Aanwinsten 
635, 164v 

1791 De Keyser Carolus, onwettige z.v. De Keyser Rosalia, 18 jaar, geboren 
en wonend te Vladslo, arbeider 

Vladslo 17012, 58 1728 De Riet Pieter, z.v. Pieter, 86 jaar, ° te Vladslo, wonend te Bovekerke, 
bedelend “als eene lamme handt hebbende” 

Vladslo 17024, 1 1750 De Snydere Pieter Joannes, z.v. Joannes, 25 jaar, ° te Vladslo, als dorser 
inwonend ten huize van Tjonck Benedictus te Wilskerke 

Vladslo 17013, 128 1729 Futynck Jan Crispyn, z.v. Pieter, 57 à 58 jaar, ° te Vladslo, wonend te 
Bovekerke 

Vladslo 17031, 133 1779 Muylaert Pieter Jacobus, 40 jaar, geboren en wonend te Vladslo, 
boerewerkman 

Vladslo Aanwinsten 
635, 21v 

1789 Outterloot Pieter Joannes, z.v. Joannes, gehuwd met de weduwe van 
Vermout Philippe, 70 jaar, ° te Vladslo, wonend te Leke maar zich de 
laatste maanden opgehouden hebbend te Eggewaartskapelle, 
schoenlapper.  Hij ondertekent met ‘Houtterloot’. 

Vladslo 17029, 12v 1770 Outterloot Pieter, z.v. Jan, 41 jaar, ° te Vladslo, wonend te Leffinge, 
officier van het Brugse Vrije in Camerlinckx-ambacht. 

Vladslo 17032, 112 1780 Tonneel Francisca Rosalia, 16 jaar, geboren te Vladslo, wonend te 
Keiem, besteed door de dis ten huize van Joannes Baptiste De Bens. 

Vladslo 17032, 113 1780 Tonneel Marie, d.v. Jan, 43 jaar, geboren te Vladslo, wonend te Keiem, 
sedert 13 jaar gehuwd met Pieter Saisier (hij is geboren te Bikschote en is 
sedert 5 jaar blind), bedelend voor de kost.  Vóór haar huwelijk heeft ze 4 
onwettige kinderen gebaard van uiteenlopende vaders: 

5) Jan Baptiste, geboren toen ze 23 jaar was (ca. 1757) te 
Koekelare, daar gedoopt en overleden rond 1759. 

6) Guilielmus Baudoin, geboren rond 1758 te Handzame, daar 
gedoopt en na 4 maanden overleden. 

7) Pieter Joannes, geboren rond 1760 te Koekelare, leeft nog en in 
1780 als hoeveknecht inwonend op de hoeve van Jan Baptiste 
Van Thuyne te Leke. 

8) Francisca, geboren rond 1764 te Vladslo, daar gedoopt, actueel 
16 jaar. 

Op het ogenblik van haar huwelijk was ze zwanger van haar vijfde 
onwettig kind. 

Vladslo 17035, 26 1784 Van Bavinckhove Stephanus, z.v. Francois, 45j, geboren te Vladslo, 
wonend te Koekelare, landbouwer 

Vladslo 17038, 105 1791 Van Bellegem Jacobus, z.v. Jacobus, 21j, geboren te Vladslo, wonend te 
Leffinge, smidsknecht 

Vladslo 17021, 160 1743 Van Beneen Octaviaen, z.v. Maryn, geboren en wonend te Vladslo, 41 
jaar, arbeider 

Vladslo 17031, 93v 1778 Van Hondeghem Pieter, z.v. Pieter, 26 à 27 jaar, geboren te Vladslo, 
laatst dorser op de hoeve van Daniel Hendryckx te IJzendijke (Nederland) 

Vlamertinge 17020, 79 1739 Vande Putte Joannes, z.v. Joos, 25 jaar, ° te Vlamertinge, momenteel 
zonder vaste verblijfplaats, voordien met zijn vrouw wonend te Tielt, 
“speelende op de violen om den cost” 

Vlissegem 17024, 159 1753 De Clerck Joannes, z.v. Gregorius, 35 jaar, geboren en wonend te 
Vlissegem 

Vlissegem 17036, 152v 1787 De Roo Emanuel, z.v. Joannes, 54j, geboren te Vlissegem, wonend te 
Oostende, recent gehuwd met Ardou Anna, werkt op de kade 

Vlissegem 17020, 40 1739 Gheyssens Thomas, z.v. Gillis, 24 à 25 jaar, ° te Vlissegem, arbeider 
wonend te Wenduine nabij de duinen, gebruiker van ruim 22 gemeten 

Vlissegem 17022, 5 1744 Malfeyt Cornelis, z.v. Jan, ° te Vlissegem, 50 jaar, visser, wonend te 
Blankenberge 

Vlissegem 17035, 129 1785 Ploeyaert Rosa, d.v. Pieter Francis, 32j, geboren en wonend te 
Vlissegem, ongehuwd, spinster en boerewerkvrouw 

Vlissegem 17019, 62 1736 Van Belle Jacob, z.v. Jacob, 32 jaar, geboren en wonend te Vlissegem 
Vlissegem 17020, 46 1739 Van Belle Jacob, z.v. Jacob, 47 à 48 jaar, geboren en wonend te 

Vlissegem, werkman en officier van Zijne Majesteits ‘legaen’ 
Vlissegem 17039, 155 1794 Vanden Bussche Joannes, z.v. Joanens, 15j, geboren te Vlissegem, 

wonend te Stalhille, paardenknecht 
Voormezele 17029, 140 1772 Gillebert Joannes, z.v. Albert, 27 à 28 jaar, ° te Voormezele (kasselrij 

Ieper), sedert kort wonend te Vladslo, “visch ende grenade cutser” 



 

Waardamme 17030, 19v 1773 Monbailliu Pieternelle, d.v. Pieter, 19 jaar, geboren te Waardamme, 
wonend bij haar vader te Oostkamp, spinster.   

Waardamme 17030, 81v 1774 Monballiu Lodewyck, z.v. Pieter, 27 jaar, geboren te Waardamme, 
wonend te Oostkamp, bezemmaker en arbeider bij de boeren. 

Waardamme 17034, 69 1783 Schalembier (ook Salembier) Joannes, z.v. Pieter, 18j, geboren te 
Waardamme, sedert enkele weken zonder vaste woonplaats, arbeider bij 
landslieden 

Waardamme 17032, 7 1779 Simoen Joseph, z.v. Maerten, 50 jaar, geboren te Waardamme, wonend 
te Zedelgem, schaper 

Waarmaarde 17022, 146 1746 Germonpré Jacobus Francois, z.v. Caerel, ° te Waarmaarde in de 
kasselrij Oudenaarde, 57 jaar, gaande naar de markten met een kraam 
met uiteenlopende goederen, laatst wonend te Nazareth 

Waarmaarde 17011, 91.  
Vervolg 
17012, 44 

1726 
1727 

Germonpre Jacobus, z.v. Carel, 39 jaar, ° te Waarmaarde tussen Doornik 
en Oudenaarde, zonder woonst, bedelend, in de zomer soms werkend.  
Hij werd 8 jaar geleden verbannen uit het land van Waas.  Hij wordt “in de 
wandelinghe” Cobe geheten.  Ongeveer 3 jaar geleden huwde hij met 
Raes Jeanno.  Hij was voordien weduwnaar van Cornelissen Elisabeth 
Frack (of is Frack haar familienaam, en Cornelissen een patroniem ?) met 
wie hij huwde te Hulst in Zeeland (waar hij op dat moment gelegerd was 
als militair). 

Waarmaarde 17012, 44 1727 Germonpré Jacobus.  Zie register 17011, 91. 
Wakken 17020, 159 1740 D’Hont Charles Philippe, z.v. Louys, 48 jaar, ° te Wakken (kasselrij 

Kortrijk).  Hij is ontvanger geweest van de kerk- en disgoederen van de 
parochies Middelkerke en Stalhille. 

Wakken 17022, 86 1745 Dupont (Dupon) Judocus, z.v. Pieter, ° te Wakken, 33 jaar, arbeider, 
wonend te Koolkerke 

Waregem 17025, 54 1754 Van Heuverbeke (ook Van Overbeke) Livinus, z.v. Livinus, 40 jaar, ° te 
Waregem, wonend te Uitkerke, weduwnaar van Pockelez Theresia 

Watou Aanwinsten 
635, 68v 

1790 De Can (ook De Camp) Pieter, z.v. Francois, 34 jaar, ° te Watou, 
voorheen militair in het Franse leger, een vrouw en drie kinderen 
hebbend, wonend te Watou, boerenwerkman.  Hij ondertekent met “De 
Can”. 

Wenduine 17034, 75v 1783 Bassens Joanne Theresia, d.v. Pieter, 12 à 13 jaar, geboren te 
Wenduine, laatst gewoond hebbend te Bredene ten huize van 
Claeyssens Martinus en sedertdien zonder vaste woonplaats, 
werkzoekend 

Wenduine 17036, 186v 1787 Bassens Josephus, z.v. Emanuel, 13j, geboren en wonend te Wenduine, 
heeft geen vader of moeder meer 

Wenduine 17020, 47v 1739 Croes Patricius, z.v. Jacob, 18 jaar, geboren en wonend te Wenduine, 
werkend op het strand en elders voor de kost 

Wenduine 17020, 47 1739 De Corte Pieter, z.v. Gillis, 15 jaar, ° te Wenduine, wonend te Wenduine 
bij Verkest Lenaert 

Wenduine 17015, 45v 1730 Lombaerts Aldegonde, d.v. Joos, 39 jaar, ° te Wenduine, huisvrouw van 
Verhalle Jacob (zie verder) 

Wenduine 17021, 96 1742 Meyers Cornelis, z.v. Francois, ° te Wenduine, 42 jaar, officier te Jabbeke 
Werken 17028, 172 1770 Augustins Marie Joanne, d.v. Jacobus, 38 à 39 jaar, ° te Werken, wonend 

te Werken, huisvrouw van De Witte Joseph (vleeshouwer die sedert 12 
jaar voortvluchtig en spoorloos is sedert hij verdacht werd van diefstal).  
Ze woonde laatst ongeveer vier jaar samen met D’Hondt Joseph. 

Werken 17021, 84 1742 De Poortere Hubertus, z.v. Guilliaeme, ° te Werken, officier van Werken, 
30 jaar 

Werken 17015, 39v 1730 De Sendere Joannes, z.v. Louis, 24 jaar, geboren en wonend te Werken 
Werken 17037, 85 1788 De Vreker Joannes, z.v. Carolus, 29j, geboren te Werken, wonend te 

Bovekerke, schoenmaker 
Werken 17030, 25v 1773 Kempinck Augustin, z.v. Pieter, 30 jaar, geboren te Werken, arbeider 

bijde boeren te Werken en ook bedelaar. 
Werken 17034, 88 1783 Kempinck Augustyn, z.v. Pieter, in de 40 jaar, geboren te Werken, 

gewerkt hebbend “in het bassin tot Ostende”. 
Werken 17037, 27, 

vervolg 4v 
1788 Kempynck Augustin, z.v. Pieter, 50j, geboren te Werken, wonend te 

Werken in het ovenkot van Manet Philippe (smid) 
Werken 17037, 63 1788 Maes Henricus, z.v. Philippus, 15j, geboren te Werken, wonend te Esen 

bij zijn oom Seys Julianus 
Werken 17023, 118 1749 Makelberghe Pieter Jacob, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Werken, knecht bij 

de boeren 
Werken 17021, 81v 1742 Moerman Jacobus, z.v. Jan, ° te Werken, 40 jaar, schoenmaker 
Werken 17016, 178 1733 Moerman Joannes, z.v. Joannes, 33 jaar, ° te Werken, wonend te Leke, 



 

kleermaker 
Wervik 17033, 88 1781 Haumond Joanens Noë, z.v. Joannes Baptiste, 15j, geboren en wonend 

te Wervik, “leerende schoenmaeken voor den cost” 
Wervik 17033, 81, 

vervolg 89 
1781 Haumond Joannes Baptiste, z.v. Joannes Baptiste, 43j, geboren en 

wonend te Wervik, kwakzalver (hij wordt ook Dumon Jean Baptiste 
genoemd) 

Westende 17033, 26, 
vervolg 31v 

1781 Braem Lasarus Sacharias, z.v. Andries, 14j, geboren te Westende, 
wonend te Westende bij zijn vader, « leerende hovenieren voor den 
cost » 

Westende 17033, 30 1781 De Beuckelaere Joannes, z.v. Xaverius, 11j, geboren te Westende, 
wonend te Westende bij zijn vader 

Westende 17033, 28, 
vervolg 31v 

1781 De Beuckelaere Josepha, d.v. Xaverius, 14j, geboren te Westende, 
wonend te Westende bij haar vader 

Westende 17030, 148 1774 Dogghe Joanne, d.v. Joannes, 20 jaar, geboren te Westende, wonend te 
Oudenburg, sedert enkele maanden zonder vaste woonst, “ten lande 
gaende slunsen coopen omme de selve voorts te vercoopen binnen 
Brugghe”. 

Westende 17033, 19 1781 Huysseune Joannes, z.v. Joannes, 29j, geboren te Westende, wonend te 
Middelkerke, hovenier 

Westende 17033, 1 1781 Jansseune Joannes Andries, z.v. Carel, 56j, geboren te Westende, 
wonend te Middelkerke, boerewerkman 

Westkapelle 17028, 68 1768 Begherem Cornelis, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Westkapelle, laatst 
ingewoond hebbend bij Vermeire Gommarus (arbeider te Westkapelle) en 
daarvóór een tijdje als paardenknecht ingewoond hebbend bij Van Holm 
Isaac te Westkapelle. 

Westkapelle 17033, 171 1782 Calon Bonaventura, z.v. Joseph, 21j, geboren en wonend te Westkapelle, 
blauwer 

Westkapelle 17038, 33v 1791 Colon Bonaventura, z.v. Joseph, geboren en wonend te Westkapelle, 
arbeider (hij is smokkelaar …) 

Westkapelle 17022, 41 1744 De Smit Laureyns, z.v. Louis, ° te Westkapelle, 18 jaar, wonend te 
Westkapelle ten huize van Massenove Michiel 

Westkapelle 17033, 96 1781 Louagie Simoen, z.v. Jacob, 48j, geboren en wonend te Westkapelle, 
boerewerkman 

Westkapelle 17028, 129v 1769 Van Lantschoot Jacob, z.v. Jan, 50 jaar, ° te Westkapelle, wonend te 
Westkapelle in de herberg “Den Naghtegael” 

Westkapelle 17025, 133 1756 Verbolle Philippus, z.v. Jan, 44 jaar, ° te Westkapelle, wonend te 
Oudenburg-Hoek, nu gevlucht in het klooster van de Paters Recolletten te 
Brugge. 

Westkapelle 17037, 5v 1787 Vercruysse Laurens, z.v. Joseph, 40j, geboren en wonend te 
Westkapelle, gehuwd, heeft 4 kinderen, boerewerkman 

Westkapelle 17024, 3 1751 Viane Veronica, 22 jaar, ° te Westkapelle, laatst wonend te Lapscheure 
ten huize van Lagagie Carel (herbergier).  Zij had zelfmoord gepleegd. 

Westkapelle 17027, 205 1766 Vlaeminck Joannes Baptiste, z.v. Lenaert, 24 jaar, ° te Westkapelle, 
sedert 6 jaar zonder vaste verblijfplaats, disgenoot, soms werken bij 
boeren 

Westkapelle 17013, 26v 1728 … St. Trin (ook … St. Train), d.v. Roelandt, 22 jaar, ° te Westkapelle, 
huisvrouw van Phlips Joseph (is Phlips inderdaad zijn familienaam, of een 
tweede voornaam of zo ?).  Zij en haar man waren ziek van koortsen, en 
kwamen uit Cassel naar Lichtervelde waar een bekwame genezer van 
koortsen zou wonen.  haar man smokkelt tabak, katoen, enz. over de 
grens in Frankrijk.  Ze zat al in Amiens in de cel. 

Westkerke 17029, 85 1771 Catoir Pieter, z.v. Hubrecht, 33 jaar, ° te Westkerke, wonend te Jabbeke, 
arbeider 

Westkerke 17024, 7v 1751 Ryckewaert Pieter, z.v. Gabriel, 40 jaar, ° te Westkerke, wonend te Gistel 
op een hoeve 

Westkerke 17037, 128v 1788 Simpels Regina, d.v. Gillis, 19j, geboren en wonend te Westkerke, 
dienstmeid 

Westkerke 17027, 60v 1764 Tratsenaere Regina, d.v. Bartholomeus, 21 jaar, ° te Westkerke.  Ze 
woont nu ten huize van Wafelghem Francis (hovenier te Oostende), en 
daarvoor woonde ze als dienstmeid ten huize van De Sayere Joannes 

Westkerke 17030, 4v 1773 Willaeys Regina, d.v. Ignaes, 22 jaar, geboren te Westkerke, sedert 
enkele maanden zonder vaste woonst, spinster. 

Westkerke 17030, 56 1773 Willaeys Regina, d.v. Ignatius, 22 jaar, geboren te Westkerke, sedert haar 
veroordeling zich begeven hebbend naar Holland en naar Gent en sedert 
3 weken terug in het Brugse Vrije.  Zij was in 1773 wegens dieftstallen 
voor 12 jaar verbannen uit Vlaanderen. 



 

Westkerke 17036, 60v, 
vervolg 63v 

1786 Wulleput Isabelle, d.v. Jacob, 36j, geboren te Westkerke, wonend te 
Jabbeke, dienstmeid (ze heeft 2 onwettige kinderen) 

Westnieuwkerke Aanwinsten 
635, 9 

1789 Mullaert Pieter Joannes, z.v. Nicolaes, 33 jaar, ° te Westnieuwkerke, 
gewoond hebbend te Zuidzande (land van Cadzand) ten huize van 
Dubois Jan, boerenwerkman 

Westouter 17011, 1 1726 Rosseel Anna Francoise, d.v. Mahieu, huisvrouw van Flakeel Jan 
Baptiste, ° te Westouter in de kasselrij Belle (Bailleul), 47 jaar, 
boerenwerk doende, een hoeve van ruim 31 gemeten gebruikend 

Westrozebeke Aanwinsten 
635, 51v 

1790 Nevejans Francois, z.v. Ferdinande, 34 jaar, ° te Westrozebeke, wonend 
te Hooglede op de heerlijkheid van Wijkhuize, berbergier in de herberg 
“De Rotse van Orep”. 

Wevelgem 17031, 89v 1778 De Busschere Jacobus, z.v. Laureins en Constantine Vanden Weghe, 22 
jaar, geboren te Wevelgem, wonend te Wevelgem bij zijn moeder, 
boerenwerk doende en boodschappen doende voor zijn zwager Francois 
Vanden Driessche uit Wevelgem 

Wijtschate 17019, 127 1737 Poinzieu (ook Pinzeel) Joseph (of Joos), z.v. Joos, ° te Wijtschate, 40 
jaar, wonend te Kaaskerke (Veurne-ambacht), allerhande boerenwerk 
verrichtend 

Wijtschate 17033, 34v 1781 Roskiever Catharine, d.v. Pierre, 22j, geboren te Wijtschate, dienstmeid, 
laatst gewoond hebbend in de herberg van Jan Duytschaever buiten de 
Catharinapoort (acte in het Frans) 

Wilskerke 17030, 167 1775 Logier Amelberga, d.v. Carel, 34 jaar, geboren te Wilskerke, wonend te 
Moere ten huize van Albertus Hoornaert (Hoornaert is “eier- en 
kiekenkutser”), werkend bij de landslieden en soms bedelend voor de 
kost, ongehuwd.  Ze zegt een onwettige dochter te hebben van haar 
vroegere meester Hoornaert; bij de doop van dit kind heeft ze zich uit 
schaamte valselijk uitgegeven voor een zekere Pieternelle Casteele uit 
Mariakerke (het kind is vermoedelijk gedoopt te Koekelare).  Op 27-jarige 
leeftijd heeft ze ook al eens een onwettig kind gebaard, dat geboren en 
begraven is te Slijpe. 

Wilskerke 17033, 189v 1782 Logier Amelberga, d.v. Carel, 43j, geboren te Wilskerke, sedert enkele 
maanden wonend te Beerst, huisvrouw van Van Hove Pieter (Ze heeft 
enkele onwettige kinderen gebaard.  Ze is met Van Hove gehuwd te 
Zuidzande, nabij Cadsand, voor de gereformeerde kerk) 

Wilskerke 17033, 136v 1782 Logier Amelberga, d.v. Carolus, 41j, geboren te Wilskerke, wonend te 
Brugge in de herberg De Roose, spinster 

Wilskerke 17022, 4 1744 Van Loo Pieter, z.v. Pieter, ° te Wilskerke, 28 jaar, als paardenknecht 
inwonend ten huize van Straetsaert Louis te Middelkerke 

Wingene 17035, 41 1785 De Duytsche Joannes, z.v. Joseph, 24j, geboren te Wingene, wonend te 
Zwevezele, gehuwd, heeft kinderen, landsman 

Wingene 17019, 111 1736 De Munstere Joannes, z.v. Adriaen, 37 jaar, molenaar, ° te Wingene, 
wonend te Torhout 

Wingene 17019, 61 1736 De Vooght Michiel, z.v. Theodor, ° te Wingene, 28 jaar, wonend te 
Wenduine, werkman en hovenier.  Hij gebruikt 12 gemeten land die 
toebehoren aan het voorkind van zijn vrouw. 

Wingene 17020, 171 1741 Goethaels Jacques, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Wingene, zonder vaste 
verblijfplaats, aangehouden te Wingene terwijl hij bedelde 

Wingene 17020, 149 1740 Goethals Jacob, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Wingene, wonend te Ruddervoorde 
“in het ovenbeur van Jan Bap(tis)te Seruys”, arbeider bij de boeren 

Wingene 17015, 86 1730 Parmentier Jan, z.v. Jan, 20 jaar, ° te Wingene, te lande bedelend.  Hij 
zat hier al eerder vast en werd toen het land uitgezet … 

Wingene 17032, 130 1780 Swanckaert Emanuel, z.v. Jan, 24 jaar, geboren te Wingene, zonder 
vaste woonplaats en rondtrekkend in Holland voor de kost 

Wingene 17027, 62 1764 Troostenberghe Francis, z.v. Joannes, hij denkt 22 jaar te zijn, ° te 
Wingene.  Twee jaar geleden woonde hij als paardenknecht ten huize van 
Van Eenooghe Jacobus (landsman te Wingene), en actueel woont hij als 
paardenknecht op het goed “De Muncken”. 

Wingene 17023, 29 1748 Vanden Berghe Francois, z.v. Joannes, 35 jaar, ° te Wingene, zonder 
vaste verblijfplaats, her en der werkend als dorser, momenteel in dienst 
van Vermeire Pieter die pachter is op het kasteel van Kleiem (Zuienkerke) 

Wingene 17027, 124 1765 … Marie Jenne, dochter van Francis, de familienaam van haar vader niet 
kennend, ° te Wingene, sedert 9 jaar wonend in de faubourg Labaere bij 
Lille (Rijsel), huisvrouw van Isaac Jan Louis met wie ze sedert 9 jaar 
gehuwd is. 

Woumen 17028, 127v 1769 Barbary Joannes, z.v. Joannes, 25 jaar, ° te Woumen, wonend te 
Klerken, garenkoopman 



 

Woumen 17028, 148 1769 Barbary Joannes, z.v. Joannes, 25 jaar, ° te Woumen, wonend te 
Klerken, pottenbezemmaker en werkend bij de boeren 

Woumen 17026, 142v 1762 Barbary Pieter Jacobus, z.v. Joannes, 15 jaar, ° te Woumen, wonend bij 
zijn moeder te Woumen, soms spinnend en soms zijn kost vragend (d.i. 
bedelend). 

Woumen 17033, 131 1782 Barberie Joannes, z.v. Joannes, 39j, geboren te Woumen, wonend te 
Klerken, gehuwd, pottebezemmaker 

Woumen 17037, 43 1788 Blomme Barbara Josepha, d.v. Jacobus, 27j, geboren en wonend te 
Woumen, gehuwd met De Bruyne Ivo Benedictus 

Woumen 17023, 152 1750 Couvreur Jacob, z.v. Jacob, 68 jaar, ° te Woumen, wonend te Merkem, 
lemen muren makend voor de kost 

Woumen 17023, 155v 1750 Couvreur Joannes, z.v. Jacob, 16 jaar, ° te Woumen, wonend te Merkem, 
werkend bij zijn vader 

Woumen 17038, 100 1792 De Beez Pieter, z.v. Marin, 36j, geboren te Woumen, wonend te Keiem, 
boerewerkman 

Woumen 17012, 96v 1728 De Caluwe Joseph, z.v. Appolonius, 33 jaar, ° te Woumen, wonend te 
Klerken, landsman.  Hij pacht een hoeve van de armendis van Klerken en 
van het sterfhuis van mijnheer Hellin. 

Woumen 17031, 25v, 
vervolg 72 

1778 De Leu Joannes (Pieter Joannes), zv. Pieter en Joanne Cecilia Hostens, 
53 jaar, geboren te Woumen, wonend te Merkem, tot drie jaar geleden 
was hij landbouwer en sedertdien heeft hij veel mensen opgezocht om 
aan geld te geraken. 

Woumen 17027, 144v 1765 De Leu Joseph, z.v. Joseph, 20 jaar, ° te Woumen, wonend te Woumen 
bij zijn moeder, ‘granier’ (graanhandelaar) 

Woumen 17032, 162 1780 De Leu Joseph, z.v. Joseph, 44 jaar, geboren en wonend te Woumen, 
strodekker 

Woumen Aanwinsten 
635, 104v 

1790 De Leu Pieter Joannes, z.v. Pieter, 32 jaar, geboren en wonend te 
Woumen, gehuwd, kinderloos, kleine gebruiker 

Woumen 17027, 146v 1765 De Leu Pieter, z.v. Joseph, 30 jaar, ° te Woumen, wonend te Woumen bij 
zijn moeder, koopman in graan en garen 

Woumen 17021, 77 1742 De Roo Jan, z.v. Pieter, ° Woumen (er staat ‘Wormon’), 30 jaar, wonend 
te Meetkerke, arbeider 

Woumen 17038, 133 1792 De Wulf Jacobus, z.v. Francois, 25j, geboren te Woumen, wonend te 
Beerst 

Woumen 17021, 34 1741 Flammez Joannes, z.v. Matheus, 17 à 18 jaar, ° te Woumen, nu zonder 
vaste verblijfplaats, boerenwerk doende 

Woumen 17035, 11 1784 Ghyselen Joannes, z.v. Joannes, 29j, geboren en wonend te Woumen, 
paardenknecht bij zijn vader 

Woumen 17029, 78v 1771 Jacque Engel, z.v. Joseph, 12 jaar, ° te Woumen, wonend te Woumen bij 
zijn vader 

Woumen 17029, 79 1771 Jacque Joannes Baptiste, 19 jaar, z.v. Joseph, ° te Woumen, wonend te 
Woumen bij zijn vader 

Woumen 17027, 142v 1765 Joos Laurentius Josephus, z.v. Michiel, 22 jar, ° te Woumen, als 
hofknecht wonend ten huize van De Grieck Ignatius te Klerken 

Woumen 17038, 36 1791 Lachat Pieter Francois, z.v. Francois, 18j, geboren te Woumen, wonend 
te Merkem, pottebezemmaker 

Woumen 17016, 106 1732 Lambert Maximiliaen, z.v. Gabriel, 20 jaar, ° te Woumen, werkend bij de 
boeren 

Woumen 17038, 136 1791 Lyvyn (ook Lavain) Hendrik, z.v. Joannes, 14j, geboren te Woumen, 
wonend te Woumen bij zijn vader 

Woumen 17038, 138v 1791 Lyvyn Jan, z.v. Joannes, 13j, geboren te Woumen, wonend te Woumen 
bij zijn vader, broer van Lyvyn Hendrik (zie boven) 

Woumen 17036, 89v 1786 Maeckelberghe Rosa, d.. Joseph, 30j, gehuwd met Jacques Pieter 
Joannes, geboren te Woumen, wonend te Jonkershove (haar man is 6 
jaar geleden weggegaan, en sedertdien heeft ze niets meer van hem 
vernomen …) 

Woumen 17026, 38v 1759 Marchand Constantinus, z.v. Joannes, 33 jaar, ° te Woumen (‘Woom’), 
wonend te Woumen, werkman 

Woumen 17033, 125 1782 Marchand Joannes, z.v. Francis, 14j, geboren en wonend te Woumen, 
koewachter ten huize van zijn stiefvader Lachat Francis 

Woumen 17030, 163 1775 Overberghe Francois, z.v. Philippe, 20 jaar, geboren te Woumen, sedert 
kort zonder vaste woonst, soms gewerkt hebbend bij de landslieden als 
hoeveknecht 

Woumen 17032, 173v 1780 Plancke Carel, z.v. Joannes, 16 jaar, geboren en wonend te Woumen, 
helpt zijn vader met strodekken 

Woumen 17040, 62v 1795 Steghelman Jacobus, z.v. Joannes en D’Hooghe Marie, jongman, 35j, 



 

geboren te Woumen, wonend te Mannekensvere, dienstknecht.  Hij gaf 
zich eerst verkeerdelijk of valselijk uit voor “Dumoulé Guillielmus”. 

Woumen 17028, 154 1769 Tange Philippus Jacobus, z.v. Jacobus, 15 jaar, ° te Woumen, te 
Woumen als paardenknecht inwonend bij De Leu Pieter (herbergier in de 
herberg “De Spriet”). Voordien woonde hij steeds bij zijn vader. 

Woumen 17022, 57v 1745 Toussin Anna, d.v. Adriaen, ° te Woumen, wonend te Woumen bij haar 
zuster, spinster en dienstmeid, 17 jaar 

Woumen 17026, 71v 1760 Verhoest Joseph, z.v. Gillis, 36 jaar, ° te Woumen, met zijn vrouw en 4 
kinderen wonend te Woumen, hij is arbeider en gebruikt 4 gemeten 
zaailand 

Woumen 17037, 90 1788 Verhoest Philippe, z.v. Gillis, 35 à 40 jaar, geboren te Woumen, wonend 
te Gistel, brouwer en herbergier 

Wulpen 17015, 102 1731 Vanden Bogaerde Pieter, z.v. Ferdinande, 28 jaar, werkend bij de 
landslieden, ° te Wulpen, wonend te Blankenberge ten huize van Malfeyt 
Cornelis. 

Wulpen ? 17036, 111v 1786 Van Hove Isabelle, d.v. Jacobus, 36j, geboren te ‘Wulcken’ (Wulpen?), 
huisvrouw van Paepe Francois (zie verder), heeft 5 kinderen, wonend te 
Leffinge 

Wulvergem 17025, 129 1756 Valcke Francis, z.v. Hendryck, 27 jaar, ° te ‘Wulverghem’ onder Waasten 
(Warneton), laatst gewoond hebbend te Veurne, werkend bij de boeren 

Wulveringem 17029, 114v 1772 De Puydt Albertus, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te ‘Wulvergem’ in Veurne-
ambacht (allicht wordt Wulveringem bedoeld), sedert ongeveer twee jaar 
wonend te Koekelare, werkend bij boeren 

Wulveringem 17029, 136v 1772 De Puydt Albertus, z.v. Pieter, 26 jaar, ° te ‘Wulvergem’ in Veurne-
ambacht (allicht wordt Wulveringem bedoeld), wonend te Koekelare, 
werkman 

Wulveringem 17029, 155v 1772 De Puydt Albertus, z.v. Pieter, 26 jaar, ° te ‘Wulvergem’ in Veurne-
ambacht (allicht wordt Wulveringen bedoeld), sedert zijn laatste 
veroordeling gewoond hebbend te Koekelare, werkman 

Zande 17036, 26 1786 Clabooter Jacobus, z.v. Francois, 45j, geboren te Zande, wonend te 
Vladslo, houtmaker en boerewerkman 

Zande 17038, 142v 1792 De Seure Marie, d.v. Philippus, jongedochter, 24 à 25 jaar, geboren te 
Zande, wonend te Gistel, dienstmeid (ze heeft verschillende onwettige 
kinderen gebaard) 

Zande 17024, 33 1751 De Smet Arsenius Josephus, z.v. Jacob, 18 jaar, ° te Zande, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de boeren 

Zande 17025, 153v 1757 Hoornaert Joanne, d.v. Thomaes, 23 jaar, ° te Zande, als dienstmeid 
inwonend  bij Denys Joannes (landbouwer) te Leffinge 

Zande 17031, 178 1779 Janssens Marie, d.v. Marcus, in de 30 jaar oud, geboren te Zande, 
wonend te Leffinge, gehuwd met Lodewijk De Roo (soldaat sedert 8 jaar), 
boerenwerk doende. 

Zande 17026, 151 1762 Van Iper Carel, z.v. Jacob, 26 jaar, ° te Zande, wonend te Zevekote, 
landbouwer 

Zarren 17039, 41 1792 Annet Karel, z.v. Joannes, 16j, geboren te Zarren, wonend te Klerken met 
zijn vader, spinner 

Zarren 17032, 80 1779 Bogaert Philippus Jacobus, z.v. Pieter , 15 jaar, geboren te Zarren, 
wonend te Zarren bij zijn vader 

Zarren 17035, 30 1785 De Corte Pieter Jacobus, z.v. Jan Baptiste, 29j, geboren te Zarren, 
wonend te Esen, boerewerkman 

Zarren 17030, 78v 1773 De Corte Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 20 jaar, geboren te Zarren, wonend 
bij zijn vader te Klerken, doende boerewerk. 

Zarren 17025, 27v 1753 De Wilde Pieter, z.v. Speridium, 40 jaar, ° te Zarren, wonend te Keiem, 
landsman 

Zarren 17028, 158 1769 Igodt Joseph, z.v. Joannes, ° te Zarren, 42 jaar, herbergier wonend te 
Klerken in zijn herberg “De Drye Conyngen”. 

Zarren 17032, 151v 1780 Mazeeuw Joannes, z.v. Joannes, 52 jaar, geboren en wonend te Zarren, 
boerewerkman 

Zarren 17032, 61v 1780 Mazeuw Pieter Jacobus, z.v. Jacob, 20 jaar, geboren te Zarren, wonend 
te Zarren bij zijn vader, houtmaker 

Zarren 17032, 63 1779 Seys Paulus Joannes, z.v. Andries, 21 jaar, geboren te Zarren, wonend te 
Koekelaere, hoeveknecht. 

Zarren 17033, 21 1781 Splets Marie Cornelie, d.v. Andries, 25 à 26 jaar, geboren te Zarren, 
wonend te Zarren ten huize van Pieternelle Pauwels 

Zarren 17020, 154 1740 Staelen Pieter, z.v. Joos, 32 jaar, geboren en wonend te Zarren, soms bij 
de boeren werkend en soms bezems makend. 

Zarren 17030, 100v 1774 Staelens Pieter, z.v. Pieter, 19 jaar, geboren te Zarren, wonend te Zarren 



 

bij zijn vader, dagloner. 
Zarren 17032, 179v 1780 Ursel Pieter, z.v. Hubertus, 18 jaar, geboren en wonend te Zarren, 

boerewerkman 
Zedelgem 17035, 28 1785 Casteleyn Joannes, z.v. Pieter, 59j, geboren en wonend te Zedelgem, 

bezemmaker 
Zedelgem 17039, 184v 1795 De Groote Joannes, z.v. Pieter, 31j, geboren te Zedelgem, wonend te 

Aartrijke, slotenmaker en smid. 
Zedelgem 17022, 84 1745 Maertens Boudewyn, z.v. Jacob, 50 jaar, geboren en wonend te 

Zedelgem, landbouwer 
Zedelgem 17038, 109 1791 Meulemeester Joseph, z.v. Pieter, 22j, geboren te Zedelgem, wonend te 

Brugge 
Zedelgem 17025, 181 1754 Storme Francois, z.v. Melchior, 25 jaar, ° te Zedelgem, wonend te 

Varsenare, landsman.  Hij heeft zich teruggetrokken in het klooster van de 
Paters Augustijnen in Brugge. 

Zedelgem 17024, 6v 1751 Storme Pieter, z.v. Baltazar, 17 à 18 jaar, ° te Zedelgem, wonend bij zijn 
vader te Zedelgem 

Zedelgem 17024, 105 1752 Stubbe Bonaventura, z.v. Pieter , 26 jaar, ° te Zedelgem, wonend te 
Aartrijke, arbeider 

Zedelgem 17023, 97 1749 Van Damme Jacob, z.v. Jacob, 55 à 56 jaar, geboren en wonend te 
Zedelgem, winkelier, gehuwd met Vande Ketele Cornelie (zie verder) 

Zedelgem 17023, 100 1749 Vande Ketele Cornelie, huisvrouw van Van Damme Jacob (zie verder), 50 
jaar, geboren en wonend te Zedelgem, winkel houdend 

Zedelgem 17015, 7 1730 Verplancke Anna, d.v. Augustyn, 39 jaar, huisvrouw van Inghelbrecht Jan 
(zie verder), geboren en wonend te Zedelgem 

Zedelgem 17013, 41 1729 Vlieghere Jan, z.v. Jacob, 34 à 35 jaar, ° te Zedelgem, schaapherder 
(‘schaper’) 

Zerkegem 17027, 163v 1766 Tange Pieter Jacobus, de naam van zijn vader niet kennend, 15 jaar, ° te 
Zerkegem, laatst als koewachter ingewoond hebbend bij Schaght 
Silvester te Jabbeke 

Zerkegem 17034, 128 1784 Vander Kinderen Joanne, d.v. Carel, ongehuwd, 20 jaar, geboren te 
Zerkegem, wonend te Roksem en sedert oktober laatstleden wonend te 
Snellegem.  Ze stelt zwanger te zijn geraakt door verkrachting van 
Jacques Rosseel (die in Roksem woont). 

Zevekote 17037, 93v 1788 De Clercq Francois, zegt van zichzelf De Clercq Pieter te heten, z.v. 
Pieter, 58j, geboren te Zevekote, wonend te Gistel, pointer 

Zevekote 17015, 153 1731 De Pauw Richard, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Zevekote, molenaar.  Hij werd 
nog maar in 1730 verbannen … 

Zevekote 17011, 173 1727 De Pauw Richardus, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zevekote, molenaar te 
Loppem.  Hij werd hier al eens verbannen in juni 1726, en na zijn eerste 
banbreuk werd hij opnieuw verbannen in februari 1727.  Nu pleegde hij 
dus voor de tweede maal banbreuk! 

Zevekote 17012, 86v 1728 De Pauw Richardus, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zevekote.  Hij werd in juni 1726 
al eens verbannen uit het Brugse Vrije.  Na dit vonnis werkte hij in 
Loppem als molenaar … 

Zevekote 17015, 56 1730 De Pauw Richardus, z.v. Jan, 30 jaar, ° te Zevekote, molenaar.  Zes jaar 
geleden zat hij hier ook al eens vast. 

Zevekote 17010, 173 1726 De Pauw Rycquaert (ook Richard), z.v. Jan, 26 jaar, ° te Zevekote, 
molenaar te Loppem op de molen genaamd “Nieuwen Meulen”. 

Zevekote 17011, 100v 1727 De Pauw Rycquaert, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zevekote, molenaar, wonend 
te Loppem 

Zevekote 17032, 165 1780 Mecheus Josepha, 33 jaar, geboren te Zevekote, wonend te Gistel, 
ongehuwd, dienstmeid bij de gebroeders Augustin en Joannes Van 
Geluwe. 

Zevekote 17020, 49 1739 Van Loo Lucas Josephus, z.v. Pieter, 23 jaar, ° te Zevekote, de laatste tijd 
her en der gewoond en gewerkt hebbend bij de boeren 

Zevekote 17024, 99 1752 Vanden Driessche Joseph, z.v. Marin, 32 jaar, ° te Zevekote, de 
afgelopen 11 maanden gewoond hebbend te Vlissegem als arbeder 

Zevekote 17022, 55 1745 Vanden Driessche Joseph, z.v. Maryn, ° te Zevekote, 25 jaar, laatst 
wonend te Zevekote ten huize van de weduwe van De Groote Jacob 

Zuidschote 17025, 109 1755 Ghyselen Eugenius, z.v. Godefridus, 19 ½ jaar, ° te Zuidschote.  Hij 
woonde laatst gedurende 6 jaar als paardenknecht bij zijn tante te 
Avekapelle. 

Zuienkerke 17033, 133 1782 Coussemaecker Joannes, z.v. Lenaert, 36j, geboren te Zuienkerke, 
wonend te Dudzele, arbeider en boerewerkman 

Zuienkerke Aanwinsten 
635, 1 

1789 Danneels Marie, d.v. Martinus, 44 jaar, huisvrouw van Bart Bernardus, ° 
te Zuienkerke, wonend te Lissewege 



 

Zuienkerke 17009, 36 1724 De Potter Joseph, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Zuienkerke, landsman te 
Uitkerke 

Zuienkerke 17038, 20, 
vervolg 18v 

1791 De Vliegher Joannes, z.v. Arnoldus, 30j, geboren te Zuienkerke, wonend 
te Oostkerke (nabij  de stad Damme), strodekker 

Zuienkerke 17026, 8 1757 Leersnyder Francois, z.v. Jacob, 18 à 19 jaar, ° te Zuienkerke, 
momenteel werkloos en zonder vaste verblijfplaats “ter causen de 
menschen hem niet en soucken midts hij een seer hooft heeft” … 

Zwevegem 17024, 61v 1751 Buyse Ignatius, z.v. Aernout, 50 jaar, ° te Zwevegem, bij de boeren 
werkend.  Hij liet zijn vrouw achter in Zwevegem, en in de regio van 
Cadzand leerde hij Block Isabella kennen met wie hij vervolgens 10 jaar 
samenwoonde.  Ze kregen samen 5 kinderen en gaven zich voor een 
gehuwd koppel uit.  Ze woonden een tijdje in Lapscheure, waar hij ook 
een beroep deed op de armendis. 

Zwevezele 17025, 42v 1754 Stalens Simoen, z.v. Joos, 51 jaar, ° te Zwevezele, zonder vaste 
verblijfplaats, bedelaar 

Zwevezele 17021, 18 1741 De Grande (ook Delagrand) Helena, d.v. Maryn, 32 jaar, huisvrouw van 
Bonval Henderyck, ° te Zwevezele, wonend te Ruddervoorde 

Zwevezele 17031, 131 1779 Donckers Augustin, z.v. Jan, 36 jaar, geboren te Zwevezele, wonend te 
Ichtegem “by den Geusenbosch”, kleine gebruiker 

Zwevezele 17028, 18 1766 Hermis Vincent, z.v. Denis, 25 jaar, ° te Zwevezele, wonend te Zwevezele 
bij De Hille, voddenkoopman 

Zwevezele 17009, 168 1725 Langerloot Joos, z.v. Jan, 34 à 35 jaar, ° te Zwevezele, ’s zomers 
werkend in de polders en ’s winters bedelend met zijn vrouw en kinderen, 
zonder vaste woonst 

Zwevezele 17024, 86 1752 Stalens Simoen, z.v. Joannes, 47 à 48 jaar, ° te Zwevezele, zonder vaste 
verblijfplaats.  Hij zegt soms te werken in het land van Cadzand waar hij 
mosselen vandaan haalt, en soms te bedelen. 

Zwevezele 17020, 82 1739 Vande Velde Joannes, z.v. Huybreght, 22 à 23 jaar, ° te Zwevezele, laatst 
wonend te Zwevezele als dienstknecht ten huize van Gailliaert Joannes.  
Van bij Gailliaert is hij in mei 1739 vertrokken en sedertdien verbleef hij nu 
en dan bij zijn moeder te Pittem en werkte hij her en der bij de boeren. 

 
 

België: Oost-Vlaanderen 
 

Aalst 17027, 184v 1766 Callebaut Marie, d.v. Anthone, 48 jaar, ° in de stad Aalst, sedert één jaar 
wonend te Gent, naaister, weduwe van Carroen Pieter (die 
paardensmidsknecht was te Brugge) 

Aalst 17012, 78v 1728 De Roose Joanna, d.v. Joannes, 30 jaar, ° te Aalst, huisvrouw van 
Vincent Hinderick, deze zomer gewerkt hebbend in het land van Waas en 
in de Doelpolder.  Ze kwam hierheen met haar man en 2 kinderen.  Ze 
ontkent tot de ‘Egyptenaers’ te behoren.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Aalst 17012, 160 1728 Dierickx Mary, d.v. Jan, 22 jaar, ° te Aalst.  Haar moeder overleed ruim 
twee jaar geleden, en daarna trok ze naar Gent.  In een logement in Gent 
ontmoette ze De Rycke Joseph die beloofde met haar te trouwen.  Hij 
nam haar mee naar zijn parochie (Handzame).  Sedertdien gaven ze zich 
uit voor gehuwden, en hebben ze samen gebedeld.  Ze beviel van een 
(onwettig) kind van De Rycke.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Aalst 17016, 107 1732 Janssens Paulus, z.v. Janssens, in de 50 jaar oud, geboren en wonend te 
Aalst, schoenmaker en soms bedelend 

Aalst 17012, 145 1728 Roose Joanna, d.v. Joannes, 30 jaar, ° te Aalst, huisvrouw van Vincent 
Hendrick (zie boven).  Zie f° 78v. 

Aalst  17011, 99 1727 Vanden Berghe Gillis, z.v. Augustyn, 51 jaar, ° te Aalst, “seght … dat hy 
synen cost wint met de medecynen als operateur” (chirurg) 

Aalst 17009, 50v 1724 … Edewigh, d.v. Joannes, 15 jaar, ° te Aalst, bedelend met haar ouders 
…  Ze zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 22v.  Eversen Joannes (f° 50), 
Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … 
Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … 
Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere 
Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Aalst  17009, 19 1724 … Nenneken, “sonder ander naem te hebben”, de naam van haar vader 
noch haar leeftijd kennend, ° te Aalst, bedelend met haar man … 
Bartholomeus en met haar zus … Ordonnance.  Een maand geleden zat 
ze hier ook al eens in de cel.  Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), 



 

… Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 
20), Van Dommele Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ 
(vagebonden of zigeuners). 

Aalst 17009, 127 1724 … Nenneken, “sonder ander naem te hebben”, haar ouders noch haar 
leeftijd kennend, ° te Aalst, vrouw van … Bartholomeus.  Sedert haar 
laatste detentie verbleef ze op de “acht parochies” (deel van de kasselrij 
Veurne) met Verlatie Anne en Seys Mary.  Moré Jaecque (f° 126), … 
Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 
126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken 
(f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Aalst, omgeving 17023, 88 1749 De Smalle Pieter, z.v. Arnout, 41 jaar, ° te ‘Outvortegem’ (?) in het land 
van Aalst, soms werkend in het land van Cadzand maar meestal 
bedelend, gehuwd met Van Renterghem Anna (zie verder). 

Aalst, omgeving 17037, 100v 1788 Dela Rue Jan, alias Vander Straeten Jan, z.v. Carel, 39j, geboren te ‘Sint-
Tintelin’ in de omgeving van Aalst (wellicht wordt Sint-Antelinks bedoeld), 
kleermaker 

Aalst, omgeving 17009, 127 1724 Gennetin Anne Mary, de naam van haar ouders noch haar leeftijd 
kennend, ° in het leger in de omgeving van Aalst, vrouw van Las (?) Jan, 
soms boerenwerk verrichtend en soms schooiend.  Sedert haar laatste 
detentie verbleef ze in de kasselrij Ieper met Verlatie Mary Anne en Seys 
Mary.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus 
(f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin 
Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) 
werden behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Aalst, omgeving 17009, 51v 1724 Van Dommele Maerten, z.v. Maerten, 20 jaar, ° in het land van Aalst, 
werkend of zo niet bedelend.  Sedert zijn laatste detentie trok hij met zijn 
vrouw, zijn schoonmoeder en de broer van zijn vrouw naar Biervliet waar 
hij de mede-arrestanten ontmoette …  Zie f° 20.  Eversen Joannes (f° 50), 
Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … 
Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … 
Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere 
Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Aalst, omgeving 17009, 22v 1724 … Edewich, d.v. Joannes, 15 jaar, ° in het land van Aalst, bedelend met 
haar vader, met haar moeder … Anne Catharine, en met haar broers en 
zussen.  Ze zat hier al eens vast.  Zie f° 50v.  Everssen Joannes (f° 22), 
… Anne Catharine (f° 22), … Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 
22v), … Dingenaertje (f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of 
zigeuners). 

Aalter 17019, 60 1736 Batyn Carel, z.v. Jacob, 44 à 45 jaar, ° te Aalter, wonend te Klemskerke, 
werkman, 15 gemeten land gebruikend die hij pacht van de procureur De 
Wintere 

Aalter 17036, 155v 1787 Focquaert Francis, z.v. Pieter , 43j, jongman, geboren te Aalter, woont te 
Knesselare, boerewerkman 

Aalter 17021, 9 1741 Toby Pieter, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Aalter, wonend te Moerkerke op het 
graafschap van Middelburg in Vlaanderen, arbeider 

Aalter 17036, 149v 1787 Van Kerrebrouck Francis, z.v. Joannes, 30 à 31 jaar, geboren te Aalter, 
wonend te Maldegem, brouwersknecht 

Aalter  17026, 175 1763 Van Leersberghe Joannes, z.v. Guillielmus, 35 jaar, ° te Aalter, wonend te 
Beernem, werkman 

Aalter 17032, 60 1779 Van Lerberghe Joannes, z.v. Guilliame, 50 jaar, geboren te Aalter, 
wonend te Moerkerke (onder het graafschap Middelburg), kleine 
gebruiker 

Aalter 17028, 96v 1768 Van Lersberghe Joannes, z.v. Guilliaeme, 40 jaar, ° te Aalter, wonend te 
Beernem, werkman 

Adegem 17021, 132 1742 Boone Bertholomeus, z.v. Maryn, 33 jaar, ° te Adegem, bezemmaker en 
arbeider, wonend te Maldegem, gehuwd met Salmoens Willemintje 

Adegem 17038, 157 1792 Crispin Joannes, z.v. Francois, 53j, geboren te Adegem, wonend te 
Stroobrugge (d.i. een gehucht van Maldegem), timmerman 

Adegem 17021, 52 1741 De Cock Jan, z.v. Joos, 46 jaar, ° te Adegem, wonend onder het ambacht 
van Maldegem, werkend bij de boeren 

Adegem 17022, 79 1745 De Rycke Cornelis, z.v. Guilliaeme, 48 jaar, geboren en wonend te 
Adegem, landbouwer 



 

Adegem 17026, 110 1761 Simoens Joannes, z.v. Adriaen, 60 jaar, ° te Sint-Laureins, wonend te 
‘Ayghem’ (Adegem), arbeider 

Adegem 17025, 112v 1755 Valcke Adriaen, z.v. Jan, 33 jaar, ° te ‘Ayghem’ (Adegem), wonend te 
Sint-Jan-in-Eremo op de hoeve die eigendom is van de O.L.V.-kerk in 
Brugge. 

Adegem 17019, 91 1736 Van Nevele Jan, z.v. Laureyns, 37 jaar, ° te Adegem, herberg houdend te 
Maldegem nabij de Strobrugge 

Adegem 17022, 81v 1745 Willems Joannes, z.v. Francois, 26 jaar, geboren en wonend te Adegem, 
landbouwer 

Assenede, 
omgeving 

17016, 106 1732 Bisschop Jacobus, z.v. Laureyns, 27 jaar, ° in het ambacht van 
Assenede, “ghegaen hebbende van d’een kermesse naer de andere met 
soetekoucken”.  Hij werd hier al eens veroordeeld in maart 1730. 

Astene 17022, 169v 1746 Vanden Dorpe Pieternelle, d.v. Anthone en Sonneville Livine (zie verder), 
° te Astene, 19 jaar, te lande gaand met een kraampje, zonder vaste 
verblijfplaats 

Basselare 17026, 114v 1762 De Maeght Livinus, z.v. Joannes, 39 jaar, ° te Basselare, wonend te 
Kaprijke, in de zomer in de polders werkend en ’s winters houtrapend, 
houthakkend, e.d. 

Bassevelde 17024, 127v 1752 Theysebaert (ook Thysbaert) Francis, z.v. Francois, 44 jaar, ° te 
Bassevelde, wonend te Sint-Jan-in-Eremo, landsman.  Hij ondertekent 
met ‘Theysbaert’. 

Bellem Aanwinsten 
635, 85 

1790 Lekens Martinus, z.v. Daniel, 22 jaar; ° te Bellem bij Aalter, wonend te 
Bellem bij zijn zuster (weduwe van Smit Caerel), wever 

Bellem 17038, 55 1791 Lekens Martinus, z.v. Danneel, 22j, jongman, geboren en wonend te 
Bellem, werker 

Bellem 17022, 68v 1745 Van Dycke Joos, z.v. Jacob, ° te Bellem, wonend te Westkapelle, 53 jaar, 
arbeider 

Berlare 17023, 41 1749 De Bock Marinus, z.v. Laureyns, ° te Berlare in het land van 
Dendermonde, 23 jaar, allerhande boerenwerk doende, laatst wonend bij 
De Maerschalck Jan Pieter te Berlare 

Berlare 17026, 155v 1762 De Meyere Joannes, bijgenaamd ‘Pruysch’ aangezien hij een tijdje in 
dienst was van de koning van Pruisen, z.v. Pieter, 32 à 33 jaar, ° te 
Berlare in het land van Dendermonde, werkend bij de boeren, laatst 
gewoond hebbend op Waterland op de parochie Oudeman. 

Bevere 17016, 125v 1732 ... Marie Francoise (geen familienaam), d.v. Francois, huisvrouw van 
Cattin Francois, ° te Bevere (waarschijnlijk Bevere bij Oudenaarde), ‘s 
zomers werkend bij de boeren en ‘s winters bedelend.  Ze kwam onlangs 
uit de omgeving van Doornik met haar zus … Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), wat 
zij beaamt!  Ze zat nog niet in een gevangenis.  Dorpe Joanne Therese 
(zie verder) is waarschijnlijk haar zus. 

Deftinge 17025, 92v 1755 Vermeulen Pieter, z.v. Vincent, 30 jaar, ° te Deftinge in het land van Aalst, 
zonder vaste verblijfplaats.  Hij was lange tijd koopman in thee e.a. waren, 
en kwam soms in Holland … 

Deinze 17016, 25 1732 Soecla Dena (ook Dina) (is Soecla werkelijk haar familienaam ?), d.v. 
Soecla, haar leeftijd niet kennend, ° te Deinze, huisvrouw van … Melcher, 
werkend bij de landslieden.  Laatst was ze uit Duinkerke onderweg naar 
het land van Cadzand om er deze zomer te werken, maar onderweg werd 
ze aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat nog niet 
eerder in de gevangenis. 

Dendermonde 17023, 164v 1750 Duyts Hermanus, z.v. Matheus, 20 jaar, ° te Dendermonde, als 
paardenknecht wonend op de hoeve van Pauwels Cornelis te Jabbeke 

Dendermonde 17013, 181v 1730 … Joanna, haar familienaam niet kennend, 13 jaar, ° te Dendermonde, 
bedelend, hierheen gekomen met haar ouders (Goorissen Pieter en 
Beernaerts Mayken), en met hen gevangen genomen te Sint-Laureins.  
Ze was nog nooit gedetineerd. 

Dendermonde 17009, 22v 1724 … Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 18 jaar, ° te Dendermonde, in de 
zomer wat werkend en in de winter bedelend met zijn vader en zijn 
moeder … Anne Catharine.  Op Kerstdag 1723 zat hij hier ook al eens 
vast.  Zie f° 50.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … 
Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en 
… Pieternelle (f° 23) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Dendermonde 17009, 50 1724 … Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 18 jaar, ° te Dendermonde.  Hij bedelt 
met zijn vader, moeder, broers en zus.  Hij zat hier recent nog in de cel.  



 

Zie f° 22v.  Eversen Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), 
… Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), 
Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten 
(f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Dendermonde 17011, 169v 1727 … Madelene, geen ‘toenaem’ hebbend, haar vader noch haar moeder 
gekend hebbend, 20 jaar, ° te ‘Dermonde’ (Dendermonde), bedelend, 
ongehuwd.  Ze werd te Lembeke aangehouden met twee anderen, o.a. … 
Josyne.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Dendermonde 17012, 142v 1728 … Magdalene, de naam van haar vader niet kennend, ° te ‘Dermonde’ 
(Dendermonde), 20 jaar, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  In 
mei laatstleden (1727) zat ze hier ook al eens vast en werd toen 
verbannen.  Sedert haar verbanning hing ze rond in het land van Waas en 
Aalst, en nu was ze op weg naar Ieper maar werd onderweg opgepakt 
met Roose Belle. 

Dendermonde, 
omgeving 

17009, 19v 1724 … Ordonnance, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in 
het Hollands leger in de omgeving van Dendermonde, bedelend met haar 
zus … Nenneken.  Ze zat hier een maand geleden ook al eens in de cel.  
Sedertdien hing ze rond in Poperinge en Wervik, waarna ze ging zoeken 
naar haar schoonbroer … Berthel …  Zie f° 118.  Melis Barthel (f° 19), … 
Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), 
… Pieternelle (f° 20), Van Dommele Maerten (f° 20) en De Saeghere 
Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Dendermonde, 
omgeving 

17009, 118 1724 Tillemon Jan, z.v. Peuter, 24 à 25 jaar, ° in het leger in de omgeving van 
Dendermonde, soms werkend en soms bedelend, man van … 
Ordonnance.  Hij werd aangehouden met enkele anderen die ze 
onderweg ontmoetten.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Hendricx Jan (f° 
118), … Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), Tillemon Bernardus 
(f° 118v) en … Josephe Franchoyse (f° 118v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Dendermonde, 
omgeving 

17009, 118 1724 … Ordonnance, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in 
het Hollands leger in de omgeving van Dendermonde, soms werkend en 
soms bedelend.  Ze zat hier recent ook al eens vast.  Zie f° 19v.   
Hendricx Jan (f° 118), … Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), 
Tillemon Bernardus (f° 118v) en … Josephe Franchoyse (f° 118v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Drongen 17019, 49v 1735 Limbrouck Judocus Josephus, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Drongen, sedert 
ongeveer 8 jaar wonend te Ramskapelle, werkman 

Drongen 17019, 144 1737 Limbrouck Judocus Josephus, z.v. Pieter, 34 jaar, ° te Drongen, werkman 
Drongen 17019, 103 1736 Wittevronghel Thomaes, z.v. Jan, ° te Drongen, 18 à 19 jaar, boerenwerk 

doende 
Eeklo 17029, 141v 1772 De Mey Silvester, z.v. Francois, 14 jaar, ° te Eeklo, laatst als koewachter 

ingewoond hebbend ten huize van Van Landschoot Pieter te Adegem 
Eeklo 17025, 6v 1753 Goossens Pieter Vincentius, z.v. Charles, 37 jaar, ° te Eeklo, wonend te 

Eeklo, schoenmaker 
Eeklo 17025, 7v 1753 Lippens Lodewyck, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Eeklo, wonend te Eeklo 
Eeklo 17025, 77v 1755 Pieters Jan Baptiste, z.v. Paulus, ° te Eeklo, wonend te Eeklo, 31 jaar, 

soms werkend bij de boeren in de polder 
Eeklo 17026, 115v 1762 Pieters Joannes Baptiste, z.v. Paulus, 37 jaar, ° te Eeklo, wonend te 

Eeklo, werkman 
Eeklo 17024, 171v 1753 Van Outterive (Van Houtterive) Pieter senior, z.v. Daneel, 64 jaar, ° te 

Eeklo, wonend te Roeselare, metselaar en soms bedelend voor de kost 
Eeklo 17021, 113v 1742 Van Seele Pieter, ° te Eeklo, 40 jaar, arbeider, wonend te Lembeke 
Eeklo 17025, 7 1753 Vander Haeghen Laurentius, z.v. Toussain, 34 jaar, ° te Eeklo, wonend te 

Eeklo, schaliedekker en kleermaker 
Eeklo 17025, 9 1753 Vander Linden Cornelis, z.v. Joannes, 40 jaar, ° te Eeklo, wonend te 

Eeklo, arbeider 
Eeklo 17036, 181v 1787 Verré Francois, z.v. Joannes, 58j, geboren en wonend te Eeklo, 

vellenploter 
Eine 17034, 77v 1783 Vanden Dorpe Pieter, z.v. Gillis, 32j, geboren te Eine, wonend te Nokere 

(kasselrij Oudenaarde), gewerkt hebbend te Oostende, boerewerkman 
Eke ? 17016, 36 1732 Papens Lieven, z.v. Jacobus, 12 jaar, ° te ‘Eicke’ of ‘Ecke’ (waarschijnlijk 

Eke in Oost-Vlaanderen), wonend te Waterland bij Bowyn Lenaert 
Elst 17019, 67 1736 Lafort Pieternelle, d.v. Pieter, 18 jaar, ° te Elst bij Oudenaarde, huisvrouw 

van Graduel Joannes Jacobus (zie verder). 



 

Evergem 17022, 11 1744 Stofferus Carel, z.v. Jan, 24 jaar, ° te Evergem, dienstknecht bij Vande 
Plassche Joannes te Beernem 

Gavere 17020, 60 1739 De Baere Joosyne, d.v. Jacobus, 40 jaar, huisvrouw van Rooseman 
Pieter, ° te Gavere, laatst met haar man gewoond hebbend te ‘Boekele’ 
(mogelijks Sint-Denijs-Boekel of Sint-Blasius-Boekel’ in Oost-Vlaanderen) 

Gent 17040, 85 1795 Bauters Joanne, huisvrouw van Vramout Jacobus, d.v. Jacobus, 22 à 23 
jaar, geboren te Gent, wonend te Brugge.  Haar schoonvader is Dudo 
Pieter. 

Gent 17009, 9 1724 Bonte Pieter, z.v. Jan, 25 à 26 jaar, ° te Gent, wolspinner.  Hij werkte een 
tijd als wolspinner in Rijssel ten huize van Vande Velde Jacobus, en 
daarna ging hij bedelen in de omgeving van Ieper en Kortrijk.  In Kortrijk 
ontmoette hij Windekens Maerten.  Hij, Windekend en enkele Walen 
werden aangehouden bij Eeklo.  Hij zat hier al eens eerder in de cel. 

Gent 17022, 85 1745 Brustica Joannes Baptista, z.v. Frederic, ° te Gent, 33 jaar, “parruquier’ 
(pruikenmaker).  Hij heeft als ‘trompetter’ dienst gedaan in een 
legerregiment. 

Gent 17009, 169v 1725 De Clercq Joannes, z.v. Aernout, 28 jaar, ° te Gent, wonend te Bourbourg 
(Noord-Frankrijk), hierheen gekomen om te werken in de vaart 

Gent 17016, 57v 1732 De Somere Piero (ook Pieter), z.v. Pieter, 14 jaar, ° te Gent, met zijn 
vader en moeder wonend te Middelburg.  Hij tekent met “Pieter De 
Somer”. 

Gent 17022, 158 1746 De Vriese Francois bijgenaamd “rosten en langhen Cis”, z.v. Aernout, ° te 
Gent (Sint-Baafs), 32 jaar, gehuwd met Vande Wiele Isabelle, te lande 
gaand met een kraam met linten, kanten, spelden, enz., zonder vaste 
verblijfplaats 

Gent 17016, 106 1732 Dhanens Jacobus, z.v. Philippus, 37 jaar, ° te Gent, garentwijnder 
Gent 17016, 76 1732 Donderigus Pieter Joseph, z.v. Francois, 32 jaar, ° te Gent op het Spaans 

Kasteel onder de militairen, wolspinner, bij gebrek aan werk bedelend. 
Gent 17022, 135v 1746 Eeckman Antonius Ambrosius, z.v. Jan, ° te Gent (Sint-Pieters), 22 jaar, 

gehuwd met Germonpré Marie (d.v. Jacob bijgenaamd “Coben Den 
Beer”), “loopende te lande met een craem mercerye”, laatst gewoond 
hebbend te Nazareth en voordien zonder vaste verblijfplaats 

Gent 17013, 25 1728 Fransen Amelberga, d.v. Jacob Willemsen, 24 jaar, weduwe van 
Lodewyckx Joannes, ° te Gent.  Ze heeft steeds haar man gevolgd die 
soldaat was in het regiment van Holstein.  Haar man overleed te Bergen 
op Zoom.  Ze is van daaruit gekomen en heeft te lande gebedeld met 
haar twee kinderen.  Ze zat al in Utrecht in de gevangenis. 

Gent 17015, 93 1731 Geeren Adam (Is Geeren inderdaad een familienaam, of een tweede 
voornaam ?), z.v. Jacob, in de 50 jaar oud, ° te Gent, werkend in de 
polders in de omgeving van Duinkerke.  Hij kwam met zijn vrouw uit 
Cassel, om te gaan werken in Zeeland, maar werd onderweg met nog 
twee andere personen aangehouden te Kortemark.  Hij wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(vagebonden), maar ontkent dit.  Hij zat in het verleden al meermaals in 
de gevangenis te Amiens. 

Gent 17020, 138 1740 Jacqué Barbarine, d.v. Louys, 20 jaar, ° te Gent, wonend te Gent bij haar 
moeder, speldenwerkster 

Gent 17024, 40v 1751 Jansens Jacobus, z.v. Clement, 50 jaar, ° in het Spanjaardenkasteel bij 
Gent, wonend te Brussel, ‘operateur’ (beoefende illegaal de 
geneeskunde) 

Gent 17010, 11 1725 Janssens Adriaen, z.v. Hendrycq, 38 jaar, ° te Gent, “seght dat hy reyst 
met de operateurs, mamonette speelders ende coordedanssers ende dat 
sy … packetten met medicyne vercochten” [operateurs: chirurgen; 
mamonette betekent mogelijks een aapje].  Hij en zijn halfbroer Floris 
Willem waren op weg uit Gent naar de kermis te Sluis, maar onderweg 
werden ze aangehouden te Sint-Margriete.  Naast hen werden nog 9 
anderen aangehouden die ze onderweg uit Gent ontmoetten.  Janssens 
Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo 
Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms 
Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 
13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Gent 17016, 129 1732 Janssens Francis, z.v. Lodevicus, 46 jaar, ° te Gent, hij was met zijn 
vrouw uit ‘Roomen’ (is dit Rome in Italië ?) op weg naar Gent maar werd 
onderweg te Zarren aangehouden.  Hij wordt ervan verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 



 

ontkent dit.  Hij zat nog niet in een gevangenis. 
Gent 17016, 76 1732 Meganck Abraham, z.v. Rochus, 17 jaar, ° te Gent, kleermaker 
Gent 17017, 24 1733 Meganck Abraham, z.v. Rochus, 18 jaar, ° te Gent, kleermaker, zonder 

vaste verblijfplaats, her en der gaand waar hij de kost kan krijgen 
Gent 17017, 12v 1733 Piergroosen Pieternelle, de naam van haar vader noch haar leeftijd 

kennend, ° te Gent, afgelopen zomer gewerkt hebbend bij de landslieden 
in de omgeving van Duinkerke en Cassel.  Onlangs zakte ze met haar 
zuster Therese af naar het Brugse Vrije om werk te zoeken, waarbij ze 
opgepakt werd met nog een vrouw.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit. 

Gent 17016, 180 1733 Provoost Joanne, d.v. Jacobus, huisvrouw van Van Houberghe Francis, ° 
te Gent “op Herckeghem”, 23 jaar.  Enkele weken geleden trok ze samen 
met een andere vrouw uit Gent naar het land van Cadzand om werk te 
zoeken … 

Gent 17024, 64v 1751 Ritseau(w) Joanna, d.v. Christoffel, weduwe van Longeloot Joseph, 56 
jaar, ° te Gent, laatst wonend te Lichtervelde ten huize van De Decker 
Joannes, soms spinnend en soms bedelend voor de kost 

Gent 17020, 164 1740 Spronckholf Paulus, z.v. Paulus, 32 jaar, ° te Gent, wonend te Brugge, 
procureur van het Brugse Vrije 

Gent 17011, 64 1726 Van Dierendoncq Anthone, z.v. Louys, 30 jaar, ° te Gent, wonend te 
Koolkerke.  Hij werkte tot voor kort als molenaar op de Hoeke-molen. 

Gent 17028, 162v 1769 Van Laere Joannes, z.v. Pieter, 38 jaar, ° in de stad Gent, wonend te 
Kaprijke, huidenvettersknecht 

Gent 17017, 154v 1734 Vander Steene Dominicus, de naam van zijn vader niet kennend, geboren 
in 1708 te Gent (Sint-Michielsparochie), steeds gewoond hebbend te 
Gent in het ‘Haeckestraetje’ bij de Brugse Poort in het huis van de 
weduwe Bouchery.  Recent is hij naar Brugge getrokken om werk te 
zoeken. 

Gent 17020, 138 1740 Verbauwens Catharine, d.v. Bertholomeus, 20 jaar, ° te Gent (parochie 
Sint-Michiels), wonend te Gent bij haar moeder 

Gent 17012, 78v 1728 Vincent Hender (ook Henderick), z.v. Ferdinande, 40 jaar, ° te Gent, 
afgelopen zomer gewerkt hebbend in de polder van Doel.  Hij kwam 
hierheen met zijn vrouw (… Janna) en zijn 3 kinderen.  Onderweg 
ontmoetten ze Damen Jan en zijn vrouw en kinderen, die ook 
aangehouden werden.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Hij is 16 jaar lang 
soldaat geweest. 

Gent 17012, 145 1728 Vincent Hendrick, z.v. Fernand, 30 jaar, ° te Gent.  Hij werd hier al eens in 
maart 1728 verbannen.  Hij trok daarna met zijn vrouw (Roose Joanne) 
naar Duinkerke.  Nu waren ze op weg uit Duinkerke naar Ieper om er 
werk te zoeken tegen deze zomer (1728) maar onderweg werden ze 
gearresteerd.  Zie f° 78v. 

Gent 17010, 81v 1725 Vlieghe Joseph Philippe, z.v. Joos, 25 jaar, ° te Gent, werkend voor de 
kost.  Hij zegt dat hij een soldaat is in de dienst van de Koning, en dat hij 
toestemming kreeg om persoonlijke zaken te gaan regelen in Gent.  
Vandaar dat hij op weg was naar Gent.  Hij werd aangehouden met zijn 
vrouw Harmissen Elisabeth, en nog enkele anderen die hij niet kent.  Hij 
was nog nooit gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese 
(f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), 
Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary 
(f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Gent 17009, 9 1724 Windekens Maerten, z.v. Pieter, 18 jaar, ° te Gent, mandenmaker.  Hij 
moest stoppen met werken toen hij getroffen werd door de ziekte van 
Sinte Marcoen (naar verluid was dit een ziekte die gepaard ging met 
puisten, zweren, pijn, …), en vervolgens ging hij bedelen in het Ieperse, 
Kortrijkse, Poperinge, …  Hij was nog nooit gedetineerd. 

Gent 17009, 58 1724 Wollaert Jan, z.v. Janssens Noel (Janssens is waarschijnlijk een 
patroniem van de vader), 75 jaar, ° te Gent, bedelend met zijn zoontje 
Janssens Christoffel.  Aangehouden met zijn zoon en enkele anderen die 
hij niet kent.  Hij zat hier afgelopen winter al in de cel.  Wollaert Jan (f° 
58), Janssens Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx 
Janneken (f° 58v), … Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne 
Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Gent 17030, 129 1774 Wormaert Marie, d.v. Joannes, 28 jaar, geboren te Gent (Erkegem), 
wonend te Westkerke, huisvrouw van Pieter Laga (hij is pikker en dorser). 



 

Gent 17033, 44 1781 Wormaert Marie, d.v. Joannes, 34j, geboren te Erkegem binnen de stad 
Gent, wonend te Westkerke, weduwe van Pieter Laga, doende boerewerk 
voor de kost 

Geraardsbergen 17016, 64v 1732 Jacobus Achi (is Jacobus haar familienaam of een patroniem of zo ?), d.v. 
Jacobus, ° te ‘Geertsberghe’ (Geraardsbergen), haar leeftijd niet 
kennend, huisvrouw van Geert Laureyns (of Laureyns Geert ?), werkend 
bij de landslieden in de omgeving van Duinkerke.  Ze trok onlangs uit 
Duinkerke naar het land van Cadzand om er te werken, maar werd in de 
omgeving van Nieuwpoort gerarresteerd.  Ze wordt verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 
dat.  Zes jaar geleden belandde ze in de gevangenis te ‘Suesson’ 
(Soissons) in Frankrijk; ze belandde daar driemaal in de gevangenis.  Ook 
hier zat ze al eens 8 à 9 jaar geleden vast en werd toen verbannen.  Ze is 
4 maanden zwanger. 

Geraardsbergen 17017, 138 1734 … Christine, d.v. Maximilianus Paulus, haar leeftijd niet kennend, ° te 
‘Geertsberghe’ (wellicht Geraardsbergen), zonder vaste verblijfplaats, her 
en der bedelend.  Laatst kwam ze uit de kasselrij Cassel, met haar broer 
Joannes en haar kleine zuster, onderweg zijnde naar het land van 
Cadzand, maar werd hier gearresteerd.  Ze wordt verdacht te behoren tot 
de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze 
heeft een tante die Constantioble heet en die nu in Holland verblijft.  Ze 
was niet eerder gedetineerd. 

Geraardsbergen 17017, 90 1734 … Rossolie (voor- of familienaam ?), d.v. Pieter, haar leeftijd niet 
kennend, ° te ‘Geesberghe’ (wellicht Geraardsbergen), huisvrouw van 
Spieghelaere Joannes, zonder vaste verblijfplaats, soms werkend en 
soms bedelend.  Ze kwam laatst uit het land van Kortrijk, op weg zijnde 
naar Duinkerke, maar werd aangehouden met nog twee andere vrouwen 
en twee kinderen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze was voordien al 
gedetineerd en veroordeeld te Amiens. 

Gijzelbrechtegem 17021, 41 1741 De Smidt Pieter, z.v. Jan, ongeveer 60 jaar, ° te Gijzelbrechtegem, 
wonend te Brugge, garde van de stadsrechten. 

Grimminge 17022, 31 1744 Faute Pieter Anthone, z.v. Adriaen, ° te ‘Grimmingen’ (Grimminge bij 
Geraardsbergen), zijn leeftijd niet kennend, arbeider, wonend te 
Middelburg in Zeeland.  Hij overleed in de gevangenis te Brugge. 

Herdersem 17016, 53 1732 Vande Steene Adriaen, z.v. Jan, 42 jaar, ° te Herdersem, werkend bij de 
landslieden.  Samen met zijn broer Vande Steene Pieter verbleef hij een 
tijdje bij Bowyn Lenaert te Waterland. 

Herdersem 17016, 53 1732 Vande Steene Pieter, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Herdersem, arbeider.  Samen 
met zijn broer Vande Steene Adriaen verbleef hij een tijdje bij Bowyn 
Lenaert te Waterland. 

Huise 17022, 164 1746 Vanden Dorpe Anna Marie, de naam van haar vader niet kennend, ° in de 
parochie van ‘Huyssen’ (zeer waarschijnlijk Huise in Oost-Vlaanderen), 27 
jaar, verloofd met De Lichte Jan, te lande gaand met een kraampje, 
zonder vaste verblijfplaats.  Zij verblijft op het moment van haar 
ondervraging in de gevangenis te Aalst. 

Kaprijke 17030, 71v 1773 Dolieslagers Pieter, z.v. Joseph, 32 jaar, geboren te Kaprijke, wonend te 
Sint-Laureins, doende boerewerk. 

Kaprijke 17024, 79 1752 Grimmens Pieter, z.v. Louis, 30 jaar, geboren en actueel wonend te 
Kaprijke.  Voordien verbleef hij een tijd in het land van Cadzand waar hij 
werkte voor de boeren. 

Kaprijke Aanwinsten 
635, 114v 

1790 Huypens (ook Hippens) Jacobus, z.v. Joannes, 59 jaar, ° te Kaprijke, 
wonend op het gehucht De Bentille, boerenwerkman 

Kaprijke 17016, 106v 1732 Kriel (ook Criel) Joris, 75 jaar, ° te Kaprijke, bedelend bij de boeren, 
wonend te Brugge 

Kaprijke 17029, 99v 1772 Muylaert Joanne, d.v. Joos, 22 à 23 jaar, ° te Kaprijke, wonend te 
Kaprijke, werkvrouw en spinster 

Kaprijke 17030, 58 1773 Muylaert Joanne, d.v. Joos, 23 à 24 jaar, geboren te Kaprijke, sedert haar 
veroordeling voor het Brugse Vrije heeft zij verbleven te Kaprijke, 
Boekhoute, Sint-Jans-in-Eremo en in het kwartier van Gent.  In 1772 was 
ze wegens diefstallen voor 25 jaar verbannen uit het Brugse Vrije.  Ze 
overleed in 1774 in het vrouwenspinhuis te Brugge. 

Kaprijke 17040, 48 1795 Nevejan Cornelis, z.v. Pieter, 17j, geboren te Staden, wonend te Kaprijke, 
zwingelaar 

Kaprijke 17039, 178v 1794 Van Laere Amandus, z.v. Joannes, 25 à 26 jaar, geboren te Kaprijke, 
slachter en slager 



 

Kaprijke 17013, 55 1729 Winne (ook Winens) Jan, z.v. Joris, 16 jaar, ° te Kaprijke, wever.  
Verderop wordt zjn vader vermeld als ‘Pieter’ i.p.v. ‘Joris’! 

Knesselare 17023, 143v 1750 Bleyaert Pieter, z.v. Joseph, 64 jaar, ° te Knesselare, wonend te 
Maldegem 

Knesselare 17011, 162 1727 De Blieck Joannes, z.v. Guilliame, 24 jaar, ° te Knesselare, de kost 
verdienend als ‘scroder’, wonend te Vijvekapelle 

Knesselare 17026, 84v 1760 Lekens (ook Lyckens) Joannes, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Knesselare, 
wonend te Zedelgem in de herberg ‘Zuytweghe’. 

Knesselare 17038, 145, 
vervolg 168 

1792 Michiels Alexander, z.v. Joannes, 38 à 39 jaar, geboren te Knesselare, 
wonend te Oedelem, arbeider 

Knesselare 17015, 179v 1731 Schyvynck Jan, z.v. Lieven, 27 jaar, ° te Knesselare, “slaghtende de 
beesten by de lantslieden”, tot voor kort wonend te Heile bij een zekere … 
Augustyn (brouwer en herbergier te Heile).  Vier weken geleden trok hij in 
bij Olive Anthone (zie hierboven). 

Knesselare 17031, 119 1778 Verstraete Carel, z.v Joannes, 24 jaar, geboren te Knesselare, wonend te 
Knesselare bij zijn moeder, koopman in vlaswerk 

Kruishoutem 17016, 107 1732 De Coster Jacques, z.v. Jan, 50 jaar, ° te Kruishoutem, schaapherder te 
Meulebeke 

Landegem 17030, 11v 1773 Vollaert Marie, d.v. Jan en Isabelle De Bets, 25 à 26 jaar, geboren te 
Landegem, sedert twee jaar zonder vaste woonst, spinster, ongehuwd. 

Lede 17020, 154v 1740 Steperaert Appolonia, d.v. Gillis, in de 50 jaar oud, ° te Lede, zonder 
vaste verblijfplaats, te lande bedelend 

Lembeke 17021, 113 1742 Aendries Caerel, z.v. Aendries, ° te Lembeke, 30 jaar, arbeider, wonend 
te Lembeke 

Lembeke 17021, 113v 1742 Baeslee Jan, z.v. Jan, geboren en wonend te Lembeke, 32 jaar, wever 
Lembeke 17016, 105v 1732 Fransens Jan, z.v. Francis, 20 jaar, ° te Lembeke, soldaat in Hollandse 

dienst in het garnizoen van Philippine (in uniform aangehouden) 
Lokeren 17012, 183 1728 Piers Passchier, z.v. Jan, 15 jaar, ° te Lokeren, deze zomer (1728) 

gewerkt hebbend in het land van Cadzand.  Hij kwam hierheen met De 
Blauwere Lieven en Verscheure Ricquaert. 

Lokeren 17021, 175 1743 Van Laere Joanna Catharina, d.v. Jacobus, ° te Lokeren, 16 jaar, laatst 
als dienstmeid ingewoond hebbend bij Laureyns Jacobus te Maldegem 

Lokeren 17025, 8 1753 Verschelden Bernardus, z.v. Jan, 31 jaar, ° te Lokeren, wonend te Eeklo, 
huidenvetter 

Lotenhulle 17022, 134 1746 D’Ardenne Gillis, z.v. Jan, ° te Lotenhulle, 24 jaar, paardenknecht op de 
hoeve van Bertholf Cornelis te Dudzele 

Lotenhulle 17019, 173 1738 De Muldere Pieter, z.v. Jan, 52 à 53 jaar, ° te Lotenhulle, wonend te 
Poperinge, arbeider 

Lotenhulle 17020, 7 1738 De Muldere Pieter, z.v. Jan, 63 jaar, ° te Lotenhulle, met zijn vrouw 
gewoond hebbend te Lotenhulle.  Het begin van deze akte is blijkbaar te 
vinden in het voorgaand register (nr. 17019) f° 173. 

Lotenhulle 17026, 119 1761 Verheecke Jacobus Silvester, z.v. Jacobus, 26 à 27 jaar, ° te Lotenhulle, 
wonend te Eeklo, zager. 

Lovendegem 17022, 76v 1745 Ampe Philippe Anthone, z.v. Philips, ° te Lovendegem, wonend te 
Zedelgem, 55 jaar, “grooten proprietaris ende ghebruycker” te Zedelgem 

Lovendegem 17013, 100v 1729 Josephs Susanne (is Joseph een familienaam, of een patroniem ?), d.v. 
Joseph Valentyn (is Valentyn een familienaam, of een tweede voornaam 
?), 31 à 32 jaar, ° te Lovendegem, huisvrouw van Engelsen Maerten, te 
lande bedelend.  Ze was van de meierij van den Bosch (’s-
Hertogenbosch) op weg naar het land van Cadzand om er te wieden, 
samen met haar zwagerin … Pieternel Janna en haar twee kinderen.  
Hierbij trokken ze door Antwerpen en Gent.  Maar onderweg werden ze te 
Sint-Laureins aangehouden.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Machelen 17022, 16v 1744 Knockaert Judocus, z.v. Caerel, ° te Machelen, 26 jaar.  Hij heeft in het 
Franse leger gediend.  Hij blijkt krankzinnig te zijn. 

Maldegem 17023, 151 1750 Bleyaert Anna Marie, d.v. Pieter, huisvrouw van De Pauw Carel, 25 jaar, ° 
te Maldegem, wonend te Moerhuize (gehucht van Maldegem) 

Maldegem 17023, 142v 1750 Bleyaert Isabelle, d.v. Pieter, 16 jaar, geboren en wonend te Maldegem 
Maldegem 17034, 91, 

vervolg 97 
1783 Bollaert Pieter Joannes, z.v. Pieter, 27 jaar, geboren te Maldegem, 

wonend te Koolkerke ten huize van Pieter Velde als paardenknecht 
Maldegem 17023, 60 1749 Buysse Bernardus, z.v. Francois, ° te Maldegem, 23 jaar, arbeider, met 

zijn vrouw wonend te Sint-Kruis 
Maldegem 17019, 36v 1735 Buysse Joos, z.v. Maerten, 38 à 39 jaar, ° te Maldegem, landbouwer te 

Adegem 
Maldegem 17028, 93 1768 Caboir (Caboor) Francois, z.v. Pieter, 37 jaar, ° te Maldegem, laatst 

gewoond hebbend in de polder genaamd Bewestereede, voordien 



 

gewoond hebbend te Moerkerke, arbeider 
Maldegem 17028, 21v 1766 Colle Marie, d.v. Jacob, 40 jaar, ° te Maldegem, wonend te Maldegem, 

huisvrouw van Vande Walle Adriaen 
Maldegem 17020, 73 1739 Cossy Joos, z.v. Maryn, 30 à 31 jaar, ° te Maldegem, wonend te 

Maldegem op de wijk ‘Hooghenbrandt’, arbeider 
Maldegem 17020, 83 1739 De Cant Ambrosius, z.v. Roelant, 14 jaar, ° te Maldegem, wonend te 

Maldegem bij zijn moeder en stiefvader Coene Jacob 
Maldegem 17036, 33v 1786 De Paepe Pieter, z.v. Jacobus, 32j, geboren te Maldegem, wonend te 

Koolkerke, gehuwd met Neels Catherine sedert Sint-Pietersdag 1784 (66 
jaar) (hij heeft overspel gepleegd met Marie De Vynck te Koolkerke) 

Maldegem 17030, 141v 1774 De Smedt Gillis, z.v. Pieter, kent zijn leeftijd niet, geboren en wonend te 
Maldegem, woont als koewachter in op een hoeve maar kent de naam 
van zijn meester niet … 

Maldegem 17029, 58 1771 De Visscher Anthone, z.v. Melchior, 32 jaar, ° te Maldegem, sedert zijn 
veroordeling door het Brugse Vrije van 30-06-1770 woonde hij op 
Hollands gebied, schoenmaker 

Maldegem 17029, 4 1770 De Visschere Anthonius, z.v. Melchior, 32 à 33 jaar, ° te Maldegem, 
wonend te Maldegem, gehuwd, voordien schoenmaker en –lapper, nu 
koopman in ‘palhullen’ op Holland. 

Maldegem 17037, 9v 1787 Francois Beernaert, z.v. Pieter, 14j, geboren te Maldegem, wonend te 
Heede, koewachter 

Maldegem 17017, 166 1734 Gaby (ook Gabie) Joseph, z.v. Jan, 22 à 23 jaar, gehuwd met Stoens 
Jossyne, ° te Maldegem, wonend te Moerkerke, arbeider 

Maldegem Aanwinsten 
635, 143 

1791 Geernaert Joseph, z.v. Simoen, 41 jaar, ° te Maldegem, wonend op het 
graafschap van Middelburg in Vlaanderen, werkman 

Maldegem 17023, 140v 1750 Grammens Pieternelle, d.v. Mathys, huisvrouw van Bleyaert Pieter, 49 
jaar, geboren en wonend te Maldegem, spinster 

Maldegem 17020, 86 1739 Hacquaert Henrius, z.v. Cornelis, 35 jaar, ° te Maldegem, berijder van 
Camerlincx-ambacht, wonend te Leffinge 

Maldegem 17023, 138v 1750 Loncke Godelieve, d.v. Geeraert, 16 jaar, geboren en wonend te 
Maldegem 

Maldegem Aanwinsten 
635, 160 

1790 Spelier Francis, z.v. Martinus, 25 jaar, geboren en wonend te Maldegem, 
schoenmaker 

Maldegem 17017, 1 1733 Thibaut Jan, z.v. Jan, 41 jaar, ° te Maldegem, wonend te Moerkerke, 
arbeider 

Maldegem 17020, 109 1740 Van Daele Dominicus Marcus, z.v. Marcus, 23 à 24 jaar, ° te Maldegem, 
sedert enkele weken wonend te Middelburg-in-Vlaanderen, voordien 
wonend te Ettelgem, beenhouwer 

Maldegem 17023, 178v 1750 Verschote Bernaert, z.v. Cornelis, 30 jaar, ° te Maldegem, wonend te 
Donk (gehucht van Maldegem), arbeider 

Maldegem 17019, 91 1736 Verstringhe Pieter, z.v. Pieter, 25 jaar, geboren en wonend te Maldegem, 
wonend bij zijn vader 

Merelbeke 17024, 107v 1752 Vander Swalmen Joannes, z.v. David, 26 jaar, ° te Merelbeke, wonend te 
Ursel, her en der werkend voor de kost 

Merelbeke 17016, 51 1732 Venneman Jan, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Merelbeke bij Gent, herbergier te 
Sint-Kruis bij Brugge 

Merendree 17012, 29 1727 Dobbelaere Jan, z.v. Joos, 30 jaar, ° te Merendree, voerman te Eeklo 
Middelburg 17011, 75 1726 Vander Haeghen Pieter, z.v. Macus, 19 jaar, ° te Middelburg-in-

Vlaanderen, boerenwerk doend 
Middelburg Aanwinsten 

635, 146 
1791 Reese Thomas, z.v. Pieter, 19 jaar, geboren en wonend te Middelburg-in-

Vlaanderen, zwingelaar 
Middelburg 17029, 65v 1771 Dusborgh (ook Dusbockt of Deuseboeckt) Francis Joseph, z.v. Jan 

Baptiste, ° te Middelburg in Vlaanderen, 34 jaar.  Hij woonde tot de leeftijd 
van ongeveer 10 jaar bij zijn vader (kleermaker) in Middelburg in Vl.  Hij is 
dan met zijn ouders verhuisd naar Zedelgem, waar hij woonde tot in 1765.  
Hij verklaart gewerkt te hebben als arbeider, en ook gedurende ongeveer 
vier jaar als slachter, bakker en winkelier.  Daarna heeft hij zich in 
Aartrijke bevestigd waar hij ongeveer zes maanden heeft gewoond, en 
waar hij verder werkte als slachter en bakker.  Zegt dat hij dan weer met 
zijn ouders ging wonen te Zedelgem tot in 1768, waar hij verder werkte 
als slachter.  Tenslotte is hij in Koekelare gaan wonen, waar hij verder 
werkte als slachter en arbeider.  Rond mei 1770 begon hij ook te werken 
als chirurgijn of geneesheer te lande. 

Middelburg 17035, 144 1786 Van Steenkiste Joannes, z.v. Joseph, 24j, geboren te Middelburg (bij 
Maldegem), wonend te Moerkerke, dorser 

Middelburg 17040, 26 1795 Verstraete Augustyn, z.v. Noë, 26j, geboren te Middelburg (bij 



 

Maldegem), wonend te Beernem bij De Cock Laureyns als dienstknecht 
Middelburg 17037, 14v 1788 Viaene Francois, z.v. Francois, 22j, geboren te Middelburg (bij 

Maldegem), wonend te Heede en vervolgens bij zijn moeder te 
Middelburg, knecht 

Middelburg ? Aanwinsten 
635, 131v 

1790 Maton Anna Margriete, d.v. Joannes, 35 jaar, huisvrouw van Leliaert 
Joseph (zie verder), geboren en wonend op het graafschap van 
Middelburg-in-Vlaanderen. 

Middelburg ? Aanwinsten 
635, 139v 

1791 Verschoote Jacobus, z.v. Joannes, 24 jaar, geboren en wonend op het 
graafschap van Middelburg-in-Vlaanderen, werkman 

Moerbeke 17028, 63v 1767 Dumerchy Laureyns, z.v. Pieter, 39 jaar, ° te Moerbeke (land van Waas), 
nu wonend in de Sint-Catharinapolder te Stene, grote landbouwer 

Nevele 17035, 113 1785 De Meulemeester Jean Baptiste, onwettige zoon, 20j, geboren te Nevele, 
wonend te Ursel, handknecht 

Nevele 17013, 10v 1728 Kest Pieter, z.v. Jan, 50 jaar, ° te Nevele, metselaar (‘metser’) 
Oostakker 17013, 158 1729 Vande Cotte Jacobus, z.v. Livinus, 33 jaar, ° te Oostakker nabij Gent, 

“garde van de provinciale reghten op het comptoir van Damme” 
Oosterzele 17027, 161 1766 Beernaerts Barberine, d.v. Joannes, 37 à 38 jaar, ° te Oosterzele (land 

van Aalst), zonder vaste verblijfplaats sedert haar geboorte aangezien 
haar ouders bedelaars waren, weduwe van Marchand Joannes Baptiste, 
bedelares.  Ze heeft 4 jonge kinderen.  Beernaerts Marie is haar zus. 

Oostwinkel  17020, 61 1739 Angelique (enkel voornaam), de naam van haar vader niet kennend, haar 
leeftijd evenmin kennend, ° te Oostwinkel, zonder vaste verblijfplaats, 
bedelend, afgekomen uit Artois met haar moeder (Marie Francoise), haar 
zuster (Marie Joseph) en met een zekere Chevalier (koorddanser) 

Oostwinkel 17025, 40v 1754 De Smit (ook De Smet) Jan, z.v. Pieter, 61 jaar, ° te Oostwinkel, wonend 
te Ursel 

Oudeman 17011, 132 1727 Rooms Pieter junior, z.v. Pieter, 20 jaar, ° van de Oudeman, werkend 
voor de landslieden 

Oudeman 17037, 122 1788 Smalle Joannes, z.v. Pieter, 22 à 23 jaar, geboren te Oudeman, jongman 
Oudeman 17016, 64 1732 … Rusticus, “niet wetende synen toenaem” (zijn familienaam niet 

kennend), z.v. Rogier Maesen, 14 jaar, ° te Oudeman (dit kan te 
Oudeman in Zeeuws-Vlaanderen of in Oost-Vlaanderen zijn), werkend bij 
de boeren, laatst gewerk hebbend te Steenvoorde.  Uit Steenvoorde trok 
hij recent met Laureyns en nog twee vrouwen naar het land van Cadzand 
om er te werken, maar onderweg werden ze langs de zee aangehouden 
in de omgeving van Nieuwpoort.  Hij zegt te behoren tot “de bende van de 
sooghenaemde Egyptenaeren” (zigeuners)!  Hij zat nog niet in een 
gevangenis. 

Oudenaarde 17011, 64 1726 Bel Thomas, z.v. Francois, 16 jaar, ° te Oudenaarde, wonend te Brugge 
in de Balstraat bij Douglas Willem, momenteel niet werkend door ziekte 

Oudenaarde 17038, 114v 1791 Christiaens Arnoldus, z.v. Francois, in de 30 jaar oud, geboren te “den 
Heindrickx buyten de poorte der stede van Audenaerde” (meer dan 
waarschijnlijk wordt de ‘Eindries’ bedoeld, een gehucht of wijk van 
Oudenaarde), wonend te Sint-Pieterskapelle, knecht 

Oudenaarde 17009, 51v 1724 De Saeghere Judocus, z.v. Willem, 18 jaar, ° te Oudenaarde.  Hij heeft 
gevaren.  Hij was hier recent nog gedetineerd, en vervolgens trok hij rond 
met zijn moeder, zus en zwager …  Zie f° 20.  Eversen Joannes (f° 50), 
Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … 
Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … 
Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere 
Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Oudenaarde 17009, 20 1724 De Saeghere Judocus, z.v. Willem, 18 of 19 jaar, ° te Oudenaarde.  Aan 
de leeftijd van 12 jaar voer hij naar de Indiën.  Tot afgelopen winter 
verbleef hij bij een ‘operateur’ (chirurg).  Sedertdien trok hij op met zijn 
moeder … Pieternelle en met zijn zwager … Danneel.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Zie f° 51v.  Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), … 
Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), 
Van Dommele Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden 
of zigeuners). 

Oudenaarde 17016, 125v 1732 Dorpe Joanne Therese, d.v. Francois, 25 jaar, ° te Oudenaarde, 
huisvrouw van Morel Glaude, bedelend, hierheen gekomen met haar 
zuster.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat (“.. seght den naem te hebben 
maer niet den daed”).  Ze zat nog niet in een gevangenis.  Ze is 3 



 

maanden zwanger.  [Begin 1733 belandt ze opnieuw in de gevangenis, 
en geeft zich dan uit voor … Joanne Therese, d.v. Ghilleque, 25 jaar, ° te 
Duinkerke, huisvrouw van Movel Glaude …; zie f° 145] 

Oudenaarde 17010, 11 1725 Floris Willem, z.v. Alexander, 36 jaar, ° te Oudenaarde, halfbroer van 
Janssens Adriaen, “seght alle soorten van cruyden te vercoopen om den 
cost te winnen”.  Tot januari 1724 was hij militair.  Hij en zijn halfbroer 
waren op weg uit Gent naar de kermis te Sluis, maar onderweg werden 
ze aangehouden te Sint-Margriete.  Naast hen werden nog 9 anderen 
aangehouden die ze onderweg uit Gent ontmoetten.  Janssens Adriaen 
(f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese 
(f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 
12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens 
Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Oudenaarde 17017, 105 1734 Hoveling Benedictus (maar mogelijks is Hoveling geen familienaam maar 
zijn tweede voornaam ?), z.v. Calier, 12 jaar, ° te Oudenaarde, 
boerenwerk verrichtend, afgelopen zomer (1733) gewerkt hebbend in het 
kwartier van Oudenaarde.  Hij is onlangs met zijn vader en moeder uit de 
streek van Oudenaarde hierheen gekomen.  Hij was niet eerder 
gedetineerd. 

Oudenaarde 17017, 153 1734 Laplume Catharine, d.v. Michiel, huisvrouw van Laplume Pieter, 35 jaar, ° 
te Oudenaarde, wonend te Duinkerke.  Haar man is soldaat in het Frans 
leger, liggend in het garnizoen te Duinkerke. 

Oudenaarde 17020, 29 1738 Vande Kerckhove Joannes, z.v. Jacobus, in de veertig jaar oud, ° te 
Oudenaarde, wonend te Petegem, chirurgijn (“exercerende de cherusie”) 

Oudenaarde 17016, 106v 1732 Verplancke Pieter Francois, z.v. Pieter, 32 jaar, ° te Oudenaarde, de 
ganse zomer gewerkt hebbend bij de boeren te Esen 

Oudenaarde 17010, 18 1725 Verplancke Pieter, z.v. Pieter, 23 jaar, ° te Oudenaarde, lijndraaier, 
werkloos, hij kan ook brandewijn stoken 

Oudenaarde 17015, 167v 1731 … Anneken, d.v. Pieter, ° te Oudenaarde, huisvrouw van … Joseph, in de 
zomer werkend en ’s winters bedelend.  Ze was met haar man en 
kinderen uit Oudenaarde op weg naar Antwerpen, maar werd onderweg 
aangehouden te Sint-Laureins.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

Petegem bij 
Oudenaarde 

17020, 125v 1740 Dhonts Adriaen, z.v. Cobi, 13 jaar, ° te Petegem bij Oudenaarde, nu 
zonder vaste verblijfplaats, te lande bedelend 

Poeke 17027, 21 1764 Bouckaert Joseph, z.v. Livinus, 30 jaar, ° te Poeke, wonend te Leffinge, 
werkend “in den deerinck” (veenwerker) 

Poeke 17024, 76 1752 Ghekiere (ook Gyquire) Joannes Baptiste, z.v. Joos, 41 jaar, ° te Poeke, 
wonend te Ardooie, burgemeester van de heerlijkheid van Moorselede in 
Ardooie (die eigendom is van de graaf van Moen), landbouwer 

Poeke 17023, 101v 1749 Lampaert Joannes, z.v. Geeraert, 39 jaar, ° te Poeke, laatst als 
handknecht ingewoond hebbend op de hoeve van De Langhe Jan te 
Moerkerke 

Poeke 17025, 114 1756 Mathys Joannes, z.v. Joannes, 21 jaar, ° te Poeke, laatst als hofknecht 
ingewoond hebbend op de hoeve van Pollevie Cornelis (landsman) te 
Sint-Andries. 

Ronse 17037, 116 1788 De Sutter Pieter Jacobus, z.v. Pieter, 35 à 36 jaar, geboren te Ronse, 
wonend te Knesselare, jongman, wever 

Ronse 17010, 50v 1725 Delmee Joseph (ook Anthone Joseph), z.v. Anthone, 21 jaar, ° te Ronse, 
slotenmaker, afgelopen zomer gewerkt hebbend in het land van Cadzand.  
Afgelopen winter verbleef hij bij zijn tante die op de parochie ‘Grommez’ in 
de omgeving van Ronse woont. 

Ronsele 17012, 183 1728 De Blauwere Lieven, z.v. Jan, 22 jaar, ° te Ronsele.  Sedert zijn vorige 
detentie werkte hij in de polders in het land van IJzendijke en in Oostburg. 

Ruien 17029, 124v 1772 Collé Bernardus, z.v. Jan, 27 jaar, ° in de parochie van ‘Ruen’ in het land 
van Aalst (allicht is dit Ruien), sedert enkele dagen verblijvend bij Vanden 
Driessche Pieter te Ichtegem, boerenwerk doende 

Scheldewindeke 17016, 40 1732 Bowyn Lenaert, z.v. Guilliame, in de 30 jaar oud, ° te Scheldewindeke, 
strodekker 

Schellebelle 17025, 8v 1753 Delamanche Judocus, z.v. Melchior, 34 jaar, ° te Schellebelle, wonend te 
Eeklo 

Sint-Denijs-
Westrem 

17028, 125v 1769 Vanden Bossche Livinus, z.v. Jacob, 41 jaar, ° te Sint-Denijs bij Gent, 
wonend te Sint-Jan-in-Eremo, gewezen ontvanger, actueel wonend te de 
herberg “Het Wanbuys“. 

Sint-Gillis-Waas 17009, 22v 1724 … Dingenaertje, d.v. Joannes, 13 jaar, ° te Sint-Gillis in het land van 
Waas, bedelend met haar vader en haar moeder … Anne Catharine.  Zie 



 

f° 50v.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … Joannes 
Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en … 
Pieternelle (f° 23) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Sint-Gillis-Waas 17009, 50v 1724 … Dingenaertje, d.v. Joannes, 13 jaar, ° te Sint-Gillis in het land van 
Waas.  Ze bedelt met haar vader, moeder, broers en zussen.  Ze zat hier 
recent nog in de cel.  Zie f° 22v.  Eversen Joannes (f° 50), Van Doorne 
Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh (f° 50v), 
… Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), 
Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden 
of zigeuners). 

Sint-Jan-in-Eremo 17024, 137 1752 Blomme Joseph, z.v. Jacobus, 28 à 29 jaar, geboren en wonend te Sint-
Jan-in-Eremo, arbeider 

Sint-Jan-in-Eremo 17020, 156 1740 Mazier Pieternelle, d.v. Gillis, ° te Sint-Jan-in-Eremo, zonder vaste 
verblijfplaats, te lande gaand om te bedelen 

Sint-Jan-in-Eremo Aanwinsten 
635, 109v 

1790 Van Sleewaeghe Francis, z.v. Martinus, 50 jaar, ° Sint-Jan-in-Eremo, 
herbergier te Sint-Jan-in-Eremo in “Het Leederen Wambuys” bijgenaamd 
“De Leege Sone” 

Sint-Jan-in-Eremo 17030, 143v 1774 Willemarcq Jacobus, z.v. Cornelis, 41 à 42 jaar, geboren te Sint-Jan-in-
Eremo, wonend te Lapscheure, kleine gebruiker 

Sint-Jan-in-Eremo 17009, 107 1724 Beghin Pieter, z.v. Pieter, 50 jaar, ° te Sint-Jans-in-Eremo. 
Sint-Jan-in-Eremo 17010, 148 1726 Cordonnier Jan, z.v. Joos, 50 jaar, ° te Sint-Jans-in-Eremo, vissend en 

soms werkend als losser arbeider 
Sint-Jan-in-Eremo 17010, 148 1726 Cordonnier Joos, z.v. Jan, 18 jaar, ° te Sint-Jans-in-Eremo, wonend bij 

zijn vader, dagloner 
Sint-Laureins 17021, 6 1740 Arteschene Pieter, z.v. Pieter, 15 jaar; ° te Sint-Laureins, wonend te Sint-

Laureins bij zijn moeder, werkend bij de landslieden 
Sint-Laureins 17012, 60 1728 De France Francois, z.v. Francois, ° te Sint-Laureins, 45 jaar, berijder 

(baljuw) van Oostkerke- en Moerkerke-ambachten 
Sint-Laureins 17023, 43 1749 Enghelbeen Pieter, z.v. Francois, ° te Sint-Laureins, 53 jaar, arbeider, 

wonend te Maldegem 
Sint-Laureins 17021, 52 1741 Himmesoete Adriaen, z.v. Matheus, 75 jaar, ° te Sint-Laureins, wonend te 

Sint-Laureins op de wijk “De Commer”, werkman 
Sint-Laureins 17027, 83v 1764 Ingelbert Stanislaus, z.v. Thomas, 23 jaar ; ° te Sint-Laureins, sedert vele 

jaren zonder vaste verblijfplaats.  Aanvankelijk gaf hij zich valselijk uit als 
Copjans Pieter. 

Sint-Laureins 17024, 71v 1751 Longherloot Anna Marie, d.v. Joseph, huisvrouw van Lobbels Beernaert, 
25 jaar, ° te Sint-Laureins, laatst wonend te Gits bij haar moeder, spinster 

Sint-Laureins 17038, 50 1791 Pieters Pieter, z.v. Pieter, 37j, geboren te Sint-Laureins, wonend te Sint-
Margriete, arbeider 

Sint-Laureins 17021, 25 1741 Steyaert Pieter, z.v. Gillis, 27 jaar, ° te Sint-Laureins, sedert kort wonend 
te Kaprijke, boerenwerk doende 

Sint-Laureins 17038, 76, 
vervolg 117v 

1791 Vande Casteele Pieter, z.v Beernaerd, 30j, geboren te Sint-Laureins, 
wonend te Maldegem, koopman in linnen e.a. zaken 

Sint-Laureins 17021, 61 1742 Vande Ghenaghte Livine, d.v. Jacobus & Vermeirsch Joanne, 24 jaar, ° te 
Sint-Laureins, wonend te Sint-Laureins op de wijk “Den Booterhouck”, 
allerhande boerenwerk doende 

Sint-Laureins 17016, 31 1732 Vercruyce Bernaert, z.v. Jan, 18 jaar, ° te Sint-Laureins, wonend te Gent, 
stoelvlechter 

Sint-Laureins 17015, 116v 1731 Vercruysse Bernaert, z.v. Jan, denkend 15 jaar te zijn, ° te Sint-Laureins, 
wonend bij zijn moeder (Guilliaeres Catherine) tussen Bassevelde en 
Kaprijke bij de “Heyne meulen”, werkend bij de landslieden 

Sint-Laureins 17015, 73 1730 Vereecke Cornelis, z.v. Joannes, 40 jaar, ° te Sint-Laureins, in de zomer 
werkend in de polders en ’s winters bedelend.  In mei 1716 huwde hij met 
Deckers Josyncken (zie verder), met wie hij 4 kinderen in leven heeft. 

Sint-Margriete 17011, 108 1727 Schaerens Anne Marie, d.v. Cornelis, 23 jaar, ° te Sint-Margriete, 
dienstmeid.  Ze doodde haar pasgeboren kind … 

Sint-Margriete 17021, 113v 1742 Van Hecke Pieter, z.v. Jan, geboren en wonend te Sint-Margriete, 34 jaar, 
arbeider, dienstknecht ten huize van Leclerck Anne 

Sint-Margriete 17034, 161 1784 Willems Pieter, z.v. Jan, 48 jaar, geboren en wonend te Sint-Margriete, 
boerewerkman 

Sleidinge ? 17026, 66v 1760 Vanden Bossche Carel, z.v. Samuel, 47 jaar, ° te ‘Sleyen’ (mogelijks 
wordt Sleidinge bedoeld), wonend te Zomergem, schoenlapper en 
houthakker 

Temse 17020, 84 1739 Witdouck Marie Catharine, d.v. Jacobus, huisvrouw van Dassonville 



 

Charles Louys (zie verder), 32 jaar, ° te ‘Themst’ (wellicht wordt Temse 
bedoeld), zonder vaste verblijfplaats.  Ze is laatst gepasseerd langs Gent, 
Eeklo, Brugge, Blankenberge, Oostende, Leffinge en Snaaskerke. 

Temse ? 17012, 1 1727 Van Drome (ook Van Droome) Jan, z.v. Jan, 32 jaar, ° te ‘Temst’ 
(waarschijnlijk Temse), werkman, wonend bij Cathoir Joseph (molenaar te 
Sint-Jans).  Bij zijn arrestatie gaf hij zich uit voor Dosselaire Pieter (° te 
Assenede), uit angst voor degene die hem arresteerde … 

Tiegem 17017, 142 1734 Verschelde Angeline Clara, d.v. Pieter, 18 jaar, ° te Tiegem, “seght overal 
te woonen”, te lande bedelend.  Recent is ze uit Duinkerke waar ze 
gebedeld had hierheen gekomen, en werd met nog een andere vrouw 
aangehouden te Ruddervoorde. 

Ursel 17015, 68v 1730 Clays Joseph, z.v. Jooris, 33 jaar, geboren en wonend  te Ursel, meester-
metselaar 

Ursel Aanwinsten 
635, 89v 

1790 De Badts Joannes, z.v. Judocus, 25 jaar, geboren en wonend te Ursel, 
zwingelaar 

Ursel 17019, 12v 1735 De Bouvere Joannes, z.v. Joos, 31 jaar, ° te Ursel, wonend te Zomergem, 
arbeider en wever 

Ursel 17039, 99v 1793 Joos Franciscus, z.v. Jan, 40j, geboren en wonend te Ursel, gehuwd, 
boerewerkman 

Ursel 17036, 177v 1787 Rombaut Carel, z.v. Carel, 31j, geboren en wonend te Ursel, bakker 
Ursel 17029, 163v 1772 Rycquaert Jan, z.v. Pieter, 19 jaar, ° te Ursel, als knecht inwonend bij Van 

Laere Francois (meester molenaar) te Zeveneken bij Lochristi (kasselrij 
van de Oudburg van Gent).  Kort geleden verhuisde hij naar de polders bij 
Aardenburg waar hij verschillende boeren hielp bij de oogst. 

Ursel 17030, 9 1773 Rycquaert Jan, z.v. Pieter, 19 jaar, geboren te Ursel, heeft een tijd bij 
vrienden te Zomergem gewoond.  In 1772 werd hij als eens veroordeeld 
wegens diefstal. 

Ursel 17028, 135 1769 Rycquaert Joannes, z.v. Pieter, 16 jaar, ° te Ursel, laatst gewoond 
hebbend langs de vaart naar Gent bij Cornelis Gillis. 

Ursel 17022, 42 1744 Van Paemele Pieter, z.v. Lucas, ° te Ursel, 38 jaar, arbeider, wonend te 
Ursel 

Ursel 17011, 22v 1726 Van Vlaenderen Martinus, z.v. Abraham, ° te Ursel, 19 jaar, soms 
werkend in het land van Cadzand, sedert kort wonend bij De Smet Jan te 
Sint-Laureins 

Ursel Aanwinsten 
635, 86 

1790 Vyncke Joannes, z.v. Nicolaes, 56 jaar, geboren en wonend te Ursel, 
boerenwerkman 

Velzeke 17027, 160v 1766 Beernaerts Marie, d.v. Jan, 40 jaar, ° te Velzeke, sedert 20 jaar zonder 
vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend bij boeren voor de kost en ’s 
winters bedelend, huisvrouw van Nauwaerts Pieter.  Beernaerts Barberine 
is haar zus. 

Verrebroek 17020, 130v 1740 Dhollander Paulus, z.v. Gillis, 25 jaar, ° te ‘Werrebrouck’ (allicht 
Verrebroek), voordien gegeseld en gebrandmerkt geweest te Watervliet.  
Hij geeft zich eerst uit onder een valse identiteit, namelijk als Somers 
Joannes (z.v. Gillis, 25 jaar, ° te ‘Werrebrouck’ in het land van …, laatst 
enkele maanden gewoond hebbend te Gent, arbeider en rondtrekkend 
met ‘cramerie’, …). 

Vinkt 17039, 120, 
vervolg 129v 

1794 Schatteman Jan Baptiste, z.v. Maurice, 33j, geboren te Vinkt, wonend te 
Sint-Joris, arbeider en zwingelaar 

Vlierzele 17024, 84 1752 Boeykens Joannes Francis, z.v. Jan Baptiste, 23 jaar, ° te Vlierzele in het 
land van Aalst, wonend te Sint-Laureins, “commis van syne majesteyts 
reghten op het comptoir van Sinte Laureyns” 

Waarschoot 17030, 169v 1775 Bauwens Jacobus, z.v. Jan, 25 jaar, geboren te Waarschoot, wever van 
beroep, afgelopen winter heeft hij te Eeklo en in de omliggende parochies 
boerewerk gedaan en gebedeld. 

Waarschoot 17025, 79v 1755 Causse Francois, z.v. Pieter, 23 jaar, ° te Waarschoot, wonend te Eeklo, 
in de zomer werkend bij de boeren en in de winter smokkelaar (“blauwer 
ofte lolledrayer”) 

Waarschoot 17025, 172 1757 De Schryvere Judocus, z.v. Pieter, 28 jaar, ° te Waarschoot, wonend te 
Moerkerke, schoenmaker 

Waasmunster 17011, 181 1727 Stauthamer Laureins, z.v. Joos, 25 à 26 jaar, ° te Waasmunster, ‘schaper’ 
(herder).  Hij woonde tot voor kort te Sint-Jan bij De Soete Jan “in de 
Warande”.  Recent ging hij wonen bij Giselinck Jan. 

Waasmunster 17012, 34v 1727 Van Cauteren Jan, z.v. Pieter, 43 jaar, ° te Waasmunster, werkend aan 
de vaart van Oostende 

Watervliet 17019, 145 1737 Janssens Cornelis, zijn vader niet gekend hebbend, 18 jaar, ° te 
Watervliet boven Gent, zonder vaste verblijfplaats, boerenwerk 



 

verrichtend 
Wieze 17027, 194v 1766 Van Cauteren Pieter Wilhelmus, z.v. Guilliaeme, 50 jaar, ° te Wieze onder 

de heerlijkheid van Moorsel en Wieze-kapittel (kasselrij Aalst), sedert 
enkele maanden wonend te Axel (Zeeuws-Vlaanderen), arbeider en vis- 
en mosselverkoper.  Hij gaf zich eerst uit onder een aliasnaam: Willems 
Pieter … 

Wontergem 17021, 174 1743 Saelens Joanna Christina, d.v. Joos, 24 jaar, ° te Wontergem, laatst 
wonend te Wingene bij haar vader 

Wortegem 17013, 63 1729 … Drente, haar vader nooit gekend hebbend, haar leeftijd niet kennend, ° 
in het land van Aalst, huisvrouw van Janssens Christoffel.  Ze kwam met 
9 andere personen hierheen van de kanten van Oudenaarde, en was op 
weg naar Poperinge, maar werd onderweg te Klerken aangehouden.  Ze 
zat al in Hamburg in de gevangenis n.a.v. banbreuk.  Naderhand verklaart 
ze dat haar vader Joris heet, en dat ze eigenlijk geboren is te Wortegem 
bij Oudenaarde. 

Zele 17012, 113v 1728 Auwenaert Pieter, z.v. Adriaen, 37 jaar, geboren en wonend te Zele, te 
lande neteldoeken en kousen verkopend.  Aangehouden te Sint-Andries. 

Zele 17012, 113v 1728 Verrote (ook Veroote) Francois, z.v. Lieven, 31 jaar, geboren en wonend 
te Zele in het land van Dendermonde, het land rondtrekkend om onder 
andere kousen te verkopen 

Zingem 17032, 72v 1779 De Stoop Pieter Francois, z.v. Gillis, 27 à 28 jaar, geboren te Zingem 
(kasselrij Oudenaarde), wonend te Aartrijke, olieslagersknecht bij 
Arnoldus Termote te Aartrijke. 

Zingem 17028, 23 1766 Vande Walle Adriaen, z.v. Jan, 39 jaar, ° te Zingem (kasselrij 
Oudenaarde), sedert 25 jaar wonend te Maldegem, gehuwd met Colle 
Marie, houthakker en arbeider 

Zingem 17038, 102 1791 Vanden Driessche Pieter Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 13j, geboren en 
wonend te Zingem (kasselrij Oudenaarde), “vanne vercooper ende vanne 
lapper” 

Zomergem 17040, 12v 1795 Belaey Pieter, z.v. Pieter, gehuwd, 32j, geboren te Zomergem, wonend te 
Maldegem dichtbij de Strooibrugge, verkoper van vis en mosselen en zich 
ook bezig houdende met voeren en ketsen 

Zomergem 17009, 75 1724 De Bats Jan, z.v. Pieter, 66 jaar, ° te Zomergem, landbouwarbeider 
Zomergem Aanwinsten 

635, 156 
1790 De Blaeye Francis, z.v. Pieter, 40 jaar, ° te Zomergem, wonend te 

Maldegem, winkelier 
Zomergem 17019, 117v 1737 De Neve Joannes, z.v. Jaecques, 56 jaar, ° te Zomergem, wonend te 

Knokke, schoenlapper 
Zomergem 17026, 67v 1760 De Rycke Pieter, z.v. Jacobus, 24 jaar, ° te Zomergem, wonend te Ursel, 

wever 
Zomergem 17009, 155 1725 Goethals Jan, z.v. Jan, 32 jaar, ° te Zomergem, allerlei boerenwerk 

doend.  Hij werkte 6 jaar lang in de polders en in het land van Cadzand. 
Zomergem 17038, 25 1791 Lataire Pieter, bijgenaamd ‘Pierken’, z.v. Joseph, 27 à 28 jaar, geboren te 

Zomergem, wonend te Oostkamp, hoeveknecht of boerewerk doende 
Zomergem 17019, 91 1736 Ramant Aernout, z.v. Jan, 30 jaar, ° te Zomergem, wonend te Maldegem, 

zager 
Zomergem 17017, 65 1733 Standaert Paulus, z.v. Maerten, 44 à 45 jaar, ° te Zomergem, wonend te 

Dudzele 
Zomergem 17009, 155 1725 Vaele Joos, z.v. Jan, 23 jaar, ° te Zomergem, boerenwerk doend, gewerkt 

hebbend in het land van Cadzand. 
Zomergem 17019, 1 1735 Vanden Hende Jan, z.v. Francois, 34 jaar, geboren en wonend te 

Zomergem, wever 
Zomergem 17034, 32 1783 Waldack Joannes Baptiste, z.v. Joannes, 20j, geboren te Zomergem, 

wonend te Ursel, smidsknecht 
Zwijnaarde 17027, 2v 1764 Hoorebeke Carel Joannes, z.v. Francis, 27 jaar, ° te Zwijnaarde, wonend 

op de hoeve van Blomme Hipolitus te Sint-Margriete, zwingelaar. 

 

 
België: provincie Antwerpen 

 
Antwerpen 17016, 26 1732 Adam Marcus, z.v. Simon, ° te Antwerpen, zijn leeftijd niet kennend, 

werkend bij de landslieden in het land van Cadzand.  Hij was laatst op 
weg uit Gent naar het land van ter Goes om er te werken, maar werd 
onderweg aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van 
de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij voegt 
hier aan toe dat zijn vader “een aprechten Spaigniaert” was.  Hij zat nog 



 

niet in een gevangenis. 
Antwerpen 17022, 129v 1746 Bagné Jan Baptiste, z.v. Louis, geboren en wonend te Antwerpen, 

katoenspinner 
Antwerpen 17012, 18 1727 Davidse Helena, d.v. David, 22 jaar, ° te Antwerpen, oogstarbeidster.  

Haar man, die oogstarbeider is, vluchtte weg bij haar aanhouding.  Haar 
man heet Alexander De Groote; hij heeft nog gediend in een 
legerregiment.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Ze werd gearresteerd met 
… Regina, die ze niet kent.   

Antwerpen 17023, 163 1750 De Cocq Isabelle, d.v. Norbertus, huisvrouw van Verstappe Joannes (zie 
verder), 34 jaar, ° te Antwerpen, zonder vaste verblijfplaats 

Antwerpen 17016, 106 1732 Geeraerts Jacobus, z.v. Pieter, 24 jaar, ° te Antwerpen 
Antwerpen 17013, 181 1730 Goorissen Marie, d.v. Pieter, 18 jaar, ° te Antwerpen, soms werkend en 

soms met haar ouders (zie boven) bedelend.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

Antwerpen 17022, 123v 1746 Haegelaer Jean Francois, z.v. Francois, 40 jaar, ° te Antwerpen, wonend 
te Duinkerke 

Antwerpen 17012, 114 1728 Janssen Hendrick, z.v. Hendrick, in de 20 jaar, ° te Antwerpen, ’s zomers 
werkend.  Jaarlijks gaat hij werken in de polder van Kallo bij Vergauwe 
Jan, en hij was nu op weg daarheen.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Hij 
werd gevangen genomen met zijn huisvrouw (… Cornelie), Dansaert Jan, 
Joseph Marie (die de vrouw is van Dansaert Jan) en Aesaert Thalaert.  Zij 
waren uit het land van Cadzand gekomen “ter oorsaecke het geusen syn 
ende op vrydaeghen hun vleesch te eten geven”.   

Antwerpen 17019, 134 1737 Lahaye Therese, d.v. Jean, ° te Antwerpen, 21 jaar, huisvrouw van Michel 
André.  Haar man verliet een aantal weken zijn (militaire) dienst onder de 
Ieren, waarop ze naar het land van Cadzand trokken in de hoop er werk 
te vinden. 

Antwerpen 17015, 167 1731 Mondezy Joseph (is Mondezy inderdaad zijn familienaam, of is het een 
tweede voornaam, of een patroniem of zo ?), z.v. Mondezy, 30 jaar, ° te 
Antwerpen, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend met zijn vrouw en 
kinderen.  Hij was uit Oudenaarde op weg naar Kallo en Antwerpen (via 
Kaprijke), maar werd onderweg aangehouden te Sint-Laureins.  Hij zat 
nog niet in een gevangenis. 

Antwerpen 17019, 145 1737 Rooseboom Marie, haar vader niet gekend hebbend, huisvrouw van 
Janssens Cornelis, 23 jaar, ° te Antwerpen, boerenwerk doend.  Recent 
werkte ze met haar man in het land van Cadzand en in Zeeland. 

Antwerpen 17011, 99 1727 Servaes Jacobus, z.v. Jacobus, 32 jaar, ° te Antwerpen, “seght … dat hy 
medecynen vercoopt voor den cost ende operateur te wesen” 

Antwerpen 17024, 86 1752 Sneyers Joanne Margriete, d.v. Pieter, 34 jaar, ° te Antwerpen, zonder 
vaste verblijfplaats, bedelaarster.  Ze zegt verloofd te zijn met Stalens 
Simoen (zie verder). 

Antwerpen 17016, 123 1732 Vander Perre Joanna, d.v. Francis, ° te Antwerpen, 18 jaar, zonder vaste 
verblijfplaats, bedelend 

Antwerpen 17023, 163 1750 Verstappe Joannes, z.v. Nicolais, 36 jaar, ° te Antwerpen, zonder vaste 
verblijfplaats, schipper 

Antwerpen 17010, 11v 1725 Wauters Bastiaen, z.v. Pieters, 19 jaar, ° te Antwerpen, koorddanser.  Hij 
vertoefde met zijn vrouw (Bolonoo Therese) en de zus van zijn vrouw op 
verschillende plaatsen in Holland.  Op weg naar Sluis werden ze 
gearresteerd te Sint-Margriete.  Ze werden gearresteerd met enkele 
anderen die ze onderweg ontmoetten aan de ‘bargie’ bij Gent.  Hij is op 
weg naar Holland om er naar verschillende kermissen te gaan.  Hij was 
nog nooit gedetineerd.  Zie f° 81.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem 
(f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo 
Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen 
Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) 
en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Antwerpen 17010, 81 1725 Wauters Sebastiaen, z.v. Pieter, 19 jaar, ° te Antwerpen, “seght te reysen 
op de kerremissen by de coordedanssers”.  Hij kwam met zijn vrouw 
Bolonoo Therese van de kermissen te Middelburg in Zeeland, Veere, 
Vlissingen, …  Hij werd aangehouden met enkele anderen die hij 
onderweg ontmoette.  Deze zomer zat hij hier ook al eens in de cel.  Hij 
was nu op weg naar Sint-Omaars (Saint Omer) om er in het leger te gaan.  
Zie f° 11v.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … 
Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello 
(f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse 



 

Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Antwerpen 17012, 78 1728 … Fenne May, geen familienaam hebbend, haar vader noch haar moeder 
gekend hebbend, 22 jaar, ° te Antwerpen, vrouw van Damen Jan.  Ze 
kwam met haar man en 2 zoontjes (van 6 en 7 jaar) uit Cadzand (waar ze 
14 dagen geleden bevallen is).  Ze werd gearresterd met nog enkel 
anderen die ze niet kent.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Antwerpen 17015, 162 1731 … Gerina, een bastaardkind, haar vader niet kennend, 28 jaar, ° te 
Antwerpen.  Afgelopen zomer (1731) werkte ze in de polders van 
Duinkerke. Van daaruit trok ze met … Pisca Moena naar de kasselrij 
Oudenaarde om er deze winter te werken (namelijk te spinnen), maar in 
de omgeving van Diksmuide werd het duo aangehouden.  Ze wordt ervan 
verdacht tot de bende van de zogenaamde ‘Egyptenaren’ te behoren, al 
ontkent ze dat.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Antwerpen 17009, 23 1724 … Pieternelle, “sonder ander toenaem te hebben”, de naam van haar 
vader niet kennend, ° te Antwerpen, 20 jaar, bedelend met haar 2 
kinderen.  Haar man is recent overleden.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine (f° 22), … Joannes Baptiste 
(f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje (f° 22v) en … Pieternelle (f° 
23) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ 
(vagebonden of zigeuners). 

Antwerpen 17016, 144 1733 … Vandriana, haar vader niet gekend hebbend, haar leeftijd niet 
kennend, ° te Antwerpen, huisvrouw van Ghofdonck Frederyck.  Ze was 
met haar man uit Frankrijk op weg naar Dendermonde om werk te 
zoeken, maar ze werden onderweg opgepakt met nog drie anderen.  Ze 
wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze belandde eerder al in 
Marseille in de gevangenis wegens het smokkelen van katoen.  Ook in 
een andere Franse stad belandde ze in de gevangenis wegens banbreuk. 

Antwerpen 17026, 48 1759 Duval Marie Francoise, d.v. Jean Francois, 25 jaar, ° te Antwerpen, 
zonder vaste verblijfplaats, huisvrouw van Noyel Jan Baptiste, soms 
bedelend en soms werkend voor de kost 

Antwerpen, 
omgeving 

17010, 115 1726 Staut Myken, de naam van haar ouders niet kennend, ° boven 
Antwerpen, 23 jaar.  Ze zat hier recent al eens in de cel, en na haar 
vrijlating trok ze met haar zus naar de omgeving van Kaprijke.  Ze werd 
nu opnieuw aangehouden met enkele anderen.  Zie f° 103.  Staut Myten 
(f° 115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen Severine (f° 115v), … Aleseuse 
(f° 115v) en Janssen Truy (f° 115v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Antwerpen, 
omgeving 

17010, 103 1725 Staut Myten, de naam van haar vader niet kennend, 23 jaar, ° in de 
omgeving van Antwerpen, bedelend.  Ze verbleef meestal in Holland.  
Enkele dagen geleden kwam ze hierheen met haar nicht Verbeeckx 
Janneken, en onderweg ontmoetten ze Christoffelsen Ariaentje bij wie ze 
bleven vermits Christoffelsen Ariaentje “groot ginck” (zwanger was).  Het 
trio werd aangehouden te Sint-Margriete.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Zie f° 115.  Christoffelsen Adriaenken (f° 103), Staut Myten (f° 103) en 
Verbeke Janneken (f° 103v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Herentals 17011, 169v 1727 … Isabel Constantie, haar ‘toenaem’ (familienaam) niet kennend, 15 jaar, 
° te Herentals in Brabant, werkend voor de boeren.  Ze werkte in 1726 
een tijdje bij Vanden Roose Marcq in de herberg “Cleen Sinai” in het land 
van Waas.  Daarna heeft ze gebedeld.  Ze werd met twee anderen 
aangehouden. 

Hingene 17036, 135 1787 Reyniers Dominicus, z.v. Francis, 43 à 44 jaar, geboren te Hingene, 
wonend te Maldegem, smid 

Kapellen 17026, 170 1763 Lombertus Elisabeth Lena, d.v. Lodewyck, huisvrouw van Minnaert 
Joseph, 27 à 28 jaar, ° te “Kapelle ontrent de stad Antwerpen” (Kapellen), 
sedert ongeveer één jaar zonder vaste verblijfplaats, werkvrouw.  
Daarvoor woonde ze te Gent, maar ze trok weg uit Gent uit grote 
armoede. 

Massenhoven 17017, 142 1734 Vervloet Anna Catheryne, d.v. Pieter, 22 jaar, ° te ‘Massenhove’ 
(Massenhoven), “seght overal te woonen”, te lande bedelend.  laatst 
kwam ze van Ieper, en op weg zijnde naar Brugge werd ze te 
Ruddervoorde gearresteerd. 

Mechelen 17021, 35v 1741 Braes Anna Catharine, d.v. Christoffel, huisvrouw van Lootghieter 
Joannes, 41 jaar, ° te Mechelen, nu zonder vaste verblijfplaats 



 

Mechelen 17021, 52v 1741 Braes Anna Catharine, d.v. Christoffel, huisvrouw van Lootghieter 
Joannes, 41 jaar, ° te Mechelen, nu zonder vaste verblijfplaats 

Mechelen 17022, 124 1746 Govaerts (ook Gevaerts) Jean, z.v. Andries, 42 jaar, ° te Mechelen, 
“gaende lancxt den lande om hoeden te wasschen” 

Mechelen 17023, 37 1749 Govaerts Jean, z.v. Andries, 44 à 45 jaar, ° te Mechelen, zonder vaste 
verblijfplaats, bedelaar “als gheen ambacht kennende”, gehuwd met 
Maertens Marie Anne (zie verder).  Hij woonde laatst een korte tijd ten 
huize van Blomme Cornelis te Woumen. 

Mechelen 17016, 105v 1732 Gooris Hendryck, z.v. Bastiaen, 30 jaar, ° te Mechelen, schoenmaker, 
vanuit ‘Roomen’ (Rome in Italië ?) was hij op weg naar Brugge maar werd 
onderweg aangehouden te Maldegem. 

Mechelen 17016, 76 1732 Hoorens Marie Catharine, d.v. Hendryck, 26 jaar, ° te Mechelen, te lande 
bedelend. 

Mechelen 17009, 118v 1724 Tillemon Bernardus, de naam van zijn vader niet kennend, 18 jaar, ° te 
Mechelen, bedelend.  Tillemon Jan is zijn kozijn.  Hij was hier nog nooit 
gedetineerd.  Hendricx Jan (f° 118), … Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan 
(f° 118), Tillemon Bernardus (f° 118v) en … Josephe Franchoyse (f° 
118v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Mechelen 17016, 138v 1733 Van Herpe Pieter, de naam van zijn vader niet kennend, 18 jaar, ° te 
Mechelen, in het land van Cadzand werkend bij de landslieden.  Hij was 
met zijn vrouw uit het land van Cadzand op weg naar Doornik, maar werd 
onderweg aangehouden.  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  
Hij zat nog niet in een gevangenis. 

Mechelen 17010, 155v 1726 … Mary Elisabeth, d.v. Lodewyck, haar leeftijd niet kennend, ° te 
Mechelen.  Sedert ze hier recent vrijgelaten werd verbleef ze in Duinkerke 
en Rijssel …  Zie f° 112.  Everssen Ergelintje (f° 155), Eversen Filite (f° 
155), Andernack Mary (f° 155v), … Mary Elisabeth (f° 155v) en … Hedde 
(f° 156) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Mechelen, 
omgeving 

17012, 185 1728 De Wightere Francois, z.v. Jan, 17 jaar, ° te “Lendersy drye uren van 
Mechelen” (mogelijks Londerzeel), te lande bedelend 

Mechelen, 
omgeving 

17010, 112 1725 … Mary Elisabeth, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° 
in de omgeving van Mechelen, vrouw van … Lodewyck, bedelend.  
Afgelopen zomer (1725) verbleef ze in Brabant in de omgeving van 
Antwerpen.  Ze werd aangehouden met enkele andere vrouwen die ze 
niet echt kent.  Zie f° 155v.  Andernack Mary (f° 112), … Ergelintje (f° 
112), … Mary Elisabeth (f° 112), Eversen Myten (f° 112v) en Eversen 
Filite (f° 112v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Meerhout 17017, 102 1734 Nys (ook Neys en Neyt) Laureyns, z.v. Francis, 28 à 29 jaar (?), ° te 
“Meirhout boven Gheel” (Meerhout), boerenwerk verrichtend, afgelopen 
zomer gewerkt hebbend in het land van Cadzand 

Meerle 17012, 170 1728 Hendrickx Anthone, z.v. Hendrick Anthonissen, 30 jaar, ° te “Meerle twee 
uren boven Hooghstraete” (ook vermeld als “Meerle in Brabant”), sedert 
1723 gevaren hebbend naar de West-Indiën en naar Portugal.  Recent 
hierheen gekomen uit Middelburg. 

 
 
België: Vlaams-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest 

 
Bever ? 17022, 93 1746 Lequiue (ook Leceuq) Adriaen, z.v. Julius, ° te “Sinte Maertens Beveren” 

(mogelijks wordt Bever in Vlaams-Brabant bedoeld), 40 jaar, wonend op 
de parochie ‘Schaersbeke’ (mogelijks Schaarbeek bij Brussel), arbeider 

Brussel 17009, 51 1724 Ardennes Janneken, de naam van haar ouders niet kennend, ° te 
Brussel.  Ze bedelt met haar man Van Dommele Martinus, met haar 
moeder … Pieternelle en met haar halfbroer De Saeghere Judocus.  Ze 
zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 19v.  Eversen Joannes (f° 50), Van 
Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh 
(f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … 
Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere 
Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Brussel 17009, 19v 1724 Ardennes Janneken, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, 
° te Brussel, bedelend.  Een maand geleden zat ze hier ook al eens in de 



 

cel.  Sedertdien trok ze met haar moeder … Pieternelle naar de omgeving 
van Oudenaarde …  Zie f° 51.  Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), 
… Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 
20), Van Dommele Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ 
(vagebonden of zigeuners). 

Brussel 17009, 124 1724 Coolen Melchior, z.v. Jaecques, 43 jaar, ° te Brussel, hij was jarenlang 
soldaat tot voor kort, sedertdien stookt hij brandewijn e.d. 

Brussel 17022, 112 1746 Cops Susanna, d.v. Jan, ° Brussel, 64 jaar, huisvrouw van Sanders Jan, 
“reysende met de operateurs soo in Hollandt als in dese landen” 

Brussel 17029, 50 1771 Coré Ollivier Emanuel, z.v. Jan, 59 jaar, ° in de stad Brussel, verkoper 
van kruiden en herbergier.  Sedert 1740 woonde hij vooral in (de 
omgeving van) Brugge.  Hij woonde laatst te Oostkamp in het gehucht 
Steenbrugge met Prevost Marie Joanne Angelique.  Hij zegt in 1730 te 
Brussel in de Marollenkerk gehuwd te zijn met Charlies Anne Marie uit 
Gent. 

Brussel 17022, 124v 1746 De Wit Catherine, d.v. Jan, 35 jaar, ° te Brussel, huisvrouw van 
Haghelaer Francois, wonend te Duinkerke 

Brussel 17025, 119v 1756 Deranchart (ook Deransaert) Jan Francois, z.v. Pieter Anthone, ° te 
Brussel, 46 jaar.  Hij was laatst soldaat in het regiment van de graaf van 
Arbergh in dienst van de keizerin, maar werd naar eigen zeggen uit het 
regiment verjaagd omdat hij onder invloed van alcohol gedurende 10 
dagen afwezig bleef. 

Brussel 17016, 48v 1732 Dewavre Jean Baptiste, z.v. Jacques, 19 jaar, ° te Brussel, « en service 
du roi d’Espagne » (soldaat in het Spaans leger). 

Brussel 17019, 53v 1735 Faillant Marie, d.v. Lenaert, 23 jaar, ° te Brussel, te lande bedelend, 
voordien breister in de stad.  Twee jaar geleden kwam ze af van Brussel.  
haar man is Pulverinage Pieter Joannes (zie verder). 

Brussel 17009, 10 1724 Gilbare Jean Baptiste, z.v. Franchoys, 24 jaar, ° te Brussel, “garcon 
tailleur” (kleermakersknecht), laatst gewerkt hebbend te “Chambery en 
Savoye” (Chambéry in Frankrijk).  Gearresteerd terwijl hij op weg was 
naar het land van Cadzand. 

Brussel 17017, 58 1733 Huslhoff Pieter, z.v. Wessel, 45 jaar, ° te Brussel, zonder vaste 
verblijfplaats, “seght als ghestropieert synde aen synen aerem 
ghenoodtsaeckt te wesen den cost te vraeghen”.  Hij zegt in de steden te 
bedelen, en te lande te gaan met “conninck briefkens, cruyskens, 
rynckens ende andere cleyn goedt om te vercoopen” …  Recent kwam hij 
met zijn vrouw uit Duitsland, op weg zijnde naar Oostende om er te 
bedelen. 

Brussel 17016, 125v 1732 Vergenst Marie Louise, d.v. Francois, 22 jaar, ° te Brussel, vergezeld van 
haar zus.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat hier 
enkele weken geleden ook al eens in de gevangenis (zie f° 68). 

Brussel 17016, 68 1732 Vergenst Marie Louyse, d.v. Francois, 21 jaar, ° te Brussel, huisvrouw 
van Carick Anthone, werkend in de omgeving van Bergen (Mons) in 
Henegouwen, werkend « in de houtie ».  Ze trok laatst met haar zuster uit 
Ieper naar de omgeving van Mons, maar werd onderweg aangehouden … 
Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat nog niet in een 
gevangenis.  

Brussel 17022, 123 1746 Wallein Francois, z.v. Jean, 23 jaar, ° te Brussel.  Hij is soldaat geweest 
in een Frans legerregiment, maar werd weggezonden uit het leger om zijn 
kwalen en ziekten 

Brussel 17009, 57 1724 … Christiaen Thomas (of is Thomas geen tweede voornaam maar zijn 
familienaam of zijn patroniem?), z.v. Thomas, zijn leeftijd niet kennend, ° 
te Brussel in het leger.  Afgelopen winter (1723-24) werkte hij bij de 
boeren in Brabant.  Hij was nu van Halle op weg naar Sint-
Winnoksbergen om er in het leger te gaan, maar werd onderweg 
aangehouden met o.a. Pieterssens Salemon, en … Seritani.  Hij was nog 
niet gedetineerd.  … Christiaen Thomas (f° 57), Pieterssen Salemon (f° 
57), … Larine (f° 57) en Distrelle Seritane (f° 57v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaers’ (vagebonden of zigeuners). 

Brussel 17009, 58v 1724 … Philippe Baptiste (misschien is Baptiste geen tweede voornaam, maar 
een familienaam of een patroniem), z.v. Joannes Baptiste, 15 jaar, ° te 
Brussel, zoon van een militair.  Afgelopen winter verbleef hij met Wollaert 
Joannes en diens zoon in de omgeving van Cassel.  Hij zat hier afgelopen 



 

winter al eens in de cel.  Zie f° 96.  Wollaert Jan (f° 58), Janssens 
Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … 
Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Brussel 17009, 96 1724 … Philippe Baptiste, z.v. Joannes, 15 jaar, ° te Brussel, soms werkend en 
soms ook bedelend.  Hij was hier recent al eens gedetineerd.  Zie f° 58v.  
Vander Linde Anne Mary (f° 96), Janssen Christoffel (f° 96) en … Philippe 
Baptiste (f° 96) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Brussel 17015, 92v 1731 … Taille Thomas (geen familienaam ?), d.v. … Thomas Hendrick (geen 
familienaam ?), 25 jaar, huisvrouw van … Adam Geeren (ook … Adam 
Geeraert), ° te Brussel, met haar man werkend in de “houllie mynen” in de 
omgeving van ‘Gocelé’.  Ze was met haar man uit Arras op weg naar 
Bergen op Zoom om er dienst te aanvaarden, maar ondeweg werden ze 
te Kortemark aangehouden met nog twee andere personen.  Ze wordt 
ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een 
gevangenis. 

Brussel ? 17016, 124 1732 Peuters Anne Marie, de naam van haar vader niet kennend, denkend 
geboren te zijn te Brussel, 26 jaar, zonder vaste verblijfplaats, bedelend 

Brussel, omgeving 17009, 20 1724 Van Dommele Maerten, z.v. Maerten, 20 jaar, ° boven Brussel, werkend 
of bij gebrek aan werk bedelend.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 
51v. Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 19v), 
Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele 
Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Brussel, omgeving 17009, 65 1724 Pauwelsen Trenne (“Trenne, haeren toenaem haer vergeten, depost 
Trenne Pauwelsen”), de naam van haar ouders niet kennend, 26 jaar, 
geboren in de omgeving van Brussel, weduwe van Fleurman Arnoldus die 
3 maanden geleden in Duinkerke overleed.  Janssen Asonia (f° 66) en 
Pauwelsen Trenne (f° 66) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Diest 17016, 10v 1732 Delané Therese, d.v. Jan, 38 jaar, ° te Diest, in Zeeland wassend en 
schurend en ’s zomers werkend in het land van ter Goes.  Recent kwam 
ze van Gent, en was op weg naar Sluis, maar onderweg werd ze 
aangehouden te Moerkerke met haar 3 kinderen en nog enkele andere 
vrouwen.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat voordien 
nooit in een gevangenis. 

Diest 17009, 57v 1724 Distrelle Seritane (misschien is Distrelle geen familienaam maar een 
tweede voornaam ?), d.v. Phlips, “gheboren het jaer van de stercke 
wynter”, ° te Diest, bedelend.  Ze kwam uit Brabant hierheen.  Christiaen 
Thomas (f° 57), Pieterssen Salemon (f° 57), … Larine (f° 57) en Distrelle 
Seritane (f° 57v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaers’ (vagebonden of zigeuners). 

Grimbergen 17019, 69 1736 Vander Borght Carel, z.v. Jan, 40 jaar, ° te Grimbergen, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend of zoniet bedelend voor de kost 

Grimbergen 17017, 58 1733 Van Lier Elizabet, d.v. Lowys, huisvrouw van Hulshoff Pieter, 37 à 38 jaar, 
° te Grimbergen, zonder vaste verblijfplaats.  Zes maanden geleden 
vertrok ze met haar man uit Brussel om her en der in steden te gaan 
bedelen. 

Hoegaarden 17023, 5 1747 Tresignies Gillis, z.v. Alexander, ° te „Hantechart“, 48 jaar, laatst wonend 
te Aardenburg, scherend voor de kost.  Hij werd in 1729 verbannen en 
pleegde al eens banbreuk in 1732 …  Zie ook register 17013 (f° 83) en 
17015 (f° 115). 

Hoegaarden 17013, 83 1729 Tresigny Gillis, z.v. Alexander, 31 jaar, ° te Hoegaarden, de chirurgie 
beoefenend 

Hoegaarden 17015, 115 1731 Trezignie Gillis, z.v. Alexander, 33 jaar, ° te Hoegaarden, de chirurgie 
beoefenend.  Hij werd hier in 1729 al eens gegeseld en verbannen … 

Huldenberg ? 17017, 21 1733 Gunst Elisabeth, d.v. Paulus, jongedochter, 27 jaar, ° te ‘Houliebergh’ in 
Brabant (misschien Huldenberg in Vlaams-Brabant), als dienstmeid 
wonend ten huize van de baljuw Claeys te Oedelem.  Deze Claeys is 
gehuwd maar leeft gescheiden van zijn vrouw.  Enkele weken geleden 
beviel Gunst E. van een onwettig kind van haar meester Claeys.  Ze 
probeerde het kind te vondeling te leggen … 

Kerkom 17037, 162v 1789 Germus Jan, z.v. Jan, 26 à 27 jaar, geboren te “Kerckom onder het land 



 

van Luyck” (waarschijnlijk Kerkom in Vlaams-Brabant), wonend te 
Koolskamp, smid 

Leuven 17026, 45v 1759 Bernard Catherine, d.v. Pieter Jan, niet wetend hou oud ze is, ° in de stad 
Leuven, zonder vaste verblijfplaats, wasvrouw (‘wassighe’) 

Leuven 17015, 55v 1730 Janse Blanche Fleuri (is Janse haar familienaam, of een patroniem ?), 
d.v. … Jan Janssens (is Janssens zijn familienaam ?), 40 jaar; ° te 
Leuven, weduwe van … Jan Hendrick (is Hendrick zijn familienaam ?), in 
de zomer werkend bij de landslieden en ’s winters te lande bedelend.  Ze 
kwam met haar man hierheen uit Gelderland.  Recent werkte haar man in 
de polder van Kallo.  Twee maanden geleden zat ze gevangen te 
Haarlem waar ze gebrandmerkt werd. 

Leuven 17038, 87 1791 Palisouse Marie Elisabeth Catherine, d.v. Nicolas, 33 à 34 jaar, 
jongedochter, geboren te Leuven, zonder vaste woonplaats 

Leuven 17009, 20 1724 … Pieternelle, “sonder ander toenaem te hebben”, d.v. Lorieu, haar 
leeftijd niet kennend, ° te Leuven, bij gebrek aan werk bedelend.  Een 
maand geleden zat ze hier ook al eens in de cel.  Zie f° 51. Melis Barthel 
(f° 19), … Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 19v), Ardennes Janneken 
(f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele Maerten (f° 20) en De 
Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Leuven 17009, 51 1724 … Pieternelle, “sonder ander toenaem te hebben”, d.v. Lorieu, haar 
leeftijd niet kennend.  Ze bedelt met haar zoon De Saegere Judocus, met 
haar dochter Ardennes Janneken en met haar schoonzoon Van Dommele 
Maerten.  Ze zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 20.  Eversen Joannes (f° 
50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … 
Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … 
Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere 
Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Leuven 17026, 50 1759 Armand Marie Grosalie, d.v. Touchain, 28 à 29 jaar, ° te Leuven, zonder 
vaste verblijfplaats, huisvrouw van Marchien Jan Francois 

Leuven 17019, 143 1737 … Sobrie (geen familienaam ?), de naam van haar vader niet kennend, 
23 jaar, huisvrouw van Willemssens Cornelis, ° te Leuven, zonder vaste 
verblijfplaats.  Ze zegt dat haar man gewerkt heeft in de polders. 

Malderen 17020, 14 1738 Cloostermans Francois, z.v. Jacobus, 24 à 25 jaar, ° te Malderen 
(‘Maelderen’), soldaat in een Hollands regiment en als zodanig liggend in 
het garnizoen te Ieper 

Malderen 17020, 12 1738 Croes Gillis, z.v. Pieter, 25 jaar, ° te Malderen (‘Maeldere’), soldaat in een 
Hollands regiment en als zodanig liggend in het garnizoen te Ieper 

Oudergem 17027, 103 1765 Derameaux Jan, z.v. Philippe , 26 jaar, ° te Oudergem bij Brussel, samen 
met zijn zwager Isaac Jan Louis wonend te Rijsel, koopman in droge 
kruiden, kousen en neusdoeken. 

Sint-Pieters-Rode 17022, 47v 1744 Van Hemel Hendrick, z.v. Joseph, ° te “Sinte Pieters Roey” (d.i. allicht 
Sint-Pieters-Rode in Vlaams-Brabant), 29 jaar, “soldaet in het regiment 
van den capiteyn comte gand”, zich ook bezighoudend met medicijnen 

Ternat  17030, 151v 1774 Tommaes Joannes, z.v. Geraert, geboren te Ternat (Land van Aalst), 42 
jaar, als schaper wonend en werkend op de hoeve van Laureyns vande 
Voorde (landsman te Gistel).  In zijn eerste verhoor stelt hij ongehuwd te 
zijn, maar naderhand moet hij bekennen dat hij gehuwd is met Anna 
Lambrecht, en dat hij zijn vrouw en twee dochter achtergelaten heeft te 
Ternat. 

Ukkel 17013, 154 1729 Compagne Pieter Int Frans (is ‘Compagne’ inderdaad zijn familienaam ?  
En is « Int Frans » een bijnaam ?), z.v. Compagne Pieter int Frans, 17 
jaar, gehuwd met … Lombaer Aghtjen, ° “in Uckel in Brabant” (Ukkel), ’s 
zomers werkend en soms bedelend.  Hij was met zijn stiefvader en 
moeder uit Aalst op weg naar Duinkerke, maar werd onderweg 
aangehouden te Merkem.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

Werchter 17025, 47v 1754 Theys Marie Louise, d.v. Jaspar, 47 jaar, ° te ‘Weghter’ tussen Leuven en 
Aarschot (waarschijnlijk is dit Werchter), zonder vaste verblijfplaats, soms 
bedelend en soms werkend voor de kost 

 
 
 
 
 



 

België: Limburg 

 
Hasselt 17012, 78 1728 Damen Jan, zijn vader nooit gekend hebbend, in de 40 jaar, ° te “Assel in 

het landt van Luyck” (d.i. Hasselt), ’s winters bedelend bij gebrek aan 
werk.  Hij kwam uit Aardenburg met zijn vrouw (genaamd … Fellemoer) 
en zijn 2 kinderen.  Zij werden met nog 5 anderen die hij niet kent 
aangehouden.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

Lummen 17027, 125v 1765 Van Hattenhove Marie, d.v. Jan, 25 jaar, ° te Lummen dat op één uur van 
de stad Tienen ligt, sedert 9 jaar wonend bij haar halfbroer Isaac Jan 
Louis in de omgeving van Rijsel, huisvrouw van Derameaux Jan met wie 
ze sedert 3 jaar gehuwd is 

Sint-Truiden 17009, 101 1724 … Anthonette Anna, d.v. Anthoone, haar leeftijd niet kennend, ° te Sint-
Truiden “in Luikerland”, bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze in het 
land van Aalst met o.a. haar schoonzus Janssen Elisabeth.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen 
Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 
100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette 
Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Tongeren 17009, 100v 1724 Pauwels Jan, z.v. Pauwels Jan, 16 jaar, ° te Tongeren, bedelend.  
Afgelopen winter (1723-24) verbleef hij met zijn moeder Janssen 
Elisabeth in het land van Aalst.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Van 
Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), 
Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 
100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en 
Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

 
 
België: Wallonië 

 
Ath, omgeving 17016, 108 1732 Graffé Barbel, d.v. Pierre, 19 jaar, ° te “Gromminghe à deux lieux d’Ath”, 

soldatenkind, zonder vaste verblijfplaats, bedelend 
Athis 17031, 9 1777 Quinet Augustin, z.v. Anthoine, 34 à 35 jaar, ° te Athis bij Bergen in 

Henegouwen, laatst gewoond hebbend te Dunkerque “rue de Dames 
Angloises n° 4”, ‘contrebandier’.  Hij en zijn kompaan Malo worden ook 
vermeld als « lolledraeyers ofte fraudeurs van professie ». 

Blandain ? 17010, 160 1726 Clement Bonaventeur (is Clement inderdaad een familienaam, of is het 
zijn tweede voornaam ?), z.v. Bonaventeur, 24 jaar, ° te ‘Blondin’ 
(mogelijks Blandain in Wallonië), ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend, gehuwd met … Majance.  Hij verkeerde in het gezelschap van 
zijn vrouw, … Drackene (een nicht van zijn vrouw), … Geerstman (de 
man van … Drackene), en een grote jongen van wie … Geerstman een 
oom is.  Betrokkene heeft één kind, en … Geerstman heeft 4 kinderen.  
Ze werden aangehouden terwijl ze op weg waren naar Oudenaarde.  Hij 
was nog nooit gedetineerd.  Clement Bonaventura (f° 160), … Geestman 
(f° 160), … Majance (f° 160v) en … Drachine (f° 160v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Boussu 17016, 105 1732 Silve Nicolas, z.v. Reau (?), ° te “Bossu by Mons” (Boussu), 31 jaar.  Hij 
was steeds voerman met paarden, maar één jaar geleden viel de kar op 
zijn been, waardoor zijn been brak en waardoor hij geen kar meer kan 
besturen.  Daarom is hij met zijn “beau père” (Sevenort Henry) naar het 
land van Cadzand getrokken om er te werken. 

Charleroi, 
omgeving 

17025, 7 1753 Guise Jean Francois, z.v. Jean Pierre, 42 jaar, ° te « Gausseni près de 
Charleroi » (misschien Gossélies in Belgisch Henegouwen), wonend te 
‘Beelou’. 

Charleroi. 17009, 72 1724 Vanden Berghe Anne Mary, d.v. Joannes, 28 jaar, vrouw van Dupuis 
Pieter Geleyn, ° te Charleroi.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Dupuis 
Pieter Geleyn (f° 72), Vanden Berghe Anne Mary (f° 72), Sas Jan (f° 72) 
en Gennetin Anna Mary (f° 72v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Comines (Komen) 17032, 68 1779 Lecomte Joseph, z.v. Matthias, 46 jaar, geboren te Comines (Komen), 
arbeider, heeft laatst 5 à 6 dagen gewerkt bij Jan Vande Moere te 
Oostkerke (acte in het Frans opgesteld) 



 

Dinant 17009, 64v 1724 Delman Mary Franchoyse, 13 jaar, ° nabij Dinant, bedelend met Ferlin 
Pieter en diens vrouw die voor haar zorgen.  Zie f° 109.  Dragh Jan 
Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 64), Ferlin 
Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary Franchoyse (f° 
64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Dinant 17009, 109 1724 Delmon Marie Franchoyse, de naam van haar vader niet kennend, 13 
jaar, ° te Dinant, soms in het vlas werkend en soms schooiend.  Zie f° 
64v.  Cornelis Ciboria (f° 109), … Anne Willemeyne (f° 109), Janssen 
Elisabeth (f° 109), Delmon Mary Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 
109) en … Mary Therese (f° 109) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Henegouwen … 17027, 10 1764 Jacob Marie Helene, d.v. Francoys, echtgenote van Hervieux Denis, 40 
jaar, ° te “Petit Reux prés de Nivelle” (d.i. Petit-Roeulx-lez-Nivelles in 
Belgisch Henegouwen). 

Henegouwen … 17033, 117 1781 Roobaert Marie, d.v. Joseph, 66j, « geboortigh van het dorp a Croy in de 
provintie Henegauw », huisvrouw van Alexander Clarez, wonend te 
Torhout in het huis van haar zuster (de weduwe van Hoste Andreas) 

Henegouwen … 17016, 105 1732 Sevenort Henry, z.v. Henry, ° te ‘Handin’ (mogelijks Hainin in 
Henegouwen), 51 jaar, werkend bij de boeren, laatst gewerkt hebbend te 
Groede en elders in het land van Cadzand.  Silve Nicolas (zie verder) is 
zijn “beau fils”. 

Henripont 17026, 169 1763 Minnaert Joseph, z.v. Clement, 29 jaar, ° te “Herrypont drie mijlen boven 
Halle” (is dit Henripont in Belgisch Henegouwen ?), zonder vaste 
verblijfplaats, wolspinner, ook te lande gaande om grove katoenen 
neteldoeken aan de man te brengen. 

Liège (Luik) 17024, 117 1752 Priez Mary Therese, de naam van haar vader niet kennend, ze meent 
ongeveer 30 jaar te zijn, ° te Luik (Liège), zonder vaste verblijfplaats, 
meestal werkend voor de kost 

Liège (Luik) 17009, 6 1724 Hermes Jaecques (misschien is Hermes geen familienaam, maar zijn 
tweede voornaam ?), z.v. Jaecques, 20 jaar, ° te Liège (Luik), bedelend, 
gehuwd met … Mary Elisabeth.  Hij was met zijn vrouw en met Bosman 
Fleurman op weg naar Cassel en Duinkerke, maar werd hier onderweg 
aangehouden …  Hij was hier al eerder gedetineerd.  Hermes Jaecques 
(f° 6), Janssen Mary Elisabeth (f° 6) en Bosman Fleurman (f° 6v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (d.i. 
vagebonden of zigeuners). 

Liège (Luik) 17013, 2 1728 Bucqué Pierre, z.v. Louis Francois, 31 jaar, ° te Liège, wonend te Wavre 
in Brabant, werkend aan het kanaal van Oostende 

Liège (Luik) 17020, 125 1740 Draeghe Jean Baptiste, z.v. Jean Baptiste, 24 jaar, ° te Luik (Liège), tot 
voor kort wonend te Liège, van daar vertrokken om te gaan werken in het 
land van Cadzand 

Liège (Luik) 17011, 122 1727 Jooris Jonas (is Jooris inderdaad zijn familienaam, of is het een tweede 
voornaam of een patroniem ?), z.v. Jooris, in de 40 jaar, ° te Luik, ’s 
zomers werkend in het land van Cadzand en ’s winters bedelend.  Deze 
winter (1726-27) verbleef hij met zijn vrouw … Livine en zijn 3 kinderen in 
de omgeving van Duinkerke, Sint-Winnoksbergen, Cassel, Belle, …  Op 
weg naar het land van Cadzand werd hij met enkele anderen 
aangehouden in de omgeving van Sint-Kruis “ten Boome” (d.i. Sint-Kruis 
bij Aardenburg).  Vier jaar geleden belandde hij in de cel en werd 
gebrandmerkt te Douai omdat hij zijn eerste vrouw verlaten had en met 
een andere samen was.  Hij trouwde te Bethune met zijn eerste vrouw, 
die … Anne Catherine heet, en die ergens in Frankrijk leeft.  Met zijn 
tweede vrouw huwde hij (illegaal) in Luik (bigamie). 

Liège (Luik) 17020, 126 1740 … Marie Marguerite Elisabeth (geen familienaam ?), haar vader niet 
gekend hebbend, huisvrouw van Draegh Jean Baptiste (zie verder), 22 
jaar, ° te Liège (Luik) onder de militairen (“natif de Liège parmy les 
militaires”), gewoond hebbend te Liège, recent uit Liège vertrokken om te 
gaan werken in het land van Cadzand 

Liège (Luik) 17027, 6v 1764 Dubois Elisabeth, d.v. Pierre, weduwe van Van Graeten Jean, 30 jaar, ° 
te Liège (Luik), zonder vaste verblijfplaats. 

Liège (Luik), 
omgeving 

17009, 101 1724 Janssen Elisabeth, d.v. Pieter, 42 jaar, ° in de omgeving van Luik, 
bedelend met haar zoon Pauwels Jan.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), 
Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 
100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette Anna (f° 101) en 
Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden van eenzelfde 



 

bende ‘Egyptenaeren’. 
Liège (Luik), 
omgeving 

17026, 62v 1759 Gilles Pierre, z.v. Henry, 37 jaar, ° te « Isont de Loup » in het land van 
Luik (« pays de Liège »), sedert zes jaar met zijn vrouw en drie kinderen 
te Beernem wonend, wagenmaker 

Mabopré 17009, 170 1725 Techy (ook Tessy) Jean Paul, z.v. Jean, 48 jaar, “natif de Maboupre pays 
de Luxemburgh” (Mabopré in de Waalse provincie Luxemburg), arbeider, 
hierheen gekomen om te helpen werken aan het graven van het kanaal 

Malmedy 17025, 138 1756 Dupont Anne Marie, d.v. Jerome, 33 jaar, ° te Malmedy, zonder vaste 
verblijfplaats, samen met haar vader bedelend 

Malmedy 17025, 136v 1756 Dupont Jerome, z.v. Gilles, 95 jaar, ° te Malmedy, zonder vaste 
verblijfplaats, samen met zijn dochter bedelend 

Mons (Bergen) 17015, 92 1731 … La Fleurdonde, z.v. Adriaen, 28 à 29 jaar, ° te Bergen (Mons) in 
Henegouwen, werkend in de “houllie mynen”.  Hij was met zijn vrouw … 
Marie Claire uit Duinkerke op weg om in het leger te gaan, maar 
onderweg werden ze te Kortemark aangehouden met nog een man en 
een vrouw.  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Enkele jaren 
geleden werd hij gebrandmerkt te ‘Dourslan’. 

Mons (Bergen) 17010, 163 1726 Jaecques Claeys (is Jaecques inderdaad zijn familienaam, of is het zijn 
tweede voornaam ?), z.v. Franchoys, 18 jaar, ° te Mons, afgelopen zomer 
(1725) werkte hij “in den Doel”, en daarna heeft hij gebedeld.  Hij was met 
zijn zus St. Anne Tryne en haar drie kinderen op weg naar het Doornikse.  
Hij was nog nooit gedetineerd.  Jaecques Claeys (f° 163) en St. Anne 
Tryne (f° 163) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Mons (Bergen) 17009, 172 1725 Lecocq Michel, z.v. Jacque, 48 jaar, ° te Mons, bakker 
Mons (Bergen), 
omgeving 

17010, 47 1725 … Tornisy, z.v. Tornisie, “sonder van anderen naem te weten” (geen 
familienaam), 26 jaar, ° in het leger in de omgeving van Bergen (Mons) in 
Henegouwen, boerenwerk doend of bij gebrek aan werk bedelend.  
Afgelopen winter verbleef hij in de omgeving van Atrecht.  Hij kwam nu via 
Duinkerke hierheen om werk te zoeken, maar werd aangehouden rond 
Diksmuide met enkele anderen, o.a. met zijn vrouw Bagagie Catharine.  
… Tornisy (f° 47), … Leutity (f° 47), Bagagie Catharine (f° 47v), … Nonnet 
(f° 47v) en … Mary Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Mouscron 
(Moeskroen) 

17027, 63v 1764 Clarisse Andries, z.v. Jacques, 60 jaar, ° te Moeskroen, sedert 7 jaar 
zonder vaste verblijfplaats, te lande werkend om de kost en nu het winter 
is bedelend 

Namur (Namen) 17024, 39v 1751 De Roode Joannes, z.v. Philippus, 60 jaar, ° te Namen, wonend te 
Brussel, ‘operateur’ (beoefende illegaal de geneeskunde) 

Namur (Namen) 17009, 22 1724 Van Dooren Anne Catharine, d.v. Pieter, ° te Namen, 38 jaar, bedelend 
met haar man … Joannes en hun kinderen.  Op Kerstdag 1723 zat ze hier 
ook al eens vast.  Zie f° 50.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine 
(f° 22), … Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje 
(f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Namur (Namen) 17009, 50 1724 Van Doorne Anne Catharine, d.v. Pieter, 38 jaar, ° te Namen, bedelend 
met haar man (Eversen Joannes z.v. Matthys) en hun kinderen.  Ze zat 
hier heel recent nog in de cel.  Zie f° 22.  Eversen Joannes (f° 50), Van 
Doorne Anne Catharine (f° 50), … Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh 
(f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), Ardennes Janneken (f° 51), … 
Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten (f° 51v) en De Saegere 
Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Namur (Namen) Aanwinsten 
635, 12 

1789 Brechet Joseph, z.v. Michel, 26 jaar, ° te Namur (Namen), als douanier 
werkend in Hare Majesteits bureau te Westkapelle waar hij nu ontslagen 
is 

Namur (Namen) 17022, 129v 1746 Bouquian (ook Bouqian) Louis, z.v. Jean, ° te Namur (Namen), wonend te 
Antwerpen, 70 jaar, “faiseur de claux” 

Namur (Namen) 17009, 170 1725 Colar Lambert, z.v. Martin, 40 jaar, ° te Namur, knecht, hierheen 
gekomen om te helpen graven aan het kanaal 

Namur (Namen) 17009, 72v 1724 Gennetin Anne Mary, de naam van haar ouders noch haar leeftijd 
kennend, ° in het leger in de omgeving van Namen, vrouw van Sas Jan.  
Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Dupuis Pieter Geleyn (f° 72), Vanden 
Berghe Anne Mary (f° 72), Sas Jan (f° 72) en Gennetin Anna Mary (f° 
72v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 



 

Namur (Namen) 17009, 72 1724 Sas Jan, z.v. Pieter, 36 jaar, ° te Namen, ’s winters dorsend en ’s zomers 
te lande bedelend.  Afgelopen winter werkte hij in het land van Aalst met 
zijn zwager Dupuis Geleyn.  Bij gebrek aan werk kwamen ze hierheen om 
te werken in de vaart van Oostende.  Hij was hier nog nooit gedetineerd.  
Dupuis Pieter Geleyn (f° 72), Vanden Berghe Anne Mary (f° 72), Sas Jan 
(f° 72) en Gennetin Anna Mary (f° 72v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Rochefort ? 17020, 120 1740 Vittel Marie, d.v. Michel, 35 jaar, ° te Rochefort (waarschijnlijk in Wallonië, 
maar mogelijks in Frankrijk), huisvrouw van Campus (ook De Cant) 
Joannes (zie verder).  Ze zegt dat ze met Campus samengewoond heeft 
in Amsterdam, en dat ze nu op weg waren naar Boulogne.  Naderhand 
stelt ze dat ze niet wist dat Campus reeds eerder gehuwd was met een 
andere vrouw die nog leeft. 

Tournai (Doornik) 17009, 169v 1725 Delaplace Mary Therese, d.v. Pierre, 30 jaar, ° te Tournai (Doornik), 
vrouw van Dubois Jan met wie ze een jaar geleden huwde te Lille 
(Rijssel). 

Tournai (Doornik) 17009, 72 1724 Dupuis Pieter Geleyn, z.v. Pieter, 40 jaar, ° nabij Doornik in het leger, 
dorsend en ander boerenwerk doend, elke winter werkend in het land van 
Waas.  Bij gebrek aan werk kwam hij hierheen aangezien hij opving dat 
men arbeiders zoekt om te werken in de vaart van Oostende.  Onderweg 
werd hij aangehouden met zijn vrouw Vanden Berghe Anne Marie, Sas 
Jan en Gennetin Anne Mary, met wie hij uit het Waasland was gekomen.  
Hij was nog nooit gedetineerd.  Dupuis Pieter Geleyn (f° 72), Vanden 
Berghe Anne Mary (f° 72), Sas Jan (f° 72) en Gennetin Anna Mary (f° 
72v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Tournai (Doornik) 17011, 131 1727 Frederyck Domincq Joseph, z.v. Jacque, 26 jaar, ° te Tournai (Doornik), 
kleermaker.  Hij kwam enkele maanden geleden hierheen om werk te 
zoeken, en verbleef o.a. in Oostende.  Hij werd bedelend aangehouden te 
Leffinge. 

Tournai (Doornik) 17011, 129 1727 Moeder Christine (eerst wordt haar naam vermeld als Memoeder, maar 
naderhand verklaart ze dat het Moeder is), haar vader niet kennend, ° te 
Doornik, bedelend.  Afgelopen zomer (1726) verbleef ze in de omgeving 
van Duinkerke, en deze winter (1726-27) in de polders (o.a. te Kaprijke en 
Lembeke).  Ze is alleenstaande met 2 kindjes.  Vijf jaar geleden was ze 
gedetineerd te ‘Ouvien’, en nadien nog eens op dezelfde plaats. 

Tournai (Doornik), 
omgeving 

17017, 19 1733 Quantiens Joanne, d.v. Arbanus Boeles (is Boeles een familienaam ?), 21 
jaar, ° te Saint Denis bij Doornik (Tournai), zonder vaste verblijfplaats, te 
lande bedelend, laatst uit Frankrijk hierheen gekomen om werk te zoeken 
in Sluis, maar onderweg samen met Roose Belle (zie verder) 
aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart dat ze twee jaar 
geleden in de gevangenis belandde  te ‘Calis’ (Calais, Franrkijk).   

Tournai (Doornik), 
omgeving 

17017, 30v 1733 Quantiens Joanne, d.v. Arbanus Boeles (is Boeles een familienaam ?), 21 
jaar, ° te Saint Denis bij Doornik (Tournai), zonder vaste verblijfplaats, te 
lande bedelend.  Ze kwam laatst van de kanten van Oudenaarde met nog 
een man en twee vrouwen, met het plan haar vader hier te zoeken.  Maar 
ze werd aangehouden te Eernegem.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze was 
hier nog maar kort geleden gevangen en verbannen (zie f° 19). 

Tournai (Doornik), 
omgeving 

17010, 116v 1726 Van Baecke Pieter, z.v. Jan, 28 jaar, ° in het leger in de omgeving van 
Doornik, boerenwerk doend, gehuwd met Reynart Mary.  Hij werkte laatst 
in de omgeving van respectievelijk Bourbourg en Sint-Winnoksbergen, en 
kwam daarna hierheen met zijn vrouw en 3 kinderen.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Van Baecke Pieter (f° 116v) en Heynaert Mary (f° 116v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Velaines 17016, 34v 1732 Petit Francois Robert, z.v. Michel, ruim 60 jaar, ° te « Vlain pays de 
Tournesis » (Velaines in Henegouwen), molenaar 
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‘s-Gravendeel 17017, 149 1734 … Affricaene, d.v. Versyn Cobus (is Versyn zijn familienaam of zijn 

tweede voornaam ?), haar leeftijd niet kennend, ° te “Schravendeel” (’s-
Gravendeel in Holland), huisvrouw van Vanden Berghe Thimoteus.  Ze 
woonde tot voor kort met haar man in Amsterdam, waar ze thee en koffie 



 

verkochten.  Maar ze moest uit Amsterdam vertrekken nadat aan het licht 
kwam dat zij in het verleden in Friesland veroordeeld en verbannen was 
omdat ze tijdens haar eerste huwelijk met een andere man weggelopen 
was.  Ze was nu op weg naar Frankrijk om haar zus te zoeken, maar werd 
onderweg rond Diksmuide aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren 
tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.   

‘s-Hertogenbosch 17010, 15 1725 Geerissen Rachel, d.v. Geerit, 20 jaar, ° te Den Bosch, bedelend en soms 
werkend.   Ze was op weg met haar zus Geerissen Theuneken en nog 
twee vrouwen die ze onderweg ontmoetten uit Bergen op Zoom naar “den 
Doel”, maar werden onderweg aangehouden.  ze was nog nooit 
gedetineerd.  Zie f° 43.  Geerissen Theunken (f° 15), Geerissen Rachel (f° 
15), Isacsen Achtje (f° 15v) en Waelraessen Ameraelken (f° 15v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

‘s-Hertogenbosch 17010, 43 1725 Geerissen Rachel, d.v. Vander Wal Gerit (haar familienaam is dus 
mogelijks Vander Wal, terwijl Geerissen waarschijnlijk haar patroniem is), 
20 jaar, ° te Den Bosch, ’s zomers werkend met haar man Herwil Segher 
(verderop vermeld als Harewyts Segher), ’s winters kruiden verkopend.  
Op weg naar Duinkerke werd ze aangehouden met haar man en met 
Jacobsen Cornelis.  Haar man en Jacobsen Cornelis wilden in Duinkerke 
in het leger gaan.  Ze zat hier recent ook als eens vast.  Zie f° 15.  
Haerewyts Segher (f° 43), Jacobsen Cornelis (f° 43) en Geerissen Rachel 
(f° 43) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

‘s-Hertogenbosch 17010, 15 1725 Geerissen Theunken, d.v. Geert, 30 jaar, ° te Den Bosch, bedelend en 
soms werkend.  Ze was met haar zus Geerissen Aghtje (eigenlijk 
Geerissen Rachel) en nog twee vrouwen van wie ze de naam niet kent op 
weg uit Bergen op Zoom naar “den Doel”, maar werd onderweg 
aangehouden te Maldegem.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Geerissen 
Theunken (f° 15), Geerissen Rachel (f° 15), Isacsen Achtje (f° 15v) en 
Waelraessen Ameraelken (f° 15v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

‘s-Hertogenbosch 17022, 36 1744 Bellegard Isabelle, ° “van den Bosch” (d.i. allicht ’s-Hertogenbosch), haar 
leeftijd niet kennend, wonend in Duitsland.  Janssens Pieter, Wannes 
Godelieve en Bellegard Isabelle worden ervan verdacht ‘Gyptenaren’ 
(zigeuners, vagebonden) te zijn, al ontkennen zij dat. 

‘s-Hertogenbosch 17022, 75v 1745 Cloppenburgh Joannes Franciscus, z.v. Pieter, ° te ‘s-Hertogenbosch, 
wonend te Brugge, 34 jaar, kleermaker 

‘s-Hertogenbosch 17010, 119 1726 Gerissen Rachel, d.v. Vander Wal Gerit, 20 jaar, ° te Den Bosch.  Sedert 
ze hier vrijgelaten werd verbleef ze in de omgeving van Gent, waar ze wat 
medicamenten verkocht om aan de kost te komen.  In de omgeving van 
Oost-Eeklo werd ze met verschillende anderen aangehouden.  Boyer 
Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 119v), 
Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) ontmoetten 
elkaar op een uitvaart te Lembeke waar eten aan de armen uitgedeeld 
werd (brood, bier en erwten).  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 
119), Kempaes Semel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en 
Kempaes Trinken (f° 119v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenenaeren’. 

‘s-Hertogenbosch 17013, 180 1730 Goorissen Pieter, z.v. Jan, 50 jaar, ° te ’s-Hertogenbosch, ’s zomers 
werkend bij de landslieden en ’s winters bij gebrek aan werk met zijn 
familie bedelend.  Hij was met zijn vrouw en 5 kinderen uit Bergen op 
Zoom onderweg naar Zeeland (via Sluis), maar onderweg werden ze 
aangehouden te Sint-Laureins.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

‘s-Hertogenbosch 17012, 146v 1728 Vanden Berghe Mary Magriete, d.v. Jan, ° te ’s-Hertogenbosch, meest 
van al gewoond hebbend te Amsterdam, naaister.  Recent woonde ze in 
Middelburg in Zeeland, en in Vlissingen. 

’s Hertogenbosch, 
omgeving 

17016, 45 1732 Gretje Van Willenborgh, d.v. Willem, haar leeftijd niet kennend, ° in de 
meierij van Den Bosch (omgeving van ’s Hertogenbosch).  Sedert enkele 
dagen geleden trok ze met nog twee andere vrouwen uit Rijssel naar het 
land van Cadzand, maar onderweg werd ze aangehouden te Torhout.  Ze 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze was eerder al gedetineerd in Frankrijk 
samen met haar kinderen, en bij haar vrijlating moesten haar kinderen 
daar blijven; een tijdje later keerde ze terug om haar kinderen op te halen 
en belandde zo opnieuw in die gevangenis … 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17010, 115v 1726 Arleseuse Nanne, d.v. Dragonder, haar leeftijd niet kennend, ° in de 
meierij van Den Bosch.  Na enkele jaren boerenwerk in haar land verricht 
te hebben is ze op haar eentje hierheen gekomen.  De mede-arrestanten 



 

ontmoette ze onderweg. Ze was nog nooit gedetineerd.  Staut Myten (f° 
115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 
115v) en Janssen Truy (f° 115v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17010, 125 1726 Christoffelsen Adriaenken, d.v. Christoffel, 30 jaar, ° in de meierij van Den 
Bosch, ’s zomers werkend en ‘s winters bedelend.  Ze zat hier recent al 
eens in de cel.  Kort na haar vrijlating is ze bevallen te Sint-Jans-in-Eremo 
waar ze haar kind liet dopen.  Ze werd aangehouden met verschillende 
anderen die ze onderweg ontmoette.  Zie f° 103 en 139.  Christoffelsens 
Adriaenken (f° 125), Verbeke Janneken (f° 125), Janssen Adrianeken (f° 
125v) en Lodewycksen Eva (f° 125v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17010, 139 1726 Christoffelsen Adrianeken, d.v. Christoffel, 30 jaar, ° in de meierij van Den 
Bosch.  Sedert ze hier recent vrijgelaten werd trok ze naar Duinkerke …  
Zie f° 103 en 125.  Christoffelsen Adrianeken (f° 139), Lodewycksen Eva 
(f° 139) en Verbeke Janneken (f° 139v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17010, 103 1725 Christoffelsen Ariaentje, d.v. Christoffel, 30 jaar, ° in de meierij van Den 
Bosch, bedelend.  Ze kwam hierheen langs Bergen op Zoom en 
Antwerpen.  Ze trok rond met twee vrouwen die ook gearresteerd werden.  
Zie f° 125 en 139.  Christoffelsen Adriaenken (f° 103), Staut Myten (f° 
103) en Verbeke Janneken (f° 103v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17012, 115v 1728 De Seuse Anna, d.v. Willem Janssens, haar leeftijd niet kennend, ° in de 
meierij van Den Bosch, bedelend bij gebrek aan werk.  Ze was op weg uit 
Nieuwpoort naar Den Bosch maar werd onderweg aangehouden met nog 
enkele anderen.  Haar man overleed 4 jaar geleden. 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17009, 109 1724 Janssen Elisabeth, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° 
in de meierij van Den Bosch, vrouw van … Everardus (die in de polders 
bij Antwerpen werkt), bedelend.  Cornelis Ciboria (f° 109), … Anne 
Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth (f° 109), Delmon Mary 
Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en … Mary Therese (f° 109) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17011, 122v 1727 Bourg Pieter Sas, z.v. Bergher Rooden (het lijkt alsof Bourg en Bergher 
dezelfde naam zijn), zijn leeftijd niet kennend, ° in de meierij van Den 
Bosch, ’s zomers werkend in de polders en ’s winters bedelend met zijn 
vrouw … Mellesyne.  Afgelopen winter vertoefde hij in de omgeving van 
o.a. Cassel.  Op weg naar het land van Cadzand werd hij aangehouden 
met nog enkele anderen.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

’s-Hertogenbosch, 
omgeving 

17010, 13 1725 Jacobssen Maeyken, d.v. Jacobus, 25 jaar, ° in de meierij van Den 
Bosch, vrouw van Vande Velde Joannes (soldaat) die te Menen gelegerd 
is.  Ze verkoopt oud goed (oude kleren).  Ze was ondeweg met haar 
schoonzus Worms Truycken.  Ze werden met nog een aantal anderen 
aangehouden te Sint-Margriete.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem 
(f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo 
Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen 
Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) 
en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Aardenburg, 
omgeving ? 

17026, 174 1763 Vande Kerckhove Pieter, 17 jaar, zonder vaste verblijplaats, bedelend en 
soms werkend bij de boeren.  Hij kent de naam van zijn vader niet, noch 
zijn geboorteplaats, aangezien hij als baby te vondeling gelegd werd 
ergens tussen Aardenburg en Sint-Kruis (bij Aardenburg). 

Amsterdam 17030, 26v 1773 Cuypers Hendrik, z.v. hendrik, 60 jaar, geboren te Amsterdam, sedert 
ongeveer 19 jaar zonder vaste woonplaats, nochtans geruime tijd 
gewoond hebbend in Friesland en Duitsland, kwakzalver en koopman in 
thee, koffie en chocolade. 

Amsterdam 17034, 91v 1783 Willems Cornelia, d.v. Wylant, 56 jaar, geboren en wonend te Amsterdam, 
weduwe van Jan Janssens. 

Amsterdam 17010, 93v 1725 Aenesen Christine, d.v. Pieter Willemsen (Willemsen is waarschijnlijk zijn 
patroniem), haar leeftijd niet kennend, ° te Amsterdam, bedelend.  Ze 
kwam met haar moeder en twee nichten uit Noord-Holland hierheen.  Ze 
was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 101.  Aenesen Christine (f° 93v), 
Isebransen Anne (f° 93v) en Engelsen Mary (f° 94) werden beschouwd 
als leden van enzelfde bense “Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17010, 101 1725 Aenesen Christine, d.v. Willemsen, 20 jaar, ° te Amsterdam, bedelend.  



 

Ze zat hier onlangs al eens in de cel met haar moeder Isebrantsen Anne.  
Sedertdien verbleef ze in de omgeving van Lapscheure, met haar moeder 
die “eene quaede voet” had.  Zie f° 93v.  Isenbransen Anne (f° 101), 
Aenesen Christine (f° 101) en Engelsen Mary (f° 101v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17010, 82v 1725 Baudewyns Mary, d.v. Engelsen Baudewyn (is Engelsen eigenlijk de 
familienaam, of is dit een tweede voornaam of een bijnaam van de vader 
?), 30 jaar, ° te Amsterdam, vrouw van Lafonteyne Dolphinus.  Haar man 
verdient de kost als ‘operateur’ (chirurg).  Ze was met haar man op weg 
uit Ieper naar Holland, maar onderweg werden ze met verschillende 
anderen aangehouden aan de ‘Rattevalle’ in de omgeving van 
Nieuwpoort.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), 
Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth 
(f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), 
Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 
83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17021, 142 1743 Beertens Joannes, z.v. Arnout, ° te Amsterdam, schoenmaker, wonend te 
Nieuwmunster, 22 jaar 

Amsterdam 17022, 117 1746 Bertholf Joannes, z.v. Arnoldus, 24 jaar, ° te Amsterdam, schoenmaker te 
Nieuwmunster 

Amsterdam 17009, 133 1724 Cornelissen Caitie, d.v. Cornelis, 26 jaar, ° te Amsterdam, appels 
verkopend, vrouw van Vanden Berghe Lodewyck.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Hendryck Francois (f° 133), Cornelissen Caitie (f° 133) en 
Janssen Brigitta (f° 133) werden behandeld als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17022, 113 1746 Jacobsen Marie, d.v. Jacob, 55 jaar, ° te Amsterdam, wonend te 
Amsterdam, huisvrouw van Schreyers Conbardes 

Amsterdam 17009, 87 1724 Janssen Enghel Daniel, z.v. Barthelsen Jacobus, 28 jaar, ° te Amsterdam.  
Hij voer op zee en drie weken geleden is hij in Antwerpen aangekomen.  
Hij kwam hierheen om aan de vaart te werken, samen met zijn vrouw 
Pieterssen Melisse en Hendricx Janneken.  Onderweg ontmoetten ze te 
Sas van Gent Valentyn Oseas en diens vrouw Hendricx …  Janssen 
Enghel Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), 
Hendricxen Joanne (f° 88) en Janssen Gallate (f° 88v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17009, 88v 1724 Janssen Gallate, d.v. Diricxen Jan, 34 jaar, weduwe van … Dierick, ° te 
Amsterdam, uit armoede ging ze met haar kindjes ‘dwalen’ naar 
Antwerpen enz.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Janssen Enghel Daniel 
(f° 87), Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen 
Joanne (f° 88) en Janssen Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17010, 132 1726 Janssen Joanne, d.v. Jan, 20 jaar, ° te Amsterdam, vrouw van Van 
Overberghe Pieter, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Vorig jaar 
zakte ze af uit Amsterdam om afgelopen zomer (1725) te werken in het 
land van Cadzand.  Omwille van de winter kwam ze nu hierheen om te 
bedelen.  Van Overberghe Pieter (f° 132), Janssen Joanne (f° 132), 
Hagemans Lieven (f° 132v) en Urbanessen Vyfverken (f° 132v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17009, 58 1724 Janssens Christoffel (waarschijnlijk is Janssens zijn patroniem, en is 
Wollaert zijn familienaam …), z.v. Wollaert Joannes, zijn leeftijd niet 
kennend, ° te Amsterdam, bedelend met zijn vader.  Zie f° 96.  Wollaert 
Jan (f° 58), Janssens Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx 
Janneken (f° 58v), … Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne 
Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17009, 96 1724 Janssens Christoffel, z.v. Wollaert Joannes, zijn leeftijd niet kennend, ° in 
Amsterdam, bedelend.  Hij zat hier recent al eens in de cel.  Zie f° 58.  
Vander Linde Anne Mary (f° 96), Janssen Christoffel (f° 96) en … Philippe 
Baptiste (f° 96) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17022, 112v 1746 Josephs Joanna, d.v. Adriaen, ° te Amsterdam, 15 jaar, “doende 
coopmanschap” 

Amsterdam 17010, 82v 1725 Lahaisse Jacoba, d.v. Renaert Baudewyn, 16 jaar, ° te Amsterdam.  Ze 
vergezelt Baudewyns Mary om voor haar kinderen te helpen zorgen.  Zes 
maand geleden zat ze hier ook als eens vast.  Zie f° 13v.  Wauters 
Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), 



 

Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne 
Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en 
Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17010, 115v 1726 Pieterssen Severine, de naam van haar ouders noch haar leeftijd 
kennend, ° in Amsterdam, ’s zomers werkend in haar land en ’s winters 
bedelend.  Ze kwam met een schip uit haar land hierheen met haar zus 
en nog twee vrouwen die ze in de polders ontmoette.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Staut Myten (f° 115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen 
Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 115v) en Janssen Truy (f° 115v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17015, 96 1731 Pitmansens Antonette (Pitmansens is mogelijks geen familienaam maar 
haar patroniem ?!), d.v. Pitman, 18 jaar, ° te Amsterdam, in de zomer 
arbeidster en in de winter spinster.  Uit het land van ter Goes trok ze te 
water naar het Sas van Gent, en dan daar zette ze haar tocht te voet 
verder naar Duinkerke waar haar broer woont.  Onderweg kwam ze te 
Heist haar tante Regina en diens dochter Adrianeken tegen, met nog een 
vrouw bij hen (Pierynne).  Ze werden samen opgepakt te Heist.  Ze wordt 
ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een 
gevangenis. 

Amsterdam 17009, 126v 1724 Seys Mary, de naam van haar vader niet kennend, 24 jaar, ° te 
Amsterdam, spinnend en bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze met 
haar man Claes Jan in de omgeving van Bergen (Mons) in Henegouwen.  
Ze was nog nooit gedetineerd.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary 
Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 126v), 
Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) 
en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17017, 34v 1733 Tack Abraham, de naam van zijn vader niet kennend, 13 jaar, ° te 
Amsterdam, zonder vaste verblijfplaats, werkend bij de landslieden.  Hij 
kwam laatst hierheen van de kanten van Oudenaarde, op weg zijnde naar 
het land van Cadzand, maar werd samen met zijn broer aangehouden.  
Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt dat hij nog nooit in de gevangenis 
zat.  Zijn broer heet waarschijnlijk Exodios Joannes. 

Amsterdam 17009, 87v 1724 Valentyn Oseas (of misschien is Valentyn geen familienaam maar zijn 
tweede voornaam ?), z.v. Oseas, 18 jaar, ° te Amsterdam, bedelend.  Hij 
zat hier recent nog in de cel.  Zie f° 58.  Janssen Enghel Daniel (f° 87), 
Pieterssen Melisse (f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen Joanne 
(f° 88) en Janssen Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17009, 62 1724 … Anne Mary, “sonder ander naem te weten”, haar leeftijd niet kennend, ° 
te Amsterdam, vrouw van Everssen Matthys, ’s zomers werkend.  Ze 
volgde haar man die in het leger wou gaan te Doornik.  Ze was hier nog 
nooit gedetineerd.  Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), 
Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 62v), Geertruys Fenne (f° 
62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17009, 109 1724 … Bergelintje, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° in 
Amsterdam, soms werkend en soms schooiend.  Cornelis Ciboria (f° 
109), … Anne Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth (f° 109), Delmon 
Mary Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en … Mary Therese (f° 
109) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17010, 115 1726 … Mellesine, de naam van haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° te 
Amsterdam, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer 
verbleef ze in de omgeving van Amsterdam en Rotterdam.  Ze werd 
aangehouden met haar zus Pieterssen Severine en twee anderen die ze 
onderweg ontmoetten.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Staut Myten (f° 
115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 
115v) en Janssen Truy (f° 115v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam 17019, 182 1738 … Therese Florisse (geen familienaam ?), de naam van haar vader noch 
haar leeftijd kennend, huisvrouw van Travers Nicolas, ° te Amsterdam, 
zonder vaste verblijfplaats, spinster en ’s zomers werkend bij de boeren in 
de polders.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat. 



 

Amsterdam 17009, 58 1724 Valentyn Oseas (misschien is Valentyn geen familienaam, maar een 
tweede voornaam ?), z.v. Oseas, 18 jaar, ° te Amsterdam.  Gearresteerd 
met zijn vrouw Hendricx Janneken en enkele anderen die hij niet kent.  Hij 
was nog niet gedetineerd.  Zie f° 87v.  Wollaert Jan (f° 58), Janssens 
Christoffel (f° 58), Valentyn Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … 
Philippe Baptiste (f° 58v) en Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam, 
omgeving 

17009, 58v 1724 Hendricx Janneken (Hendricx is waarschijnlijk een patroniem), d.v. 
Willemsen Hendrick, 23 jaar, vrouw van Oseas Valentyn (of Valentyn 
Oseas), ° in de omgeving van Amsterdam, “seght dat sy met cleene 
goederen in de stadt te vercoopen gegaen heeft, ende alsnu met cruyden 
meynende weder te keeren naer Hollant”.  Ze was nog niet gedetineerd.  
Zie f° 88.  Wollaert Jan (f° 58), Janssens Christoffel (f° 58), Valentyn 
Oseas (f° 58), Hendricx Janneken (f° 58v), … Philippe Baptiste (f° 58v) en 
Vander Linde Anne Mary (f° 58v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amsterdam, 
omgeving 

17009, 62v 1724 Janssens Mayken, d.v. Jan, 27 jaar, ° in de omgeving van Amsterdam, 
vrouw van Worms Lenaert, werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze 
was op weg van Bergen op Zoom naar Rijssel waar haar man in het leger 
wou stappen.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Everssen Matthys (f° 
62), … Anne Mary (f° 62), Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 
62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Bergen op Zoom 17013, 48 1729 … Janna Acharaca Ransen (is Ransen misschien haar familienaam ?), 
d.v. Acharades, 18 jaar, ° te Bergen op Zoom, in de zomer arbeidster en 
in de winter bedelend bij gebrek aan werk.  Ze kwam met haar bende 
hierheen uit het land van Cadzand in de hoop hier beter te kunnen 
bedelen.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Bergen op Zoom 17013, 180v 1730 Beernaerts Mayken, d.v. Clays, 42 jaar, ° te Bergen op Zoom, huisvrouw 
van Goorissen Pieter, bedelend.  Ze was met zijn man en kinderen uit 
Bergen op Zoom onderweg naar Zeeland (via Sluis), maar onderweg 
werden ze aangehouden te Sint-Laureins.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Bergen op Zoom 17010, 11v 1725 Bolonoo Therese, d.v. Michiel, ° te Bergen op Zoom, 20 jaar, vrouw van 
Wauters Bastiaen (koorddanser op de kermissen).  Ze verkoopt 
“ryckorden … ende bollen om plecken uyt de cleederen te doen” 
[schoenveters … en bollen om vlekken uit kleren te verwijderen].  Ze was 
op weg naar de kermissen te Middelburg en Veere, maar werd onderweg 
aangehouden te Sint-Margriete.  Enkele mede-arrestanten ontmoette ze 
bij de ‘bargie’ te Gent.  Zie f° 81.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem 
(f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo 
Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen 
Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) 
en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Bergen op Zoom 17010, 81 1725 Bolonoo Therese, d.v. Michiel, 21 jaar, ° te Bergen op Zoom.  Ze was met 
haar man Wauters Sebastiaen uit Zeeland op weg naar Sint-Omaars, 
maar onderweg werden ze aangehouden.  Haar man was in Zeeland “met 
de coordedanssers”, terwijl zij “ballen … om de plecken uyt de cleederen 
te doen” verkocht.  Ze zat hier deze zomer ook al eens in de cel.  Zie f° 
11v.  Wauters Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph 
Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), 
Lafonteyne Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba 
(f° 82v) en Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Bergen op Zoom 17016, 139 1733 Cortens Hannovera, d.v. Jan, 20 jaar, ° te Bergen op Zoom, huisvrouw 
van Van Herpe Pieter, werkend bij de landslieden in het land van 
Cadzand.  Ze was op weg uit het land van Cadzand naar Doornik, met 
haar man en nog twee andere personen en vier kinderen, maar ze 
werden aangehouden in de omgeving van Diksmuide.  Ze wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

Bergen op Zoom 17009, 64v 1724 Ferlin Pieter, z.v. Franchoys, 24 jaar, ° te Bergen op Zoom (waar zijn 
vader in het garnizoen lag), werkend bij de boeren.  Zijn vrouw doet 
‘spellewerck’ (kantklossen).  Afgelopen winter (1723-24) verbleef hij in de 
omgeving van Henegouwen.  Op weg naar de polders bij Sluis werd hij 
hier aangehouden, samen met zijn vrouw … Mary Josyne, en Delman 
Mary Franchoyse (die geen ouders heeft).  Er waren ook enkele mede-



 

arrestanten die ze onderweg ontmoetten.  Hij was nog nooit gedetineerd.  
Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 
64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary 
Franchoyse (f° 64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Bergen op Zoom 17009, 100 1724 Kempaers Tryncken, d.v. Kempaers Joannes, 40 jaar, ° te Bergen op 
Zoom.  Ze kwam uit Bergen op Zoom (waar ze gebedeld had) naar het 
land van Cadzand, en was nu verder op weg naar Ieper.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen 
Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 
100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette 
Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Born 17028, 104v 1769 Pieters Joanne Marie, d.v. wijlen Joannes, 20 jaar, ° in het dorp ‘Flocque’ 
in Zeeland, wonend bij haar stiefvader Pieters Joannes (schoolmeester in 
het dorp Zomerdijk), dienstmeid.  Naderhand blijken bovenstaande 
gegevens vals te zijn.  Ze zou geboren zijn in het dorp Born in het land 
van Gulik (d.i. waarschijnlijk het dorp Born in Nederlands Limburg). 

Breda 17019, 180 1738 Baltens Sara, d.v. Baltens, huisvrouw van Philipssens Beghemin, 21 jaar, 
° te Breda (ook geschreven als ‘Bredael’), zonder vaste verblijfplaats.  Ze 
is laatst met drie andere vrouwen afgekomen vanuit Mesen om werk te 
gaan zoeken in het land van Cadzand.  Ze heeft in Frankrijk verbleven.  
Ze geeft toe dat ze hier eerder in de gevangenis zat, en zich toen uitgaf 
voor Janssens Anthonette [zie f° 158v: In 1737 was ze ook al eens 
opgepakt, en gaf zich toen uit voor Janssens Anthonette, ° te Douai, 
enz.].  Ze werd nu opgepakt met Machielsens Anne Catharine, … 
Constantia en … Marie Anne, en alle vier worden ze ervan verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkennen ze dit … 

Breda 17010, 93 1725 Bastiaen Waldriaenken, d.v. Bastiaen, 23 jaar, weduwe van … Pieter 
Jacob (of is Jacob zijn familienaam ?), ° te Breda.  Ze heeft recent 
gebedeld.  Ze was op weg van Sluis naar Nieuwpoort om werk te zoeken, 
maar werd onderweg aangehouden te Aartrijke.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Zie f° 102.  Ze werd beschouwd als een ‘Egyptenaeresse’ 
(vagebond of zigeunerin). 

Breda 17010, 102 1725 Bastiaens Waldriaene, d.v. Bastiaen, 23 jaar, weduwe van … Pieter 
Jacob, ° te Breda, sedert haar recente vrijlating trok ze op met Janssen 
Bello en Janssen Maertine.  Zie f° 93.  Ze werd beschouwd als een 
‘Egyptenaresse’ (zigeunerin, vagebond). 

Breda 17009, 109 1724 Cornelis Ciboria, d.v. Cornelissen, 20 jaar, vrouw van … Arnoldus, 
werkend in de polders rond Antwerpen, ° te Breda.  Als ze geen werk 
hebben bedelen ze, of trekt haar man rond met kruiden.  Cornelis Ciboria 
(f° 109), … Anne Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth (f° 109), Delmon 
Mary Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en … Mary Therese (f° 
109) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Breda 17017, 59v 1733 Jacobs Jan, z.v. Thomas, 25 jaar, ° te Breda, wonend op De Klinge, 
koopman in allerhande spullen (garen, linten, spelden, naalden en 
katoen), te Middelburg gehuwd met Last Hendryne 

Coevorden 17024, 42 1751 Weytenaers Dyrick, z.v. Albert, 30 jaar, ° te ‘Coevoorde’ in Holland 
(waarschijnlijk Coevorden in Drenthe), wonend te Brussel, metselaar 

Colijnsplaat 17016, 19 1732 Keuninck Janetjen, d.v. Jan, 22 jaar, ° te “Coeltjens Plaet in Zeelant” (d.i. 
Colijnsplaat), weduwe van Vermeerens Guilliame.  Vanuit haar 
geboorteplaats was ze op weg via het land van Cadzand naar het Sas 
van Gent, om er steun te zoeken bij familie van haar overleden man.  Ze 
had 3 kinderen bij zich.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van 
de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.   Ze zat nog 
niet eerder in de gevangenis. 

De Rijp 17009, 88 1724 Hendricxen Joanne, d.v. Janssens Willem, ° in het dorp ‘Reyp’ (De Rijp) 
in Noord-Holland, vrouw van Valentyn Oseas.  Ze zat hier recent al eens 
in de cel.  Zie f° 58v.  Janssen Enghel Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse 
(f° 87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen Joanne (f° 88) en Janssen 
Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Delft 17009, 62v 1724 Beerensen Joanne, d.v. Beeren, 25 jaar, ° te Delft, bedelend met haar 
kinderen, deze zomer (1724) ook wat gewerkt hebbend in de polders.  Ze 
was op weg van Bergen op Zoom naar Rijssel met verschillende mede-
arrestanten.  Ze was hier nog nooit gedetineerd.  Zie f° 101.  Everssen 



 

Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), Worms Lenaert (f° 62), Janssen 
Mayken (f° 62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Delft 17009, 101 1724 Beerensen Joanne, d.v. Beeren, 25 jaar, ° te Delft, bedelend.  Ze zat hier 
recent al eens in de cel.  Zie f° 62v.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), 
Lodewycksen Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), 
Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 
101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Den Gelder 17015, 173 1731 Janssens Phelipe, z.v. Phelipe Scaeren (is de familienaam ‘Janssens’, of 
’Scaeren’, of nog iets anders ?), in de 40 jaar, ° “van Ghelder”, soms 
werkend en vaak tabak in Frankrijk smokkelend.  In juni 1731 werd hij hier 
al eens verbannen …  Zie f° 120v. 

Den Gelder 17015, 120v 1731 … Phelipe Janssens (geen familienaam ?), z.v. Phlip Scaeren (is Scaeren 
zijn familienaam ?), in de 50 jaar, ° te ‘Ghelder’ (wellicht Den Gelder), zich 
steeds bezig gehouden hebbend met het binnenbrengen (smokkelen) van 
tabak in Frankrijk.  Hij trok met zijn vrouw Heindryckx Aldegonde Barbel 
uit Duinkerke naar Cadzand om er te snijden (als oogstarbeiders), maar 
langs het strand gaand werden ze te Oostende aangehouden.  Negen 
jaar geleden werd hij in Frankrijk opgesloten en gebrandmerkt voor 
smokkelen. 

Den Haag 17010, 43 1725 Harewyts Segher, z.v. Joos, 22 jaar, ° te Den Haag, boerenwerk doend, 
gehuwd met Geerissen Rachel.  Hij werkte deze zomer (1725) in het land 
van Cadzand, en wou nu terugkeren met Jacobs Cornelis (met wie hij 
daar een tijdje samenwerkte) naar Duinkerke, maar onderweg werden ze 
aangehouden.  Verderop wordt hij ook vermeld als “Terwil Segher” en 
“Herwil Segher”.  Haerewyts Segher (f° 43), Jacobsen Cornelis (f° 43) en 
Geerissen Rachel (f° 43) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Den Haag 17016, 19v 1732 Tackx Pieter, z.v. Abraham, 40 jaar ° “van der Haeghe” (Den Haag), ’s 
zomers werkend in het land van Cadzand en ter Goes en ’s winters 
dorsend.  Laatst keerde hij uit Duinkerke terug naar het land van 
Cadzand, maar onderweg werd hij in de omgeving van Damme 
aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij zat hier 
afgelopen winter al eens een nacht in de gevangenis, en werd toen het 
land uitgezet. 

Den Haag 17015, 175 1731 Tacx Pieter, z.v. Abraham, 40 jaar, ° “van der Haegh” (Den Haag), steeds 
werkend.  Hij was uit Duinkerke op weg naar Holland, maar werd 
onderweg te Blankenberge aangehouden met twee anderen die hij niet 
kent.  In juni 1731 zat hij hier ook al eens vast …  Zie f° 120. 

Den Haag 17015, 120 1731 Tax Pier, z.v. Abraam, 40 jaar, ° “vander Haegh” (Den Haag), steeds 
werkend bij de boeren.  Hij trok recent van Sas van Gent via Sluis naar 
Holland, maar werd onderweg aangehouden te Sint-Laureins.  Hij wordt 
ervan verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Hij zat nog niet in een 
gevangenis. 

Den Haag 17010, 103v 1725 Verbeecke Joanneken, d.v. Laureyns, haar leeftijd niet kennend, ° te Den 
Haag, bedelend bij gebrek aan werk.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie 
f° 125 en 139v.  Christoffelsen Adriaenken (f° 103), Staut Myten (f° 103) 
en Verbeke Janneken (f° 103v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Den Haag 17010, 125 1726 Verbeke Janneken, d.v. Laureyns, haar leeftijd niet kennend, ° te Den 
Haag, soms werkend en soms bedelend.  Nadat ze hier recent vrijgelaten 
werd bleef ze bij Christoffelsen Adriaenken die bevallen is.  Ze werd 
aangehouden met nog enkele vrouwen die ze onderweg ontmoetten.  Zie 
f° 103v en 139v.  Christoffelsens Adriaenken (f° 125), Verbeke Janneken 
(f° 125), Janssen Adrianeken (f° 125v) en Lodewycksen Eva (f° 125v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Den Haag 17010, 139v 1726 Verbeke Janneken, d.v. Laureyns, haar leeftijd niet kennend, ° te Den 
Haag.  Sedert haar vrijlating hier trok ze met enkele vrouwen die nu ook 
aangehouden werden naar Duinkerke om te bedelen …  Zie f° 103v en 
125.  Christoffelsen Adrianeken (f° 139), Lodewycksen Eva (f° 139) en 
Verbeke Janneken (f° 139v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Den Hoorn 17015, 95 1731 … Regina Josephsen (geen familienaam ?), d.v. Joseph, haar leeftijd niet 
kennend, weduwe van … Jonas, ° te ‘Hoorne’ of ‘Hoornen’ (wellicht Den 



 

Hoorn), ’s zomers arbeidster bij de landslieden en ’s winters medicijnen 
verkopend.  Ze was uit Sluis onderweg naar Duinkerke met een andere 
vrouw (Pierynneken).  Onderweg kwamen ze te Heist nog een vrouw 
tegen (Antonette).  Er was ook Adrianeken bij die de dochter is van een 
van deze vrouwen.  Ze werden aangehouden te Heist.  Ze wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(vagebonden), maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

Deventer 17010, 125v 1726 Janssen Adriaeneken, d.v. Jan, 40 jaar, ° te Deventer, bedelend en zalf 
en olie verkopend voor de kost.  Ze was op tocht met Lodewycksen Eva 
en nog twee andere vrouwen die ze onderweg ontmoette.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Christoffelsens Adriaenken (f° 125), Verbeke 
Janneken (f° 125), Janssen Adrianeken (f° 125v) en Lodewycksen Eva (f° 
125v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Deventer 17010, 129 1726 Janssen Martynken, d.v. Pieter, 20 jaar, ° te Deventer in Gelderland.  
Nadat ze hier vrijgelaten werd trok ze naar de omgeving van Duinkerke …  
Zie f° 75 en 90.  Smeyer Maryn (f° 128v), Janssen Hope (f° 128v) en 
Janssen Martynken (f° 129) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Dordrecht 17027, 122 1765 Fleury Amelie, d.v. Anthoine, 12 jaar, ° in de stad Dort (Dordrecht) in 
Holland, wonend te Cambrai (Kamerijk) bij haar moeder.  Haar 
schoonbroer is Derameaux Jean. 

Dort 17010, 78 1725 Josephsen Africana (Josephsen is waarschijnlijk geen familienaam maar 
een patroniem !), d.v. Willemsen Joseph, 40 jaar, ° te Dort.  Afgelopen 
zomer (1725) werkte ze met haar man Willemsen Maranders.  Haar man 
trok intussen naar Sint-Omaars (Saint Omer) om er in het leger te gaan.  
Ze was nog nooit gedetineerd.  Waelraessen Amoraelken (f° 78), 
Josephsen Africana (f° 78), Josephsen Brigitte (f° 78v) en Cornelissen 
Bello (f° 78v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Eede (bij Sluis) 17039, 37 1792 Van Houtte Joannes, z.v. Joannes, 26j, ° Heede (Staten Bodem), 
jongman, wonend te Moerkerke, schoenmaker (Heede: vermoedelijk 
Eede bij Aardenburg) 

Eindhoven 17020, 120 1740 Campus (ook De Cant) Jan, z.v. Leonardus, 60 jaar, ° te ‘Heynthove’ 
(wellicht Eindhoven), wonend te Amsterdam, kleermaker en koopman (in 
thee, neteldoeken, e.d.).  Hij zegt dat hij onderweg was naar Boulogne 
toen hij aangehouden werd.  Hij is vergezeld van zijn vrouw Vittel Marie 
(zie verder), maar hij moet bekennen dat hij voordien al getrouwd was 
met een andere vrouw die nu in Antwerpen woont. 

Eindhoven 17016, 14 1732 De Witte Anneken, d.v. Piet, 23 jaar, ° te Eindhoven, werkend in het land 
van Cadzand.  Ze kwam laatst met haar man uit de omgeving van 
Antwerpen omdat haar man dienst wou nemen (in het leger) in Vlissingen, 
maar onderweg werd ze aangehouden met nog enkele andere personen.  
Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  Vier jaar geleden zat ze al 
eens in de gevangenis te Amiens (Frankrijk). 

Emmen 17009, 50 1724 Eversen Joannes, z.v. Matthys, 40 jaar ° te “Hemden in Overyssel” 
(waarschijnlijk Emmen), bedelend.  Hij zat hier heel recent nog in de cel.  
Zie f° 22.  Eversen Joannes (f° 50), Van Doorne Anne Catharine (f° 50), 
… Joannes Baptiste (f° 50), … Edewygh (f° 50v), … Dingenaertje (f° 50v), 
Ardennes Janneken (f° 51), … Pieternelle (f° 51), Van Dommele Maerten 
(f° 51v) en De Saegere Judocus (f° 51v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Emmen 17010, 112v 1725 Eversen Myken, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te 
“Hummen in Noort Vrieslandt” (waarschijnlijk Emmen), ’s zomers wiedend 
en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer (1725) verbleef ze in het land 
van Brabant met verschillende mede-arrestanten, o.a. haar moeder, haar 
twee zussen, en … Mary Elisabeth die geen familielid is.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Andernack Mary (f° 112), … Ergelintje (f° 112), … 
Mary Elisabeth (f° 112), Eversen Myten (f° 112v) en Eversen Filite (f° 
112v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Emmen 17009, 22 1724 Everssen Joannes (misschien is Everssen geen familienaam maar het 
patroniem van zijn vader), z.v. Matthys, in de 40 jaar, ° te “Hemden in 
Overyssel” (waarschijnlijk Emmen), bedelend, gehuwd met … Anne 
Catharine.  Hij was op weg met enkele anderen uit Veurne-ambacht naar 
Sluis, maar werd onderweg aangehouden.  Op Kerstdag 1723 zat hij hier 
ook al eens vast.  Zie f° 50.  Everssen Joannes (f° 22), … Anne Catharine 
(f° 22), … Joannes Baptiste (f° 22v), … Edewigh (f° 22v), … Dingenaertje 



 

(f° 22v) en … Pieternelle (f° 23) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Emmen, 
omgeving 

17009, 62 1724 Everssen Matthys, z.v. Jacob, in de 60 jaar, “gheboren van ter Borgh 
ontrent Hemden in Oost Vriestlandt” (met ‘Hemden’ wordt waarschijnlijk 
Emmen bedoeld).  Hij was uit Bergen op Zoom op weg naar Rijssel omdat 
hij opgevangen had dat men daar soldaten aannam, maar werd hier 
onderweg aangehouden met zijn vrouw … Anne Mary, Worms Lenaert, 
diens vrouw … Mayken, … Fenne en nog een vrouw.  Hij was hier nog 
nooit gedetineerd.  Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), 
Worms Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 62v), Geertruys Fenne (f° 
62v) en Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Enkhuizen 17010, 90 1725 Janssen Bello, d.v. Pieter, 22 jaar, ° te Enkhuizen, spinnend en vlas 
trekkend, of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze werd gearresteerd met 
haar zus Janssen Martyne.  Ze zat hier nog niet lang geleden ook al in de 
cel.  Zie f° 74v.  Janssen Bello (f° 90) en Janssen Martyne (f° 90) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Enkhuizen 17010, 74v 1725 Janssen Bello, d.v. Pieter, 22 jaar, ° te Enkhuizen, vrouw van Casteele 
Pieter.  Ze heeft met haar man in de omgeving van Goes gewerkt, en ze 
was nu met haar man en zus (Janssen Martynken) van daar op weg naar 
Gent, maar onderweg weden ze aangehouden met nog een man en een 
vrouw die ze niet kennen.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 90.  De 
Bock Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), 
Janssen Bello (f° 74v) en Janssen Martine (f° 75) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Friesland … 17009, 62 1724 Worms Lenaert, z.v. Hermanus, 28 jaar, ° te ‘Stavele’ in Friesland 
(waarschijnlijk Stavoren), ’s zomers werkend en ’s winters medicijnen 
verkopend.  Hij was op weg naar Rijssel om er in het leger te stappen, 
maar werd onderweg aangehouden.  Hij was hier nog nooit gedetineerd.  
Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), Worms Lenaert (f° 62), 
Janssen Mayken (f° 62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en Beerensen Joanne 
(f° 62v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Friesland … 17010, 125v 1726 Lodewycksen Eva, d.v. Cornelis, haar leeftijd niet kennend, ° te “Liberden 
in Vrieslant”, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer 
(1725) werkte ze in Friesland.  In december 1725 kwam ze hierheen met 
Janssen Adriaenken.  De twee andere mede-arrestanten ontmoetten ze in 
Kaprijke.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 139.  Christoffelsens 
Adriaenken (f° 125), Verbeke Janneken (f° 125), Janssen Adrianeken (f° 
125v) en Lodewycksen Eva (f° 125v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Friesland … 17010, 139 1726 Lodewycksen Eva, d.v. Cornelissen, haar leeftijd niet kennend, ° te 
“Liberden in Vrieslant”.  Sedert ze hier vrijgelaten werd trok ze met 
Janssen Adriaeneken en twee andere vrouwen die nu ook aangehouden 
werden naar Duinkerke …  Zie f° 125v.  Christoffelsen Adrianeken (f° 
139), Lodewycksen Eva (f° 139) en Verbeke Janneken (f° 139v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Gelderland … 17024, 66v 1752 Jansens Coridon, z.v. Coridon, 54 jaar, ° te Sloot (?) in Gelderland, 
zonder vaste verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend voor de kost 

Gelderland … 17010, 75 1725 Janssen Martyne, d.v. Pieter, 20 jaar, ° in Gelderland, zuster van Janssen 
Bella.  Ze werkte deze zomer met haar zus en schoonbroer in Holland … 
Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 90 en 129.  De Bock Gilles (f° 74), 
Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), Janssen Bello (f° 74v) en 
Janssen Martine (f° 75) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Gelderland … 17010, 90 1725 Janssen Martyne, d.v. Pieter, 20 jaar, ° in Gelderland.  Ze zat hier nog 
niet lang geleden al eens vast.  sedertdien heeft ze gebedeld.  Ze werd 
aangehouden met haar zus Janssen Bello.  Zie f° 75 en 129.  Janssen 
Bello (f° 90) en Janssen Martyne (f° 90) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Gelderland … 17017, 111 1734 … Cisoria, d.v. Carolus, haar leeftijd niet kennend, ° in Gelderland, 
huisvrouw van Cassael Hernis, zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers 
werkend in het land van Cadzand en ’s winters bedelend.  Enkele dagen 
geleden is ze uit de polders gekomen, op weg zijnde naar Maastricht, 
maar werd hier aangehouden met haar man en kinderen.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dit.  Ze zat in het verleden al enkele malen in de gevangenis te 



 

‘Munster’ (mogelijks Münster in Duitsland, niet ver van de Nederlandse 
grens). 

Goeree 17015, 53 1730 Geerit Marie (is Geerit inderdaad haar familienaam, of een tweede 
voornaam ?), d.v. Glaudi, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Gouré’ 
(waarschijnlijk Goeree in Zeeland), steeds gewerkt hebbend, hierheen 
gekomen uit Middelburg in Zeeland.  Ze zat naar haar zeggen nog niet in 
een gevangenis ...  Naderhand geeft ze toe dat ze gelogen heeft, dat ze 
hier in maart 1730 ook al vastzat, samen met Francis Bastian en Marie 
Therese Achtiens, en dat ze zich toen uitgaf voor Roberdine, d.v. Lahaey, 
enz.  (zie f° 12v) ! 

Gorinchem 17009, 100 1724 Lodewycksen Mecchelken, d.v. Hendrixsen Jan, 30 jaar, ° te ‘Gorcom’ 
(Gorinchem), vrouw van Van Cassel Caerel Joannes.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), Lodewycksen 
Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), Geertruys Fenne (f° 
100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 101), … Anthonette 
Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Gorinchem 17013, 100v 1729 Valentyn Jan (is Valentyn inderdaad zijn familienaam, of is het zijn tweede 
voornaam ?), z.v. Jan, 36 jaar, ° te ‘Gorcom’ (Gorinchem), soms werkend 
en soms de kost verdienend als kwakzalver.  Hij vertoefde laatst in Sluis 
en het land van Cadzand, waar hij zijn kruiden verkocht had, en was nu 
op weg naar Sas van Gent, maar werd onderweg met nog enkele 
anderen aangehouden.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

Gouda 17010, 83 1725 Janssen Mary, d.v. Janssen, 30 jaar, ° “van ter Gauw” (Gouda), gehuwd 
met Janssen Lahay (trompetter).  Afgelopen zomer (1725) verbeelf ze in 
het land van “ter Goes”.  Ze was nu met haar kinderen op weg naar 
Rijssel, maar werd onderweg aangehouden aan de ‘Rattevalle’ nabij 
Nieuwpoort.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Wauters Sebastiaen (f° 81), 
Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen Elisabeth 
(f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), 
Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 
83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Gouda 17009, 92 1724 Janssen Roelandt, z.v. Hendrycq, zijn leeftijd niet kennend, ° te “ter 
Gauw” (Gouda).  Het verrichtte her in der boerenwerk in Holland.  Hij 
werd hier aangehouden, op weg zijnde naar Duinkerke, samen met zijn 
vrouw Janssens Estrea, zijn halfbroer Sproot Dolphinus, en zijn 
stiefmoeder Ciboria Cathrin.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Janssen 
Roelant (f° 92), Sproot Dolphinus (f° 92), Roelants Ciboria (f° 92) en … 
Estre Ariaentje (f° 92v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Groningen 17010, 81v 1725 Harmissen Elisabeth, d.v. Jan Beeresen (Beeresen is waarschijnlijk een 
patroniem van de vader, 60 jaar, ° te “Groeninghe in Oost Vrieslant” 
(Groningen), vrouw van Vlieghe Joos Philippe (soldaat te Sint-Omaars), 
“seght dat sy met salve ende olie gaet by de boeren”.  Wauters 
Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), 
Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne 
Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en 
Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Haarlem, 
omgeving 

17027, 5 1764 Meulemans Trientje, d.v. Claysens, niet wetend hou oud ze is, ° te 
‘Suydtvelde’ in de provincie van Haarlem, zonder vaste verblijfplaats, ’s 
winters bedelend en ’s zomers werkend voor de kost.  Zij werd in Eeklo 
aangehouden met haar dochter Van Graeten Marie, en met haar 
schoondochter Dubois Elisabeth, met wie zij van Sint-Winnoksbergen 
gekomen was. 

Halsteren 17010, 12 1725 Bolonoo Mary, d.v. Michiel, 16 jaar, ° te “Haltesteyn in Hollant” 
(waarschijnlijk Halsteren), zus van Bolonoo Therese, ze verkoopt “bollen 
om plecken uyt de cleederen te doen”.  Ze verbleef steed in Holland.  Nu 
was ze op weg uit Gent naar Holland, maar werd onderweg aangehouden 
te Sint-Margriete …  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), 
Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 
12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken 
(f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en 
Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Heerlen ? 17015, 49v 1730 Van Hove Hans Heindrick, z.v. Pos, 30 jaar, ° te ‘Herflen’ in Duitsland 
(misschien Heerlen in Nederlands Limburg), vroeger schaapherder 



 

(‘schaper’) en nu sedert 8 jaar werkend in de polders.  Hij zat hier al eens 
gevangen en werd verbannen in 1726. 

Hindeloopen 17010, 15v 1725 Waelraessen Ameraelken, d.v. Ottho, 35 jaar, ° te “Hyloopen in Vrieslant” 
(waarschijnlijk Hindeloopen), werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  
Ze was met Isacsen Achtje uit Duinkerke op weg naar haar land.  
Onderweg ontmoetten ze nog enkele vrouwen die samen met hen 
aangehouden werden.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 78 en f° 
108.  Geerissen Theunken (f° 15), Geerissen Rachel (f° 15), Isacsen 
Achtje (f° 15v) en Waelraessen Ameraelken (f° 15v) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hindeloopen 17010, 78 1725 Waelraessen Amoraelken, d.v. Waelraessen, 30 jaar, ° te “Hiloopen in 
Vrieslandt”, vrouw van Jacobsen Cornelis.  Ze werkte deze zomer in 
Cadzand, en bij gebrek aan werk heeft ze gebedeld.  Ze zat hier deze 
zomer al eens in de cel.  Zie f° 15v en f° 108.  Waelraessen Amoraelken 
(f° 78), Josephsen Africana (f° 78), Josephsen Brigitte (f° 78v) en 
Cornelissen Bello (f° 78v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Hindeloopen 17010, 108 1725 Waelraessen Amoraelken, d.v. Waelraessen, in de 30 jaar, ° te “Hiloopen 
in Vrieslandt”.  Sedert ze hier de laatste maal vrijgaleten werd trok ze naar 
Duinkerke.  Ze was nu op weg van Duinkerke naar Sluis om bij haar man 
(Jacobsen Cornelis) te zijn.  Jacobsen Cornelie is haar schoonzus.  Zie f° 
15v en f° 78.  Waelraessen Amoraelken (f° 108) en Jacobsen Cornelie (f° 
108) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hoorn 17010, 78v 1725 Cornelissen Bello, d.v. Jacobsen Gerit, 20 jaar, ° te Enkhuizen.  Ze 
werkte deze zomer in het land van Cadzand, en nu bedelde ze bij gebrek 
aan werk.  Ze was op weg naar Duinkerke maar werd onderweg 
aangehouden met nog enkele andere vrouwen.  Naderhand verklaart dat 
haar vader Hendrixsen Gerit heet, en dat ze geboren is te Hoorn.  
Waelraessen Amoraelken (f° 78), Josephsen Africana (f° 78), Josephsen 
Brigitte (f° 78v) en Cornelissen Bello (f° 78v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hoorn 17009, 62v 1724 Geertruys Fenne, d.v. Gabriel, haar leeftijd niet kennend maar tenminste 
70 jaar oud, moeder van Worms Lenaert, ° te Hoorn in Noord-Holland, 
werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Zie f° 100v.  Everssen Matthys (f° 62), … Anne Mary (f° 62), Worms 
Lenaert (f° 62), Janssen Mayken (f° 62v), Geertruys Fenne (f° 62v) en 
Beerensen Joanne (f° 62v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Hoorn 17009, 100v 1724 Geertruys Fenne, d.v. Gabriel, haar leeftijd niet kennend maar tenminste 
70 jaar oud, ° te Hoorn, soms werkend en soms bedelend.  Ze zat hier 
recent al eens in de cel.  Zie f° 62v.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 100), 
Lodewycksen Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), 
Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 
101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hoorn 17010, 82 1725 Harmissen Bello, d.v. Harmissen, 24 jaar, ° te Hoorn.  Harmissen 
Elisabeth en (Vlieghe) Philippe Joos (of Joseph Philippe) zijn haar 
moeder en stiefvader.  Haar man heet Gegaer Parelis; hij vaart op 
Groenland.  Ze zegt dat ze met haar moeder en stiefvader “met pacxkens 
ende cruyden gaet”.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Wauters Sebastiaen 
(f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), Harmissen 
Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne Dolphinus (f° 82), 
Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en Janssen Mary (f° 
83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hoorn 17009, 109 1724 … Mary Therese, d.v. Herman, 16 jaar, ° te Hoorn, spinnend en 
bedelend.  Haar vader vertrok op Pasen 1724 met een schip uit Hoorn.  
Cornelis Ciboria (f° 109), … Anne Willemeyne (f° 109), Janssen Elisabeth 
(f° 109), Delmon Mary Franchoyse (f° 109), … Bergelintje (f° 109) en … 
Mary Therese (f° 109) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Hulst 17012, 114v 1728 Dansaert Jan, z.v. … Jan Pievelde (is Pievelde een bijnaam ?), 16 jaar, ° 
te Hulst, ’s zomers werkend in de polder van Kallo bij Vergauwe Jan en ’s 
winters bedelend.  Hij kwam laatst met enkele andere arrestanten uit het 
land van Cadzand.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

Hulst 17010, 132v 1726 Urbanessen Vyfverken, d.v. Urbanes, in de 40 jaar, ° te Hulst, ’s zomers 
werkend en ’s winters bedelend met Hagemans Lieven en twee van haar 
kleinere kinderen.  Ze werd aangehouden met enkele mede-arrestanten 



 

die ze onderweg ontmoette.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Van 
Overberghe Pieter (f° 132), Janssen Joanne (f° 132), Hagemans Lieven 
(f° 132v) en Urbanessen Vyfverken (f° 132v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hulst, omgeving 17026, 138 1762 Longerloot Susanna Isabella, d.v. Joseph, 23 jaar, jongedochter, ° op de 
parochie van “Steene ontrent Hulst” (waarschijnlijk is dit het dorpje Sint-
Jansteen vlakbij het Zeeuwse Hulst), zonder vaste woonst, werkend bij de 
landslieden.  Ze overleed in de gevangenis te Brugge op 20-01-1762. 

IJzendijke 17035, 177 1786 Watté Marie, d.v. Guilliame, 26j, huisvrouw van De But Francois, geboren 
te IJzendijke, wonend te Waterland 

IJzendijke 17026, 22v 1757 Termund Abram (ook Abraham), z.v. Pieter, 53 jaar, ° te IJzendijke, 
binnenschipper.  Hij overleed in de gevangenis op 10-02-1758. 

Kalverdijk 17015, 111 1731 … Wypken, d.v. … Wypke Janssen (geen familienaam ?), ° te Kalverdijk, 
huisvrouw van … Joannes (soldaat liggend in het garnizoen te ‘Swol’), 
genoodzaakt tot bedelen met haar twee kinderen.  Ze trok van ‘Swol’ 
(waarschijnlijk Zwolle) naar Frankrijk waar haar zuster woont.  Onderweg 
trof ze te Watervliet Stoffelinken en Thresa aan, met wie ze gearresteerd 
werd.  Ze zat voordien al 3-maal in de gevangenis te ‘Praeg’ (zou dit in 
Tsjechië zijn ?).   

Kortgene 17010, 119v 1726 Kempaes (Kempie Aelsie ?) Trynken, haar leeftijd niet kennend, ° te 
“Cortien in Zeelant” (waarschijnlijk Kortgene), ’s zomers werkend en ’s 
winters bedelend.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 119), 
Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 119v), Janssen Janneken 
(f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) ontmoetten elkaar op een 
uitvaart te Lembeke waar eten aan de armen uitgedeeld werd (brood, bier 
en erwten).  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes 
Semel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trinken (f° 
119v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenenaeren’. 

Leerdam 17017, 114 1734 … Marie Mieke (waarschijnlijk geen familienaam ?), d.v. Abraham, 
huisvrouw van Abraham Bastiaen, haar leeftijd niet kennend, ° te 
Leerdam, zonder vaste verblijfplaats.  Haar man werkt bij de boeren.  
Onlangs kwam ze uit Holland, op weg zijnde naar Brugge “omme ter 
causen sy ende haere kinderen seer onpasselyck hebben gheweest het 
H. Graf te vieren”.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze was in het verleden 
reeds gedetineerd en veroordeeld te Luik wegens banbreuk. 

Leeuwarden 17010, 15v 1725 Schoonaert Achtje Isacsen, d.v. Isacq, 40 jaar, ° te Leeuwarden.  Haar 
man overleed twee maanden geleden te Duinkerke.  Ze was op weg uit 
Duinkerke naar haar ‘kwartier’ met Waelraessen … die ze in Duinkerke 
ontmoet had.  Onderweg ontmoetten ze nog enkele vrouwen die met hen 
gearresteerd werden.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Geerissen 
Theunken (f° 15), Geerissen Rachel (f° 15), Isacsen Achtje (f° 15v) en 
Waelraessen Ameraelken (f° 15v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Leiden 17010, 94 1725 Engelsen Mary, d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Leiden, bedelend, 
hierheen gekomen uit Noord-Holland.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie 
f° 101v.  Aenesen Christine (f° 93v), Isebransen Anne (f° 93v) en 
Engelsen Mary (f° 94) werden beschouwd als leden van enzelfde bense 
“Egyptenaeren’. 

Leiden 17010, 101v 1725 Engelsen Mary, d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Leiden, bedelend.  
Sedert ze hier 14 dagen geleden vrijgelaten werd, trok ze mee met een 
vrouw met een “quaet been” (d.i. Isebrantsen Anne).  Zie f° 94.  
Isenbransen Anne (f° 101), Aenesen Christine (f° 101) en Engelsen Mary 
(f° 101v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Leiden 17015, 87v 1730 Vande Velde Cis, z.v. Jan, 26 jaar, ° te Leiden, ’s zomers werkend in het 
land van Cadzand en ter Goes e.d., en ’s winters in Zeeland “speelende 
met de violen”.  Hij was op weg naar Duinkerke op zoek naar werk.  Hij 
verklaart geen familie in Blankenberge te hebben (i.t.t. wat zijn vrouw 
Carmerssen Pieternelle beweerde !).  Hij zat niet eerder in een 
gevangenis. 

Leiden 17020, 152 1740 … Faleloy (geen familienaam ?), de naam van haar vader noch haar 
leeftijd kennend, ° te Leiden, huisvrouw van Tack Jeuntjes (zie verder), 
werkend in het land van Cadzand.  Bij gebrek aan werk was ze onlangs 
met haar man richting Maastricht vertrokken. 



 

Lexmond 17009, 87 1724 Pieterssen Melisse, d.v. Pieter, 26 jaar, “geboren van het dorp Lexmont 
d’andere kant van Tergauwe” (waarschijnlijk het Zuid-Hollandse dorp 
Lexmond; Tergauwe = de stad Gouda), vrouw van Danielsen Enghel (ook 
vermeld als Janssen Enghel Daniel).  Ze is een soldatenkind en zo komt 
het dat ze wast voor de soldaten.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Haar 
man was daarentegen wel al eens gedetineerd te ‘Memelyck’ waar hij ook 
gegeseld werd.  Janssen Enghel Daniel (f° 87), Pieterssen Melisse (f° 
87), Valentyn Oseas (f° 87v), Hendricxen Joanne (f° 88) en Janssen 
Gallate (f° 88v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Lottem 17024, 31v 1751 Guyse (ook Gys, Ghiste) Jacob, z.v. Hendryck, 46 jaar, ° in de parochie 
Lottem in Gelderland (d.i. in Nederlands Limburg), wonend te 
Westkapelle, arbeider 

Maastricht 17015, 173v 1731 Heindricks Aldegonde Barbel, d.v. Heindrick, in de 30 jaar, ° te 
Maastricht, huisvrouw van Janssens Phelipe, werkend bij de landslieden.  
In juni 1731 werd ze hier al eens verbannen met haar man ...  Zie f° 121. 

Maastricht 17012, 177v 1728 … Divine, d.v. Jacob, 26 jaar, ° te Maastricht, “seght haer cost te winnen 
met cruyden te lande te vercoopen”.  Haar man (Pietersen Willem) is 
soldaat in een garnizoen te Maastricht.  Ze ontkent ‘Egyptenaer’ of 
dergelijke te zijn.  Ze trok van Maastricht naar Ieper om haar broer te 
bezoeken die er soldaat is, maar toen ze hoorde dat haar broer 
ondertussen naar Zeeland vertrokken was trok ze daarheen.  Onderweg 
ontmoette ze de twee mede-arrestanten.  Ze zat in het verleden al in de 
cel in Frankrijk. 

Maastricht 17016, 28v 1732 Barbel Aldegonde (is Barbel werkelijk haar familienaam of haar tweede 
voornaam ?), d.v. Henderick, 20 jaar, ° te Maastricht, huisvrouw van 
Janssens Philippe, werkend in het land van Cadzand.  Laatst trok ze van 
“Sinte Thomaes” naar Halle om er te bidden voor haar (ziek) kind, maar 
werd onderweg aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  
Ze zegt de kost te winnen met het verkopen van “lardus wortelen”.  Ze 
was hier nog niet zo lang geleden al eens gedetineerd, kort voor Kerstdag 
1731.  Ze werd al eens gevangen gezet en gestraft te Frankfurt omwille 
van vechten. 

Maastricht 17015, 121 1731 Heindrickx Aldegonde Barbel (is Heindrickx haar familienaam of een 
patroniem ?), d.v. Heindrickx, in de 30 jaar, ° te Maastricht, huisvrouw van 
… Phelipe Janssens (geen familienaam ?), werkend bij de landslieden in 
het koren en in het vlas.  Ze trok met haar man uit Duinkerke naar het 
land van Cadzand om er te gaan snijden, maar langs het strand werden 
ze aangehouden te Oostende.  Toen ze nog jong was werd ze 
gebrandmerkt te ‘Baume’. 

Maastricht 17021, 97v 1742 Maes Geeraert, z.v. Geeraert, ° te Maastricht, 58 jaar, inwonende 
schaapherder (‘schaper’) bij Boens Cornelis te Lapscheure 

Maastricht 17009, 126 1724 Moré Jaecque, z.v. Pieter, 30 jaar, ° te Maastricht, soms boerenwerk 
doend of bij gebrek aan werk bedelend.  Afgelopen winter (1723-24) 
verbleef hij met zijn vrouw en kinderen in het land van Doornik.  
Onderweg hierheen ontmoette hij de mede-arrestanten.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré 
Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), 
Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis Barthel (f° 
127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Maastricht 17009, 126 1724 Moré Livinus, z.v. Jaecques, 14 jaar, ° te Maastricht, boerenwerk doend 
en soms schooiend.  Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 
126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 
126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis 
Barthel (f° 127v) werden behandeld als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Maastricht 17020, 41 1739 Pans Anna, d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te Maastricht, huisvrouw 
van Phlips Joseph, boerenwerk doende, laatst gewerkt hebbend in de 
Antwerpse polder 

Maastricht 17027, 5v 1764 Van Graeten Marie, d.v. Jan en Meulemans Trientje, 17 jaar, ° te 
Maastricht, zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers en ’s winters bij boeren 
werkend. 

Maastricht 17010, 111 1725 Van Hellebuyte Pieter, z.v. Janssen Pieter, in de 50 jaar, ° te Maastricht.  
Hij werkte steeds in de polders en was nu op weg naar Sint-Omaars 
(Saint Omer) waar twee kozijns van hem in het leger zitten.  Hij was 
hierbij onderweg met zijn vrouw en kinderen, en met Boyer Claeys die hij 



 

onderweg ontmoette.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 
111), Van Hellebuyte Pieter (f° 111) en Josephsen Mary Magdalene (f° 
111) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Maastricht 17010, 47 1725 … Leutity, de naam van zijn vader niet kennen, ° te Maastricht, 21 jaar, 
oogstarbeider, bedelend als hij geen werk heeft, gehuwd met … Nonnet.  
Afgelopen winter verbleef hij in de omgeving van Atrecht.  Met enkele 
andere arrestanten was hij recent via Doornik en Duinkerke hierheen 
getrokken om werk te zoeken, maar ze werden aangehouden in de 
omgeving van Diksmuide.  Hij was nog nooit gedetineerd.  … Tornisy (f° 
47), … Leutity (f° 47), Bagagie Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 47v) en 
… Mary Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Maastricht 17015, 1 1730 … Marie Bertine (of is Bertine haar familienaam ?), haar leeftijd niet 
kennend, ° te Maastricht, weduwe van … Jan Baptiste (twee voornamen 
?).  Ze woonde en werkte steeds te Maastricht.  Onlangs besloot ze naar 
Frankrijk te gaan om er te werken, en onderweg zijnde met haar dochter 
en schoonzoon werd ze aangehouden te Kaprijke.  Ze zat nog niet in een 
gevangenis. 

Maastricht 17010, 111 1725 Josephsen Mary Magdalene, d.v. Gaspar, in de 30 jaar, vrouw van 
Ellepiet Pieter (ook vermeld als Van Hellebuyte Pieter), ° te Maastricht.  
Hij gaat jaarlijks met zijn vrouw werken in het land van Cadzand.  Haar 
man was nu op weg naar Sint-Omaars om er in het leger te stappen (“om 
dienst te nemen”).  Ze was nog nooit gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 111), 
Van Hellebuyte Pieter (f° 111) en Josephsen Mary Magdalene (f° 111) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Maastricht, 
omgeving 

17009, 127v 1724 Melis Barthel, z.v. Barthel, 40 jaar, ° te “Sinte Pietersbergh by Maestricht”, 
soms werkend en soms bedelend .  Sedert zijn laatste detentie verbleef 
hij op de “acht parochies” (deel van de kasselrij Veurne).  Moré Jaecque 
(f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie 
Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), 
… Nenneken (f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Maastricht, 
omgeving 

17009, 19 1724 Melis Barthel, z.v. Bartels, 40 jaar, ° te “Sinte Pieters bergh by 
Maestricht”, ’s zomers oogstarbeider of dergelijke, ’s winters dorsend in 
het land van Aalst, gehuwd met … Nenneken (spinster).  Soms moet hij 
bedelen met zijn vrouw en hun kind.  Hij werd gearresteerd met vijf 
anderen die ze onderweg ontmoetten.  Hij was nog nooit gedetineerd.  
Melis Barthel (f° 19), … Nenneken (f° 19), … Ordonnance (f° 19v), 
Ardennes Janneken (f° 19v), … Pieternelle (f° 20), Van Dommele 
Maerten (f° 20) en De Saeghere Judocus (f° 20) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (vagebonden of zigeuners). 

Middelburg 17030, 126v 1774 Van Rossem Anna Maria Sara, d.v. Abraham, 40 jaar, geboren te 
Middelburg (Zeeland), sedert 5 jaar de Rooms-katholieke religie 
aangenomen hebbend te Antwerpen.  Sedert haar vertrek uit Antwerpen 
heeft ze verbleven te Mechelen en Dendermonde.  Daarna is ze naar 
Middelburg teruggereisd om geld en familiepapieren op te halen.  
Afgelopen zomer (1774) hield ze zich op te Dudzele.  Voor de kost gaat 
ze naaien bij de boeren. 

Middelburg 17015, 87 1730 Camerssen Pieternelle, d.v. Gabriel, 24 jaar, ° te Middelburg in Zeeland, 
huisvrouw van Vande Velde Baptiste, steeds gewerkt hebbend in 
Zeeland.  Recent kwam ze hierheen om de familie van haar man die in 
Blankenberge woont op te zoeken.  Ze wordt ervan verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis.  (Haar man wordt 
verderop vermeld als Vande Velde Cis …) 

Middelburg 17025, 18v 1753 Daneels Hendrick, z.v. Pieter, 70 jaar, ° te Middelburg in Zeeland, 
wonend te Onnebeke (?), bedelaar 

Middelburg 17024, 166 1753 Daneels Hendryck, z.v. Pieter, 70 jaar, geboren te Middelburg in Zeeland, 
wonend te Rumbeke, soms werkend en soms zijn brood vragend (d.i. 
bedelend) voor de kost 

Middelburg 17016, 11v 1732 Geeris Jan, zijn vader niet kennend, 16 jaar, ° te Middelburg 
(vermoedelijk in Zeeland), stoelmaker in Zeeland.  Recent trok hij van 
Zeeland naar Gent waar hij zijn moeder (Endeis Sara) aantrof.  
Vervolgens trok hij met zijn moeder, broer en zus naar Sluis, maar 
onderweg werd hij te Moerkerke aangehouden.  Hij wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent hij dat.  Hij verbleef hier al eerder in de gevangenis waarop hij het 



 

land werd uitgezet. 
Middelburg 17015, 175v 1731 Geerits Jan, 16 jaar, ° te Middelburg, stoelmaker, zonder vaste 

verblijfplaats, “met biesen langhst het landt te gaen omme stoelen te 
vermaecken”.  Hij werkte laatst te Oostende, en was nu op weg naar 
Holland, maar werd onderweg in de omgeving van Blankenberge 
aangehouden met nog enkel anderen die hij niet kent. 

Middelburg 17023, 170 1750 Van Houcke Alexander, z.v. Anthone, 17 à 18 jaar, ° te Middelburg in 
Zeeland, als knecht wonend ten huize van Baetens Michiel te Stalhille 

Middelburg 17015, 130v 1731 Vanden Bergh Lodewyck, z.v. Wynand, 35 jaar, ° te Middelburg in 
Zeeland.  Hij zat hier reeds eerder vast … 

Middelburg 17029, 157 1772 Vanden Berghe Elisabeth, d.v. Pieter, 38 à 39 jaar, ° in de stad 
Middelburg in Zeeland, sedert 9 à 10 jaar wonend te Brugge, huisvrouw 
van Lahaye Anthoine.  Samen met haar man verkoopt ze allerlei kruiden, 
poeders, e.d. 

Montfort 17015, 125v 1731 Geeraert (verderop vermeld als Geevaert ?) Adriaen, z.v. Geeraert, 32 
jaar, ° te Montfort bij Roermond, sedert 22 jaar wonend in diverse 
parochies, laatst gewoond hebbend als schaapherder (‘schaper’) van De 
Costere Pieter te Eernegem 

Nederland … 17024, 116v 1752 … Therese Joanne, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, 
° in Holland, zonder vaste verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend 
voor de kost.  Ze verbleef laatst een tijdje in Watervliet. 

Nederland, … 17012, 97 1728 Asaert Thalaert (is Asaert inderdaad zijn familienaam, of is het een 
tweede voornaam of zo ?), z.v. Balthasar, 15 jaar, ° in Holland, ’s zomers 
werkend in de polders en ’s winters bedelend.  Sedert Driekoningendag 
trekt hij het land rond met Janssen Hendrick, Hindricksen Cornelie, 
Danssaert Jan en Joseph Marye.  Hij werd aangehouden te Oedelem. 

Nederland, … 17009, 65 1724 Janssen Asonia, de naam van haar vader niet kennend, 20 jaar, ° in 
Holland onder de militairen, bedelend, vrouw van Bosman Roelant.  
Janssen Asonia (f° 66) en Pauwelsen Trenne (f° 66) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Nederland, … 17009, 6 1724 Janssen Mary Elisabeth (Janssen is mogelijks geen familienaam, maar 
het patroniem van haar vader), d.v. Hendrycq, 23 à 24 jaar, ° in Holland, 
’s zomers met haar man Hermes Jaecques werkend in de polders en ’s 
winters bedelend.  Ze was hier voordien al tweemaal gedetineerd.  
Hermes Jaecques (f° 6), Janssen Mary Elisabeth (f° 6) en Bosman 
Fleurman (f° 6v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’ (d.i. vagebonden of zigeuners). 

Nederland, … 17019, 181v 1738 Jooris Elisabeth, d.v. Isaac, ° in Holland, in de 50 jaar oud, werkend in het 
land van Cadzand.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van 
de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat. 

Nederland, … 17010, 13v 1725 Lahaisse Jacoba (is Lahaisse een familienaam of een patroniem ?), d.v. 
… Lahaisse, 15 jaar, ° in Holland, spinster te Rotterdam.  Met spinnen 
onderhoudt ze zichzelf en haar grootmoeder Isacsen Janneken.  Ze wou 
naar Duinkerke gaan om Frans te leren …  Zie f° 82v.  Janssens Adriaen 
(f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese 
(f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 
12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens 
Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Nederland, … 17012, 17 1727 … Marie Anna, geen familienaam hebbend, d.v. Hendrick Janssen 
(Janssen is dus geen familienaam maar een patroniem !), 20 jaar, ° te 
“Yter in Holland” (?), afgelopen zomer gewerkt hebbend in de polders te 
Watervliet, jongedochter.  Ze werd met haar zus aangehouden te 
Maldegem.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Nijmegen 17010, 43 1725 Jacobsen Cornelis, z.v. Jacob, 34 jaar, ° te ‘Niemeghen’.  Hij werkte deze 
zomer in het land van Cadzand, en was nu met Terwil Segher op weg 
naar Duinkerke, maar onderweg werden ze aangehouden.  Haerewyts 
Segher (f° 43), Jacobsen Cornelis (f° 43) en Geerissen Rachel (f° 43) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Nijmegen 17010, 115v 1726 Janssen Truy, d.v. Gabrielsen Jan, haar leeftijd niet kennend, ° te 
‘Nimweghen’ (Nijmegen), ’s zomers boerenwerk doend en ’s winetrs 
bedelend.  De mede-arrestanten ontmoette ze onderweg.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  Staut Myten (f° 115), … Mellesine (f° 115), Pieterssen 
Severine (f° 115v), … Aleseuse (f° 115v) en Janssen Truy (f° 115v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Nijmegen 17010, 12v 1725 Worms Truycken, d.v. Jan, 24 jaar, vrouw van Vande Velde Joos 



 

(soldaat), ° te “Niemeghen in Gelderland”.  Thuis wast ze voor de 
soldaten, en ze koopt ook oud linnen e.d. op van de soldaten.  Ze volgt de 
soldaten in Holland samen met haar schoonzus Jacobssen Mary.  Recent 
verbleven zij en haar schoonzus bij hun mannen (soldaten) aan hun 
regiment te Menen.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), 
Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 
12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken 
(f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en 
Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Nijmegen 17010, 93v 1725 Isebranssens Anne, d.v. Willebrant, in de 50 jaar, ° te ‘Niemeghen’.  Ze 
bedelt van jongsaf.  Ze kwam uit Holland hierheen, en werd aangehouden 
met haar dochter en nog twee andere vrouwen.  Zie f° 101.  Aenesen 
Christine (f° 93v), Isebransen Anne (f° 93v) en Engelsen Mary (f° 94) 
werden beschouwd als leden van enzelfde bense “Egyptenaeren’. 

Noord-Brabant … 17009, 6v 1724 Bosman Fleurman, 18 jaar, ° “in het land van Altena in Zuyt Hollant” (d.i. 
een streek in de provincie Noord-Brabant), bedelend.  Hij kwam uit zijn 
streek en werd hier aangehouden met Hermes Jaecques en Janssen 
Mary Elisabeth.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Hermes Jaecques (f° 6), 
Janssen Mary Elisabeth (f° 6) en Bosman Fleurman (f° 6v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’ (d.i. 
vagebonden of zigeuners). 

Nunhem ? 17027, 1 1764 Stockx Frederick, z.v. Joseph, 25 jaar, ° te ‘Nieunam’ in het land van Luik 
(misschien wordt Nunhem in Nederlands Limburg bedoeld), 
schaapherder.  Hij heeft laatst gewoond op de hoeve van Notier Cornelis 
te Sint-Margriete. 

Oldenzaal ? 17016, 10 1732 Pochier Sara (is Pochier werkelijk haar familienaam ?), jongedochter, d.v. 
Pochier, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Oldenzeye’ (ook ‘Oldenzey’; 
misschien wordt Oldenzaal in Overijssel bedoeld), soms werkend bij de 
landslieden, laatst gewerkt hebbend in Gelderland.  Afgelopen winter 
heeft ze gebedeld.  Enkele dagen geleden is ze met haar dochter uit Gent 
hierheen gekomen, op weg zijnde naar het land van Cadzand, maar 
onderweg werden ze aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dat.  
Ze zat voordien al in de gevangenis in haar geboorteplaats. 

Ommen ? 17013, 46 1729 Absolonsem Vironica (is Absolonsem inderdaad haar familienaam, of een 
patroniem ?), d.v. Absolon, in de 40 jaar, ° te “Hommen in Gelderland” 
(misschien Ommen in Overijssel), ’s zomers werkend in het graan en in 
de winter bedelend bij gebrek aan werk.  Om te overleven kwam ze uit het 
land van Cadzand hierheen met haar 4 kinderen in de hoop hier meer te 
ontvangen bij het bedelen.  Ze bedelde hier met nog een vrouw en haar 
dochter en zoon.  Ze zat al 6-maal in de gevangenis te Duisburg 
(‘Dousbourgh’). 

Philippine 17012, 18 1727 Willemsen Regina Ambrosise, d.v. Ambrosius, 48 jaar, ° te Philippine, 
oogstarbeidster, laatst gewerkt hebbend te Sint-Winnoksbergen met haar 
man (haar man kon vluchten bij haar arrestatie).  Ze werd aangehouden 
met haar twee kinderen en nog een vrouw die ze niet kent (wiens man 
eveneens wegvluchtte bij de arrestatie).  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Retranchement 17029, 57 1771 Dubois Adriaen, z.v. Nicolaes, 32 à 33 jaar, ° op de parochie ‘Regiment’ 
bij Cadzand (wellicht Retranchement), katholiek gedoopt in 1763 te 
Stuivekenskerke, sedert mei 1770 wonend te Brugge (Sint-Gillis), 
werekend bij landslieden 

Roermond 17010, 74 1725 Face Therese (is Face haar familienaam of een tweede voornaam ?), d.v. 
Claes Geerissen (is Geerissen de familienaam ?), 29 jaar, ° te Roermond, 
vrouw van De Bock Gillis, bedelend met haar man en 3 kinderen.  Ze 
kwamen hierheen van de kanten van Oudenaarde.  Ze stelt dat ze 
nergens welkom zijn aangezien ze soldatenkinderen zijn.  Ze was nog 
nooit gedetineerd.  De Bock Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele 
Pieter (f° 74v), Janssen Bello (f° 74v) en Janssen Martine (f° 75) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Roermond 17012, 183v 1728 Janssen Hendrick, z.v. Jan Janssen, 42 jaar, ° te Roermond, bedelend 
met zijn vrouw en twee kinderen. Gearresteerd te Klerken.  Men verdenkt 
hem ervan dat hij hier al eens met zijn vrouw in april 1728 in de cel zat, 
maar hij ontkent hier of elders ooit vastgezeten te hebben. 

Roermond 17013, 52v 1729 Janssens Pieter (is Janssens inderdaad zijn familienaam, of een 
patroniem ?), z.v. Janssens Jan, 47 jaar, ° te Roermond, ’s zomers 
werkend en ’s winters bedelend.  Op weg van Veurne naar Ieper werd hij 



 

te Merkem aangehouden met zijn vrouw en kinderen.  Hij stelt dat zijn 
gezin overal weggejaagd wordt.  Hij zat hier al eens gevangen, maar liep 
toen geen veroordeling op … 

Roermond 17013, 99v 1729 Janssens Pieter (is Janssens inderdaad zijn familienaam, of een 
patroniem ?), z.v. Janssens Jan, 47 jaar, ° te Roermond, ’s zomers 
werkend en ’s winters bedelend.  Nadat hij laatst uit de gevangenis 
vrijkwam trok hij met zijn vrouw en kinderen naar de kanten van 
Antwerpen, Cadzand, enz.  Uit Sluis was hij nu op weg naar Sas van 
Gent, maar werd onderweg aangehouden te Sint-Laureins met nog twee 
anderen. 

Roermond, 
omgeving 

17017, 181 1735 Coppens Jacob, z.v. Lambreght, 38 jaar, ° te “Boxem ontrent Rurmond”, 
herbergier in de herberg “Den Lasten Stuyver” te Mariakerke 

Roermond, 
omgeving 

17033, 52v 1781 Caelders Joannes, z.v. Joannes, 36j, “geboortigh ter prochie van Roekwel 
twee uren justo salvo afgelegen van de stadt van Rurmonde”, wonend te 
Mariakerke, schaper 

Roermond, 
omgeving 

17033, 65v 1781 Heyne Joannes, z.v. Hendrik, 22j, geboren in het graafschap Hornes nabij 
Roermond, net als Joannes Caelders (zie boven) wonend in het huis van 
de weduwe van Antone Serrus te Mariakerke, schaper 

Rotterdam 17010, 74v 1725 Casteele Pieter, de naam van zijn vader niet kenennd “als hem van joncx 
verlooren hebbende”, 24 jaar, ° te Rotterdam, sedert twee jaar gehuwd 
met … Bello (van wie hij de ‘toenaem’ niet kent).  De zus van zijn vrouw 
heet … Paroda “in hunne taele”.  Naderhand verklaart hij dat de namen 
van zijn vrouw en schoonzus in het Vlaams respectievelijk Janssen Belle 
en Janssen Martynken zijn.  Afgelopen zomer werkte hij met zijn vrouw en 
schoonzus in het land van “ter Goes”.  Ze waren nu op weg naar Gent, 
maar werden onderweg aangehouden.  Hij was nog nooit gedetineerd.  
De Bock Gilles (f° 74), Face Therese (f° 74), Casteele Pieter (f° 74v), 
Janssen Bello (f° 74v) en Janssen Martine (f° 75) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Rotterdam 17017, 34v 1733 Exodios Joannes, de naam van zijn vader niet kennend, 15 jaar, ° te 
Rotterdam, zonder vaste verblijfplaats, werkend bij de boeren of zo niet 
bedelend.  Hij kwam laatst hierheen van de kanten van Oudenaarde, op 
weg zijnde naar Holland, maar werd samen met zijn broer aangehouden.  
Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt dat hij nog nooit in de gevangenis 
zat.  Zijn broer heet waarschijnlijk Tack Abraham. 

Rotterdam, 
omgeving 

17009, 126v 1724 Verlatie Mary Anne, d.v. Clays, haar leeftijd niet kennend, ° in de 
omgeving van Rotterdam, spinnend en bedelend.  Afgelopen winter 
verbleef ze in de omgeving van Aalst.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Moré Jaecque (f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 
126), Verlatie Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne 
Mary (f° 127), … Nenneken (f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden 
behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Sas Van Gent 17019, 67v 1736 Mendonck Livine, d.v. Jan, 18 jaar, ° Sas Van Gent.  Enkele weken 
geleden trok ze naar het land van Cadzand om er te wieden. 

Schevingen 17015, 95v 1731 … Prynneken Gheldersen (geen familienaam ?), d.v. Gheldersen, 18 à 19 
jaar, ° te ‘Schevelynghe’ (wellicht Scheveningen), ’s zomers arbeidster en 
’s winters spinster.  Ze was met Regina en Adrianeken vanuit Sluis op 
weg naar Duinkerke.  Onderweg ontmoetten ze nog een vrouw.  Samen 
werden ze aangehouden te Heist.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot 
de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent 
dit.  Drie à vier jaar geleden werd ze gebrandmerkt te Meppen in Oost-
Friesland wegens banbreuk. 

Sluis 17036, 133v 1787 Pattyn Judocus, z.v. Pieter, 27j, echtgenoot van Detant Anna Catharine 
(zie boven), geboren te Sluis, schilder 

Spijk 17010, 82 1725 Lafonteyne Dolphinus, z.v. Heldewynts Lafonteyne (is Heldewynts 
eigenlijk de familienaam, of is dit een tweede voornaam of een bijnaam 
van de vader ?), in de 30 jaar, ° te ‘Spyck’ (in Nederland zijn er 
verschillende plaatsen die Spijk heten), chirurgijn, gehuwd met 
Boudewyns Mary.  Hij was een tijd soldaat, en is als zodanig in verlof 
gegaan in april 1724.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Wauters 
Sebastiaen (f° 81), Bolonoo Therese (f° 81), … Joseph Philippe (f° 81v), 
Harmissen Elisabeth (f° 81v), Harmissen Bello (f° 82), Lafonteyne 
Dolphinus (f° 82), Baudewyns Mary (f° 82v), Lahaisse Jacoba (f° 82v) en 
Janssen Mary (f° 83) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 



 

Thorn 17019, 115v 1737 Heuvelman Reynier, z.v. Pieter, 42 jaar, ° te “Thooren uyt Spaens 
Ghelderlant” (waarschijnlijk Thorn in Nederlands Limburg), herbergier en 
beenhouwer wonend te Knokke “in het Calf” 

Venlo 17016, 43 1732 Baetemans Angela, d.v. Guilliame, 23 jaar, ° te Venlo, huisvrouw van 
Jaeck Scharlo (is Jaeck werkelijk zijn familienaam of zijn tweede 
voornaam ?) “nu synde op de galleyen tot Marseillie”, ’s winters bedelend 
en ’s zomers werkend bij de landslieden.  Ze trok laatst naar Aardenburg 
op zoek naar werk, maar er geen werk vindend wou ze naar Zeeland 
gaan, maar ze werd ziek en een andere vrouw overtuigde haar om mee te 
gaan naar Duinkerke.  Ze geeft toe te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners)!  Drie jaar geleden belandde ze 
met haar man in de gevangenis te St. Malo (waarschijnlijk Saint Malo in 
Bretagne) en het was van daaruit dat haar man als dwangarbeider naar 
de galeien te Marseille geleid werd. 

Venlo 17022, 1 1743 Belleyn Pieter, z.v. Anthone, ° te Venlo (in Nederlands Limburg), 56 jaar, 
zonder vaste verblijfplaats, allerhande boerenwerk doende 

Venlo 17011, 169 1727 Meulemans Josyne, d.v. Francois, 34 jaar, ° te Venlo, in de winter 
spinnend in het land van Waas en Brabant, en in de zomer werkend voor 
de boeren.  Haar man, Grans Anthone, vertrok 6 weken geleden naar 
Maastricht om er soldaat te worden.  Ze heeft 3 kinderen die bij haar in de 
gevangenis zitten.  Ze werd te Lembeke gearresteerd met o.a. … 
Madelene (zie verder). 

Venlo 17019, 134 1737 Van Colen Riboria, 30 jaar, ° te Venlo, huisvrouw van Vergoden Adriaen, 
met haar man boerenwerk verrichtend in het land van Cadzand 

Venlo 17017, 113v 1734 … Abraham Bastiaen (waarschijnlijk geen familienaam ?), z.v. Pieter 
Abraham, 41 jaar, ° te ‘Vendloo’ (wellicht Venlo in Nederland), zonder 
vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend bij de landslieden in de polders en 
’s winters dorsend.  Hij is onlangs uit Holland gekomen met zijn vrouw en 
vier kinderen en met nog een dochtertje, op weg zijnde naar Brugge 
“omme aldaer te vieren het Heyligh Graf inghevolghe syne belofte”.  Op 
de parochie van de Oudeman gekomen liet hij zijn jongste kind dopen en 
kort daarna werd hij aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de 
bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij verbleef 
eerder in de gevangenis te Rijssel en te Luik. 

Venlo 17009, 64v 1724 … Mary Josyne, “sonder van ander naem te weten”, d.v. Jan Dieryck, 24 
jaar, ° te Venlo, vrouw van Ferlin Pieter.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 
64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary 
Franchoyse (f° 64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 

Vlissingen 17009, 133 1724 Janssen Brigitte, d.v. Jan, 28 jaar, ° te Vlissingen.  Afgelopen zomer 
(1724) werkte ze bij de boeren te Grevelingen (Gravelines).  Ze was nu 
met haar broer Jacob op weg naar Antwerpen, maar werd onderweg 
aangehouden …  Hendryck Francois (f° 133), Cornelissen Caitie (f° 133) 
en Janssen Brigitta (f° 133) werden behandeld als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Weesp 17009, 92v 1724 … Ester (ook Estre) Ariaentje, d.v. Hermanus, haar leeftijd niet kennend, ° 
te ‘Weyspen” in Holland (waarschijnlijk Weesp), vrouw van Janssen 
Roelant, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Janssen Roelant (f° 92), Sproot Dolphinus (f° 92), Roelants 
Ciboria (f° 92) en … Estre Ariaentje (f° 92v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Weesp 17019, 140 1737 … Petjen (geen familienaam ?), d.v. Jooris, huisvrouw van Janssens Jan 
(zie verder), haar leeftijd niet kennend, ° te Weespen (waarschijnlijk 
Weesp bij Amsterdam), zonder vaste verblijfplaats, onlangs met haar man 
en twee kinderen afgekomen uit het land van Aalst om werk te zoeken in 
het land van Cadzand. 

Weesp 17019, 181v 1738 … Petjen Elisabeth (geen familienaam ?), d.v. Jooris, in de 50 jaar oud, 
huisvrouw van Janssens Jan.  Afgelopen zomer (1737) was ze hier al 
eens gedetineerd samen met haar man [zie f° 140].  Ze wordt ervan 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners) … 

Weesp 17017, 107v 1734 … Petjen, d.v. Hendrycksen, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Weespen’ 
(waarschijnlijk Weesp bij Amsterdam), zonder vaste verblijfplaats, ’s 
winters spinnend en ’s zomers werkend bij de landslieden in het land van 
Cadzand.  Ze werd met haar man aangehouden.  Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 



 

dit.  9 à 10 jaar geleden zat ze al eens in de gevangenis te ‘Dousborgh’ 
(waarschijnlijk Duisburg in Duitsland, dichtbij de Nederlandse grens). 

Weesp 17017, 151 1734 … Petjen, d.v. Jorissens Petjen (is Jorissens zijn familienaam of tweede 
voornaam ?), huisvrouw van Janssens Aelsem, haar leeftijd niet kennend, 
° te ‘Weespen’.  Enkele maanden voordien, in de zomer van 1734 was ze 
hier ook al met haar man gedetineerd en verbannen.  Ze wordt verdacht 
te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent 
ze dit.   

Zeeland … 17010, 119v 1726 Janssen Janneken, d.v. Jan, 29 jaar, ° in Zeeland, vrouw van Kempaes 
Semel, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer 
(1725) werkte ze in het land van Cadzand, en recent verbleef ze in de 
omgeving van Gent.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 
119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 119v), Janssen 
Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) ontmoetten elkaar op 
een uitvaart te Lembeke waar eten aan de armen uitgedeeld werd (brood, 
bier en erwten).  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), 
Kempaes Semel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes 
Trinken (f° 119v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenenaeren’. 

Zeeland … 17010, 119v 1726 Kempaes Selmel (ook Semel), de naam van zijn vader niet kennend, 34 
jaar, ° in Zeeland, soms werkend in het land van Cadzand en soms 
bedelend,.  Recent verbleef hij in de omgeving van Gent met 
verschillende anderen die hij ontmoette op een uitvaart.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes 
Selmel (f° 119v), Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 
119v) ontmoetten elkaar op een uitvaart te Lembeke waar eten aan de 
armen uitgedeeld werd (brood, bier en erwten).  Boyer Claeys (f° 119), 
Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Semel (f° 119v), Janssen Janneken 
(f° 119v) en Kempaes Trinken (f° 119v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenenaeren’. 

Zierikzee 17016, 25v 1732 Vermeeren Guilliame, z.v. Jan, 27 jaar, ° te Zierikzee, stoelmaker, ’s 
zomers werkend bij de landslieden in het land van Cadzand en ter Goes.  
Laatst trok hij uit de Sluisse polder naar het land van Cadzand, maar 
omdat hij daar geen werk vond trok hij naar het Brugse Vrije, waar hij 
aangehouden werd met nog drie anderen.  Hij wordt verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij 
dat.  Hij zal voordien al tweemaal in de gevangenis in Gelderland. 

Zierikzee 17010, 132v 1726 Hagemans Lieven, z.v. Lieven, 16 jaar, ° te Zierikzee, ’s zomers werkend 
en ’s winters bedelend met zijn moeder en 2 kinderen.  Afgelopen zomer 
(1725) werkte hij in het land van Cadzand.  Hij was nog nooit gedetineerd.  
Van Overberghe Pieter (f° 132), Janssen Joanne (f° 132), Hagemans 
Lieven (f° 132v) en Urbanessen Vyfverken (f° 132v) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Zierikzee 17010, 108 1725 Jacobsen Cornelie, d.v. Jacob, 26 jaar, ° te Zierikzee, bedelend voor haar 
en haar 3 kinderen, soms werkend.  Ze was met Waelraessen 
Amoraelken op weg naar Holland …  Waelraessen Amoraelken (f° 108) 
en Jacobsen Cornelie (f° 108) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Zierikzee 17010, 12 1725 Janssens Jan, z.v. Adriaen, 12 jaar, ° te Zierikzee.  Hij gaat te lande met 
zijn vader Janssens Adriaen die kruiden verkoopt (zie verder).  Janssens 
Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo 
Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms 
Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 
13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Zierikzee 17010, 78v 1725 Josephsen Brigitte, d.v. Joos, haar leeftijd niet kennend, ° te Zierikzee.  
Ze werkte deze zomer (1725) in het land van “ter Goes”.  Ze wou de 
kinderen van … Mary naar Frankrijk brengen waar de man van deze Mary 
verblijft …  Waelraessen Amoraelken (f° 78), Josephsen Africana (f° 78), 
Josephsen Brigitte (f° 78v) en Cornelissen Bello (f° 78v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Zierikzee 17013, 100 1729 Vanden Bergh Jan, z.v. Adriaen, 19 jaar, ° te Zierikzee.  Hij diende 13 
maanden (als soldaat) en kreeg nu verlof (‘congé’).  Hij was op weg uit 
Sluis naar Sas van Gent om er opnieuw dienst te nemen in het Hollands 
leger, maar onderweg werd hij met twee anderen aangehouden.  Hij was 
nog nooit gedetineerd. 

Zutphen 17019, 117 1737 De Neve Marguerite, d.v. Jan, 28 jaar, huisvrouw van Morisse Cosmes 



 

(zie verder), ° te ‘Zuytphen’ (wellicht Zutphen in Gelderland), wonend te 
Knokke 

Zwolle 17010, 13 1725 Hendricxsen Grietken, d.v. Abraham, in de 70 jaar, ° te “Swol in 
Overyssel” (Zwolle), ’s winters spinnend en ’s zomers wiedens.  Ze was 
nu op weg uit Menen, via Gent, naar Holland, met haar schoondochters 
Worms Truycken en Jacobssen Maeyken, maar onderweg werden ze 
aangehouden te Sint-Margriete.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem 
(f° 11), Wauters Bastiaen (f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo 
Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen 
Maeyken (f° 13), Hendricxsen Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) 
en Lahaisse Jacoba (f° 13v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Zwolle 17013, 45 1729 Pievelsen Agidia (is Pievelsen inderdaad haar familienaam ?), d.v. 
Agrades, in de 50 jaar, ° te ‘Swol’ (waarschijnlijk Zwolle), in de zomer 
werkend in het graan en in de winter bedelend bij gebrek aan werk.  Ze 
kwam uit het land van Cadzand met haar dochter en nog twee andere 
vrouwen en hun kinderen om te bedelen.  Van hieruit wilden ze naar 
Bergen op Zoom trekken, maar onderweg werden ze gearresteerd.  Ze 
zat al eens in de cel te Kleef wegens overspel. 

Zwolle 17009, 100 1724 Van Cassel Caerel Joannes, z.v. Joannes, 35 jaar, ° te “Swol in 
Gelderland” (waarschijnlijk Zwolle), gehuwd met Lodewycksen 
Mechelken.  Hij komt uit Holland, werkte recent in het land van Cadzand, 
en was nu op weg naar Ieper om er in het leger te stappen.  Hij werd 
aangehouden met zijn vrouw, en met Kennepaerts Trynken met wie hij uit 
Holland gekomen was.  Onderweg ontmoetten ze te Aardenburg Geertruy 
Fenne.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Van Cassel Caerel Joannes (f° 
100), Lodewycksen Mecchelken (f° 100), Kempae(r)s Trinken (f° 100), 
Geertruys Fenne (f° 100v), Pauwels Jan (f° 100v), Janssen Elisabeth (f° 
101), … Anthonette Anna (f° 101) en Beerensen Joanne (f° 101) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Zwolle ? 17016, 69 1732 Van Willems Joannes, “noynt ghesien hebbende noch synen vader noch 
moeder” (misschien een vondeling ?), 17 jaar, ° te ‘Swolm’ (misschien 
Zwolle), in de zomer snijdend en bindend op de akkers en ’s winters 
dorsend.  Recent trok hij van Duinkerke naar het land van Cadzand om er 
werk te zoeken, maar werd langs het strand in de omgeving van 
Blankenberge aangehouden met zijn vrouw en kindjes en nog twee 
andere personen.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij zat nog niet 
in een gevangenis. 

Zwolle, omgeving 17013, 47 1729 Bisettersen Adilica (is Bisettersen inderdaad haar familienaam of een 
patroniem ?), d.v. Bissetter Cornelis, 16 jaar, ° te “Runtin in het land van 
Swol”, met haar moeder hierheen gekomen uit het land van Cadzand om 
te bedelen.  Ze zat eerder al ergens in de cel. 

 
 

Frankrijk 
 
Abbeville 17017, 44 1733 Pisca Willeke, d.v. Jan Baptiste, haar leeftijd niet kennend, huisvrouw van 

Collas (is dit zijn voor- of familienaam ?), ° te ‘Abeville’ (Abbeville in 
Frankrijk), zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend bij de 
landslieden.  Ze kwam laatst uit Rijssel, op weg zijnde naar Gent, maar 
werd met nog twee vrouwen gearresteerd te Moerkerke.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dit.  Ze was 2 jaar geleden gevangen gezet te Parijs. 

Aire-sur-la-Lys 
(Ariën) 

17010, 104 1725 Janssen Catharine, d.v. Hendrycq, ruim 27 jaar, ° te ‘Arien’ (waarschijnlijk 
het Noord-Franse Aire-sur-la-Lys dat in het Nederlands gekend is als 
Ariën), vrouw van Pieterssen Hendrycq (militair), bedelend om in het 
onderhoud te voorzien van haarzelf en haar 5 kinderen.  Ze werd 
beschouwd als een ‘Egyptenaresse’ (vagebond, zigeunerin). 

Amiens 17009, 64 1724 … Marie Ange (of is Ange haar familienaam ?), d.v. Pieter, 45 jaar, ° te 
Amiens, vrouw van Draeck Jean Baptiste, met haar man hierheen 
gekomen “om cruyden te soucken”.  Ze was nog nooit gedetineerd.   
Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 
64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary 
Franchoyse (f° 64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende 
‘Egyptenaeren’. 



 

Amiens 17010, 48 1725 … Mary Joseph, “sonder toenaem” (geen familienaam), ° te Amiens, 23 
jaar, bedelend.  Onderweg ontmoette ze de mede-arrestanten.  Ze zat 
hier recent ook al eens in de cel.  Zie f° 36.  … Tornisy (f° 47), … Leutity 
(f° 47), Bagagie Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 47v) en … Mary Joseph 
(f° 48) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Amiens 17010, 36 1725 … Mary Josephe (geen familienaam), de naam van haar vader niet 
kennend, ° te Amiens, 24 jaar, bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze in 
de omgeving van Orleans.  Ze werd aangehouden met enkele anderen 
die ze onderweg ontmoette.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Zie f° 48.  
Wollaert Robert (f° 35v), Philippesens Meysken (f° 35v), Philippesens 
Alentine (f° 36) en … Mary Josephe (f° 36) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Ancourt Aanwinsten 
635, 32 

1790 Poisson Joseph, z.v. Pierre, ongeveer 31 jaar, ° te “Ancourt en Picardie”, 
als kind zijn geboorteplaats verlaten hebbend, gehuwd met Desandoir 
Joanne Louise (zie verder als Desandois J. L.), kinderloos, de afgelopen 
10 jaar gewoond hebbend in het land van Cadzand, vroeger gedeserteerd 
uit een legerregiment van Hare Christelijke Majesteit, voldoende Vlaams 
sprekend om zich verstaanbaar te maken 

Anjou … 17027, 9 1764 Paquier Marturin, z.v. Maturin, jongman, 33 jaar, ° “Beson en Anjou”, 
deserteur, zonder vaste verblijfplaats. 

Armentières 17010, 39 1725 Cambie Adriaen Lodewyck, z.v. Louys, 34 jaar, ° te Armentières, 
schoenmaker en slachter.  In 1716 huwde hij met Vermout Mary 
Anthonette (d.v. Gillis, ° te Armentières) met wie hij enkele jaren 
samenwoonde en drie kinderen had.  Daarna trok hij naar het leger, en 
achteraf keerde hij niet meer terug naar zijn gezin te Armentières.  In 
plaats daarvan trok hij rond Nieuwjaar 1725 in ten huize van Carpentier 
Felix te Ichtegem.  In Ichtegem woonde hij samen met Outterfault Joanna 
en zij gedroegen zich als man en vrouw, niettegenstaande hij al gehuwd 
was … 

Arras (Atrecht) 17033, 166v 1782 L’Escarde Ignace Joseph, z.v. Louis, 42j, geboren te Arras (parochie 
Saint Nicolas), “auteur de profession”, van Rooms-Katholieke religie 

Arras (Atrecht) 17019, 141 1737 Portrese Marie Therese, d.v. Pieter, huisvrouw van Lammeez 
Bartholomeus, 28 jaar, ° Arras, zonder vaste verblijfplaats, steeds 
werkend bij de boeren in het land van Cadzand.  Onlangs was ze met 
haar moeder … Agidia (zie verder) op weg naar de polder te Sint-Kruis bij 
Aardenburg. 

Arras (Atrecht) 17016, 14v 1732 Vergauwt Angeline, d.v. Jan, 24 jaar, ° te Arras, werkend in de polder in 
Holland.  Ze kwam laatst uit Halle, en was op weg naar Sluis, maar werd 
onderweg aangehouden met nog 4 anderen.  Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dat.  Ze zat voordien al 3-maal in de gevangenis in Luik 
(Liège). 

Artois (Artesië) ? 
… 

17021, 93v 1742 Trica Marie Jeanne, d.v. Pitin, haar leeftijd niet kennend.  Ze is in het land 
gekomen samen met haar moeder (Lamare Marie), haar broer en zus 
(Trica Marie) en nog een vrouw. 

Artois (Artesië) … 17021, 93 1742 Lamare Marie, d.c. Scipion, 34 jaar, ° in de parochie van ‘Molangé’ in het 
land van Artois (Artesië, Frankrijk), huisvrouw van Trica Pitische (ook 
“Trica Petitje”).  Ze maakt deel uit “van de bande van de soo ghenaemde 
Egyptenaeren”. 

Artois (Artesië) … 17021, 93 1742 Trica Marie, d.v. Pitin, ongeveer 30 jaar, ° in het land van Artois, 
soldatendochter.  Ze is in het land gekomen samen met haar moeder 
(Lamare Marie), haar broer en zus (Trica Marie Jeanne) en nog een 
vrouw.  Ze geeft toe “qu’elle est de la bande des Egyptiens”. 

Artois (Artesië) … 17011, 165 1727 Hennico (ook Haniceau) Louis, z.v. Pierre, 36 jaar, ° te “Ousoms (of 
Ousois) pais d’Artois”, soms werkend en soms bedelend, sedert 10 
maanden wonend te Brugge “au Petit Fagot” met zijn vrouw en kinderen.  
Hij verblijft sedert 3 jaar in dit land, en werkte een tijdje als graandorser.  
In 1724 werd hij al eens door het gerecht van de stad Brugge voor 4 jaar 
verbannen uit Vlaanderen … 

Auvergne … 17024, 11 1751 Chambefort (ook Jambefort, Jambeffort) Jean Baptiste, z.v. Stephane, 33 
jaar, ° te Auvergne, wonend te Brugge en in het land van Cadzand, “de 
profession eternier”. 

Auvergne … 17024, 15 1751 Four Francois, z.v. Anthoine, 29 jaar, ° te Auvergne, wonend te 
Grandmont, « chaudronnier de profession » (koperslager). 

Bailleul (Belle) 17027, 11 1764 Capoen Pieter Joseph, z.v. Lodewyck, 24 jaar, ° in de stad Belle, nu in 
Brugge wonend als herbergier 



 

Bailleul (Belle) 17035, 42 1785 Dorré Joannes, z.v. Franciscus, 33j, geboren te Belle (Bailleul), wonend 
te Maldegem, stalknecht 

Bailleul (Belle) 17027, 182v 1766 Woussen Joseph, z.v. Francois, 52 jaar, ° in de stad Belle, sedert 27 jaar 
wonend te Menen, vroeger tingieter en nu koopman in kurken 

Bailleul (Belle) 17021, 176v 1743 Maes Joseph, z.v. Jan, ° te Belle, 21 jaar, boerenwerk doende, als 
dienstknecht ingewoond hebbend bij Pullaert Francois te Vrasene bij Sint-
Niklaas 

Bailleul (Belle) 17026, 111 1761 Raeckelboom Joannes Baptiste, z.v. Pieter, 23 à 24 jaar, ° te Belle in 
Cassel-ambacht, inwonend als dorser  op de hoeve van Ghilleins Pieter te 
Nieuwkapelle in Veurne-ambacht. 

Bailleul (Belle), 
omgeving 

17011, 1 1726 Flakeel Jan, z.v. Jan, ° in Belle-ambacht, sedert 4 jaar wonend te 
Merkem, een hoeve uitbatend van ruim 31 gemeten 

Baupaume, 
omgeving 

17015, 91v 1731 Grandeur de la Fontaine Marie Claire (is Grandeur de la Fointaine 
werkelijk een familienaam ?), d.v. de la Grandeur de la Fontaine, haar 
leeftijd niet kennend, ° te « Saint Thomas près de Baupaume », 
huisvrouw van … Fleurdonde, spinster.  Ze was met haar man uit 
Duinkerke op weg opdat haar man in het leger zou kunnen gaan, maar 
onderweg werden ze aangehouden te Kortemark met nog twee andere 
personen.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Ze werd al 
eens gegeseld en gebrandmerkt te Marle nabij Amiens. 

Bergues (Sint-
Winnoksbergen) 

17013, 101v 1729 Christinensens Pieter (ondanks de voornaam ‘Pieter’ betreft het een 
vrouw), d.v. … Pieter Jacobus, ° te Sint-Winnoksbergen, arbeidster.  Ze 
was met haar vader en broer uit Frankrijk onderweg naar de polders, 
maar werd aangehouden te Maldegem (haar vader en broer konden 
wegvluchten bij de arrestatie).  5 jaar geleden werd ze gegeseld en 
gebrandmerkt te Boulogne omdat ze haar ban 4-maal verbrak. 

Bergues (Sint-
Winnoksbergen) 

17013, 179 1730 Engheni Mary, d.v. Anthoin Jardin (is Jardin hun familienaam ?), 23 jaar, ° 
te Sint-Winnoksbergen.  Ze werkte deze zomer met haar man en zus.  
haar schoonbroer smokkelt in de winter.  Haar schoonbroer had 
opgevangen dat men soldaten aanwerfde in Gent, maar daar 
aangekomen bleek dit niet zo.  Bij hun terugkeer naar Frankrijk werden ze 
dan aangehouden in Oedelem.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Bergues (Sint-
Winnoksbergen) 

17019, 45v 1735 Gauweloose Jacobus, z.v. Thomas, 41 jaar, ° te Sint-Winnoksbergen, 
gehuwd met Van Woomen Joanne met wie hij naar zijn zeggen sedert 
1720 in Oostende gewoond heeft, met uitzondering van een periode van 
7 jaar waarin hij dienst verrichtte in het Franse leger.  Hij heeft ook twee 
reizen op zee gedaan.  Verder verdient hij de kost met werken en met het 
verkopen van bepaalde spullen. 

Bergues (Sint-
Winnoksbergen) 

17011, 20v 1726 Rosebrouck Marie, d.v. Andries, 44 jaar, ° te Sint-Winnoksbergen, 
huisvrouw van Vanden Abeele Michiel senior, wonend te Zerkegem 

Bergues (Sint-
Winnoksbergen) 

17011, 15v 1726 … Helena, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Sint-
Winnoksbergen, laatst werkend in het land van Cadzand waar ze 
Janssens Hesia aantrof, met wie ze hierheen kwam … 

Bergues (Sint-
Winnoksbergen), 
omgeving 

17013, 27v 1728 Blancquet Marie, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te 
‘Hysel’ in Bergen-ambacht (misschien wordt Ghyvelde in Frans-
Vlaanderen bedoeld ?).  Ze werd lang gekweld door koortsen, en nadat 
ze hoorde dat in Lichtervelde een goede genezer woont, kwam ze 
hierheen …  In Lichtervelde werd ze dan gevangen genomen met haar 
zuster Marie Siritan (zie verder) en nog een vrouw met haar man.  Ze was 
nog nooit gedetineerd. 

Bethune 17016, 46 1732 Germansken Christina (is Germansken werkelijk haar familienaam of een 
patroniem ?), d.v. Hermans, haar leeftijd niet kennend, ° te Bethune, met 
haar vader (die soldaat is) wonend te Bethune, wasvrouw.  Recent trok ze 
uit Bethune naar Bergen op Zoom om haar zuster te bezoeken die daar 
woont, maar onderweg werd ze te Torhout aangehouden met nog drie 
andere vrouwen en een haar onbekende man.  Ze zat nog niet in een 
gevangenis. 

Boeschepe 17031, 154 1779 Maes Joannes, z.v. Anthone, 27 jaar, geboren te Boeschepe (Frankrijk), 
wonend te Leffinge, strodekker 

Boeschepe 17016, 128 1732 Cottereels Marianne, d.v. Joos, 43 jaar, ° te Boeschepe, zonder vaste 
verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend 

Boeschepe 17016, 107v 1732 Cottereels Marianne, d.v. Joos, in de 40 jaar oud, ° te Boeschepe, zonder 
vaste verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend 

Boeschepe 17016, 108 1732 Fockenbert Francoise, d.v. Martinus, 50 jaar, ° te Boeschepe, wonend te 
Koekelare, spinster 



 

Boeschepe 17019, 176v 1738 Moninck Anthone, z.v. Guilliame, 35 à 36 jaar, geboren en wonend te 
Boeschepe, allerhande werk doend, gehuwd met Hosten Marie Catharine 

Boulogne 17010, 35v 1725 Philippesens Meysken, d.v. Philippus, haar leeftijd niet kennend, ° te 
‘Bolonie’ (waarschijnlijk Boulogne in Frankrijk), vrouw van Wollaert 
Robert, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze werd 
aangehouden met o.a. haar man en haar zus Philippesens Alentine.  De 
man van haar zus en diens broer konden vluchten bij de arrestatie.  Ze 
was nog nooit gedetineerd.  Wollaert Robert (f° 35v), Philippesens 
Meysken (f° 35v), Philippesens Alentine (f° 36) en … Mary Josephe (f° 
36) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Boulogne, 
omgeving 

17023, 54v 1749 Labarriere Marie Philippa, d.v. Philippe, ° « près de Boulogne », 40 jaar, 
zonder vaste verblijfplaats, het land aflopend om te bedelen.  Ze geeft toe 
te behoren tot de bende die men gemeenlijk de ‘Bohemiens’ noemt, 
hoewel ze niet weet wat men precies onder ‘Bohemiens’ verstaat.  Ze 
spreekt zowel Frans als het jargon van haar bende.  Ze zegt gearresteerd 
te zijn met verschillende anderen: 

- haar zoon Chevaux Francois 
- haar zoon Chevaux Antoine 
- haar schoonzus Anglesi 
- haar zus Margo 
- de dochter van voornoemde Margo van wie ze de naam in het 

Frans niet kent maar die in haar eigen taal ‘Grosroebine’ heet 
- haar “petit neveu” Joseph (2 jaar) 

Bourdon Aanwinsten 
635, 41 

1790 Champagne Antoine Francois, z.v. Simon, 37 jaar, ° te “Bourde en 
Bolonoie Basse Picardie” (waarschijnlijk Bourdon bij Amiens in Frankrijk), 
10 maanden geleden te Béthune (in Artois) gedeserteerd uit een 
legerregiment van Hare Christelijke Majesteit, sedertdien gewoond 
hebbend te Oostburg in het land van Cadzand waar hij bij de boeren 
werkte, amper Vlaams sprekend 

Bourgogne 
(Boergondië) … 

17027, 117 1765 Bordeaux Louison, d.v. Philippe, 26 jaar, ° « du Bourgh Ciel en 
Bourgogne », sedert 3 maanden wonend te Cambrai (Kamerijk), naaister 
en kleermaakster, gehuwd met De Brojans Pierre « dit Saint Amour ».  Ze 
werd gearresteerd samen met haar broer Bordeaux Jacqies, Derameaux 
Jean, Isaac Jan Louis en Fleury Amelie. 

Bretagne … 17026, 55 1759 Baptiste Marie Elisabeth, d.v. Baptiste Joseph, 19 jaar, ° te ‘Hannault’ bij 
de stad Brest, wonend te Duinkerke, werkend bij boeren.  Baptiste Marie 
Marianne Elisabeth is haar zus (zie verder). 

Bretagne … 17026, 54v 1759 Baptiste Marie Marianne Elisabeth d.v. Baptiste Joseph, ° te ‘Arrenne’ in 
Bretagne, wonend te Duinkerke, huisvrouw van Duval Francois, spinster.  
Baptiste Marie Elisabeth is haar zus (zie verder). 

Calais 17015, 61v 1730 Haen Stinden (misschien is Haen geen familienaam, maar een tweede 
voornaam of zo ?), z.v. Haen Stinden (of Stinden Haen), 30 jaar, ° te 
‘Calix’ (Calais), smokkelaar (“gaende met de contrebande”).  Uit ‘Calix’ 
was hij op weg naar Sluis “om aldaer den dienst te aenveerden” met zijn 
vrouw en met Esperance Guilliaeme (of Guilliaeme Esperance) en diens 
vrouw.  Onderweg, te Klemskerke, werden ze aangehouden met nog een 
man en een vrouw.  Hij wordt ervan verdacht te behoren tot de bende van 
de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent dit.  Hij zat 
voordien al in Frankrijk in de gevangenis. 

Calais 17009, 169 1725 Huyslé Frederycq, z.v. Francois, 26 jaar, ° te Calais.  Hij reisde een tijdje 
op zee. 

Campagne-lès-
Boulonnais 

17021, 23 1741 Bullauw Livinus, z.v. Niclaeys, 38 jaar, ° te “Campagne les Bulliane boven 
Sinte Omaers” (d.i. Campagne-lès-Boulonnais in Noord-Frankrijk), smid, 
wonend te Zevekote.  Rond 1725 huwde hij met De Clercq Pieternelle 
(die toen weduwe was van Pellegrin Joannes).  Hij ondertekent met 
‘Bullo’. 

Cassel 17017, 12v 1733 Péplez Marie, d.v. Jean Baptiste, 23 jaar, ° te Cassel, huisvrouw van Mias 
Francois, spinster en naaister.  Haar man zou op dat moment in de 
polders werken als oogstarbeider.  Enkele weken geleden kwam ze uit de 
omgeving van Cassel naar hier, op weg zijnde naar haar man in de 
polders, maar onderweg werd ze aangehouden.  Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 
dit. 

Cassel 17012, 114 1728 Hendrixen Cornelie, haar vader niet gekend hebbend, 20 jaar, ° te 
Cassel, huisvrouw van … Hendrick, ’s zomers werkend in de polder van 
Kallo en ’s winters bedelend.  Ze kwam met enkele anderen hierheen uit 
het land van Cadzand.  Ze zat hier al eens gevangen in augustus 1727 



 

met haar zus en werd toen het land uitgezet.  Ze heeft een kind van 
amper drie weken.  Zie f° 17. 

Cassel 17020, 124 1740 Inghelram Dominicus, z.v. Hieronimus, 42 à 43 jaar, ° te Cassel, wonend 
te Brugge, koopman in boter 

Cassel 17013, 178v 1730 Joftinck (ook Jofstinck) Mary (is Joftinck inderdaad een familienaam, of 
een tweede voornaam of zo ?), d.v. Jardin Anthoin, 28 jaar, ° te Cassel, 
huisvrouw van … Jean Pierre.  Ze werkte de hele zomer met haar man te 
Hazebrouck, en deze winter hebben ze zoals gewoonlijk goederen 
Frankrijk binnengesmokkeld.  Ze was nu met haar man en zus naar Gent 
gegaan, omdat haar man opgevangen had dat men daar een nieuw 
legerregiment oprichtte.  Daar aangekomen bleek dit niet zo.  Ze wilden 
dan terugkeren naar Frankrijk, maar werden onderweg in Oedelem 
aangehouden.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Cassel 17012, 17 1727 … Cornelie, geen familienaam (‘toenaem’) hebbend, d.v. Aidin, haar 
leeftijd niet kennend, ° te Cassel, laatst gewerkt hebbend te Watervliet.  
Ze werd met haar zus aangehouden te Maldegem.  Ze was al eens 
gedetineerd toen ze nog jong was, maar kan niet zeggen waar.  Haar 
man overleed 3 maanden geleden. 

Cassel 17015, 1v 1730 … Ringhelken Marie (twee voornamen ?), d.v. Jan, haar leeftijd niet 
kennend, ° te Cassel, ’s winters bedelend en ’s zomers werkend.  Ze was 
op weg naar Frankrijk om er werk te zoeken met Marie Bertine (die ze 
“ma tante” noemt), de dochter van “ma tante” en nog twee andere 
vrouwen, maar in Kaprijke werden ze aangehouden.  Ze zat nog niet in 
een gevangenis. 

Cassel, omgeving 17019, 80v 1736 Janssens Catharine, d.v. Jan, huisvrouw van Janssens Hendryck, 40 jaar, 
° te Nieuwkerke onder Cassel-ambacht (waarschijnlijk wordt 
Westnieuwkerke in de Belgische Westhoek bedoeld).  Haar man heeft 
tijdens de laaste oorlog gediend in een Iers legerregiment.  Onlangs 
werkte ze met haar man in het land van Cadzand.  Op f° 81 komt 
hoogstwaarschijnlijk dezelfde vrouw aan bod, maar de 
identiteitsgegevens zijn niet helemaal hetzelfde [Catharine Janssens, d.v. 
Henderyck, 40 jaar, ° in het land van Gent, huisvrouw van Janssens Jan, 
in de steden spinnend voor de kost of werkend voor de boeren.  Haar 
man diende in een Iers regiment, en hij werkt nu in de polders] 

Douai 17019, 158v 1737 Janssens Anthonette, d.v. Pieter, huisvrouw van Manivelt Isaaq, 25 jaar, ° 
te Douai, zonder vaste verblijfplaats, soms bedelend.  Haar man verricht 
boerenwerk.  [zie verder f° 180: In 1738 wordt ze nog eens opgepakt en 
geeft zich dan uit voor Baltens Sara, ° te Breda, enz.] 

Douai 17016, 14v 1732 Vergauwens Philipine (is Vergauwens werkelijk een familienaam ?), d.v. 
Vergauwen, ° te Douai, haar leeftijd niet kennend, ’s zomers werkend bij 
de landslieden in het land van Cadzand en ’s winters spinnend.  Laatst 
was ze onderweg uit het land van Halle naar Zeeland, maar onderweg 
werd ze aangehouden met nog 4 andere personen.  Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dat.  Ze zat vroeger al 4-maal in de gevangenis in Lotharingen 
(‘Lorreynen’) in Frankrijk. 

Douai 17017, 44v 1733 … Landuyte, d.v. Guilliaeme, haar leeftijd niet kennend, ° te Douai 
(Frankrijk), huisvrouw van Meyter Cis, zonder vaste verblijfplaats, ’s 
winters spinnend en ’s zomers werkend bij de landslieden.  Ze kwam 
laatst van Rijssel met nog twee vrouwen en drie mannen, en werd te 
Moerkerke aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van 
de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart nog nooit 
in een gevangenis gezeten te hebben. 

Douai 17011, 123 1727 … Roye, de naam van haar ouders noch haar leeftijd kennend, ° te 
Douai, ’s zomers werkend in de polders en ’s winters bedelend.  
Afgelopen winter (1726-27) verbleef ze in de omgeving van Cassel en 
Duinkerke.  Ze werd op weg naar het land van Cadzand maar werd met 
enkele anderen aangehouden te Sint-Margriete.  Ze was nog nooit 
gedetineerd. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17029, 170 1772 Stival Pierre Francois, z.v. Francois, 23 jaar; ° te Duinkerke, wonend te 
Duinkerke, vader- en moederloos, koordendraaier.  Aangezien hij naar 
zijn zeggen geen werk vond als koordendraaier, ging hij werk zoeken bij 
de boeren, maar aangezien hij nergens werk vond heeft hij onlangs 
enkele dagen gebedeld te Middelkerke, Mariakerke en Stene. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17017, 58v 1733 Caleys Pieternelle, weduwe van Depon Frederyck Jacobus, d.v. Caerel, 
in de 50 jaar oud, haar geboorteplaats niet kennend, wonend te 
Duinkerke in de ‘basseville’ ten huize van een zekere Marie, ’s winters 



 

spinnend en ’s zomers bedelend.  Ze werd aangehouden met 
bovengenoemde Van Lier Elisabet en haar man. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17012, 72v 1728 De Meyere Marcus, z.v. Jacob, 20 jaar, ° te Duinkerke, wonend te 
Blankenberge bij Janssens Geeraert 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17016, 43 1732 Gallens Pieternelle, d.v. Pieter, 21 jaar, ° te Duinkerke, wonend te 
Duinkerke, ’s winters spinnend en ’s zomers werkend bij de landslieden in 
de omgeving van Duinkerke.  Uit Duinkerke is ze langs Ieper, Kortrijk en 
Gent afgezakt naar Aardenburg in de hoop daar werk te vinden, maar 
gezien ze er geen werk vond wou ze terugkeren naar Duinkerke, maar 
werd onderweg aangehouden in de omgeving van Damme.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dat.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17023, 171 1750 Hoornaert Thomaes, z.v. Jan, 53 jaar, ° te Duinkerke, wonend te Zande, 
soms werkend en soms bedelend voor de kost 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17011, 15v 1726 Janssens Heseken (ook Thereseken), d.v. Jan, haar leeftijd niet kennend, 
° te Duinkerke, tot voor kort werkend in het land van Cadzand en daarna 
in de polders van Doel.  Recent was ze met … Helena, die ze bij Doel 
ontmoet had, op weg naar Duinkerke, maar onderweg werden ze 
aangehouden … 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17020, 117 1740 Pluvier Jaspard, z.v. Joannes, 45 à 46 jaar, ° te Duinkerke, chirurgijn, 
laatst wonend te Gistel.  Op het moment van zijn ondervraging heeft hij 
een toevlucht gevonden in het klooster van de eerwaarde broeders 
Kapucijnen te Brugge. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17017, 10 1733 Ramboer Marcus, z.v. Laurent, 48 jaar, ° te Duinkerke, beenhouwer, 
wonend te Kortemark 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17019, 163v 1738 Ramboer Marcus, z.v. Laureyns, 50 jaar, ° te Duinkerke, beenhouwer 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17019, 87v 1736 Ramboer Marcus, z.v. Lenaert, 50 jaar, ° te Duinkerke, wonend te 
Kortemark, beenhouwer 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17017, 126 1734 Risbie Joanne Pieternelle, huisvrouw van Compernolle Jean Philippe, 
haar leeftijd niet kennend, ° te Duinkerke, met haar man wonend te 
Duinkerke in de ‘Crempestraete’.  Haar man is kleermaker.  Haar vader, 
die Joannes heet, zit in een legerregiment te Cambrai.  Ze wordt verdacht 
te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent 
ze dit. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17022, 113v 1746 Sanders Catharine, d.v. Jan en Cops Susanna (zie verder), ° te 
Duinkerke, 21 jaar, meetrekkend met haar moeder 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17012, 42v 1727 Sicroux Jan Alexander, z.v. Pieter, 20 jaar, ° te Duinkerke.  Hij heeft 8 jaar 
in Amsterdam gewoond waar hij werkte als saaiwever, en waar hij ook 
een tijdje op de vismarkt werkte.  Hij kwam recent hierheen met een 
schuit uit Amsterdam, via Rotterdam en Sluis. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17011, 122 1727 Styl Livine, d.v. Hansken, in de 30 jaar, ° te Duinkerke, ’s zomers werkend 
bij de boeren en ’s winters bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze met 
haar man en 3 kinderen in de omgeving van Sint-Winnoksbergen.  Nu 
was ze met haar gezin onderweg naar het land van Cadzand, maar werd 
onderweg aangehouden te Sint-Jan-in-Eremo. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17012, 56v 1727 Van Dooren Joseph, z.v. Laureins, 30 jaar, ° te Duinkerke, werkend voor 
de boeren en ook delver bij openbare werken 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17013, 83 1729 Van Doorne Pieter, z.v. Laureyns, 33 jaar, ° te Duinkerke, “gaende op 
Rotterdam met lynwaeten” 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17017, 44 1733 Vander Linde Philippine, d.v. Daniel, huisvrouw van Bauwen Joos (of 
Joos Bauwen), 26 jaar, geboren en wonend te Duinkerke, spinster.  Ze 
kwam laatst van Rijssel, en werd aangehouden met haar man en nog 
twee andere koppels.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Zes jaar geleden was ze 
al eens gedetineerd en verbannen te Brugge. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17010, 156 1726 … Hedde, d.v. Huyt, haar leeftijd niet kennend, ° te Duinkerke, ’s zomers 
werkend en ’s winters spinnend of bedelend.  Ze wou met de mede-
arrestanten naar Brabant gaan.  Audernack Mary is de zus van haar 
moeder (dus een tante).  Ze was nog nooit gedetineerd.  Everssen 
Ergelintje (f° 155), Eversen Filite (f° 155), Andernack Mary (f° 155v), … 
Mary Elisabeth (f° 155v) en … Hedde (f° 156) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17016, 145 1733 … Joanne Therese, d.v. Ghilleque, 25 jaar, ° te Duinkerke, huisvrouw van 
Movel Glaude.  Ze was op bedevaart van Dendermonde naar het Heilig-
Bloed te Brugge en O.L.V. van Assebroek (“het ghonne haere suster 



 

belooft hadde te doene, ende midts haer overlyden seght het selve voor 
haere suster te hebben aenghenomen”), maar te Oedelem werd ze met 
nog 4 andere personen aangehouden.  Ze wordt ervan verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), 
maar ontkent dit.  Drie maanden geleden zat ze hier al eens vast met 
haar zuster … Marie Francoise, en werd toen verbannen.  [Eind 1732 zat 
ze vast, en gaf zich toen uit voor Dorpe Joanne Therese, d.v. Francois, 25 
jaar, ° te Oudenaarde, huisvrouw van Morel Glaude …; zie f° 125v] 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17017, 30v 1733 … Marie Therese, de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° 
te Duinkerke, huisvrouw van Janssens Francis (zie verder), zonder vaste 
verblijfplaats, afgelopen zomer (1733) gewerkt hebbend te Beveren.  Ze 
werd te Beveren aangehouden met haar man en nog twee vrouwen.  Ze 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze zat hier afgelopen winter al eens in de 
gevangenis.  Vroeger belandde ze ook te ‘Charloo’ (?) in de gevangenis. 

Dunkerque 
(Duinkerke) 

17016, 144v 1733 … Monplaisir, d.v. Carolus, in de 40 jaar oud, ° te Duinkerke, huisvrouw 
van … Stoffanus Jooris.  Ze trok met haar man uit Duinkerke naar O.L.V. 
van Halle (“als haeren man hadde belooft”), maar onderweg werden ze 
aangehouden met nog drie anderen.  Ze wordt ervan verdacht te behoren 
tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar 
ontkent dit.  Vijf jaar geleden zat ze gevangenis te ‘Munster’ waar ze 
voordien ook al 4-maal belandde. 

Eecke ? 17017, 17v 1733 L’Hommé Albertus, z.v. Francois, 37 jaar, ° te ‘Eecke’ (waarschijnlijk 
Eecke in Frans-Vlaanderen), wonend te Vladslo, schoenlapper, van tijd 
tot tijd van de ene parochie naar de andere gaand om te werken 

Esquelbecq 
(Ekelsbeke) 

17009, 162v 1725 Lacourt Jacobus, z.v. Joos, 15 jaar, ° te ‘Eeckelsbeke’ (Esquelbecq in 
Noord-Frankrijk), bedelend 

Esquelbecq 
(Ekelsbeke) 

17013, 66 1729 Lacour Jacobus, z.v. Joos, ° te ‘Ekelsbeke’ (d.i. Esquelbecq in Frans-
Vlaanderen), 21 jaar, te lande bedelend.  Hij zat hier in 1725 al eens in de 
cel … 

Flêtres (Vleteren) 17010, 39 1725 Outterfault (ook Outterfaut) Joanna, d.v. Guilliame, 32 jaar, ° te “Vleteren 
boven Belle” (Flêtres in Frans-Vlaanderen).  Zij leeft samen met Cambie 
Adriaen Lodewyck … 

Fournes-en-
Weppes 

17025, 64v 1754 Trehou Pierre Francois, 46 jaar, schaapherder, ° te Fourne in de kasselrij 
Rijsel (Lille) (waarschijnlijk Fournes-en-Weppes in Noord-Frankrijk), laatst 
bij Van Dierendonck Pierre te Waardamme gewoond hebbend 

Franche-Comté … 17033, 70 1781 Chapui Jean Baptiste, z.v. Antoine, 40j, « natif d’Anchant en Franche-
Comté », wonend te Kaprijke, zwingelaar 

Frankrijk ... 17010, 51 1725 Daniel Jean Baptiste, z.v. Jean, 25 jaar, ° « du village nommé Doucon 
prevosie de Clermont pres de la ville de Dun ».  Hij was op weg naar het 
seminarie te Rheims.  Hij studeerde een tijdje filosofie in Luxemburg. 

Frankrijk ? … 17013, 110 1729 … Joosie d.v. … Baguette, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Salé’ 
(waarschijnlijk een plaatsje in Frankrijk).  Ze was met haar man en met … 
Belle Rose en haar man uit Oudenaarde op weg naar Frankrijk via 
Duinkerke om werk te zoeken, maar ze werd met … Belle Rose 
aangehouden te Wijnendale (hun mannen konden vluchten).  Ze werd 
voordien gegeseld en gebrandmerkt te ‘Compeigne’ (Compiègne) wegens 
smokkelen. 

Frankrijk ? … 17017, 134 1734 Bonneel Elisabette, d.v. Nicolas, huisvrouw van Meurant Pierre Gille « dit 
Chevalier », 36 jaar, geboren en wonend te ‘Landrey ‘ (mogelijks in 
Frankrijk), kleermaakster 

Frankrijk ? … 17021, 115v 1742 Cavruy Pierre Jerome, z.v. Pierre, ° te « Flamingry près d’Avenes » 
(vermoedelijk een plaats in Frankrijk), 12 jaar, bedelaar, zonder vaste 
verblijfplaats 

Frankrijk ? … 17020, 10 1738 Dudon Romain, z.v. Robert, 30 jaar, ° te ‘Lonsto’ (er staat nog iets 
moeilijk leebaar bij dat mogelijks betekent dat dit bij Rouen gelegen is).  
Hij is een vagebond die ook in Holland rondhing. 

Frankrijk ? … 17021, 90 1742 Dupont Antoine Joseph, z.v. Philippe, 37 jaar, ° te ‘Gomini’ (ook 
‘Gominie’, vermoedelijk een plaats in Frankrijk of Wallonië), zonder vaste 
verblijfplaats, knecht 

Frankrijk ? … 17013, 24 1728 Larsin Jean, z.v. André, 19 jaar, ° “du Bourg de Lans”, hoefsmid.  Hij 
werkte een tijdje aan het kanaal van Oostende, maar wegens ziekte werd 
hij 3 dagen opgenomen in het hospitaal te Brugge.  Daarna trok hij naar 
Parijs om werk te zoeken, maar na enkele dagen keerde hij terug naar 
Brugge aangezien hij daar geen werk vond …  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  



 

Frankrijk ? … 17020, 16 1738 Nivez Francois, z.v. Pierre, 50 jaar, ° te “Artena dépendence de la 
Rochelle”, werkman, bedelend bij gebrek aan werk 

Frankrijk … 17013, 24v 1728 Deck Thomas Michel, ° te ‘Flines’ (waarschijnlijk is dit ofwel Flines-lès-
Mortagne ofwel Flines-lez-Raches, allebei in Noord-Frankrijk), 28 jaar, op 
het platteland werkend voor de boeren, uit zijn land hierheen gekomen op 
zoek naar werk.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

Frankrijk … 17036, 1 1786 Carpentier Joseph Benoit, z.v. Joseph, 18j, « natif de la ville Hèdain près 
de Chaudpaïs a une lieuë de la ville d’Hèdain ». 

Frankrijk … 17029, 15v 1770 Lefevre Louis, z.v. Francois, 25 à 26 jaar, ° « d’Heure en Boulognais » 
waar hij eveneens woont, « chasse marais de profession ». 

Frankrijk … 17040, 88v 1795 Lienaert Seraphyn, z.v. Ludovicus, 39j, geboren te “Lavantis land van 
Lalen, voortyds provincie van Artois”, wonend te Poperinge, schrijnwerker 
en nadien handelaar. 

Frankrijk … 17028, 69v 1768 Pinto Francois, z.v. Anthonis, 64 jaar, ° in het bisdom van Rochelles 
(waarschijnlijk La Rochelle in Frankrijk), sedert 37 jaar wonend in Brugge, 
soms bij boeren werkend en soms als kolenbrander werkend in de 
bossen 

Frankrijk … 17033, 24 1781 Reynart Francois, z.v Bernard, 36j, “natif du village d’Hamon en France”, 
wonend te Moerkerke 

Frankrijk … 17036, 92v 1787 Tassy Jean Francois, z.v. Jean Baptiste, 50j, « natif de la Basse 
Provence », wonend met zijn gezin te Vlissingen , matroos 

Frankrijk … 17009, 64 1724 Draeck Jean Philippe, z.v. Jean Baptiste, 18 jaar, ° te “Boville en France” 
(mogelijks Beauville).  Zijn vader is chirurgijn.  Hij was nog nooit 
gedetineerd.  Dragh Jan Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh 
Jean Philippe (f° 64), Ferlin Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en 
Delmon Mary Franchoyse (f° 64v) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Frankrijk … 17015, 114v 1731 Heeman Marie Joseph, d.v. Jan, 26 jaar, ° in Frankrijk, huisvrouw van 
Coene Baptiste (soldaat), bedelend te lande.  Ze trok met haar broertje uit 
Gent naar het land van Cadzand om er deze zomer te snijden, maar 
onderweg werden ze aangehouden.  Een tijd geleden werd ze in Frankrijk 
gebrandmerkt wegens smokkelen van tabak. 

Frankrijk … 17012, 115v 1728 … Isabelle, haar familienaam noch haar leeftijd kennend, ° in Frankrijk 
(“van t’Fransche”), alleen door het land trekkend op zoek naar haar 
zuster, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Komend van Sluis 
werd ze aangehouden op de Sluisse Vaart.  Ze werd vroeger 
gebrandmerkt te Straatsburg. 

Frankrijk of 
Wallonië … 

17025, 103v 1755 Cordier Pierre Joseph, z.v. Vincent, 26 jaar, ° te Peronne (d.i. Péronne of 
Péronnes in Wallonië of in Frankrijk …), wonend « aux nouvelles écluses 
de Slyckens » (aan het Sas van Slijkens bij Bredene), slager 

Frans-Vlaanderen 
… 

17039, 177 1794 Bourets Isabelle Therese, d.v. Balthasar, 44j, geboren te Heesel in het 
ambacht van Sint-Winnoksbergen, wonend te Beerst, landbouwer 

Grenoble 17021, 155 1743 Legrot (ook Legros) Nicolas, z.v. Pieter, ° te Grenoble, 52 jaar, koopman 
(in suiker, thee, tabak, enz.), sedert 14 jaar wonend te Blankenberge, 
gehuwd met Joris Catharina (die geboren is in de omgeving van 
Leeuwarden) 

Halluin 17010, 67 1725 Lot Niclaeys Ferdinande, z.v. Niclaeys, 19 jaar, ° te ‘Halewyn’ (Halluin in 
Noord-Frankrijk), bij de boeren werkend 

Hazebrouck 17016, 105v 1732 Lefevre Anselmus, z.v. Anselmus, ° te Hazebrouck, 28 jaar, brouwer.  Hij 
heeft een jaar in Oostende gewoond in de brouwerij “Sinte Pieter”. 

Hazebrouck 17019, 82 1736 Moreel Valentyn, z.v. Matheus, 27 à 28 jaar, ° te Hazebrouck, wonend te 
Nieuwpoort, timmerman en wever 

Hazebrouck 17016, 45 1732 Pieterke Wilike (is Pieterke haar familienaam of een tweede voornaam ?), 
de naam van haar vader noch haar leeftijd kennend, ° te Hazebrouck, 
werkend bij de boeren en ’s winters bedelend.  Recent trok ze met twee 
andere vrouwen uit Rijssel naar het land van Cadzand, maar werd 
onderweg aangehouden te Torhout.  Zeven jaar geleden zat ze al eens 
samen met Gretje (Gretje Van Willenborgh) in de gevangenis te Boulogne 
n.a.v. geweld. 

Hazebrouck 17038, 130 1791 Lavain Michiel, z.v. Michiel, 44j, geboren en wonend te Hazebrouck (bij 
Cassel), boomveller en boerewerkman 

Hazebrouck 17012, 114v 1728 Joseph Marye, haar leeftijd niet kennend, ° te Hazebrouck bij Belle 
(Bailleul), ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  In oktober 1727 
was ze hier ook gedetineerd en ze werd toen het land uitgezet.  Ze is nu 
met enkele andere arrestanten uit het land van Cadzand gekomen.  Zie f° 
18v. 



 

Hazebrouck 17029, 51v 1771 Prevost (ook Prevot) Marie Joanne Angelique, d.v. Adriaen, jongedochter, 
56 jaar, ° Hazebrouck (kasselrij Cassel, Frans-Vlaanderen), sedert 24 jaar 
samenwonend en huishoudend met Coré Ollivier Emanuel te Oostkamp 
(gehucht Steenbrugge). 

Hondeghem 17022, 18v 1744 Brisse Pieter Joannes, z.v. Joannes, ° te Hondeghem (dorpje bij 
Hazebrouck in Noord-Frankrijk), 33 jaar, boerenwerk doende, wonend in 
de omgeving van de Carmerstraat te Brugge 

Hondeghem 17030, 30 1773 Wagemakers Jan Baptiste, z.v. Jan Baptiste, 40 jaar, geboren te 
Hondeghem (kasselrij Cassel), sedert 15 à 16 jaar wonend te Duinkerke, 
koopman in “Roaentsche neusdoecken”. 

Hondschote 17022, 124v 1746 Requieres Agnes, d.v. Philips, 40 jaar, ° te Hondschoote, weduwe van De 
Roo Jacobus, wonend te Hondschoote 

Hondschote 17016, 17v 1732 De Moldere Thomas, z.v. Thomas, 30 jaar, Hondschote, allerlei 
boerenwerk verrichtend 

Hondschote 17040, 7 1795 Floer Pieter, z.v. Philippus, 27j, geboren en wonend te Hondschoote, 
schipper 

Hoymille 17030, 66v 1773 Pliou Louis, 16 jaar, z.v. Louis, geboren te Hoymille (bij Sint-
Winnoksbergen), boerewerk doende en sedert kort te lande bedelend 

Languedoc … 17012, 181 1728 Balsinie André, z.v. Jean, 20 jaar, ° in de Languedoc, landbouwarbeider, 
soms bedelend.  Twee maanden geleden kwam hij naar Vlaanderen met 
een andere jongen om werk te zoeken.  Hij ondertekent met ‘Balsigny’. 

Lille (Rijsel) 17022, 135 1746 Beaufermé (ook Beaufrené) Joseph, z.v. Jean, ° te Lille (Rijsel), 56 jaar, 
« vendant de la volaille et poisson », wonend te Diksmuide 

Lille (Rijsel) 17009, 9v 1724 Carrier Pierre Martin, z.v. Adrien, 28 jaar, ‘chaudronier’ (koperslager of 
ketelmaker), ° Rijssel (Lille) waar zijn vader nog woont en waar hij tot voor 
kort werkte, momenteel werkloos.  Hij was nog nooit gedetineerd. 

Lille (Rijsel) 17022, 38 1744 Toussel Etienne Joseph, z.v. Jean, ° te Lille (Rijsel), 22 jaar, wonend bij 
zijn vader te Lille 

Lille (Rijsel) 17013, 154v 1729 Aghtjen (ook Achtjen) Marie Therese, d.v. Salomon (ook Sammen), 26 
jaar, ° te Rijssel, huisvrouw van Bassian Francois, werkend of bij gebrek 
aan werk bedelend.  Op weg naar Duinkerke wed ze aangehouden te 
Merkem.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Lille (Rijsel) 17013, 154v 1729 Aghtjen Lombaert, d.v. Salomon, 21 jaar, ° te Rijssel, huisvrouw van 
Compagne Pieter Int Frans (met wie ze sedert één jaar gehuwd is).  Zij en 
haar zus waren de ganse zomer ziek, waardoor ze moesten bedelen.  Ze 
was met haar man en zus van de kanten van Aalst op weg naar 
Duinkerke, maar werd onderweg aangehouden te Merkem.  Ze was nog 
nooit gedetineerd. 

Lille (Rijsel) 17009, 169 1725 Bernoni Mary Marte, d.v. Joseph, 26 jaar, ° te Lille (Rijssel), vrouw van … 
Charles Frederycq (of is Frederycq zijn familienaam ?) 

Lille (Rijsel) 17013, 1v 1728 Coulon Jacques Joseph, z.v. Pierre, 17 jaar, ° te Lille (Rijssel), wonend te 
Duinkerke, werkend aan het kanaal van Oostende 

Lille (Rijsel) 17020, 84 1739 Dassonville Charles Louys, z.v. Charles Francois, 22 jaar, ° te Rijssel 
(Lille), nu zonder vaste verblijfplaats, « calemande wever », nu bedelend, 
laatst van Gent gekomen.  Hij is gehuwd met Witdouck Marie Catharine 
(zie verder). 

Lille (Rijsel) 17010, 36 1725 Philippesens Alentine, d.v. Philippe, 30 jaar, ° te Rijssel (Lille), vrouw van 
Fachon Jean, werkend of bij gebrek aan werk bedelend.  Haar man en 
diens broer vluchtten weg bij de arrestatie …  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Wollaert Robert (f° 35v), Philippesens Meysken (f° 35v), 
Philippesens Alentine (f° 36) en … Mary Josephe (f° 36) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Lille (Rijsel) 17015, 90 1731 Van Thienen Monica, d.v. Ghinneken, ° te Rijssel, huisvrouw van Somers 
Beernaert, ’s zomers werkvrouw en ’s winters spinster.  Deze zomer 
(1730) werkte ze te Doel bij Antwerpen.  Ze was op weg naar haar man te 
Sint-Omaars (Saint Omer) maar werd onderweg aangehouden te 
Kortemark aan de herberg “De Helle”.  Ze wordt ervan verdacht te 
behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), 
maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 

Lille (Rijsel) 17015, 89v 1731 Van Thienen Nounayken, d.v. Ghinneken, 20 jaar, huisvrouw van 
Raesvelt Pieter, ° te Rijssel.  Afgelopen zomer (1730) werkte ze met haar 
zuster in de polder van Kallo, en zwanger zijnde wou ze terugkeren tot bij 
haar man die in het garnizoen te Sint-Omaars (Saint Omer) ligt, maar 
onderweg werd ze aangehouden te Kortemark.  Ze wordt ervan verdacht 
te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), 
maar ontkent dit.  Ze zat nog niet in een gevangenis. 



 

Lille (Rijsel) 17016, 14 1732 Vande Velde Tisten, z.v. Jacobus, 22 jaar; ° te Lille (is dit Rijssel in 
Frankrijk ?), werkend bij de landslieden in het land van Cadzand en 
omstreken.  Afgelopen winter werkte hij als dorser in de omgeving van 
Doel.  Enkele dagen geleden kwam hij hierheen om zich te bekeren tot de 
katholieke religie, maar werd aangehouden met nog 5 andere personen.  
Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Vijf jaar geleden zat hij al 
eens gevangen in Deventer, al had hij toen niets misdaan.  Hij voegt er 
aan toe dat hij in Deventer een andere naam opgaf. 

Lille (Rijsel) 17015, 62 1730 … Guilliame Esperance (is Esperance misschien zijn familienaam ?), z.v. 
… Pieter Phlip (is Phlip een familienaam ?), 19 jaar, ° te Rijssel, werkend 
bij de landslieden.  Hij was op weg uit ‘Calix’ (Calais) naar Sluis, om er 
dienst te aanvaarden, met zijn vrouw, kinderen en met … Stinden en 
diens huisvrouw.  Maar onderweg werd hij aangehouden in Klemskerke.  
Hij zat nog niet in een gevangenis. 

Lille (Rijsel) 17017, 122 1734 Moyens Celie (is Moyens haar familienaam ?), d.v. … Jan Reniers, 
huisvrouw van … Adriaen Dries, 65 jaar, ° te Rijssel, een soldatenkind 
zijnde, zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers arbeidster bij de boeren in 
het land van Cadzand en ’s winters speldenwerkster.  Recent kwam ze 
met een vrouw (… Jenno) uit Antwerpen, op weg zijnde naar het land van 
Cadzand, en werd hier aangehouden.  Ze wordt verdacht te behoren tot 
de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze zat 
eerder gevangen te ‘Maubeuse’ (Maubeuge in Noord-Frankrijk). 

Lille (Rijsel) 17027, 96 1765 Bordeaux Jacques “dit Clairenbout”, z.v. Philippe, 27 jaar, ° te Lille 
(Rijsel), zonder vaste verblijfplaats 

Lille (Rijsel) 17030, 102 1774 Lantoin Pierre Joseph, z.v. Pierre, 43 jaar, geboren te Rijsel (« Lille en 
Flandre »), sedert 4 maanden wonend te Brugge (Sint-Anna), « fileur de 
lin ». 

Lille (Rijsel) 17034, 135v 1784 Thiery Jan Baptiste, z.v. Anthoine, 18 jaar, “natif de la ville de Lille en 
Flandre” (Rijsel), matroos 

Lille (Rijssel), 
omgeving 

17017, 82 1734 Vander Straete Marie, d.v. Pieter, haar leeftijd niet kennend, ° te ‘Caspele’ 
onder de kasselrij Rijssel (Lille), gehuwd met Vande Weghe Pieter (die nu 
soldaat is in een garnizoen te Rijssel), ’s zomers werkend bij de boeren 
en ’s winters spinnend 

Lillers 17023, 54v 1749 Sivot Jean Lambert, z.v. Jean Pierre, ° te Lillers, 17 jaar, zonder vaste 
verblijfplaats, het land aflopend om te bedelen, gearresteerd bij 
Diksmuide.  Hij zegt aangehouden te zijn met zijn moeder, tante en 
zussen.  Hij geeft toe tot de ‘Bohemers’ te behoren. 

Lorraine 
(Lotharingen) … 

17027, 9v 1764 Boulanger Henry, z.v. Jean Nicolas, 23 jaar, ° te “Naney en Lorrraines” 
(Lotharingen), deserteur sedert 3 jaar, zonder vaste verblijfplaats.  
Gearresteerd te Sint-Margriete samen met Hervieux Denis, diens vrouw 
en kind en Paquier Mathurin. 

Lorraine 
(Lotharingen) … 

17040, 84 1795 Dudo Pieter, z.v. Franciscus, 40j, geboren te “Iteinswiller in Lorreynen”, 
wonend te Brugge 

Lorraine 
(Lotharingen) … 

17034, 94 1783 Jeannet Marie, d.v. Francois, ongehuwd, 28 jaar, geboren te « Nancy en 
Lorraine », zonder woonst, “marchande d’épingle, …”. 

Lorraine 
(Lotharingen) … 

17031, 1 1777 Malo Gaspard, z.v. Joseph, 52 jaar, “ouvier de jalousies”, geboren te 
‘Bénouvinil’ (of ‘Benominil) “en Lorraine”, heeft vrouw en kinderen, 
wonend “dans la basse-tille de Dunkerque, rue du Fort, depuis sept ans, 
pendant un mois dans la dite rue, auparavant rue du Milieu et vis à vis le 
bureau”.  Hij en zijn kompaan Quinet worden ook vermeld als 
« lolledraeyers ofte fraudeurs van professie ». 

Lorraine (Lotharin
gen) … 

17034, 25 1783 André Francois, z.v. Nicolas, 46j, « natif de Brichet jurisdiction de Toul en 
Lorraine, demeurant  Vassimont près de Commercy », matroos-
kannonnier, gehuwd met Du Chet Jeanne, heeft 8 kinderen 

Mâcon 17017, 31 1733 Hendrycksen Florensima, d.v. Hendryck Florensima (is Florensima een 
familienaam ?), 23 jaar, huisvrouw van Vande Straeten Pieter, ° te 
‘Macon’ (wellicht Mâcon) in Frankrijk, recent hierheen gekomen vanuit 
Rijssel (Lille) en aangehouden te Beveren.  Ze wordt verdacht te behoren 
tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze 
verklaart dat ze 2 jaar geleden in de gevangenis belandde te Dijon. 

Mardyck 17021, 74 1742 Leusaert Marcus, z.v. Pieter, 38 jaar, ° te ‘Maerdycke’ (d.i. Mardyck bij 
Duinkerke), zonder vaste verblijfplaats, boerenwerk doende 

Marseille, 
omgeving 

17012, 157v 1728 Duran Paulus, z.v. Pierre, 20 jaar, « natif de prez de Marseille » (geboren 
in de omgeving van Marseille), zijn leeftijd niet kennend, te lande 
bedelend 



 

Merville 17021, 48 1741 Lulée Marie Anne, d.v. Pieter, 21 jaar, ° te Merville, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend of bedelend voor de kost 

Méteren 17020, 44 1739 Den Beir Jan, z.v. Matheus, 50 jaar, ° te Meteren (wellicht Méteren in 
Noord-Frankrijk), wonend te Nieuwmunster, strandwerker en officier van 
Zijne Majesteits ‘legaen’ 

Méteren 17020, 39 1739 Maertens Joannes, 21 jaar, ° te Meteren (d.i. wellicht Méteren in Noord-
Frankrijk), zelfmoordenaar.  Hij hing zich op 13 maart 1739 op met een 
koord aan een berk bij een weide te Koekelare.  Hij ondernam kort 
daarvoor reeds een zelfmoordpoging door zich op te hangen in de schuur 
op de hoeve van Fernigu Louis te Zande, maar Fernigu had hem toen nog 
net kunnen redden … 

Méteren 17013, 89 1729 Weghsteen Pieter, z.v. Jan, 57 à 58 jaar, ° te Meteren, landsman te 
Merkem.  Zijn vrouw overleed op 29-03-1729 … 

Mons-en-Pévèle 
(Pevelenberg) 

17013, 94 1729 Parmentier Laureins, z.v. Jan, 34 jaar, ° te “Mas in Pevelen” (d.i. het 
Franse Mons-en-Pévèle, ook Pevelenberg geheten), wonend te 
‘Moorselé’ (Moorsele of Moorslede ?) 

Montreuil ? 17025, 44v 1754 Behae Francois, z.v. Hernez, 30 jaar, ° te ‘Montreul’ (mogelijks Montreuil 
in Frankrijk), wonend te Werken 

Nieppe (Nipkerke) 17012, 172v 1728 Parmentier Anna Mary (ook Marie Anne), d.v. Pieter, 43 jaar, ° te 
Nipkerke (Nieppe), huisvrouw van Plovis Jacques.  Ze beviel van een 
(onwettig) kind van Crispeel Alexander. 

Nieppe (Nipkerke) 17029, 30v 1770 De Bailleul Franciscus Louis, z.v. Francois, 29 jaar, ° te Nieppe 
(‘Niepkerke’ bij de stad Rijsel), wonend te Rijsel, blauwer sedert enkele 
weken 

Normandie 
(Normandië) … 

17027, 8 1764 Hervieux Denys, z.v. Jean, 28 jaar, ° te “Bois de Britulle” in Normandië, 
gehuwd met Jacob Marie Helene, zonder vaste verblijfplaats, deserteur 
sedert 7 jaar. 

Normandië … 17023, 39 1749 Mesnil Laureyns, z.v. Francois, ° op de parochie van ‘Tontue’ in 
Normandië (mogelijks wordt St-Eloi-de-Tontuit bedoeld), 22 jaar, 
gewoond hebbend bij Willems Pierre te Adegem 

Paris (Parijs) 17016, 143v 1733 Ghofdonck Frederyck, z.v. Frederyck, 30 jaar, ° te Parijs onder de 
militairen.  Hij was met zijn vrouw en 3 kinderen uit Rijssel op weg naar de 
polders om er te werken bij de landslieden, maar werd onderweg met nog 
3 andere personen aangehouden te Oedelem.  Hij wordt ervan verdacht 
te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), 
maar ontkent dit.  Twee jaar geleden zat hij al eens in Marseille in de 
gevangenis wegen smokkelen van tabak en brandewijn.  Ook in een 
andere Franse stad belandde hij in de gevangenis om dezelfde reden. 

Paris (Parijs) 17017, 29v 1733 Pieterman Marie Francoise, d.v. Jean, ° te Parijs, in de zomer werkend 
als oogstarbeidster en in de winter als spinster.  Afgelopen zomer (1733) 
werkte ze in de omgeving van Cassel.  Uit de omgeving van Cassel is ze 
naar hier gekomen, op weg zijnde naar Gent, om haar broer te bezoeken 
die in het leger zit te Dendermonde.  Maar onderweg werd ze te Beveren 
aangehouden met nog twee andere vrouwen en een man.  Ze wordt 
verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al 
ontkent ze dit.  Ze verklaart dat ze 4 jaar geleden in Parijs in de 
gevangenis belandde. 

Paris (Parijs) 17017, 13 1733 Plattee Mindeke, d.v. Ozeas, huisvrouw van Geersman (is dit zijn voor- of 
familienaam ?), 50 jaar, ° te Parijs, werkend bij de landslieden.  Ze is 
hierheen afgezakt met een man en een vrouw met drie kinderen, om te 
gaan werken in het land van Cadzand, maar werd aangehouden.  Ze zegt 
al tweemaal in Frankrijk gevangen te hebben gezeten. 

Paris (Parijs) 17009, 9v 1724 Dacke Jean Baptiste, z.v. Nicolas Franchoys, 24 jaar, ° in Parijs, wever, 
wonend en werkend ten huize van Rentier Michel te Rijssel.  Hij was met 
Carrier Pierre Martin, met wie hij in Rijssel gewerkt had, op weg naar het 
land van Cadzand om werk te zoeken, maar in de omgeving van Eeklo 
werden ze aangehouden.  Hij stelt dat hij nog nooit gedetineerd was, al 
blijkt achteraf dat hij hier in april 1723 al eens vastzat en het land uitgezet 
werd. 

Paris (Parijs) 17013, 26 1728 Siritan Marie (is Siritan inderdaad haar familienaam, of haar tweede 
voornaam ?), 23 jaar, ° te Parijs, huisvrouw van … Jan Jacobus (of is 
Jacobus zijn familienaam ?).  Ze kwam uit Cassel met haar zus.  Zij en 
haar zus werden lang gekweld door koortsen, en nadat ze hoorden dat in 
Lichtervelde een goede genezer van koortsen woont, kwamen ze 
hierheen …  Haar man smokkelt wit zout en tabak over de grens in 
Frankrijk.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Haar zuster heet Blancquet 



 

Marie (zie verder). 
Paris (Parijs) 17033, 162 1782 Derville Jeanne, « Jeanne Derville, fille de Jean, agée d’environ trente et 

deux ans, native de Paris, épouse de Ignace Joseph Comte de Verriere, 
ayant demeuré en dernier lieu à Amsterdam dans le Warmoes straete, dit 
que le 16 de ce mois (juni 1782) elle a été appréhendé au village de 
Waterdijk territoire d’Hollande … » 

Paris (Parijs), 
omgeving 

Aanwinsten 
635, 60 

1790 Desandois Jeanne Louise, d.v. Grégoire, gehuwd met Poiseau Joseph 
(zie verder als Poisson Joseph) met wie ze sedert 5 jaar gehuwd is, 46 à 
47 jaar, ° te « Belleur au Peiche, paroisse de St. Sauveur à 40 lieux de 
Paris”, sedert 17 jaar wonend in het land van Cadzand.  Haar eerste man 
was een deserteur van bij de Franse grenadiers. 

Péronne 17013, 82 1729 De Waghter Rosalias, d.v. Frans, in de 50 jaar, ° te Peronne, “seght haer 
broodt te bedelen met haer onnoosel kindt”.  Ze was uit het land van 
Cadzand op weg naar Frankrijk, maar werd onderweg gearresteerd met 
nog een vrouw.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Péronne 17016, 26 1732 Delosen (ook Deloosen) Melcher (ook Melcker), z.v. Baptiste, 24 jaar, ° te 
Péronne, werkend in het land van Cadzand en in de omgeving van 
Middelburg.  Laatst was hij op weg van Duinkerke naar het land van 
Cadzand, maar werd onderweg met nog drie anderen aangehouden.  Hij 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij zat voordien al 2-maal in de gevangenis 
te Metz in ‘Lorreynen’ (Lotharingen). 

Picardie (Picardië) 
... 

17022, 112v 1746 Willems Rosa Maria, d.v. Guilliaeme, ° in Picardië, 30 jaar, gewerkt 
hebbend in het land van Cadzand 

Picardie (Picardië) 
… 

17023, 55 1749 Chevaux Marie Clodine, d.v. Jean Pierre, ° in Picardië, 19 jaar, zonder 
vaste verblijfplaats, bedelaarster.  Ze werd gearresteerd met enkele 
familieleden en geeft toe “te zyn van de sooghenaemde Gyptenaeren, 
Biscayers ofte Bohemiens” (zigeuners …). 

Picardie (Picardië) 
… 

17028, 43v 1767 Leroy Jan Louis, z.v. Anthoine, 36 jaar, ° te Tupignies in Picardië, laatst 
als zwingelaar ingewoond hebbend bij Sonneville Michiel te Sint-Kruis bij 
Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen). 

Picardie (Picardië) 
… 

17028, 1 1766 Leroy Jan Louis, z.v. Anthone, 38 jaar, ° in het dorp ‘Tupignies’ in 
Picardië, sedert 13 jaar in Vlaanderen verblijvend, de laatste 2 jaar 
wonend te Ruddervoorde tegen de proosdij van Hertsberge, zwingelaar 
en voddenverkoper 

Picardie (Picardië) 
… 

17028, 14v 1766 Leroy Jan Louis, z.v. Anthone, 38 jaar, ° in het dorp ‘Tupignies’ in 
Picardië, sedert 13 jaar in Vlaanderen verblijvend, de laatste 2 jaar 
gewoond hebbend te Ruddervoorde tegen de proosdij van Hertsberge, 
zwingelaar en voddenverkoper 

Pitgam 17037, 66, 
vervolg 60v 

1788 Fevey Cornelis, z.v. Louis, 21j, geboren te Pitgam (in de omgeving van 
Duinkerke), wonend te Douai, gehuwd met Boonens Isabelle, metselaar 

Pont d’Estaires 17032, 151 1780 De Rensy Antone Francois Joseph, z.v. Louis, 33 jaar, geboren en 
wonend te « Pont Destaires » (Pont d’Estaires, Frankrijk), bleker van 
linnen 

Pradelles 17026, 96v 1761 De Piere Charles, z.v. Charles, 52 jaar, ° te Pradelles in Cassel-ambacht 
(Noord-Frankrijk), wonend te Gistel, koopman in beesten 

Quaëdypre ? 17013, 115 1729 Ceessen (ook Keessen) Nelle (is Ceessen haar familienaam, of een 
patroniem ?), d.v. Cees (ook Kees), 20 jaar, huisvrouw van … Cobus, ° te 
Ieper in het ambacht van ‘Berghen’ (waarschijnlijk Quaëdypre nabij Sint-
Winnoksbergen).  Ze had gewerkt in het ambacht van Bergen, en gezien 
het werk beëindigd was, was ze nu op weg naar Holland om werk te 
zoeken.  Maar onderweg werd ze samen met … Laurine aangehouden te 
Nieuwpoort.  Een jaar geleden werd ze gegeseld en gebrandmerkt in de 
omgeving van Rijssel (Lille). 

Quesnoy-sur-
Deûle 

17023, 58 1749 Anckier Pieter, z.v. Jacques, ° te ‘Calloye’ of ‘Quenois’ (d.i. Quesnoy-sur-
Deûle in Noord-Frankrijk), 44 jaar, werkend bij de boeren en bedelend, 
sedert 17 jaar wonend in Ardooie 

Quesnoy-sur-
Deûle 

17024, 4 1751 Anckier Pieter, z.v. Jacques, 45 jaar, ° te ‘Cannoy’ (d.i. Quesnoy-sur-
Deûle in Noord-Frankrijk), wonend te Zwevezele, werkend bij de boeren. 

Rennes Aanwinsten 
635, 49 

1790 De Ligni Pierre Francois Joseph, z.v. Pierre, 25 jaar, ° te Rennes in 
Bretagne, varkensslager (« charcutier ou taieur de cochons »), sedert 3 
jaar wonend te Oostburg in het land van Cadzand 

Rexpoëde 17022, 123 1746 Lootghieter Joannes, z.v. Matheus, 46 jaar, geboren en wonend te 
‘Respoel’ (Rexpoëde) in de kasselrij van Sint-Winnoksbergen 

Saint Omer (Sint-
Omaars) 

17023, 55 1749 Cadet Marie Anglese, d.v. Jean Baptiste, ° te « Sint-Omaers » (Saint 
Omer in Noord-Frankrijk), 23 jaar, huisvrouw van Malbe Jean 



 

(timmerman), zonder vaste verblijfplaats, bedelaarster.  Ze werd 
gearresteerd met enkele familieleden en geeft toe tot de zogenaamde 
‘Bohemiens’ te behoren. 

Saint Omer (Sint-
Omaars) 

17012, 18v 1727 Joseph Marie (Joseph is mogelijks geen familienaam maar een 
patroniem), d.v. Joseph, ° te Saint Omer, haar leeftijd niet kennend, 
gewerkt hebbend in het land van Cadzand.  Ze was nog nooit 
gedetineerd.  Ze is hier gevangen gezet met haar zus. 

Saint Omer (Sint-
Omaars) 

17010, 116v 1726 Heynart Mary, d.v. Pieter, 30 jaar, ° te Sint-Omaars (Saint Omer), 
afgelopen zomer gewerkt hebbend in de omgeving van Grevelingen en 
Sint-Winnoksbergen, gehuwd met Van Baecke Pieter.  Ze kwam recent 
hierheen met haar man via Doornik.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Van 
Baecke Pieter (f° 116v) en Heynaert Mary (f° 116v) werden beschouwd 
als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Saint Omer (Sint-
Omaars), 
omgeving 

Aanwinsten 
635, 56 

1790 Dupuis Joanne Josephe, d.v. Pierre, jongedochter, 18 jaar, ° te 
‘Romingien op twee mijlen van Saint Omer” (misschien is de plaatsnaam 
misschreven en wordt Moringhem bedoeld), naaister, recent verbleven 
hebbend in het land van Cadzand 

Saint-Aubin 17026, 152v 1762 Benoit Jan, z.v. Bartholomé, 29 jaar, ° te “Saint Obin proche de Nauce” 
(waarschijnlijk is dit Saint-Aubin-Fosse-Louvain, nabij Nance, in het 
Franse Pays de la Loire), zegt ‘marchal’ en ‘meunier’ te zijn (hoefsmid en 
molenaar).  Hij is uit zijn land hierheen gekomen om werk te zoeken bij de 
boeren. 

Sercus 17026, 105v 1761 Buys Joannes, z.v. Matheus, 60 jaar, ° te ‘Cerkel’ in de kasselrij Cassel 
(d.i. Sercus in Noord-Frankrijk), wonend te Middelkerke sedert 1741, 
kuiper. 

Spycker 17017, 182v 1735 Bauwens Joannes, z.v. Pieter, 37 à 38 jaar, ° te “Spicke in Berghen 
ambacht” (d.i. Spycker in Frans-Vlaanderen), wonend te Middelkerke, 
hovenier 

Steenvoorde 17026, 162 1763 Bruné Marie Anna Angela, d.v. Anthoine, 38 jaar, ° te Steenvoorde in de 
kasselrij Cassel, laatst gewoond hebbend te Hazebrouck in de herberg 
“Het Haentje”, spinster en naaister 

Steenvoorde 17015, 2v 1730 Ozine Marie (is Ozine haar familienaam of een tweede voornaam ?), d.v. 
Phelipe, haar leeftijd niet kennend, ° te Steenvoorde, huisvrouw van … 
Pieter, ’s winters bedelend en ’s zomers werkend.  Ze werd met enkele 
anderen aangehouden te Kaprijke.  Twee jaar geleden belandde ze in de 
gevangenis te Parijs. 

Steenvoorde 17016, 45v 1732 Willemsen Doorte (is Willemsen haar familienaam of een patroniem ?), 
d.v. Willem, haar leeftijd niet kennend, ° te Steenvoorde, ’s zomers 
werkend bij de boeren en ’s winters bedelend.  Enkele weken geleden 
vertrok ze met Gretje Van Willenborgh en Willemke Pieterke uit Rijssel 
naar het land van Cadzand om er werk te zoeken, maar onderweg werd 
ze gearresteerd te Torhout.  Ze zat eerder al samen met Gretje Van 
Willenborgh en Willemke Pieterke in de gevangenis te Boulogne 
(waarschijnlijk Boulogne-sur-Mer in Frankrijk). 

Steenvoorde 17017, 90 1734 … Sanderyne, d.v. Pieter Carolus (geen familienaam ?), haar leeftijd niet 
kennend, ° te Steenvoorde, huisvrouw van … Pieter Joannes (geen 
familienaam ?), zonder vaste verblijfplaats, te lande bedelend 

Steenvoorde 17017, 92v 1734 … Sandryne.  Enkele weken nadat ze het Brugse Vrije werd uitgezet, 
werd ze hier opnieuw opgepakt (zie f° 90). 

Steenvoorde 17017, 90v 1734 … Therese, d.v. Philips, haar leeftijd niet kennend, ° te Steenvoorde, 
zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Ze 
kwam hierheen, op weg zijnde naar Bergen (Mons), maar werd hier 
gearresteerd met haar zus en met nog een vrouw met twee kinderen.  Ze 
wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren 
(zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart al 6 of 7-maal gevangen 
gezeten te hebben te Cassel. 

Steenvoorde 17017, 92v 1734 … Therese.  Enkele weken nadat ze het Brugse Vrije werd uitgezet, werd 
ze hier opnieuw opgepakt (zie f° 90v). 

Strasbourg 
(Straatsburg) 

17019, 160 1738 Stevens Francois, z.v. Jan, 28 jaar, gehuwd met Herentaels Marie 
Francoise, ° te Straatsburg, wonend te Brugge (Sint-Anna), spinner. 

Strasbourg 
(Straatsburg) 

17017, 30 1733 Wandelsen Susanne, d.v. Adriaen, in de 30 jaar oud, huisvrouw van 
Bruwanus (voor- of familienaam ?), ° te Straatsburg, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de landslieden.  Ze is laatst uit het land van 
Cadzand gekomen om met haar man naar Frankrijk te gaan, maar in 
Eernegem werd ze gearresteerd met haar man en met nog een man en 
een vrouw.  Ze wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 



 

Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze dit.  Ze verklaart dat ze 6 jaar 
geleden in de gevangenis belandde te ‘Cobeleyns’ (wellicht Koblenz) in 
Duitsland. 

Strasbourg 
(Straatsburg), 
omgeving 

17022, 21v 1744 Soultsheimer Jacob, ° nabij Straatsburg, 23 jaar, gediend hebbend in het 
Franse leger. 

Terdeghem 17012, 98v 1728 Allaert Pieter, z.v. Carel, 20 jaar, ° te “Herderghem by Cassel” 
(waarschijnlijk Terdeghem).  Hij heeft te ‘Godsvelde’ (waarschijnlijk 
Godewaertsvelde) gewoond ten huize van Clouwet Pieter als knecht, en 
ruim 3 jaar geleden is hij hier komen werken aan de vaart van Oostende.  
Recent woonde hij bij Gynebeere Joannes te Houtave. 

Valenciennes 17026, 62 1759 Chabert Philippe Joseph Ignace, z.v. Anthoine, 51 jaar, ° te Valenciennes, 
wonend te Duinkerke, koopman 

Valenciennes 17015, 179v 1731 Olive Anthone, z.v. Rigaut, 58 jaar, ° te Valenciennes, spinner, wonend te 
Brugge 

Valenciennes 17022, 112 1746 Sanders Adriana, d.v. Jan, ° te Valenciennes, 16 jaar, « segghende 
ghedient te hebben als kinder meyssen by de operateurs » 

Vieux-Berquin 17010, 1 1725 Mantee Carel, z.v. Antone, ° te “Noordt Berquin” (d.i. Vieux-Berquin in 
Noord-Frankrijk), 38 jaar, wonend te Sint-Margriete, timmerman 

Wulverdinghe 17019, 76 1736 Eecke Gillis, z.v. Michiel, 33 à 34 jaar, ° te Wulverdinghe bij Sint-Omaars 
(d.i. in Frans-Vlaanderen), sedert één week wonend te Vlissegem bij 
Huybrecht De Mol 

 
 

Duitsland 
 
Bensberg 17023, 166v 1750 De Backer Jan, z.v. Pieter, 48 jaar, ° te Bensberg in de omgeving van 

Keulen, wonend te Brugge, werkend bij de boeren 
Berlin (Berlijn) 17026, 112 1761 Horn Christiaen, z.v. Christiaen, 41 jaar, ° in de stad Berlijn, wonend in de 

stad Vlissingen, kleermaker 
Bremen 17015, 111v 1731 … Stoffelynken, d.v. Crissan, ° te Bremen, weduwe van … Jan, soms 

arbeidster bij de boeren en soms bedelend.  Ze kwam met … Geesken 
van de kanten van Hamburg, en was op weg naar het land van Cadzand 
om er te werken.  Onderweg ontmoetten ze te Watervliet nog een vrouw, 
met wie ze gerarresteerd werd.  Ze werd in het verleden gebrandmerkt te 
Meppen. 

Brunswick 17022, 36 1744 Janssens Pieter (ook vermeld als Pietersen Jan), ° te Brunswick, in de 60 
jaar oud, koopman in kruiden.  Zijn vrouw is Wannes Godelieve (zie 
verder).  Janssens Pieter, Wannes Godelieve en Bellegard Isabelle 
worden ervan verdacht ‘Gyptenaren’ (zigeuners, vagebonden) te zijn, al 
ontkennen zij dat. 

Coesfeld 17017, 122 1734 … Jenno, d.v. Pisca, in de 40 jaar oud, ° te “Coesvelt in Munsterlant” 
(Coesfeld in Duitsland, nabij Münster, niet ver van de Nederlandse grens), 
zonder vaste verblijfplaats, ’s zomers in de polders werkend voor de 
boeren.  Haar man werkt ’s winters als dorser voor de boeren.  Recent 
kwam ze met een vrouw (… Celie) uit Antwerpen, op weg zijnde naar het 
land van Cadzand, maar werd hier aangehouden.  Ze wordt verdacht te 
behoren tot de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent ze 
dit.  Ze was hier in het verleden al eens gevangen gezet en verbannen. 

Duitsland … 17013, 153v 1729 Bassian Francis (is Bassian inderdaad een familienaam, of een patroniem 
of tweede voornaam ?), z.v. Bassian, 46 jaar, ° te “Beertlandt in 
Duytslant”  Hij was lange tijd militair, maar de vrijand bracht hem een 
houw toe in de armen waardoor hij nu verlamd en werkonbekwaam is, en 
dus verplicht tot bedelen.  Hij werd gearresteerd te Merkem met zijn 
vrouw en kinderen, en ook de zus van zijn vrouw en haar man.  Hij werd 
in het verleden gegeseld en gebrandmerkt te “Meyten in Munsterland” 
n.a.v. banbreuk. 

Duitsland … 17012, 115 1728 Doti Christine, d.v. Pieter Janssen, haar leeftijd niet kennend, ° in 
Duitsland, weduwe van Janssens Jan, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend.  Ze kwam hierheen uit Duinkerke en Bergen.  Ze werd 
aangehouden te Oedelem met 4 andere volwassenen en 3 kinderen die 
ze niet kent.  Ze was op weg naar Den Bosch.  Ze zat al eens in de cel in 
Duitsland. 

Duitsland … 17009, 133 1724 Hendryck Francois (of is Hendryck zijn tweede voornaam, of een 
patroniem ?), z.v. Hendryck, zijn leeftijd niet kenend, ° in Duitsland, 
werkend voor de boeren, nu bedelend.  Afgelopen zomer (1724) verbleef 



 

hij in Duinkerke waar hij hielp stoelen maken en leerde weven.  Hij was 
hier al eens gedetineerd met zijn moeder … Alentine.  Hendryck Francois 
(f° 133), Cornelissen Caitie (f° 133) en Janssen Brigitta (f° 133) werden 
behandeld als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Duitsland … 17013, 159 1729 Meyer Christoffel, z.v. Christoffel, 42 jaar, ° in Duitsland, soldaat in het 
regiment van de graaf van Conniseck, gelegerd in het garnizoen te 
Damme 

Duitsland … 17039, 88v, 
vervolg 93 

1793 Meyer Salomon, z.v. Salomon, 19j, geboren te Haetzen in de omgeving 
van Hannover, zonder vaste verblijfsplaats, deel uitmakend van het leger 
van Hannover 

Duitsland … 17013, 158v 1729 Osimos Simon, z.v. Jacob, 38 jaar, ° in Duitsland, soldaat in het regiment 
van de graaf van Conniseck, gelegerd in het garnizoen te Damme 

Duitsland … 17039, 89 1793 Santen (ook Zanten) Lasarus Emanuel, z.v. Emanuel, 28j, geboren te 
Mannheim, schoolmeester 

Duitsland … 17011, 77 1726 Van Hove Hans Hendricq, de naam van zijn vader niet kennend, 26 jaar, ° 
te Duitsland in het plaatsje ‘Herflen’, schaapherder (‘schaper’) 

Duitsland … 17022, 36 1744 Wannes Godelieve, huisvrouw van Janssens Pieter (zie verder), ° in 
Duitsland.  Janssens Pieter, Wannes Godelieve en Bellegard Isabelle 
worden ervan verdacht ‘Gyptenaren’ (zigeuners, vagebonden) te zijn, al 
ontkennen zij dat. 

Duitsland … 17019, 177v 1738 … Constant Valentyn (waarschijnlijk geen familienaam ?), zijn vader niet 
gekend hebbend, 65 jaar, ° in Duitsland, in het land van Cadzand 
werkend voor de kost.  Bij gebrek aan werk heeft hij gebedeld.  Hij is 
gehuwd met … Marie Caharine (zie verder).  Hij en z’n vrouw worden 
ervan verdacht tot de bende van de zogenaamde Egyptenaren 
(zigeuners) te behoren, al ontkennen ze dit … 

Duitsland … 17010, 155v 1726 Audernack (of Andernack) Mary, d.v. Caerle, 50 jaar, ° in Duitsland.  Na 
haar vrijlating hier trok ze naar Duinkerke en Rijssel …  Zie f° 112.  
Everssen Ergelintje (f° 155), Eversen Filite (f° 155), Andernack Mary (f° 
155v), … Mary Elisabeth (f° 155v) en … Hedde (f° 156) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Duitsland … 17010, 112 1725 Audernack Mary, d.v. Charle, 50 jaar, ° in Duitsland, bedelend sedert haar 
man 4 jaar geleden stierf.  Afgelopen zomer (1725) verbleef ze in Brabant 
van waar ze langs Antwerpen hierheen gekomen is met haar dochters … 
Ergelinken en … Maeyken, en met haar schoondochter … Catharine.  Ze 
was nog nooit gedetineerd. Zie f° 155v.  Andernack Mary (f° 112), … 
Ergelintje (f° 112), … Mary Elisabeth (f° 112), Eversen Myten (f° 112v) en 
Eversen Filite (f° 112v) werden beschouwd als leden van eenzelfde 
bende ‘Egyptenaeren’. 

Duitsland … 17017, 13v 1733 Dobbelaere Marinus, z.v. Mattheeuw, 38 jaar, ° in Duitsland, werkend bij 
de landslieden.  Hij is laatst uit Frankrijk gekomen met zijn vrouw en drie 
kinderen, op weg zijnde naar het land van Cadzand om te werken, maar 
werd onderweg gearresteerd.  Zijn vrouw is Vander Banck Marie (zie 
verder).  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de zgn. 
Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Hij zegt nog in Frankrijk in de 
gevangenis gezeten te hebben. 

Duitsland … 17017, 34 1733 Dobbelaere Marinus, z.v. Mattheus, 38 jaar, ° in Duitsland, zonder vaste 
verblijfplaats, werkend bij de landslieden.  Hij kwam laatst met zijn vrouw 
en kinderen uit het land van Cadzand, en was op weg naar de kasselrij 
Oudenaarde, maar werd aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot 
de bende van de zgn. Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dit.  Nog 
maar enkele maanden geleden was hij hier ook al gevangen gezet met 
zijn vrouw.  Hij verklaart vroeger nog veroordeeld te zijn te Péronne in 
Frankrijk. 

Duitsland … 17019, 135 1737 Stevens Godefroy, z.v. Joris (?), in de 40 jaar oud, ° in Duitsland, wonend 
te Brugge achter de Sint-Elooiskapel, mestraper 

Dülken 17028, 55 1767 Janssens Jan, z.v. Balthazar, 19 jaar, ° in de stad ‘Duylker’ in de provincie 
Gulik (d.i. waarschijnlijk het Duitse stadje Dülken, niet ver van de grens 
met Nederland), recent korte tijd als werkman ingewoond hebbend bij 
Wispelaere Pieter (landbouwer te Lapscheure) 

Frankfurt 17015, 63 1730 Hendrickssen Pieternelle, d.v. Hendrick, huisvrouw van Coninck Michiel, ° 
te Frankfurt, kruiden aan apothekers verkopend.  Ze was met haar man 
uit Duinkerke op weg naar ‘Berguen’ (waarschijnlijk Bergen op Zoom) of 
Breda, maar werd onderweg aangehouden te Klemskerke.  Ze zat eerder 
al gevangen te Frankfurt. 

Frankfurt 17015, 2 1730 … Cleecke Aglese (twee voornamen ?), d.v. Bartel, haar leeftijd niet 



 

kennend, ° te Frankfurt, huisvrouw van … Bremer Simon (twee 
voornamen ?).  Ze heeft steeds met haar moeder te Maastricht gewerkt, 
maar nu was ze met haar moeder naar Frankrijk getrokken om er werk te 
zoeken …  Ze zat reeds in de gevangenis te Amiens. 

Geldern ? 17016, 28v 1732 Janssens Philippe, z.v. Philippe, ° te ‘Geldre’ (mogelijks Geldern in 
Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens), ruim 40 jaar, werkend bij 
de landslieden in de polder en in het land van Cadzand.  Hi kwam laatst 
uit “Sinte Thomaes” en was op weg naar Onze Lieve Vrouw van Halle “ter 
causen van de sieckte van syn kint”, maar onderweg werd hij opgepakt in 
de omgeving van Wijnendale.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende 
van de zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  
Afgelopen herfst zat hij hier al eens in de gevangenis wegens het 
‘blauwen’ (smokkelen) van zout en tabak, en werd toen verbannen. 

Gulik, omgeving 17010, 163 1726 St. Anne (Sainte Anne) Tryne, de naam van haar vader noch haar leeftijd 
kennend, ° in ‘Gulyckerlant’ (land van Gulik), bedelend.  Ze heeft drie 
kinderen.  Afgelopen zomer (1725) werkte ze “in den Doel”, en daarna 
heeft ze gebedeld met haar broer.  Ze waren op weg naar Duinkerke toen 
ze aangehouden werden.  Jaecques Claeys (f° 163) en St. Anne Tryne (f° 
163) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hamburg 17026, 79v 1760 De Schrodere Joannes Paulus, z.v. Christiaen, 60 jaar, ° te Hamburg.  Hij 
woonde laatst in Brugge, en daarvoor woonde hij een tijdje in Stalhille 
waar hij voor boeren werkte. 

Hamburg 17010, 13v 1725 Isacsens Janneken, d.v. Wessel, in de 70 jaar, ° te Hamburg.  ’s Winters 
krijgt ze de kost van de armmeester te Rotterdam, en ’s zomers moet ze 
rondkomen met wat haar dochtertje (kleindochter) … Cobaken (Lahaisse 
Jacoba) verdient met spinnen.  Ze was op weg van Douai (waar haar 
zoon in het garnizoen zit) naar Rotterdam, maar onderweg werd ze 
aangehouden te Sint-Margriete.  Enkele mede-arrestanten ontmoette ze 
in Gent.  Janssens Adriaen (f° 11), Floris Willem (f° 11), Wauters Bastiaen 
(f° 11v), Bolonoo Therese (f° 11v), Bolonoo Mary (f° 12), Janssens Jan (f° 
12), Worms Truyken (f° 12v), Jacobssen Maeyken (f° 13), Hendricxsen 
Grietjen (f° 13), Isacsens Janneken (f° 13v) en Lahaisse Jacoba (f° 13v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Hamburg 17022, 113 1746 Schreyder Joanna, d.v. Hendrick, ° te Hamburg, 34 jaar, huisvrouw van 
Lahaye Andries, “doende coopmanschap in haeyr”  

Hamburg 17015, 110v 1731 … Geeske, d.v. Cornelis, haar leeftijd niet kennend, ° te Hamburg, 
weduwe van … Cornelis, ’s zomers arbeidster bij de landslieden en ’s 
winters bedelend.  Ze trok van Holland naar Frankrijk met … 
Streemyntjen en haar vier kinderen.  Onderweg troffen ze nog een vrouw 
aan.  Ze werden aangehouden.  Ze wordt ervan verdacht te behoren tot 
de bende van de zogenaamde Egyptenaren (vagebonden), maar ontkent 
dit.    5 à 6 jaar geleden werd ze gebrandmerkt te Hamburg n.a.v. 
overspel. 

Hamburg 17013, 114v 1729 … Laurine, d.v. … Jacob Laurine (of is Laurine een familienaam ?), 40 
jaar, ° te Hamburg, huisvrouw van … Pieter.  Ze was uit het ambacht van 
Cassel (waar ze gewerkt had) op weg naar Holland, maar werd onderweg 
aangehouden te Nieuwpoort.  Ze werd aangehouden met een andere 
vrouw die ze in Nieuwpoort ontmoette.  Ze was voordien gedetineerd te 
‘Praegh’ (Praag in Tchechië ?). 

Hamburg 17015, 112 1731 … Thresia, d.v. Cornelis, ° te Hamburg, bij de landslieden werkend of bij 
gebrek aan werk bedelend.  Ze kwam met haar moeder en … 
Stoffelynken van haar kanten hierheen om werk te zoeken.  Te Waterland 
ontmoetten ze … Wypke.  Ze werden allen aangehouden.  Ze zat niet 
eerder in een gevangenis. 

Kleve, omgeving 17009, 92 1724 Sproot Dolphinus, z.v. Janssen Hendryc, 16 jaar, ° in het land van Kleef, 
’s zomers werkend en ’s winters bedelend.  Hij kwam uit de omgeving van 
Amsterdam hierheen met Janssen Roelant, diens vrouw en … Cibore.  Ze 
waren op weg naar Duinkerke om werk te zoeken.  Hij zat hier afgelopen 
winter (1723-24) ook al eens in de cel.  Janssen Roelant (f° 92), Sproot 
Dolphinus (f° 92), Roelants Ciboria (f° 92) en … Estre Ariaentje (f° 92v) 
werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Koblenz 17009, 126 1724 … Mary Magdaleene, de naam van haar vader noch haar leeftijd 
kennend, ° te Koblenz (Duitsland), soms werkend en soms bedelend.  
Afgelopen winter verbleef ze met haar man en kinderen in de omgeving 
van Maastricht en Doornik.  Ze was nog nooit gedetineerd.  Moré Jaecque 
(f° 126), … Mary Magdaleene (f° 126), Moré Livinus (f° 126), Verlatie 
Mary Anne (f° 126v), Seys Mary (f° 126v), Gennetin Anne Mary (f° 127), 



 

… Nenneken (f° 127) en Melis Barthel (f° 127v) werden behandeld als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Köln (Keulen) 17010, 47v 1725 Bagagie Catharine, de naam van haar vader niet kennend, ° te Keulen, 
20 jaar, vrouw van … Tournisy, ’s zomers werkend en ’s winters 
bedelend.  Afgelopen winter verbleef ze in de omgeving van Atrecht.  Ze 
kwam uit Duinkerke hierheen en werd aangehouden te Diksmuide.  … 
Tornisy (f° 47), … Leutity (f° 47), Bagagie Catharine (f° 47v), … Nonnet (f° 
47v) en … Mary Joseph (f° 48) werden beschouwd als leden van 
eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Köln (Keulen) 17034, 104 1783 Le Maire Joseph, bijgenaamd “Grand Joseph”, gearresteerd te Boulogne 
of Calais, gedetineerd in Boulogne.  Eerst geeft hij zich uit voor J. Le 
Maire, geboren te Keulen (Duitsland), 46 jaar, paardenkoopman, wonend 
te Oostende.  Later stelt hij te zijn: geboren te “Brouet près de Bethune”, 
z.v. Sebastien, 44 jaar, militair, gehuwd met Marie Antoinette Calard, 
heeft 1 kind, “macquignon de profession”, voordien gewerkt hebbend in 
het Bassin te Oostende. 

Köln (Keulen) 17035, 6 1784 Winnant Anna Catharina, d.v. Joannes, huisvrouw van Vinsingh Joannes, 
36 à 37 jaar, geboren te Keulen, wonend te Keulen 

Köln (Keulen), 
omgeving 

17009, 92 1724 Roelants Ciboria, d.v. Hendricx Jan, naar schatting 26 à 27 jaar, ° in het 
land van Keulen, ’s zomers werkend en ’s winters bedelend, vrouw van 
Janssen Gaminus.  Recent kwam ze hierheen uit het land van Cadzand, 
terwijl haar man daar nog steeds verblijft.  Ze was op weg naar Frankrijk 
met haar zoon Sproot Dolphinus en met haar stiefzoon en diens vrouw 
die uit Holland gekomen waren.  Ze zat hier afgelopen winter al eens in 
de cel.  Janssen Roelant (f° 92), Sproot Dolphinus (f° 92), Roelants 
Ciboria (f° 92) en … Estre Ariaentje (f° 92v) werden beschouwd als leden 
van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Lobberich 17017, 124 1734 Haes Jan, z.v. Anthone, 33 à 34 jaar, ° te “Lobbrick ontrent Vendloo” 
(Lobberich in Duitsland, niet ver van het Nederlandse Venlo), laats als 
schaper (schaapherder) ingewoond hebbend op de hoeve van Vermeulen 
Jacob te Uitkerke.  Voordien woonde hij in bij de sluismeester Dhoet te 
Lissewege en bij Vermeersch Guilliaeme te Middelkerke. 

Münster, 
omgeving 

17024, 67 1752 Marchois Maeycken, de naam van haar vader niet kennend, 74 jaar, ° te 
Munsterland (waarschijnlijk een plaats in Duitsland), zonder vaste 
verblijfplaats, soms werkend en soms bedelend voor de kost 

Münster, 
omgeving 

17010, 111 1725 Boyer Claeys, z.v. Janssen Matthys, 38 jaar, ° te “Bremen in 
Munsterlandt” (?).  Afgelopen zomer (1725) werkte hij in Cadzand.  Nu 
bedelt hij voor zichzelf en zijn 2 kindjes.  Hij werd gearresteerd met enkele 
anderen die hij niet kent.  Zie f° 119.  Boyer Claeys (f° 111), Van 
Hellebuyte Pieter (f° 111) en Josephsen Mary Magdalene (f° 111) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Münster, 
omgeving 

17010, 119 1726 Boyer Claeys, z.v. Janssen Matthys, 38 jaar, ° te “Vrene in Munsterlant” 
(mogelijks Vreden in, Duitsland, tegen de Nederlands grens), ’s zomers 
werkend en ’s winters bedelend.  Afgelopen zomer zat hij hier ook al in de 
cel, en na zijn vrijlating is hij met zijn twee kinderen naar het Sas van 
Gent en omgeving getrokken.  In Lembeke woonde hij een uitvaart bij 
waar “sy wel met hun 25 aerme lieden die over het lant gaen waeren”.  
Boyer Claeys (f° 119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Selmel (f° 
119v), Janssen Janneken (f° 119v) en Kempaes Trynken (f° 119v) 
ontmoetten elkaar op een uitvaart te Lembeke waar eten aan de armen 
uitgedeeld werd (brood, bier en erwten).  Zie f° 111.  Boyer Claeys (f° 
119), Gerissen Rachel (f° 119), Kempaes Semel (f° 119v), Janssen 
Janneken (f° 119v) en Kempaes Trinken (f° 119v) werden beschouwd als 
leden van eenzelfde bende ‘Egyptenenaeren’. 

Münster, 
omgeving 

17009, 118 1724 Hendricx Jan, z.v. Christiaen Laureyns, 72 jaar, ° “Holstrogh in 
Munsterland”, soms werkend en soms bedelend, sedert kort weduwnaar 
van Pieters Agnes.  Een jaar geleden zat hij hier ook al eens in de cel.  
Hendricx Jan (f° 118), … Ordonnance (f° 118), Tillemon Jan (f° 118), 
Tillemon Bernardus (f° 118v) en … Josephe Franchoyse (f° 118v) werden 
beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Münster, 
omgeving 

17013, 101 1729 … Pieternelle Janno (Janno is waarschijnlijk een tweede voornaam), d.v. 
Hendrick, 20 jaar, ° te “Dorst in Munsterland” (waarschijnlijk Dorsten in 
Duitsland, dichtbij de Nederlandse grens), huisvrouw van Hiricsen 
Hendrick, te lande wiedend of bedelend.  Ze was met haar zwagerin 
onderweg uit de meierij (van ’s-Hertogenbosch) naar de kanten van 
Duinkerke, maar werd onderweg aangehouden te Sint-Laureins.  Er 
werden tegelijk nog enkele anderen die ze niet kent aangehouden.  Ze 



 

werd in het verleden gegeseld en gebrandmerkt te ‘Mensel’. 
Münster, 
omgeving ? 

17016, 63v 1732 Laureyns Geert (is Laureyns inderdaad een familienaam, of is dit zijn 
tweede voornaam ?), ° te “Halsteghe in Munsterlant”, werkend bij de 
boeren, laatst gewerk hebbend in de omgeving van Duinkerke.  Uit 
Duinkerke trok hij naar het land van Cadzand, maar langs de zee in de 
omgeving van Leffinge werd hij met nog twee vrouwen en een man 
aangehouden.  Hij wordt verdacht te behoren tot de bende van de 
zogenaamde Egyptenaren (zigeuners), al ontkent hij dat.  Hij zat hier 8 à 
10 jaar geleden ook al eens in de gevangenis.  Zes jaar geleden 
belandde hij ook te ‘Sesson’ (waarschijnlijk Soissons) in Picardië in de 
gevangenis. 

Osnabrück 17012, 176v 1728 … Aqueville, 68 jaar, ° te ‘Osnaburgh’ (waarschijnlijk Osnabrück in 
Duitsland).  Op weg van Ieper naar het land van Cadzand ontmoette ze 
twee vrouwen die met haar meereisden (… Debine en … Aerion), maar 
onderweg werden ze te Zandvoorde aangehouden.  Ze zat voorheen al 
enkele malen vast in Duitsland. 

West-Phalen … 17011, 183v 1727 Lopekin Geeraert Hendrick, z.v. Jan, 30 jaar, ° in ‘Westphalen’, wonend 
re Sint-Kruis “in het Handtboghen hof”, herbergier, “in de wandelinghe” 
wordt hij “Dicken Geeraert” genoemd. 

 
 

Groothertogdom Luxemburg 
 
Groothertogdom 
Luxemburg 

17025, 140 1756 Bem (ook Beem) Frederick, z.v. Joannes, 33 jaar, ° te Luxemburg, 
wonend te Brugge, schoenlapper en zager.  Hij is gehuwd met Herny 
Magdalena (zie verder). 

Groothertogdom 
Luxemburg 

17034, 98v 1783 Calard Marie Antoinette, huisvrouw van Joseph Lemaire, met haar kind 
gearresteerd te Calais of Boulogne, 7 jaar geleden gehuwd met J. 
Lemaire te Gent, sedert haar huwelijk wonend te Oostende, kok van 
beroep, geboren in het dorp Messin in het hertogdom Luxemburg. 

Groothertogdom 
Luxemburg 

17028, 19v 1767 Fatton Hieronimus, z.v. Nicolaus, 46 jaar, ° in de stad Luxemburg, sedert 
18 jaar wonend te Brugge (Sint-Salvator), bedelaar 

Groothertogdom 
Luxemburg 

17029, 8v 1770 Fattou Hieronimus, z.v. Nicolas, 47 jaar, ° te Luxemburg, sedert 18 jaar 
wonend te Brugge (Sint-Salvator), bedelaar 

 
 

Italië 
 
Italië 17033, 152v 1782 Bassigalu Julien, z.v. Jean, 44j, geboren te Saint-Michel in de republiek 

Genua (Genes), zonder vaste domicilie, « rasineur de cendres » 
Italië 17013, 130 1729 Craecke Martin Joseph, z.v. Melchior, 44 jaar, ° te “Fourno en Milanois”, 

tingieter (“fondeur d’etain et le vendant parmi me pays”).  Craecke, 
Tambourne, Losse, Jette en Grosset kwamen uit Duitsland hierheen om 
de kost te verdienen als tingieters. 

Italië 17025, 70 1754 De Briasco Joseph, z.v. Jean Baptiste, ° “de la ville de Borgenasca 
province de Genes”, broeder in de congregatie van Sint-Augustinus 

Italië 17009, 64 1724 Draech (ook Dragh) Jean Baptiste, z.v. Franchoys, 49 jaar, ° te Rome, “dit 
de gaigner la vie en vendant des medecine, principalement des herbes et 
des racines”.  Hij hing rond in Brabant en Artesië met zijn vrouw … Mary 
en zijn zoon Draeck Phlipe.  Hij werd aangehouden met enkele anderen 
die hij onderweg ontmoette.  Hij was nog nooit gedetineerd.  Dragh Jan 
Baptiste (f° 64), … Mary Ange (f° 64), Dragh Jean Philippe (f° 64), Ferlin 
Pieter (f° 64v), … Mary Josyne (f° 64v) en Delmon Mary Franchoyse (f° 
64v) werden beschouwd als leden van eenzelfde bende ‘Egyptenaeren’. 

Italië 17013, 130 1729 Grosset Bartholomeus, z.v. Thadeus, 16 jaar, ° in de ongeving van 
Milaan.  Craecke, Tambourne, Losse, Jette en Grosset kwamen uit 
Duitsland hierheen om de kost te verdienen als tingieters. 

Italië 17013, 130 1729 Jette Pieter, z.v. Bartholomeus, 20 jaar, ° te ‘Milanen’ (Milaan), tingieter, 
dientsknecht van Craeck M. J. en Tambourne J. J.  Craecke, Tambourne, 
Losse, Jette en Grosset kwamen uit Duitsland hierheen om de kost te 
verdienen als tingieters. 

Italië 17013, 130 1729 Losse Jacob, z.v. Mattheus, 20 jaar, ° te « Calasken in Milanen », 
dientsknecht van Craeck M. J. en Tambourne J. J.  Craecke, Tambourne, 
Losse, Jette en Grosset kwamen uit Duitsland hierheen om de kost te 
verdienen als tingieters. 



 

Italië 17035, 20v 1784 Lucian Augustin, z.v. Francois, 23j, geboren te Genès, matroos (acte in 
het Frans). 

Italië 17033, 155 1782 Reboli André, z.v. André, 44j, geboren te Saint-Michel in de republiek 
Genua, wonend te Brussel, gehuwd, heeft drie kinderen die in Brussel 
verblijven, « faisant de postures de platre et de cire, des bouquets de 
fleurs, … » 

Italië 17013, 130 1729 Tambourne Jaecques Jules, z.v. Jean Joseph, 28 jaar, ° te « Fourno en 
Milannois », tingieter.  Craecke, Tambourne, Losse, Jette en Grosset 
kwamen uit Duitsland hierheen om de kost te verdienen als tingieters. 

 
 

Spanje 
 

Spanje 17019, 140v 1737 … Agidia (geen familienaam ?), d.v. Allebrants, weduwe van … Pieter, 72 
jaar, ° in Spanje.  Ze verblijft soms bij haar zoon die nu in het leger zit.  Ze 
is hierheen gekomen om werk te zoeken in het land van Cadzand.  Haar 
dochter Portrese Marie Therese (zie verder) vergezelde haar. 

Spanje 17013, 103 1729 … Belle Roose, d.v. Poridon, 16 jaar, ° in Spanje, te lande bedelend.  Ze 
was uit Frankrijk op weg naar het land van Cadzand om er te werken, en 
dit met nog een ander meisje dat ze onderweg ontmoette, maar te Zarren 
werd ze aangehouden.  Ze was nog nooit gedetineerd. 

Spanje 17020, 99 1740 Mas (ook De Mas) Jan, z.v. Jan, 30 jaar, ° te Barcelona, sedert twee jaar 
wonend te Brugge in het Ravestraatje nabij de Gentpoort, voordien in 
dienst geweest van het Hollandse leger, katoenspinner in dienst van een 
baas 

 
 

Verenigd Koninkrijk 
 
Engeland 17013, 95 1729 Freston Geeraert, z.v. Robert, 40 jaar, ° ‘Roodt’ in Engeland, arbeider 
Engeland 17011, 62 1726 Freston Richard, z.v. Robert, 40 jaar, ° te “Roo in Engelant”, werkend 

voor en met de Engelsen vermits hij de Vlaamse taal machtig is 
Schotland 17035, 15 1784 Wilson Adam, z.v. William, 30j, geboren te Camilton (Schotland). 

 
 

Oostenrijk 
 

Oostenrijk 17016, 136 1733 Ryssenbreger Francis, z.v. Simon, 38 jaar, ° te ‘Stookerauw’ nabij Wenen 
(d.i. Stockerau in Oostenrijk), regelmatig naar Sint-Margriete en de 
Oudeman rijdend om palingen op te halen, wonend te Brugge “in het Petit 
Fagot” in een huis dat eigendom is van de weduwe De Vriendt (woont 
daar sedert 4 jaar) 

Oostenrijk 17024, 43 1752 Van Ghoult Joannes, z.v. Frederick, 31 jaar, ° te ‘Niaerlant’ bij de stad 
Wenen, zonder vaste verblijfplaats, werkend bij de boeren 

 
 

Denemarken 
 
Denemarken 17036, 14 1786 Hansen Paul, z.v. Francois, 20j, geboren te Starbshauwen (Denemarken), 

kleermaker, wonend te Leffinge 

 
 

Noorwegen 
 

Noorwegen 17036, 63v 1786 Neelsen Christiaen, z.v. Anthone, 24j, geboren te Bergen (Noorwegen), 
zeeman 

 
 
 
 
 



 

Turkije 
 

Turkije 17012, 97v 1728 Stockaerts Magriete, d.v. Melchior, 23 jaar, “gheboren van Turkien haer 
vaeder aldaer soldaet gheweest hebbende”, sedert 6 jaar bedelend in het 
Kortrijkse.  Sedert 3 maanden trekt ze het land rond met De Rycke 
Joseph en diens vrouw Dierickx Marye.  Ze was nog nooit gedetineerd.  
Ze kan niet werken door de vallende ziekte (zware vorm van epilepsie). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.  Resumé met de verdachten uit de periode van januari 1773 tot 1795, de 
feiten waarvan ze verdacht werden, en de getroffen maatregel of straf 
 

 
REGISTER, 

FOLIO 
Tekst overgenomen uit het overzicht vooraan in het register 

17030, 1 Joanne Ketels, om haere eerste diefte by resolutie van den 21 january 1773 gecondemneert in 
vangenisse te peniteren den tydt van 14 dagen te water ende broode. 

17030, 2v Jan Catrice, by provisie geordonn(eert) in vangenisse te blyven toter tyt het provintiael rasphuys sal 
wesen voltrocken, by sen(ten)tie van(den) 12 juny 1773 gecondemneert gecolloqueert te worden in het 
provintiael rasphuys tot Gent voor ses naereenvolgende jaeren. 

17030, 3V Francois Coucke, om eenige cleene dieften van rugge, aver, ende haverstroy, by res(olutie) van den 25 
february 1773 gecondemneert in vangenisse te peniteren den tydt van acht dagen te water ende 
broode. 

17030, 4v Regina Willaeys, om haere verscheydene dieften by resolutie van den 4 maerte 1773 gecondemneert 
gefustigeert te worden ende gebannen uyt de provintie van Vlaenderen voor twaelf naereenvolgende 
jaeren. 

17030, 9 Jan Rycquaert, causa banbreucke, voorders gecondemneert den selven stiptelyck te onderhouden op 
pene van voordere lyfstraffe. 

17030, 10v Pieter Van Houtte, causa cappen plantsoenen, gecondemneert ande boete van twaelf guldens, als het 
fait begaen naer sonne onderganck. 

17030, 11v Marie Vollaert, causa vertweeffelen ende weghleyden van jonge dochters, by sen(ten)tie van den 24 
maerte 1773 met den bast aen den hals gefustigeert, gebrandtmerckt ende gebannen uyt de landen van 
haere maj(estey)t op pene van(de) galghe. 

17030, 19v Pieternelle Monballiu, by res(olutie) van(den) 31 maerte 1773 gecond(emneert) 8 da(gen) in vangenisse 
te blyven mitsg(ade)rs 5 jaeren te blyven binnen den lande causa overspel begaen met den getrauwden 
manspersoon Corn(elis) De Corte. 

17030, 21 Cornelis De Corte, by de s(ententie) van(den) 31 maerte 1773 gebannen voor 5 jaeren uyt den lande 
van den Vryen cau(sa) begaen overspel met Pieternelle Monballiu. 

17030, 23v Pieter Fictor, gecondemneert aen(den) pilloris ende gebannen voor dry jaeren by res(olutie) vanden 22 
april 1773 causa afcappen plantsoenen. 

17030, 25v Augustin Kempinck, by res(olutie) van(den) 7 meye 1773 gecondemn(eert) in vangenisse te peniteren 
den tydt van 14 da(gen) te water ende broode, over diefte. 

17030, 26v Hendryck Cuypers, causa quacksalven ten lande, by sen(ten)tie van den 22 meye 1773 gebannen uyt 
den lande voor thien jaeren. 

17030, 30 Jan Bap(tis)te Waegemaeker, als knecht van Hend(ryc)k Cuypers, by res(olutie) van(den) 18 meye 
1773 in camer ontfaen een scherp vermaen. 

17030, 31v Albertus De Man, causa kieckedieften, by sen(ten)tie van(den) 24 juny 1773 gecondem(neert) sonder 
limitatie van tyt nemaer ter discretie van schepenen gecolloqueert te worden in het provintiael rasphuys 
tot Ghendt opgerigt.  (in de marge:) geslaeckt 18 maerte 1778. 

17030, 33 Hendrick Versyck, over verscheyde dieften by sen(ten)tie van(den) 7 ougst 1773 gefustigeert ende voor 
30 naereenvolgende jaeren gecolloqueert in het provintiael rasphuys tot Gendt. 

17030, 37 Isabelle Gelthof, lantloopige van professie ende bedelende alsoock suspect van het crim van 
bloetschande met haeren swager Versyck, by sen(ten)tie van(den) 14 ougst 1773 gebannen uyt den 
Vryen voor ses jaeren. 

17030, 39 Cecilia Corte, als mede plichtig van verscheyde dieften met haeren man ende Hend(ry)k Versyck 
begaen, geconsidereert haere swangerheyt by sen(ten)tie van(den) 14 ougst 1773 gebannen uyt den 
Vryen etc. voor ses jaeren. 

17030, 41v Augustin Boens, over verscheyde dieften met syne huysvrauwe Cecilia Corte ende Hend(ry)k Versyck 
begaen, by sen(ten)tie van(den) 7 ougst 1773 gefustigeert ende daer t’eynden gecolloqueert in het 
provintiael rasphuys tot Ghendt voor 15 jaeren. 

17030, 43v Augustin Hoorelbeke, over synen bedreven moort in den persoon van Joseph Quadanno, by sen(ten)tie 
van(den) 31 july geraeybraeckt.  + 

17030, 50v Marie Anne Van Thournout, over begaen overspel met haeren meester And(ries) De Clercq tot 
Ichteghem, gecondemneert in het vrauwe spinhuys binnen Brugge sonder limitatie van tydt ende ter 
discretie van schepenen. 

17030, 52v Andries De Clercq, gewesen herbergier tot Ichtegem, over syn overspel met Marie Anne Van Thournout 
syne dienstmaerte, gebannen voor thien jaeren uyt den lande van den Vryen. 

17030, 54v Thomaes Vande Casteele, over cleene verscheyde dieften, gecolloqueert in het provintiael rasphuys 
binnen Ghendt voor ses jaeren. 

17030, 56 Regina Willaeys, over banbraecke ende voordere begaene dieften, gecondemneert in het rasphuys van 
Gendt te worden gecolloqueert voor 25 jaeren, middelertyt gestelt te worden in het spinhuys binnen 



 

Brugge. 
17030, 58 Joanne Muylaert, over haere gedeurige banbraecken gecondemneert in het provintiael rasphuys van 

Gendt voor 30 naereenvolgende jaeren, middelertyt gestelt in het vrauwe spinhuys binnen Brugge.  (in 
de rand:) + Obiit 20 meye 1774 binnen Brugghe in het vrauwe spinhuys. 

17030, 60v Pieter Ruynhout, over dronckenschap ende begaene faitelyckheden op de publique straete den calsyde 
wegh van Torout op Rousselaere, geordonneert te peniteren in vangenisse elf dagen ende daer naer in 
camer met opene deuren te ontfanghen scherp vermaen. 

17030, 62 Jacobus Ruynhout, sen(ten)tie alsvooren. 
17030, 63 Bernardus Callewaert, souvrinsgast over wandevoir in t’oppassen van de posten ter prochie van Ursel 

jegens de besmettel(ycke) sieckte van t’hoornvee, gecondemn(eert) in camer t’ontfangen scherp 
vermaen. 

17030, 64v Jan Bap(tis)te Christiaens, souvrinsgast over gelyck dogh strafbaerder wandevoir, gecond(emneert) te 
peniteren in vangenisse ses dagen ende daer naer scherp vermaen etc. 

17030, 65v Pieter Joseph Bruwier, oudt 15 jaeren, over verscheyde begaene dieften wanof eene met braecke ter … 
van bevoren puriliter in den pynkelder gestraft, ende daer t’eynden gecond(emneert) tot eene collocatie 
van negen jaeren in het provintiael correctiehuys tot Ghendt. 

17030, 66v Louis Plio, over diversche dieften met braecke, by sententie van den 4 Xbre 1773 gestraft citra mortem 
ende gebannen uyt de gehoorsaemheyt van haere maj(estey)t syn leven lanck gedeurende. 

17030, 71v Pieter Dolieslagers, over diversche dieften, by sen(ten)tie van(den) 27 9bre 1773 in vierschaere 
gecondemn(eert) gecolloqueert te worden in het provintiael correctiehuys tot Ghendt voor dry jaeren.  (in 
de marge:) Geslaeckt den 27 9bre 1776. 

17030, 73v Joseph Jacob Leys, causa attenteren jegens de eere van eene jonge dochter op de publycke straete, 
gecondemn(eert) gefustigeert te worden, gebannen uyt de prov(intie) van Vlaend(eren) voor 15 jaeren 
by sen(ten)tie van(den) 24 Xbre 1773. 

17030, 77 Joannes Jacobus De Clerck, bygenaemt Jan Van Doorne, by sen(ten)tie ende ter causen alsvo(oren) 
gecondemn(eert) present te syn in de fustigatie van Joseph Jacob Leys ende …. voor thien jaeren 
gecol(loqueert) te worden in het correctie huys tot Ghendt.  (in de marge:) geengagert in t’regiment van 
Vierset ende geplaetst by order van h(aere) m(ajesteyt) den 25 maerte 1779. 

17030, 78v Jacobus De Corte, causa uyttrecken van eenige raepen etc., geslaeckt van vangenisse by resolutie van 
den 24 8bre 1773. 

17030, 81v Lodewyck Monballiu, causa snyden berck in de busschen, stelen van hout ende het houden van eenige 
dreygementen jegens jo(ncker) De Cornelis, by res(olutie) van(den) 13 jan(ua)ry 1774 geslaeckt met 
een scherp vermaen. 

17030, 83 Joanne Noteboom, resolutie alsvooren. 
17030, 84 Pieter Ketels, res(olutie) alsvooren. 
17030, 85 Pieter Mostaert, causa bedelen ten lande ende naer voorgaendelyck daer over gecorrigeert te syn tot 

verscheyde reysen, by sen(ten)tie van(den) 22 jan(ua)ry 1774 gecondemn(eert) gecollo(queert) te 
worden in het correctie huys tot Gendt voor seven jaeren. 

17030, 86v Martinus Maddens, over banbraecken ende andere dieften, by sen(ten)tie van(den) 29 jan(ua)ry 1774 
gecondem(neert) gecolloq(ueert) te worden in het correctie huys tot Ghendt voor 25 jaeren, naer 
alvo(oren) gefustigeert te wesen voor den lantshuyse. 

17030, 90 Carel Zutterman, als suspect van verscheyde dieften, by sen(ten)tie van(den) 3 february 1774 geslaeckt 
op de cautie juratoire. 

17030, 93 Pieter Mahy, suspect eene fusique van deserteur afgecocht te hebben, naer eenige dagen in 
vangenisse gedetineert, in camer ontfangen scherp vermaen ende daer t’eynden geslaeckt van 
echtenisse. 

17030, 94v Joannes Van Caneyt, over begaene diefte van een slypsteen ende suspect van voordere dieften, 
gepeniteert in vangenisse den tydt van 8 d(agen) ende daer t’eynden geslaeckt van vang(enisse) by 
resolutie van den 17 february 1774. 

17030, 95v Anna Marie Sys, over banbraeke ende verscheyde daer naer begaene dieften, by sen(ten)tie 24 
february 1774 voor den lantshuyse gefustigeert ende daer t’eynden gecond(emneer)t in het provin(tiael) 
correctie huys van Gendt voor twaelf naereenvolg(ende) jaeren. 

17030, 100v Pieter Staelens, over t’stelen van tuynhout ende quetsen met syn mes den pereboom van Fran(coi)s 
Adam, by res(olutie) 14 april 1774 gecond(emneert) te peniteren in vange(nisse) 8 da(gen) daer 
t’eynden in camer met open deuren t’ontfangen scherp vermaen. 

17030, 102 Pierre Lantoin, over dispuyten, querellen ende andere moetwilligheden deur hem begaen in de herberge 
De Croone by Tourout, by res(olutie) 15 april 1774 in camer ontfa(en) scherp vermaen. 

17030, 103 Hend(ry)k Saisier, over cleene dieften met Hend(ry)k Verstraete begaen, by res(olutie) van(den) 28 april 
1774 in camer ontfangen scherp vermaen. 

17030, 104v Hend(ry)k Verstraete, over verscheyde dieften ende voordere suspitie van diere t’syne laste, 
gecondemn(eert) in het prov(intiael) correctie huys van Gendt voor 6 jaeren. 

17030, 107v Maerten Claeys, over begaene faitelickheden op den off(icier) synde in’t devoir van syn officie ende 
begaene banbraeke, gebannen. 

17030, 109v Nicodemus Rommelaere, causa verscheyde dieften, gecondemneert gefustigeert ende t’eynden dies 
gecolloqueert te worden in t’provintiael correctie huys tot Gendt voor 15 jaeren. 

17030, 116v Francois Mestdagh, op suspitie van een diefte met brake ten hove van Vincent Missuwe tot Eessen 



 

begaen, by resolutie van(den) 18 july 1774 geslaeckt op (de) cautie juratoire ende daer naer van alle 
suspitie ende presumtie ontlast by res(olutie) van(den) 27 july 1774. 

17030, 118v Pieter Vermoortele, over begaene diefte met braecke ten hove van Vincent Missuwe tot Eessen, gestraft 
met den bast.  + 

17030, 123v Pieter De Neckere, op suspitie van diefte van kieckens, by res(olutie) van(den) 19 ougst 1774 geslaeckt 
op de cautie juratoire. 

17030, 125 Pieter De Clair, over quaede ende onwettige behandelingen ontrent de huysvr(auwe) van Corn(elis) 
Pollevier, geslaeckt op de cautie juratoire. 

17030, 126v Anna Maria Zara Van Rossem, causa diefte ten huyse van Geeraert Marcelis, by sen(ten)tie van(den) 
10 7bre 1774 gebannen uyt den graefschepe van Vlaenderen voor 25 jaeren op pene van geesselinge. 

17030, 129 Marie Wormaert, huysv(rauwe) van P(ieter) Laga tot Westkerkcke, over haer quaed gedragh … 5 dagen 
gedetineert in vangenisse ende naer scherp vermaen in den collegie daer uytte geslaeckt. 

17030, 130 Ferdinande Hollebeke, causa diversche cleyne begaene dieften als oock op de vehemente suspitie van 
twee dieften met braeke, by sen(ten)tie van(den) 12 9bre 1774 gecondemn(eert) gecolloqueert te 
worden in het provintiael correctie huys voor 20 jaeren. 

17030, 133 Joannes Hollebeke, causa ende by sententie alsvo(oren) gecondemneert gecolloqueert te worden voor 
30 jaeren. 

17030, 136 Amandus Hollebeke, als beticht van syne broeders gecoopereert te hebben in’t begaen met hun eene 
diefte ten hove van Maerten Brulée op Ardoye ende is danof onnoosel bevonden ende by res(olutie) 
van(den) 9 9bre 1774 geslaeckt. 

17030, 141v Gillis De Smedt, causa geesselen van een jong dochterken, by sen(ten)tie van(den) 29 8bre 1774 
gecondemn(eert) gecolloqueert te worden in het provintiael correctie huys voor 12 jaeren. 

17030, 143v Jacob Willemarcq, overtuygt van versteken ende veralieneerde goederen, naer de selve … gesaisiert, 
ende naer eenige dagen detentie uyt vangenisse geslaeckt. 

17030, 145v Pieter Jacobus Ingelram, geapprehendeert op suspitie van(de) begaene k(erc)kediefte tot 
Suyenk(erc)ke, dogh danof niet plichtig bevonden ende geslaeckt uyt vangenisse. 

17030, 146v Guilliame De Maire, overtuygt van buyten spoorige behandelinge ontrent de huysvr(auwe) van 
Corn(elis) Pollevier tot Ramscappelle, naer eenige dagen detentie ende ontfa(en) scherp vermaen 
geslaeckt. 

17030, 148 Joanne Dogghe, als cantcoopige ende overtuygt van begaene banbraeke andermael gebannen voor 8 
jaeren buyten den lande etc., op pene van geeselinge ofte andere orbitraire correctie. 

17030, 149v Isabelle Van Stichele, huysvr(auwe) van Fran(coi)s Metdepenningen, over begaen overspel met 
Joan(nes) Tommas alias Hend(ri)k Sas, getrauwden manspersoon, gecolloqueert in t’rasphuys tot 
Gendt voor dry jaeren by sen(ten)tie van(den) 10 Xbre 1774.  (In de marge:) Obiit 26 7bre 1775 in het 
vrauwe spinhuys binnen Brugge. 

17030, 151v Joan(nes) Tommas, alias Hend(ri)k Sas, over syn overspel met Isabelle Van Stichele, by sen(ten)tie 
vanden 10 Xbre 1774 gebannen voor thien jaeren uyt den landen vanden Vryen etc. 

17030, 154 Joannes Cauwelier, over begaene domestique diefte, by sen(ten)tie van(den) 17 Xbre 1774 
gecolloqueert in t’rasthuys van Gendt voor thien jaeren. 

17030, 157v Pieter Pluyssaert, over begaene dieften by sen(ten)tie van den 14 january 1775 gecondemneert 
gecolloqueert te worden in t’rasphuys van Gendt voor den tydt van seven jaeren. 

17030, 161v Jan Biesbrouck, by resolutie van(den) collegie gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gendt 
voor den tydt van acht jaeren ten coste van de familie. 

17030, 163 Francois Overberghe, over verscheyde begaene dieften, by sen(ten)tie van(den) 11 february 1775 
gecondemn(eert) te worden gecolloqueert in t’rasphuys voor thien jaeren. 

17030, 167 Amelberga Logier, om haere vleeschelycke conversatien, by sen(ten)tie van(den) 1 april 1775 
gecondemn(eert) te worden gecolloqueert voor ses jaeren in t’rasphuys tot Gendt. 

17030, 169v Jacobus Bauwens, als bevonden op t’fait van een stuck lynwaet van het getauw te willen afsnyden ende 
overtuygt van een begaene gelt diefte, by sen(ten)tie van(den) 24 maerte 1775 gecondenn(eert) te 
worden gecolloq(ueert) in t’rasphuys voor vyf jaeren. 

17030, 172v Isabelle Brigitte Scabel, causa vertweeffelen jongh dochterken ende haer oneerelyck gedragh, by 
sententie van 1

e
 meye 1775 gecondemn(eert) te worden gecolloqueert in t’rasphuys tot Gent voor twee 

jaeren.  (in de marge:) Geslaeckt 1
e
 mey 1777. 

17030, 176 Eduaerd Vermeersch, causa doodtslaegen een tweetantschen osse comp(eterende) P(iete)r Jacob Van 
Houcke tot Houttave sinen meester, by res(olutie) van(den) 18 meye 1775 geresolveert te laten 
peniteren te water ende ten broode voor 9 dagen ende met open deuren in de presentie van synen 
meester te ontfangen scherp vermaen. 

17030, 177v Marie Therese Blomme, causa cleyne diefte begaen ten huyse van(den) beryder Lefevere haeren 
meester, by res(olutie) vanden 18 meye 1775 gecondemneert te peniteren te water ende ten broode de 
tydt van 8 dagen ende met toe deuren te ontfaen scherp vermaen. 

17030, 178v Lodewyck De Ceur, causa cleyne begaene dieften, by sen(ten)tie van(den) 27 meye 1775 
gecondemneert gecolloqueert te worden in t’rasphuys tot Gendt voor acht jaeren. 

17030, 182 Lievine Cecilia Lievens, om haere vleeschel(ycke) conversatien ende t’baeren van ses onwettige 
kynderen, by sen(ten)tie van(den) 24 juny 1775 gecondem(neert) gecolloq(ueert) te worden tot Gent 
voor twaelf jaeren. 

17030, 183v Anna De Ruyttere, om haere vleeschel(ycke) conversatien ende suspect van lolle draeyen, by 



 

sen(ten)tie van(den) 8 july 1775 gecond(emneert) gecolloq(ueert) te worden tot Gendt voor dry jaeren. 
17031, 1 Gaspard Malo, geboortigh van Lorreynen ende lest woonende binnen de stede van Duynkercke, over 

twee begaene dieften met violente braecken soo ter prochie van Leffinghe als Merckhem, gestraft met 
den bast by sen(ten)tie van(den) 14 juny 1777.  +  

17031, 9 Augustin Quinet, geboortigh ter prochie van Athis in Henegauw ende lest gewoont hebbende binnen 
Duynkercke, over met synen bovenstaenden compagnon Gaspard Malo te hebben begaen de dieften 
alsboven, by gelycke sententie gestraft met den bast.  + 

17031, 13 Pieter Joseph Willaert, geboortigh ter prochie van Hooghlede, over begaene diefte, by sen(ten)tie van 
den 21 juny 1777 gecondemneert tot eene sesjaerige colloquatie in het procintiael correctie huys binnen 
Ghendt. 

17031, 15v Pieter Roeye, over syne begaene diefte met eenige violentie ten huyse van Joannes Dhoeyers tot 
Snaeskercke by sen(ten)tie van(den) 26 july 1777 voor den landtshuyse gefustigeert ende 
gecondemn(eer)t in het provintiael correctiehuys tot Gendt gecolloqueert te worden voor vyfthien jaeren. 

17031, 22 Ambrosius Clarisse, als eenigsints suspect van de diefte ten hove van Paulus Staelens tot Zedelgem, by 
resolutie van den 9 8bre 1777 geslaeckt op de cautie juratoire ende voorders op syn gedrag te doen 
letten ende nader informeeren. 

17031, 25v, 
vervolg 72 

Pieter Joannes De Leu, geboortig van Woomen ende gewoont hebbende op Merckhem, overtuyght van 
gemaeckt ende gefabriqueert te hebben valsche hantteeckens ende acten mitsgaders daer toe voor 
geld verleyd te hebben Jacobus De Poover, Pieter Joannes De Cock ende Ferdinande Mortier, by 
sen(ten)tie van(den) 4 april 1778 gestraft met den bast, hangende voor sig een opschrift draegende 
vermaerden valschaert.  + 

17031, 64 Joannes Krock f(iliu)s Jan, geboortig van Noortschote casselrye Veurne ende woonende op Merckhem, 
suspect van ackerdiefte, by resolutie 17 maerte 1778 in camer ontfaen scherp vermaen wegens syne 
cohabitatie met de verlatene huysv(rauw)e van J. D. Moerkercke met bevel van de selve te verlaeten 
ende te scheyden van menagie binnen den tydt van 14 dagen. 

17031, 69 Pieter Joannes De Cock, suspect ende overtuygt van te hebben gepasseert differente valsche acten 
ende gestelt valsche hantteeckens, by sen(ten)tie van(den) 4 april 1778 gecondemneert te 
aenschauwen het supplicie van Pieter Joannes De Leu, te worden gefustigeert ende gecolloqueert in 
het provintiael correctie huys tot Gendt voor 10 jaeren. 

17031, 76 Jacobus De Poover, geboortig van Poperynge ende woonende tot Woomen, ter cause alsvooren, by 
idem sententie gecondemn(eer)t als Pieter Joannes De Cock ende collocatie voor 15 jaeren. 

17031, 81 (achteraf ertussen geschreven:) Pieter Joannes Vande Walle, over dronckenschap & collocatie tot Gend 
voor 3 jaeren by sen(tentie) 7 meye 1778. 

17031, 86 Joannes Ferdinandus Mortier, geboortigh ende woonende tot Merckhem, ter cause alsboven, ende by 
idem sen(ten)tie gecolloqueert voor 5 jaeren. 

17031, 89v Jacobus De Busschere, hoogelycx suspect van uyt twee herbergen te hebben ontweert twee blecke 
bussen waer in sigh bevont het geld van den aermen, by resolutie van den 14 meye 1778 voor syn 
leven geseyt uyt den lande met interdictie van daer binnen te komen op pene van voordere arbitraire 
correctie. 

17031, 93v Pieter Van Hondeghem, over het helpen stelen 19 jonge calcoentjens, by resolutie van den 17 juny 
1778 gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode den tydt van elf daghen ende ten by wesen 
van alle de souvrinsgasten te geven scherp vermaen. 

17031, 97v Jan Bap(tis)te Thomas, over trecken van syn mes in crackeel ende twyst ende daermede te quetsen 
Pieter Doom, by sententie van den 6 juny 1778 gecondemneert te worden gecolloqueert in het 
provintiael correctiehuys tot Ghendt voor dry jaeren. 

17031, 100 Carolus Verhaege, oud 14 jaeren, over twee begaene dieften sonder braeke wanof een ten huyse van 
Joseph De Cock tot Hantsaeme ende de tweede ten huyse van Anthone Verhelst oock tot Hantsaeme, 
by resolutie van den 10 7bre 1778 gecondemneert te worden gecolloqueert in het provintiael correctie 
huys tot Gend voor thien jaeren. 

17031, 102v Pieter Lioen, oud 12 jaeren, over twee begaene dieften wanof een met braecke, by resolutie van den 10 
7bre 1778 gecondemneert te worden gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gendt voor acht 
jaeren. 

17031, 105 Marie Therese Blomme, over differente begaene domestique dieften sonder braecke niet jegenstaende 
voorige correctien, by sen(ten)tie van(den) 19 Xbre 1778 met een opschrift op den borst draegende 
“domestique diefvege” met den bast aen den hals onder de galge gegeeselt ende gecondemneert voor 
25 jaeren gecolloqueert te worden in het provintiael correctie huys tot Ghent. 

17031, 111v Marie De Beths, over haere gedeurige dronckenschappen, by sen(ten)tie van(den) 24 octobre 1778 
gecondemneert gecolloqueert te worden in het provintiael correctie huys tot Ghendt voor negen jaeren. 

17031, 114 Emanuel De Grande, over het ontweeren van twee fusiquen, by resolutie van(den) 12 9bre 1778 
gecondemneert in vangenisse te water ende ten broode den tydt van acht dagen ende daer t’eynden in 
camer te ontfangen scherp vermaen. 

17031, 115 Pieter Joseph Desain, over syne begaene braecke ten huyse van Ignatius Danneels tot Ardoye op den 3 
9bre 1778 synde S(in)t Hubrechts dagh ende aldus vier dagen naer syne geeselinge tot Ypre, by 
sententie van(den) 21 9bre 1778 alhier gegeeselt met den bast aenden hals onder de galghe ende 
gecondemneert tot eene collocatie van 25 jaeren in het provintiael correctie huys tot Ghent 

17031, 119 Carel Verstraete, over begaen gewelt op den huyse ende herberghe van Guillelmus Dauw tot S(in)t 



 

Jooris ten Distele ende jegens den selven begaene excessen ende brutaliteyten, by sen(ten)tie van den 
5 9bre 1778 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gendt voor ses jaeren ende geordonneert 
den heesch ende sen(ten)tie tot het voornoemde S(int) Jooris ten Distele te publiceren. 
(in de marge bijgeschreven:) Geengageert in t’regiment Daunitz ende geslaeckt by order van haere 
maj(estey)t den 22 maerte 1779. 

17031, 122v Isabelle Van Daele over raepen hout in de bosschen ende als eenigsints suspect van eenigh groen hout 
te hebben gecapt, by resolutie van den 9 Xbre 1778 ter presentie van haer dochterken Anna De Laeter 
in camer ontfangen scherp vermaen. 

17031, 124v Laureyns Vande Casteele, als eenigsints verdacht van gefabriqueert te hebben een valsch hantteecken, 
by resolutie van(den) 21 january 1779 geslaeckt op de cautie juratoire ende afgestelt van syne qualiteyt 
als vooght van de weese kynderen van Jan Vande Casteele ende van alle andere waer mede hy soude 
connen wesen becleet met ordonnantie van binnen den tydt van een maend van syne gestie ende 
administratie voor d’heeren schepenen ende greffier van weesen over te geven pertinente rekenynge 
administratie. 

17031, 131 Augustinus Donckers, over t’cappen van differente groene abeele perssen in den bosch van 
Wynendaele ter prochie van Tourhout, by resolutie van den 23 january 1779 ter presentie van beyde 
syne schoonsoonen in de collegiale camer met gesloten deuren ontfaen scherp vermaen ende t’eynden 
dies geslaeckt van vangenisse. 

17031, 133 Pieter Jacobus Muylaert, over t’cappen ende snyden droogh hout in den bosch van jo(ncke)r Florentinus 
Vander Meersch gelegen ter prochie van Vladsloo, by resolutie van den 4 february 1779 in de collegiale 
camer met gesloten deuren ontfaen scherp vermaen ende t’eynden dies geslaeckt van vangenisse. 

17031, 134v Joannes Verslype, over t’snyden eeckene wissen in den bosch van den heere van Jonckershove 
gelegen in het gescheet van Woomen, by resolutie van den 28 january 1779 in de collegiale camer met 
gesloten deuren ontfaen scherp vermaen ende t’eynden dies geslaeckt van vangenisse. 

17031, 135v Pieter Lanssens, over t’raepen van roolyngen in den bosch genaemt Den Veltcant gelegen ter prochie 
van Zedelgem competerende s(ieu)r Pieter Madere, by resolutie van den 4 february 1779 in de 
collegiale camer met gesloten deuren ontfaen scherp vermaen ende t’eynden dies geslaeckt van 
vangenisse. 

17031, 136v Theresia Valaey, over t’raepen van hout in eenen bosch ter prochie van Merckhem, by resolutie van den 
26 february 1779 gepeniteert te water ende ten broode tot saterdag naestcomende ter presentie van 
d’heeren schepenen van informatien ontfaen scherp vermaen ende t’eynden dies geslaeckt van 
vangenisse. 

17031, 138 Mari-Anna Therese Marchand, over haere domestique diefte ten huyse van haeren meester Beernaerd 
De Soppere tot Beerst, by resolutie van den 24 maerte 1779 gecondemneert te worden in het provintiael 
correctie huys tot Ghent voor den tydt van ses jaeren. 

17031, 143 Joannes Kleyn, als suspect van seductie van minderjaerige kynderen den selven afgehaelt van het 
vrydom uyt de abdie van S(in)t Pieters tot Oudenburgh ende by resolutie van den 23 maerte 1779 
present commissarissen uyt den collegie aldaer geredintegreert. 

17031, 145 Joannes Baptiste Moulain, over t’snyden van groene perssen in den bosch van den heer canoninck Van 
Outryve tot Merckhem, in consideratie van synen hoghen ouderdom in camer ontfaen scherp vermaen 
ende t’eynden dies geslaeckt van vangenisse. 

17031, 146 Jacobus Ruynhout, over gedeurige dronckenschap ende andere moedwilligheden, by sententie van den 
17 april 1779 gecondemneert gecolloqueert te worden in het provintiael correctiehuys binnen Gendt 
voor dry jaeren. 

17031, 149v Simoen Verslype, over t’cappen van vyf plantsoenen van de oude van ontrent de 18 à 20 jaeren, 
geconsidereert synen hoogen ouderdom van 75 jaeren, by sen(ten)tie van den 1 meye 1779 
gecondem(neer)t gestelt te worden aen het piloris voor den lantshuyse met de boutten van de afgecapte 
plantsoenen boven syn hoofd den tydt van 3 uren ende gecolloqueert te worden in het correctiehuys tot 
Gendt voor een jaer. 

17031, 151 Pieter Blaere, over syne begaene diefte met braecke ten huyse van Pieter Vande Voorde tot 
Ramscappelle benevens twee cleene andere dieften sonder braecke nemaer alle domesticq, by 
sen(ten)tie van den 1 meye 1779 gefustigeert met den bast aen den hals onder de galghe ende 
gecondemneert gecolloqueert te worden in het provintiael correctie huys tot Gend voor thien jaeren. 

17031, 154 Joannes Maes over begaene brutaliteyten ten huyse ende herberge van Joannes Van Middelem tot 
Snaeskercke ende hoogelycx suspect van te hebben getrocken een syn scherppuntig luykermes, by 
resolutie van den 20 mey 1779 geseyt buyten den lande te vertrecken acht dagen naer slaekynge etc. 

17031, 156 Pieter Hoppe, over vloucken, blasphemeren ende aggressien op synen evenmensch, by sen(ten)tie van 
den 22 mey 1779 gecondemneert gecolloqueert te worden tot Ghend voor ses jaeren. 

17031, 158v Joannes Ramon, hoogelycx verdacht van eene coeybeeste te hebben ontleedt, by resolutie van den 2 
juny 1779 ontfaen scherp vermaen ende geslaeckt van vangenisse. 

17031, 160 Cecilia Emerycke, over t’begaene diversche kleyne dieften by resolutie van den 25 juny 1779 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gendt voor ses jaeren. 

17031, 164 Joannes Verhaeghe, hoogelycx suspect van de voorseyde dieften te hebben medegedeylt, by resolutie 
van den 25 juny voorseyt geslaeckt op de cautie juratoire. 

17031, 167 Isabelle Emerycke, ter causen als Joannes Verhaeghe, by resolutie alsvo(oren) gecolloqueert in het 
provintiael correctie huys tot Gend voor twee jaeren. 



 

17031, 172 Joannes Adam, over begaene diefte met braecke ten huyse van Bernardus Jacqué, den selven als 
schynende onnoosel, by resolutie 17 juny 1779 gecolloqueert in het manne tuchthuys binnen dese stadt 
ter discretie der schepenen. 

17031, 173 Catherine Van Tieghem, over haer dertel leven ende t’baeren van een onwettig kynd, by sen(ten)tie 
van(den) 17 july 1779 gecolloqueert in het provintiael correctiehuys tot Gend voor ses jaeren. 

17031, 175v Marie Godelieve Schoonbaert, ter selver causen ende over t’baeren van twee onwettige kynderen, by 
sen(ten)tie van(den) 17 july 1779 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor vier 
jaeren. 

17031, 177 Anna Marie La Roye, over t’baeren van twee kynderen ende eene cleyne begaene diefte, 
geconsidereert de vallende sieckte waer mede sy dickwils overvallen wort, by resolutie van den 13 july 
1779 gecolloqueert ter provisie ende naedere dispositie in het vrauwe correctie huys binnen Brugghe. 

17031, 178 Marie Janssens, getrauwde vrauwspersoone, over t’baeren van twee onwettige kynderen, by sententie 
van den 24 july 1779 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor thien 
naereenvolgende jaeren. 

17032, 1 Pieter Lust, procureur van professie, geboortig ende woonende ter prochie van Gidts, vehement suspect 
van eene diefte met braecke ten huyse van de wed(uw)e Cabbout tot Gidts ende hoogelycx verdacht 
van dry valsche handteeckens te hebben ghemaeckt, by sententie van den 23 octobre 1779 met een 
opschrift draegende ‘valschaert’ onder de galge met den bast aen den hals gefustigeert ende 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Ghent voor 30 jaeren. 

17032, 7 Joseph Simoen, over vechten ende injurieren de souvrinsgasten, by resolutie van den 1 7bre 1779 
eenige dagen in vangenisse gepeniteert te water ende ten broode ende in camer ter presentie van de 
selve souvrinsgasten ontfaen scherp vermaen. 

17032, 8v Joannes Houthooft, over syne begaene excessen ende moeyelikheden ontrent den persoon van 
Joannes De Loddere, by sententie van den 25 septembre 1779 gecolloqueert in het provintiael 
correctiehuys voor thien jaeren. 

17032, 16 Andries Blomme, over syne begaene excessen ende moeyelikheden ontrent den persoon van Willem 
Vossen, by sententie van den 7 octobre 1779 gebannen uyt den lande van den Vryen, appendantsche 
ende contribuable van diere, mitsgaders alle de plaetsen daer anne geinclaveert voor den tydt van ses 
naereenvolgende jaeren. 

17032, 19 Cornelis Geernaert, als hoogelycx verdacht van een mes te hebben gegeven aen den onderstaenden 
Pieter Vercruyce, by resolutie van den 29 septembre geslaeckt uyt vangenise. 

17032, 21 Jacob Vercruyce, als eenigsints suspect van het moordadig om hals brengen bringen Joseph Coene 
ende Stephanus de Mets, by sententie van den 2 octobre 1779 gecolloqueert in het provintiael correctie 
huys tot Gend voor 8 jaeren. 
 

17032, 25v Pieter Vercruyce, broeder van Jacob, by sen(ten)tie van(den) 2 octobre 1779 als vluchtig, voor den 
landtshuyse met een mes aen den hals gehangen in effigie, over moordaedelyck om hals gebragt te 
hebben Joseph Coene ende Stephanus De Mets mitsgaders gequetst Pieter Vanden Bossche, vide 
criminelen heesch. 

17032, 26 Isabelle Van Steenkiste, over t’baeren van een dood kynd ende t’selve te hebben geworpen in eenen 
waterput, by resolutie van den 6 octobre 1779 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend 
voor 6 jaeren. 

17032, 28 Pieter Waeghe, over begaene excessen soo op den huyse als op den persoon van Francois De Groote, 
by resolutie van den 12 octobre 1779 in camer ontfaen scherp vermaen ende daer t’eynden geslaeckt 
uyt vangenisse. 

17032, 29 Hendryck De Lieu, over ende ter causen als den voorenstaenden, gelyck scherp vermaen. 
17032, 30 Augustin Martinicq, over ende ter gelyker causen, gelyck vermaen. 
17032, 31v Francois Vander Moere, over ende ter gelyker causen, gelyck vermaen. 
17032, 32v Joannes Vander Moere, over ende ter gelyker causen, gelyck vermaen. 
17032, 33v Beernaert Schoonvaere, over syne excessen ende moeyelikheden ontrent Jacoba De Rue, huysvrauwe 

van Joannes Vereecke, by resolutie van den 21 octobre 1779 gecolloqueert in het provintiael correctie 
huys tot Gend voor dry jaeren. 

17032, 35 Barbara Theresia Niais alias Noyez, over diversche by haer ten lande begaene dieften, by sententie van 
den 4 maerte 1780 gefustigeert voor den Landtshuyse ende gecondemneert gecolloqueert te worden tot 
Gend in het provintiael correctie huys voor twaelf jaeren. 

17032, 40 Coleta Perpetua Noyez, nichte van de voorgaende ende suster van de volgende, ter causen ende by 
sen(ten)tie alsvooren gecondemneert te aenschauwen hun supplitie ende executie met collocatie 
alsvooren voor twaelf jaeren. 

17032, 45 Marie Therese Noyez, suster van de voorgaende ende nichte van Barbara, gefustigeert voor den 
lantshuyse ter causen ende by sententie alsvooren met collocatie alsvooren voor twaelf jaeren. 

17032, 50 Regina Lefere, bygenaemt Sine Bustels, over t’baeren van een onwettigh kyndt, by resolutie van den 2 
maerte 1780 in de presentie van de souvrinsgasten in camer met opene deuren ontfaen scherp 
vermaen ende geseyt buyten den Lande. 

17032, 53 Joanna Neels, over begaen overspel met Jacob Delva ende t’baeren van twee onwettighe kinderen, by 
sen(ten)tie van den 22 january 1780 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor thien 
jaeren. 



 

17032, 55 Jacob Delva, over syn begaen overspel met Joanna Neels, by sententie van den 22 january 1780 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gendt voor thien jaeren 
 

17032, 57 Marie Godelieve Van Roose over t’snyden hout in de canthaegen ende t’baeren van een onwettigh 
kynd, by resolutie van den 27 january 1780 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gendt voor 
dry jaeren. 

17032, 58 Pieter Blomme,als eenigsints verdacht van het crim van bloetschent te heben begaen met syne 
schoondochter Marie Godelieve Van Roose ende niet connende overbringen acte borgtochte ter 
indemniteyt van den disch der prochie van Keyem, by resolutie van den 1 february 1780 geseyt buyten 
den Lande. 

17032, 60 Joannes Van Lerberghe, over t’breken van synen twintig jaeren ban, by sententie van den 30 octobre 
1779 gecondemneert den selven te onderhouden op pene van collocatie in het provintiael correctie huys 
binnen Gendt ofte andere arbitraire correctie. 

17032, 61v Pieter Jacobus Mazeuw, over t’snyden houd in de canthaegen, by resolutie van den 20 january 1780 in 
camer met opene deuren ontfaen scherp vermaen naer eenige dagen gepeniteert te hebben in 
vangenisse te water ende ten broode. 

17032, 63 Paulus Joannes Seys, als verdacht van differente cleyne dieften ten lande, by sententie van den 6 
january 1780 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor thien jaeren. 

17032, 68 Joseph Lecomte, over syne peerde diefte uyt de weyde van Joannes Vander Moere tot Oostkercke, by 
decrete van haere majesteyt in daeten 3 january 1780 becomen gratie van de dood nemaer 
gecondemneert ten coste van syne familie syn leven lanck gedeurende gecolloqueert te worden in het 
provintiael correctie huys tot Gendt. 

17032, 72v Pieter De Stoop, over eenige begaene excessen in de herberge Den Engel tot Aerdrycke ontrent den 
persoon van Arnoldus Stevens, by resolutie van 16 decembre 1779 in camer ontfaen scherp vermaen 
ende geseyt buyten den Lande. 

17032, 76 Marie Joanne Montmorenzy, over t’snyden van hout in de bosschen, by resolutie van den 9 decembre 
1779 in camer ontfaen scherp vermaen. 

17032, 78 Joannes Augustinus Scheldeman, by resolutie ende ter causen alsvooren ontfaen gelyck scherp 
vermaen. 

17032, 79 Pieter Pleysier, by resolutie van den 21 decembre 1779 ter causen alsvooren ontfaen gelyck scherp 
vermaen. 

17032, 80 Philippus Bogaert, by resolutie van den 22 decembre 1779 ter causen alsvooren ter presentie van synen 
vader in camer ontfaen gelyck scherp vermaen 

17032, 81 Joanna Clara Meyers, by resolutie ende ter causen alsvooren, in camer ontfaen scherp vermaen. 
17032, 82 Joannes Baptiste Van Eeckhoutte, over het om hals bringen van den persoon van Joannes Rammont 

ende het bedryven van eenige valsheyt, by sententie gecondemneert om gestraft te worden met den 
bast, dogh by decreet van haere maj(estey)t in daeten 24 mey 1780 becomen gratie mits collocatie in 
het rasphuys tot Brugge voor twintigh jaeren. 

17032, 92v Isabelle Hemschoote, over begaen overspel met Pieter Breemeersch, by resolutie van den 24 february 
1780 gecolloqueert in het provintiael corectie huys tot Gend voor twee jaeren. 

17032, 94 Pieter Breemeersch, over begaen overspel met Isabelle Hemschoote, by sen(ten)tie van den 26 
february 1780 gebannen uyt den Lande van den Vryen, appendantsche ende contribuable van diere 
voor den tyd van ses jaeren. 

17032, 102 Augustin Vervenne, als eenighsints verdacht van valsch oircondschap, by resolutie van den 9 juny 1780 
geslaeckt op de cautie juratoire. 

17032, 106 Marie Portulance, over t’baeren van dry onwettige kynderen, by resolutie van den 2 mey 1780 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren. 

17032, 108 Albertus De Man, over t’schenden van bosschen, by sententie van den 6 mey 1780 gecolloqueert in het 
provintiael correctie huys tot Gend voor dry jaeren. 

17032, 110 Joseph Germonprez, als eenigsints verdacht van de diefte begaen in de scheure van Joannes 
Gesquiere tot Hooghlede, by resolutie van den 8 juny 1780 geslaeckt op de cautie juratoire. 

17032, 112 Francisca Tonneel, oud 16 jaeren, over twee domestique dieften telckens van een Fransche croone ten 
huyse van Jan Baptiste De Bens, by resolutie van den 8 juny 1780 gecolloqueert in het provintiael 
correctie huys tot Gend voor den tydt van ses jaeren. 

17032, 113 Marie Tonneel, huysvrauwe van Pieter Saisier ende moeder van de onwettige Francisca Tonneel, over 
t’baeren van vyf onwettighe kynderen, by resolutie van den 8 juny 1780 gecolloqueert in het provintiael 
correctie huys tot Gend voor den tydt van thien jaeren. 

17032, 115 Marie Verstickhel, over t’bedelen ten lande, by resolutie van den 7 juny 1780 gecolloqueert in 
t’provintiael correctie huys tot Gend voor twee jaeren. 

17032, 116 Philippe Houtsager, oud 16 jaeren, over t’vaguebonderen ten lande, by resolutie van den 8 juny 1780 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor den tydt van ses jaeren. 

17032, 117 Joanne Vande Kynderen, jongedochter, over t’baeren van twee onwettighe kynderen, by resolutie van 
den 7 juny 1780 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gendt voor den tyd van dry jaeren. 

17032, 118 Guilliame Lahousse, obiit in carcere den 28 junii 1780, eenigsints verdacht van handdadigh geweest te 
hebben aen de diefte met braecke op den 28 mey 1780 begaen ten huyse van heer ende m(eeste)re 
Jacobus Pavot pastor der prochie van Wardamme.  + 



 

17032, 125v Pieter Joannes Bourdin, over diversche by hem ten lande begaene dieften met ende benevens Barbara 
Therese, Coleta Perpetua ende Marie Therese Noyez, syne complicen, by sententie van den 8 july 1780 
gefustigeert voor den lantshuyse ende gecondemneert gecolloqueert te worden in het provintiael 
correctie huys tot Gend voor den tydt van twaelf naereenvolgende jaeren. 

17032, 130 Emanuel Swanckaert, over syne begaene diefte met braecke ten huyse van heer ende meester Jacobus 
Pavot, pastor der prochie van Wardamme op den 28 meye 1780, by sententie van den 5 ougst 1780 
voor den lantshuyse gestraft met den bast.  + 

17032, 144 Pieter Iserbyt, als suspect van diversche begaene dieften ten lande, by decrete van den 27 septembre 
1780 becomen gratie mits collocatie in een correctie huys in Vlaenderen voor soodanigen termyn als 
den collegie sal noodigh oordeelen, by resolutie van den 5 8bre 1780 gecolloqueert in het provintiael 
correctie huys tot Gend voor thien jaeren. 

17032, 151 Anthone De Rensy, als eenigsints verdacht van twee begaene dieften ter heerlickhede van Ardoye, by 
resolutie van den 26 ougst 1780 geslaeckt van vangenisse. 

17032, 151v Joannes Maseeuw, over het trecken uyt de canthaegen droogh hout, by resolutie van den 6 7bre 1780 
in camer ontfaen scherp vermaen. 

17032, 152v Carel Lapere, oud 15 jaeren, over syne diefte ten huyse van Joannes Vande Moere tot Moerkercke, by 
resolutie van den 14 septembre 1780 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor ses 
jaeren. 

17032, 154 Joannes Geerssens ende Lucas Van Maele, beede over t’bedelen ten lande, naer voorgaende 
correctien, by sententie van den 23 septembre 1780 gebannen uyt den Lande van den Vryen, 
appendantsche ende contribuable van diere elck voor den tyd van thien naereenvolgende jaeren. 

17032, 154 (Zie boven) 
17032, 155 Judoca Vande Voorde, over haer bedelen ten lande, by resolutie van den 19 septembre 1780 in camer 

ter presentie van eenighe souvrins met opene deuren ontfaen scherp vermaen ende geseyt uyt den 
Lande. 

17032, 155 Marie Van Cottem, over ende ter causen alsvooren mitsgaders resolutie als de voorgaende 
17032, 155v Joannes Carel Ampe, over ende ter gelycker causen mistgaders als de twee voorgaende. 
17032, 156 Joanna Van Daele, over haer gedeurigh bedelen ten lande, niet jegenstaende voorighe correctie, by 

sententie van den 9 septembre 1780 gecondemneert gecolloqueert te worden in het provintiael correctie 
huys tot Ghendt voor dry naer een volgende jaeren. 

17032, 157 Joanna Vanden Driessche, over differente by haer ten lande begaene domestique dieften, by sententie 
van den 24 maerte 1781 gefustigeert voor den lants huyse ende gecolloqueert in het provintiael 
correctie huys tot Ghendt voor thien jaeren. 

17032, 162 Joseph De Leu, over eenige begaene excessen ende faitelyckheden in de herberge van Philippe 
Ligneel tot Woomen, by resolutie van den 2 9bre 1780 eenige dagen in vangenisse gepeniteert te water 
ende ten broode ende daer t’eynden met opene deuren in camer ontfaen scherp vermaen. 

17032, 164 Anna Theresia Deckers, over haer gedeurig bedelen ten lande, by resolutie van den 11 novembre 1780 
in den collegie ter presentie van de souvrinsgasten geseyt uyt den lande. 

17032, 165 Josepha Mecheus, over t’baeren van een onwettigh kynd. 
17032, 169 Pieter Van Elslande, over vloucken, sweiren ende blasphemeren, mitsgaders gedeurighe 

dronkenschappen alsmede begaene excessen ende moedwilligheden ontrent den persoon van Pieter 
L’Ecluyse tot Lichtervelde, by sententie van den 2 decembre 1780 gecolloqueert in het provintiael 
correctie huys tot Ghent voor negen jaeren. 

17032, 173v Carel Plancke, over t’snyden droog ende groen hout tot Woomen, by resolutie van den 6 decembre 
1780 in camer ontfaen scherp vermaen ende geslaeckt van vangenisse. 

17032, 174v Pieter Colpaert, als vehement suspect van differente ten lande begaene aerdappel dieften, by resolutie 
van den 13 decembre 1780 geslaeckt op de cautie juratoire. 

17032, 176 Marie Godelieve De Keur, huysvrauwe van Pieter Colpaert, over ende ter causen mitsgaders resolutie 
alsvooren. 

17032, 177 Engelbertus Allemeesch, over gelddiefte met braecke ten huyse van synen vader, by decrete van de 
majesteyt in daten 7 february 1781 becomen gratie mits collocatie in het provintiael correctie huys tot 
Gend voor vier jaeren ende betalende de costen ende misen van justitie die om syne notoire aermoede 
syn geremitteert. 

17032, 179v Pieter Ursel, over t’snyden groen ende droogh hout, by resolutie van den 25 january 1781 in vangenisse 
ontfaen scherp vermaen ende anders als by de selve resolutie. 

17033, 1 Andries Jansseune, over t’snyden halm in den duyn tot Middelkercke, by decrete van den 22 february 
1781 van de majesteyt becomen gratie mits betalende de costen ende misen van justitie de gonne om 
syne notoire aermoede syn deremitteert 

17033, 4 Joannes Van Welde, over differente cleene dieften ten lande, by sententie van den 27 january 1781 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor den tyd van dry jaeren 

17033, 6v Anna Verplancke, over t’baeren van twee onwettighe kynderen by resolutie van den 1 maerte 
gecolloqueert alsvooren voor vier jaeren 

17033, 8 Pieternelle Boffels, huysvrauwe van Lodewyck De Keur, over t’baeren van een onwettigh kynd 
gedeurende d’afwesentheyt van haeren man als gecolloqueert in het provintiael correctiehuys tot Gend, 
by resolutie van den eersten maerte 1781 ontfaen scherp vermaen 

17033, 10 Franciscus Dumon, over het slaegen van Cornelis Van Speybrouck met eenen stock op syn been 



 

soodanigh dat de twee pypen van diere syn gebroken, alsook over het ontdraegen syn Paexken 
galeyers, by sententie van den 28 july 1781 voor den lantshuyse gefustigeert ende gecolloqueert in het 
correctiehuys tot Gend voor thien jaeren 

17033, 16 Catharina Dansere, over t’snyden berck in de bosschen tot Bovekercke, by resolutie van den 28 
february 1781 in camer ontfaen scherp vermaen 

17033, 17 Jan Baptiste Clarysse, over het ontweiren ter prochie van Woomen eenige perssen ende cappen van 
hout uyt de canthaegen, by resolutie van de 8 maerte 1781 in vangenisse te water ende ten broode 
gepeniteert acht dagen ende in camer met opene deuren ontfaen een scherp vermaen 

17033, 19 Joannes Huysseune, over t’snyden halm in den duyn tot Middelkercke, by resolutie van den 3 maerte 
1781 gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode ende daer t’eynden met eenige bonden halm 
aen den hals overgebragt in camer ende aldaer met opene deuren ontfaen scherp vermaen 

17033, 21 Marie Splets, eenigsints suspect van gelddiefte ten huyse van Pieternelle Pauwels, by resolutie van den 
5 april 1781 gepeniteert in vangenisse ende in camer ter presentie van haeren man geslaeckt op de 
cautie juratoire, alsmede aen haeren man ter causen als aen het officie bekent t’haerder presentie 
gegeven scherp vermaen 

17033, 22v (niet vermeld in index) 
17033, 24 Francois Reynaert, over het stelen van planten ter prochie van Maldegem, by resolutie van den 29 

maerte 1781 gecondemneert in eene boete van twaelf ponden paresyse 
17033, 26, 
vervolg 31v 

Lasarus Sacharias Braem, over syne diefte met braecke met ende benevens Josepha De Beuckelaere 
ten huyse van Philippe De Ruddere tot Westhende, in den pynkelder ten bywezen van de selve Josepha 
De Beuckelaere ende Joannes De Beuckelaere pueriliter gestraft ende by resolutie van den 15 maerte 
1781 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17033, 28, 
vervolg 31v 

 

17033, 30 Joannes De Beukelaere, eenigsints suspect van aen de selve diefte handdadig te hebben geweest, by 
resolutie alsvooren in camer ter presentie van synen vader ende Pieter Braem in camer ontfaen scherp 
vermaen met aensegh van de pene tot de welcke de twee andere syn gecondemneert 

17033, 32 Joannes De Bruyne, over het snyden van berck ter prochie van Woomen, by resolutie van den 22 
maerte 1781 in camer ontfaen scherp vermaen 

17033, 33 Joannes Vande Moere, over het trecken van syn mes jegens sekeren Lodewyk Danneels, by resolutie 
van den 29 maerte 1781 in de presentie van syne huysvrauwe over differente jegens haer begaene 
faitelyckheden in camer ontfaen scherp vermaen 

17033, 34v (niet vermeld) 
17033, 36 Livina Suier, over ende ter causen als haeren man Francois Reynaert gecondemneert in eene boete 

van twaelf ponden paresyse 
17033, 37v, 
vervolg 40v 

Pieter Tack, over differente aengeseyde injurien aen den heer pastor van Middelkercke, geslaeckt op de 
cautie juratoire 

17033, 39 Joannes De Molder, over ende ter causen alsvooren, insgelycx geslaeckt op de cautie juratoire 
17033, 41 Arnoldus Cnockaert, over syne diefte ten huyse van Guilliame Hendryck tot Oudenburg ende diversche 

andere ackerdieften, by sententie van den 5 mey 1781 gecondemneert in het provintiael correctie huys 
tot Gend voor ses jaeren. 

17033, 44 Marie Wormaert, over ende ter causen alsvooren, by de selve sententie gecondemneert voor dry jaeren 
17033, 45v Jacoba Aernouts, huysvrauwe van Fran(soi)s Gevaert, over ende ter causen mistgaders sententie 

alsvooren gecondemneert met eenen sack graen thaeren lyve te worden ingebragt in camer ende ter 
presentie van de souvrinsgasten aldaer met opene deuren ontfaen scherp vermaen 

17033, 47v Jan Baptiste Verheust, over vechten ende andere begaene brutaliteyten, by sententie van den 23 juny 
1781 gecondemneert in het provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17033, 52v Joannes Caelders, schaeper, over het vechten in ende ontrent de herberghe De Croone, bewoont by 
Joannes Borrey tot Mariekercke, met ende benevens de schaepers Joannes Heyne alsmede Joannes 
Berst ofte Verberst, welcken lesten is fugitif, als uytterlick suspect van sekeren Pieter Doossche met een 
scherppuntigh mes in het selve gevecht voor de deure van dito herberge op de linckere borst te hebben 
toegebraght eene wonde penetrerende tot in de holligheyt van het herte, die danof soo seffens is 
overleden.  Joannes Caelders by sen(ten)tie van den 22 septembre 1781 gebannen uyt alle de landen 
gelegen onder de gehoorsaemheyt van den keyser voor den tyd van 25 naereenvolgende jaeren op 
pene van geesselinge ofte andere arbitraire correctien.  By dito sententie is den herbergier Joannes 
Borrey geinterdiceert gedeurende den tyd van dry maenden in de selve herberge eenigen dranck te 
venten ende vercoopen of al andersints de professie van herbergier te exerceren ofte te laeten 
exerceren op pene van telcker reyse te incurreren eene boete van hondert guldens ten proffyte van 
syne majesteyt, ende den beryder geordonneert d’enseigne van dito herberghe te weiren alsmede copie 
van de sententie aen de selve te affixeren. 

17033, 57 Patricius Pepers, suspect op differente reysen uyt den kelder van de boeye van Joannes Wyndekens tot 
Uytkercke wyn te hebben ontweert, by resolutie van den 12 july 1781 geslaeckt op de cautie juratoire 

17033, 58 Augustinus Scharre, over eene begaene hout ende eene graen diefte ten hove alsvooren by resolutie 
van den 12 july 1781 geslaeckt op de cautie juratoire 

17033, 64 Christiaen Vermeesch, over t’snyden eene quantiteyt berck in de bosschen tot Langemarcq, 
gecondemneert in eene boete van twaelf paresyse ende andersints als by resolutie van den 5 july 1781 



 

17033, 65v Joannes Heyne, gelyke sententie als Joannes Caelders 
17033, 70 Jan Baptiste Chapui, over het trecken syn scherppuntigh scheedemes in d’herberge bewoont by 

Anthone Van Damme tot S
te

 Laureyns, gebannen buyten de landen onder de gehoorsaemheyt van den 
keyser syn leven lanck gedeurende by sententie van den 4 ougst 1781 met interdictie daer binnen te 
komen op pene van geesselinge 

17033, 73 Carel Adam, over syn gedeurigh vaguebonderen ten lande ende begaene moedwilligheden, by resolutie 
van den 3 ougst 1781 gecolloqueert voor dry jaeren in het provintiael correctie huys tot Gend 

17033, 75 Francois Vanden Broucke, over syn gedeurigh bedelen ten lande niet jegenstaende twee serieuse 
interdictien, mitsgaders over begaene faitelikheden, by resolutie van den 13 septembre 1781 
gecolloqueert in het provintiael correctiehuys tot Gend voor dry jaeren 

17033, 76 Francois Vermeesch, over syne dronckenschap, twistdryvenden handel, bosch schenderie ende 
geweldigheden op huysen ende persoonen, by sen(ten)tie van den 29 septembre 1781 gecolloqueert in 
het provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17033, 81, 
vervolg 89 

Joannes Baptiste Houmond, over t’belesen van menschen ende beesten, by sen(ten)tie van den 20 
octobre 1781 met een opschrift op de borst draegende beleser ende bedrieger voor den lantshuyse 
gefustigeert ende gebannen uyt de provintie van Vlaenderen voor 15 naereenvolgende jaeren met 
interdictie van middelertyd daer binnen te komen op pene van voorder straffe 

17033, 88 Joannes Noë Houmond, sone van Jan Baptiste, by sententie alsvooren geslaeckt met scherp vermaen 
ende met eenen eenen officier gesonden naer de stede van Wervick syne geboorteplaetse 

17033, 91v Bernardus Allevoet, over eenige by hem begaene brutaliteyten ter prochie van Ardoye, by resolutie van 
den 17 octobre 1781 in camer met toe deuren ontfaen scherp vermaen ende geslaeckt van vangenisse 

17033, 93v Lenaert Nuytens, over syn gedeurigh bedelen ten landen niet jegenstaende voorige serieuse correctien 
ende onderstaene straffe, by sententie van den 3 november 1781 gecolloqueert in het correctie huys tot 
Ghendt voor dry jaeren 

17033, 96 Simoen Lauwagie, over t’schryven brandbrief op den persoon van Pieter Rotsaert, landsman tot 
Westcappelle, naer differente sollicitatien aen de majesteyt gedaen by desselfs huysvrauwe tot 
becomen gratie, is syne straffe gecontinueert in eene detentie syn leven lanck gedeurende in het 
provintiael correctie huys tot Gend mits betaelende over de costen ende misen van justitie tot £ 132 . 2 . 
9 gr(ooten) synde de somme die desselfs voorseyde huysvrauwe van de goede lieden heeft connen 
ophaelen volgens decreet van den 25 novembre 1782 

17033, 105 Isabelle Keirsgieter, over het afsaegen ende mededraegen van dry jonge boomkens uyt den bosch 
competerende den disch van Beveren, by resolutie van den 29 9bre 1781 in camer ontfaen scherp 
vermaen 

17033, 108 Jacobus Plancke, over het stelen aerdappelen van het land van Carel Lefevere tot Merckem, by 
resolutie van den 28 9bre 1781 gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode alsmede daer 
t’eynden ontfaen scherp vermaen 

17033, 109, 
vervolg 68 

Angelus De Vos, over syne dieften met braecken begaen in de kercke van Snellegem, by decrete van 
den 16 february 1782 becomen gratie mits collocatie in het provintiael correctie huys tot Gend ter 
discretie van desen collegie ende by sen(ten)tie van den 16 maerte 1782 aldaer gecondemneert voor 20 
jaeren 

17033, 117 Marie Roobaert, suspect van benevens Jan Van Outre soldaet in het regiment Vierset uyt het spriet ter 
plaetse patibulaire afgedaen te hebben het cadavre van haeren swager Andries Hoste bygenaemt 
Cabbout sig selven in vangenisse verhangen hebbende, deselve is by sententie van den 9 february 
1782 gebannen uyt de provintie van Vlaenderen voor 15 jaeren etc. 

17033, 125 Joannes Marchand, over t’snyden taillie in de bosschen van den heere van Jonckershove tot Woomen, 
op den 24 january 1782 in camer ontfaen scherp vermaen 

17033, 126 Joannes Hoste, over het ontweiren van aerdappelen van Joannes Pollet ende een keerselaere bulleken 
van Pieter Gootelinck, beyde tot Tourhout, by sen(ten)tie van den 9 february 1782 gecolloqueert in het 
provintiael correctiehuys tot Gend voor dry jaeren 

17033, 128v Ferdinande Siseur, suspect van orlogie diefte ten huyse van Louis Hacx tot Heyst, obiit in carcere 10 
maerte 1782, requiescat in pace, amen. 

17033, 129v Lodewyck Verhaeghe, over het stelen van bussenen van de hofplaetse van Carel De Cock op 
Wynendaele plaetse, by resolutie van den 16 maerte 1782 ter presentie van synen vader ende moeder 
in camer ontfaen scherp vermaen 

17033, 131 Joannes Barberie, over t’stelen graen uyt de scheure van Joseph Jacques tot Clercken, by resolutie van 
den 20 february 1782 in vangenisse gepeniteert te water ende ten broode ende daer t’eynden geslaeckt 
met een scherp vermaen 

17033, 133 Joannes Coussemaecker, over stelen graen ten hove van Gillis Drypont tot Dudzeele, by resolutie van 
den 6 maerte 1782 ontfaen scherp vermaen ende met last van het gestolen graen te transporteren ten 
huyse van den eygenisse ende aen hem vergiffenisse te vraegen 

17033, 136v Amelberga Logier, over haere conversatien ende handelynge met manspersoonen niet jegenstaende 
voorige straffe, by resolutie van den 7 maerte 1782 ontfaen scherp vermaen etc. 

17033, 137v Bonaventura Janssens, over dieften ten hove van Jacob Blauwet tot Uytkercke, by sententie van den 11 
mey 1782 gecondemneert in het provintiael correctie huys tot Gend voor dry jaeren 

17033, 140 Pieter Kniebille, over eenige brutaliteyten begaen ontrent den persoon van Augustinus Verbeure, by 
resolutie van den 18 april 1782 gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode alsmede ter 



 

presentie van de souvrinsgasten in camer ontfaen scherp vermaen etc. 
17033, 141v Cornelis Verstraete, over het trecken van syn mes ende daer mede te quetsen den persoon van Pieter 

Verlinde, by sententie van den 4 mey 1782 gecondemneert in het provintiael correctiehuys tot Gend 
voor 15 jaeren 

17033, 147 Pieternelle Manché, over t’cappen van thaillie in den bosch competerende d’heer De Breyne tot Leke, 
by resolutie van den 1 juny 1782 gecondemneert in eene boete van … (niet ingevuld) ende de selve niet 
voldaen hebbende met het selve hout ten thoone gestelt 

17033, 148 Pieter Brabant, over t’snyden wissen in den bosch competerende Spiridion De Wilde tot Clercken, by 
resolutie van den 28 mey 1782 gepeniteert te water ende ten broode ende daer t’eynden ontfaen scherp 
vermaen 

17033, 149v Ignatius Lefevere, over t’cappen ende stelen van een plantsoen uyt den bosch van den heer canoninck 
Outryve tot Merckhem, by resolutie van den 20 juny 1782 in camer ontfaen scherp vermaen 

17033, 151 Bernaert De Ruddere, over diefte ten huyse van Jacobus Baeckelant tot Cortemarq, by resolutie van 
den 26 juny 1782 geslaeckt van vangenisse 

17033, 152v Juliaen Bassigalu, over t’collecteren aelmoussen tot verlossen de slaeven met eene permissie 
sprekende op eenen derden persoon ende de selve aelmoussen niet te behandigen aen hunne 
destinatie nemaer de selve voor sigh selven te behouden, by sententie van den 28 juny 1782 gebannen 
uyt de provintie van Vlaenderen voor thien jaeren 

17033, 155 Andries Reboli, ter causen als den voorgaenden, by de selve sententie gebannen alsvooren voor vyf 
jaeren 

17033, 158 Joannes Dossche, over aengeseyde injurien aen den beryder van Dudzeele ambacht Bartholomeus 
Van Cuyl, by resolutie van den 1 ougst 1782 in camer ter presentie van den selven beryder ende de 
souvrinsgasten ontfaen scherp vermaen etc. 

17033, 160 Isabelle Clara De Jonghe, over haere diefte ten huyse van Jan Baert tot Zedelghem, by sententie van 
den 3 ougst 1782 gecondemneert in het provintiael correctie huys tot Gend voor vyf jaeren 

17033, 162 Jeanne D’Erville, comtesse de Verriere, over haer bouleren ende sigh uyt te geven als getrauwt met den 
onderstaenden l’Escardé, alsmede over het uytgeven van eenen prospectus van een werck 
geentituleert “Le cri de l’humanité au Roi ou mémoires de Madame la Comtesse de Verriere”, ende de 
betaelde suscriptien voor haer ende haeren gepretendeerden man te houden sonder de beloofde 
exemplairen t’synen tyde aen de inscripteurs te behandigen, by sententie van den 10 ougst 1782 haeren 
leven lanck gebannen buyten syne maj(estey)ts gebied op pene van lyfstraffe 

17033, 166v Ignace Joseph L’Escardé, sigh naemende graef des h. Rycx Chevalier van het Order des Konings 
Graeve de Verriere et de Quineville, getrauwden manspersoon, sententie over ende ter causen als van 
de bovenstaende Jeanne D’Erville 

17033, 169v Pieter Casteleyn, suspect van dieften tot Gidts, by resolutie van den 12 septembre 1782 in camer 
ontfaen scherp vermaen 

17033, 171 Bonaventura Callon, over t’trecken van syn mes ende daer mede te quetsen den persoon van Lodewyck 
Cattaert tot Westcappelle, by resolutie van 18 septembre 1782 gepeniteert in vangenisse te water ende 
ten broode alsmede in camer ontfaen scherp vermaen 

17033, 172v Ludovicus Morael, over eenige moedwilligheden begaen ontrent den persoon van Guill(iam)e Willie tot 
Breedene, by resolutie van den 31 octobre 1782, gheslaeckt van vangenisse 

17033, 174 Joannes Van Hove, als vehement suspect van diefte met braecke ten huyse van de weduwe van 
Thomas Stripsteen tot S

te
 Michiels, by sententie van den 7 decembre 1782 gecondemneert in het 

provintiael correctie huys tot Gendt voor 25 jaeren 
17033, 178v François Rozée, bedelaer van professie, by sententie van den 14 Xbre 1782 gecolloqueert in het 

provintiael correctie huys tot Gent voor dry jaeren 
17033, 180 Christiaen Vermeesch, over het schenden der bosschen, by sententie van den 4 january 1783 

gecolloqueert alsvooren voor een jaer 
17033, 184 Pieternelle Crevit, over dieften ten huyse van haeren gebeur Augustin Vanden Berghe, mits haere 

krancksinnigheyd by resolutie van den 23 january 1783 gecolloqueert in het krancksinnighuys van sieur 
Joannes Bauwens tot Brugge 

17033, 189v Amelberga Logier, over haer ontuchtig leven met Pieter Van Hove, gecorrigeert, dog in vangenisse met 
hem getrauwt ingevolge de resolutie van den 2 january 1783 

17033, 190v Pieter Van Hove, ter causen alsvooren 
17034, 2v Hertogh Jacobs, als suspect in de herberge Bergh op Zoom ter prochie van Tourhout in het uytwisselen 

van geld eenige specien te hebben geescamoteerd, by resolutie van den 16 january 1783 geseyt buyten 
den Lande van den Vryen 

17034, 4v Pieter Baert, als suspect van diefte ten huyse van Jacob De Wulf tot Lichtervelde, by resolutie van den 
12 february 1783 geslaeckt van vangenisse 

17034, 6 François Compernolle, over diefte ten huyse van syne moeder, by resolutie van den 12 february 1783 
ontfaen scherp vermaen ende geslaeckt van vangenisse 

17034, 8 Joannes Van Besien, als suspect van diefte begaen op den persoon van Pieter Casier tot Tourhout, by 
resolutie van den 12 february 1783 ontfaen scherp vermaen ende geslaeckt van vangenisse 

17034, 9v Joseph Casier, over agressien op den persoon van Philippe Willems postillon van Brugghe op Ostende 
et i converso, by resolutie van den 5 maerte 1783 geslaeckt van vangenisse, den hoofdofficier der 
posterye ende den postillon t’synen laste onverleth 



 

17034, 11v, 
vervolg 13 

Lodewyck Verhaeghe, over boschdieften, by resolutie van den 12 maerte 1783 ter presentie van syne 
moeder ontfaen scherp vermaen 

17034, 12v Ambrosius Verhaeghe, resolutie alsooren 
17034, 13v Anna Zoetaert, huysvrauwe van Pieter Carpentier, over t’snyden van berck, gecondemneert in eene 

boete van twaelf ponden paresyse by resolutie van den 17 maerte 1783 dogh niet connende betaelen 
met eenigh van het gesneden berck ten thoone gestelt 

17034, 14v Joannes Hollebeke, over pretense agressien begaen op persoonen op de publique wegen, by sententie 
van den 10 mey 1783 gecondemneert in het provintiael correctie huys tot Gend voor thien jaeren 

17034, 20 Joseph Naessens, over moedwilligheden ende brutaliteyten begaen in d’herbere De Clocke bewoont by 
Joseph Van Hove ter prochie van S

t
 Baefs, by sententie van den 3 mey 1783 gecolloqueert alsvooren 

voor dry jaeren 
17034, 23v Joseph Mille, over agressien op den persoon van Joannes Martin tot Stalhille, by resolutie van den 3 

mey 1783 geslaeckt op de cautie juratoire 
17034, 25 Francois André, als verdacht van te enrolleren, by resolutie van den 14 mey 1783 gepresenteert aen 

den heer colonel van het regiment van Vierset om te sien of hy sigh wilde engageren dog niet aenveert 
ende bydies geslaeckt 

17034, 27 Joanne Steelant, huysvrauwe van Michiel De Clerck, over het schenden der zee hoofden, by resolutie 
van den 15 mey 1783 ontfaen scherp vermaen ende geslaeckt van vangenisse 

17034, 28v, 
vervolg 48v 

Joannes Hoplines, over diversche begaene kieckedieften, by sententie van den 5 july 1783 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Ghendt voor 6 jaeren 

17034, 30v François De Groote, over dronckenschap ende geweldigheden aen den huyse van David Latomme tot 
Heyst, by resolutie van den 22 mey 1783 (niet verder aangevuld) 

17034, 32 Jan Waldack, over het oneerlyck behandelen van het jong dochterken Theresia Roelandts, by decrete 
van de majesteyt van den 23 juny 1783 bekomen gratie mits aennemende dienst in syne majesteyts 
troupen voor den tyd van twaelf jaeren 

17034, 38 Jacobus Van Geluwe, over differente begaene kieckedieften, by sententie van den 5 july 1783 
gecondemneert in’t correctie huys tot Gend voor den tyd van ses jaeren 

17034, 45v Jacobus De Clerck, ter caiusen alsvooren, by sententie van den 5 july 1783 gelykelik gecondemneert 
voor negen jaeren 

17034, 51 Francois Croes, als suspect van in een gevecht te hebben getrocken syn mes, by resolutie van den 31 
july 1783 geslaeckt op de cautie juratoire 

17034, 53v Theresia Vermeesch, over t’baeren van twee onwettige kynderen, by resolutie van den 3 july 1783 
gecolloqueert in’t provintiael correctie huys tot Gend voor twee jaeren 

17034, 55v Pieter Maes, over syne diefte met braecke ten huyse van Joseph Kerckhove tot Wardamme, by 
sententie van den 12 july 1783 voor den lantshuyse onder de galge gefustigeert met den bast aen den 
hals ende gecolloqueert alsvooren voor 15 jaeren 

17034, 60 Pieter Vanden Broucke, over syn onbehoorelik te peerde ryden gedeurende de processie der stede van 
Blankenberge was langst de calsyde, by resolutie van den 8

e
 ougst 1783 in kamer ontfaen scherp 

vermaen 
17034, 62v Joseph Vanden Berghe, over het vercrachten ofte violeren van het jongh dochterken Isabella Clara 

Naert oud acht jaeren woonende tot Ardoye, by resolutie van den 7 ougst 1783 gecondemneert in 
t’correctiehuys tot Gendt voor vyfthien jaeren 

17034, 69 Joannes Schalembier, over syne diefte met presumptive braeke ten huyse van Judoca Vermeulen 
verlaeten huysvrauwe van Joseph Sabbe tot Ruddervoorde, by resolutie van den 14 ougst 1783 
geconsidereert syne jonckheyd gecolloqueert alsvooren voor twaelf jaeren 

17034, 72v Isabelle De Vriese, huysvrauwe van Joannes Houpplines, over haere hoererye ende begaen overspel 
mitsgaeders valsheyd ende bedriegerye, by sententie van den 16 ougst 1783 gecolloqueert alsvooren 
voor ses jaeren 

17034, 75v Joanne Bassens, over haere diefte met braecke ten huyse van Pieter Kerckhove tot Slype, by resolutie 
van den 11 septembre 1783 gecolloqueert alsvooren voor ses jaeren 

17034, 77v Pieter Vanden Dorpe, over t’bestelen van synen compagnon met hem werckende in den nieuwen bassin 
tot Ostende, by sen(ten)tie van den 27 septembre 1783 gebannen uyt den Lande van den Vryen, 
appendantsche ende contribuable van diere voor dry jaeren 

17034, 80 Philippe Sarlet, over syne diefte met dry braecken ten huyse van Maryn Sarlet synen rechtsweer 
begaen, by decrete van den maj(estey)t van den 19 novembre 1783 den collegie geauthoriseert hem te 
colloqueren in het provintiael correctie huys tot Gend voor soodaenigen termyn als het selve noodigh sal 
oordeelen ende is by sen(ten)tie van den 6 decembre 1783 aldaer gecolloqueert voor 20 jaeren 

17034, 88 Augustin Kempinck, over syn gedeurigh vaguebonderen ende bedelen niet jegenstaende syn collocatie 
in het correctie huys voor twee jaeren, by sententie van den 8 novembre 1783 aldaer iterativelyck 
gecolloqueert voor dry jaeren 

17034, 91v Cornelia Willems, als eenigsints verdacht in het wisselen van geld eenige geldspecien te heben 
ontweert ten huyse van Pieter De Zutter tot Oostkercke, by resolutie van den 24 octobre 1783 geleyt 
buyten den Lande 

17034, 94 Marie Jeannet, over ende ter causen gelycke resolutie 
17034, 91, 
vervolg 97 

Pieter Bollaert, over eenige faitelyckheden by hem begaen ontrent Pieter Parridaen tot Uytkercke, by 
resolutie van den 6 novembre 1783 present d’heeren schepenen van informatien ontfaen een scherp 



 

vermaen 
17034, 98v Marie Anthonette Calard, huysvrauwe van Joseph Lamaire, geslaeckt van vangenisse als niet plichtig 

aen de begaene crimen by haeren man 
17034, 104 Joseph Lemaire, bygenaemt Grand Joseph, als vehement suspect van te hebben gestolen twee 

peerden, by sententie van den 20 maerte 1784 gecolloqueert in het provintiael correctiehuys tot Gend 
voor vyfentwintig naer eenvolgende jaeren 

17034, 119v Pieter De Broeck, over syne diefte ten huyse van Pieter Homez tot Vladsloo, by resolutie van den 29 
january 1784 gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode den tyd van acht dagen ende met 
scherp vermaen geslaeckt van vangenisse 

17034, 121v Philibert Alloo, over differente cleene begaene dieften, by resolutie van den 18 february 1784 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor dry jaeren 

17034, 122v Bartholomeus Lersberghe, over syn gedeurig bedelen ten lande, by resolutie van den 25 february 1784 
in camer ontfaen een scherp vermaen 

17034, 126 Jacobus Vanden Driessche, over syne diefte ten huyse van Francois Moyaert tot Aertrycke, by resolutie 
van den 11 february 1784 gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode ende met scherp 
vermaen geslaeckt 

17034, 127 Francois Germonprez, complice van Jacobus Vanden Driessche, gelycke resolutie 
17034, 128 Joanne Vander Kinderen, over het baeren van een onwettigh kynd by haer als dood ter weirelt gecomen 

te vonde geleyt, by resolutie van den 3 maerte 1784 gecolloqueert in het provintiael corectie huys tot 
Gendt voor ses jaeren 

17034, 130 Appolonia Vanden Broele, over het baeren van dry onwettige kinderen, by resolutie van den 17 juny 
1784 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor twee jaeren 

17034, 132 Jan Herreweghe, over eenige faitelikheden begaen op Pieter Van Severen ende Niclaeys De Corte, by 
resolutie van den 1 april 1784 gheslaeckt op de cautie juratoire 

17034, 133v Cecilia Van Hove, over differente kleyne begaene dieften, by resolutie van den 5 mey 1784 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17034, 135v Jan Baptiste Thiery, suspect van volck te engageren voor de Oostindische Compagnie, by sen(ten)tie 
van den 22 mey 1784 gebannen uyt alle de landen van syne majesteyt voor thien jaeren 

17034, 140 Philippe Van Hove, over het trecken van bercken planten, by resolutie van den 19 mey 1784 in camer 
ontfaen scherp vermaen 

17034, 142 Gregorius Verhaeghe, over ende ter causen alsvooren, by idem resolutie ontfaen scherp vermaen 
17034, 143 Frederyck De Raedt, over begaene faitelikheden op den huyse van Jan Warniers, by resolutie van den 

18 mey 1784 gheslaeckt op den cautie juratoire 
17034, 144v Pieter Vermeulen, over begaene bloedschend met syne schoondochter Judoca Berthon, by resolutie 

van den 1 july 1784 gecondemneert voor d’officieren van de camer geleyt te worden naar de prochie 
van Oostkercke ende aldaer over syn bloedschend ende gegeven schandael ter presentie van den heer 
pastor hoofdman ende pointers over het gemeente, God ende Justitie vergiffenisse te vraegen 

17034, 152v Judoca Berthon, over ende ter causen alsvooren, by resolutie van den 1 july 1784 gecondemneert te 
peniteren in vangenisse te water ende ten broode tot sondagh 4 july 1784 ende daer t’eynden te worden 
naer de voorseyde prochie van Oostkercke 

17034, 156v Bernardus Schoonvaere, over kracht ende gewelt by hem begaen aen twee vrauwspersoonen jegens 
hunnen danck ende eene van diere te berooven van haer geld, by sententie van den 26 juny 1784 voor 
den landshuyse met den bast aen den hals gefustigeert onder de galghe ende gecolloqueert in het 
provintiael correctie huys tot Gend voor 15 jaeren 

17034, 161 Pieter Willems, als suspect van begaen te hebben eene diefte met braecke ten hove van Joannes 
Fuytinck tot S

te
 Margriete, by resolutie van den 13 ougst 1784 geslaeckt op de cautie juratoire 

17034, 171 Jan Baptiste Flaeye, over begaene diefte met braeke ten hove van Pieter Kimpinck tot Vladsloo ende 
eene andere met braecke ten huyse van de wed(uw)e van Pieter Ondelé tot Keyhem, by sen(ten)tie van 
den 10 july 1784 gestraft met den bast.  + 

17034, 181 Alexius Faillie, over syn gedeurig bedelen ten lande niet jegenstaende voorgaende correctie ende 
groote suspitie van zielvercooperye, by sententie van den 17 july 1784 gecolloqueert in’t provintiael 
correctie huys tot Gend voor thien jaeren 

17035, 1 Joannes Deygers, over syne begaene diefte met braeke ten huyse van Pieter Van Tournhout tot 
Westkercke, by decrete van den 31 july 1784 bekomen gratie mits collocatie in het correctie huys tot 
Brugghe voor een jaer 

17035, 6 Anna Catharina Wynant, over burse snyderye, by sententie van den 2 octobre 1784 voor den lantshuyse 
gefustigeert ende gebannen uyt de provintie van Vlaenderen voor 25 jaeren 

17035, 9 Joannes Stubbe, over lynwaetdiefte ten huyse van Jan Biervliet tot Wercken, geslaeckt op de cautie 
juratoire 

17035, 11 Joannes Ghyselen, over t’schryven van een oproerig kerckgebod ende het selve te hebben laeten 
publiceren ter prochie van Woomen, den selven als schynende kranksinnig gecolloqueert in het 
cranksinnighuys tot Brugge 

17035, 13v Hubertus Bruynsteen, over het insulteren diversche persoonen op den publiquen wegh ter prochie van 
S

t
 Pieters op den Dyck, by resolutie van den 13

en
 octobre 1784 gepeniteert te water ende ten broode, in 

camer met opene deuren ontfaen scherp vermaen ende t’eynden dies geslaeckt 
17035, 15 Adam Wilson, over twee begaene dieften met braeke, eene ten huyse van Marcus Cuvelier tot 



 

Middelkercke ende de tweede ten huyse van Ferdinande Louagie tot Westhende, by sen(ten)tie van den 
30 octobre 1784 voor den landtshuyse gestraft met den bast.  + Requiescat in pace – Amen. 

17035, 20v Augustin Lucian, over agressien op de publique wegen, by sententie van den 6 novembre 1784 
gebannen uyt de provintie van Vlaenderen voor thien jaeren 

17035, 23 Cornelis Allaert, over begaene domestique dieften.  Nota is geengageert onder het regiment van Vierset 
17035, 26 Stephanus Van Bavinckhove, over begaen overspel met Joanne Alloo, wed(uw)e van Andries Laveyne, 

geslaeckt by resolutie van den 22 Xbre 1784 op de cautie juratoire 
17035, 28 Joannes Casteleyn, over het cappen van hout in de bosschen, in camer benevens synen sone ontfaen 

scherp vermaen 
17035, 28v Joanne Clare Alloo, wed(uw)e van Andries Laveyne tot Cokelaere, over begaen overspel met 

Stephanus Van Bavinckhove, by resolutie van den 22 Xbre 1784 aen haer besorgt eene andere 
woonste buyten de prochie van Cokelaere 

17035, 30 Pieter Jacobus De Corte, als vehement suspect van differente dieften, by resolutie van den 10 maerte 
1785 geslaeckt op de cautie juratoire 

17035, 32v Cornelis Cnudde, over begaene dieften, by sen(ten)tie van den 9 april 1785 gecolloqueert in het 
provintiael correctie huys tot Gend door dry jaeren 

17035, 36 Isabelle Bodin, over hoererye, by resolutie van den 6 april 1785 gecolloqueert in het correctie huys 
alsvooren voor 6 jaeren 

17035, 39 Pieter De Bruyne, oud 15 jaeren, over kleyne dieften, by resolutie van den 21 april 1785 gecolloqueert 
alsvooren voor 6 jaeren 

17035, 41 Joannes De Duytsche, over faitelikheden op den persoon van Pieter Hollebeke, by resolutie van den 1 
juny 1785 in camer ontfaen scherp vermaen 

17035, 42 Joannes Dorré, over domestique diefte ten huyse van de weduwe Donny tot Maldeghem, by sen(ten)tie 
van den 18 juny 1785 gefustigeert voor den lantshuyse ende gecolloqueert in het provintiael correctie 
huys tot Gend voor thien jaeren 

17035, 49 Pieter De Keysere, over begaen overspel met Marianne Vermeesch, gecolloqueert alsvooren voor twee 
jaeren by resolutie van den 16 juny 1785 

17035, 51 Marianne Vermeesch, ter causen alsvooren, gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode, 
alsmede in kamer ontfaen scherp vermaen 

17035, 53 Joannes Van Ackere, als vehement suspect van de hofstede van Joannes Jonckheere tot Lichtervelde 
in brande te hebben gesteken, by sen(ten)tie van den 23 july 1785 voor den lantshuyse gefustigeert 
ende gecolloqueert in het correctie huys tot Gend door dertigh jaeren 

17035, 64 Ludovicus Lambrecht, over diefte met braecke ten huyse van Michiel Famille tot S
t
 Andries ende andere 

anterieure dieften, by sen(ten)tie van den 6 ougst 1785 gestraft met den bast.  +  Requiescat in pace – 
Amen. 

17035, 73 Beernaert Adam, suspect van differente houtdieften, by resolutie van den 4 ougst 1785 geslaeckt op de 
cautie juratoire 

17035, 77 Marie Van Tyghem, wed(uw)e van Gillis Braeckevelt, over t’baeren van een onwettigh kynd, by resolutie 
van den 3 ougst 1785 geslaeckt op de cautie juratoire 

17035, 79 Michiel Larock, als suspect van differente cleene dieften, by resolutie van den 15 septembre 1785 
benevens syne huysvrauwe gecondemneert den lande te ruymen binnen d’acht dagen 

17035, 82 Marianne Jonckheere, huysvrauwe van Michiel La Rock, ter causen alsvooren 
17035, 84 Marianne Roose, huysvrauwe van Pieter Vanden Broucke, over diefte tot Vladsloo, met scherp vermaen 

geslaeckt van vangenisse 
17035, 85v Amandus Croes, over differente dieften, twee mael van acht t’acht dagen in den pynkelder door 

d’officieren van de camer pueriliter gefustigeert ende daer t’eynden by resolutie van den 8 octobre 1785 
gecolloqueert in’t correctie huys tot Gend voor 20 jaeren 

17035, 90 Beernaert ende Pieter Coppée, over begaen geweld op den huyse ende herberge genaemt het 
Averlootje ter prochie van S

te
 Cruys, by resolutie van den 12 octobre 1785 ter presentie van hunne 

ouders ontfaen scherp vermaen etc. 
17035, 92 Pieter Jacobus De Voghele, overtuygt van peerden diefte tot Slype, ingevolge d’authorisatie by syne 

maj(estey)ts decreet van den 19 octobre 1785 by resolutie van den 27 8bre 1785 gesequestreert in het 
provintiael correctie huys tot Gend door thien jaeren 

17035, 96v, 
vervolg 104, 
vervolg 121, 
e.v. 

Isabelle De Keysere, weduwe van Pieter Haest, overtuygt van den selven Haest door vergif te hebben 
omgebracht, by sententie van den 4 february 1786 voor den landshuyse geraybraeckt naer alvooren te 
syn gewoelt ende daer t’eynden haer doode lichaem getransporteert ter plaetse patubilaire omme aldaer 
te blyven geexponeert.  + Requiescat in pace – Amen. 

17035, 102v, 
vervolg 105, 
vervolg 148 

Joannes Huyghe, overtuygt van diefte ende vehement suspect van gecoopereert te hebben in het 
vergeven van dito Haest, by de selve gecondemneert t’aenschouwen het supplicie van de 
voorenstaende Isabelle De Keyser ende van de volgende Anna Van Hove, daer t’eynden gefustigeert 
ende gecolloqueert in het correctie huys tot Gend voor 40 jaeren 

17035, 110 Adriaen Absolon, suspect van diefte, by resolutie van den 5 octobre 1785 ontfaen scherp vermaen ende 
geslaeckt van vangenisse 

17035, 111 Carel Hendrickx, over begaen overspel, by resolutie van den 13 octobre 1785 gecolloqueert in het 
correctie huys tot Gend voor een jaer 

17035, 113 Jan Baptiste De Meulemeester, suspect van differente dieften, by resolutie van den 12 8bre 1785 ter 



 

presentie van d’heeren schepenen van informatien geseyt buyten den lande, appendantsche ende 
contribuable. 

17035, 116, 
vervolg 138 

Anna Van Hove, huysvrauwe van Francois Robaey, over ende ter causen mitsgaders gelyke sententie 
als de voorseyde Isabelle De Keyser.  +  Requiescat in pace – Amen. 

17035, 129 Rosa Ploeyaert, over t’baeren van twee onwettige kynderen, by resolutie van den 26 octobre 1785 
gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17035, 144 Joannes Van Steenkiste als suspect van aen deserteurs van syne maj(estey)ts troupen den weg naer 
Holland te hebben aenghetoont, by resolutie van den 11 feb(rua)ry 1786 geslaeckt op de cautie juratoire 

17035, 167 Pieter Meyns, over disrespect bewesen aen d’heeren van Sysseele t’synen huyse gaende tot saisieren 
desselfs goederen, by resolutie 19 january 1786 geslaeckt van vangenisse etc. 

17035, 169v Theresia Descamp, over dieften by sen(ten)tie van den 24 Xbre 1785 gecolloqueert in het correctie huys 
tot Gend voor 5 jaeren 

17035, 173 Pieter Verhaeghe, over begaene buytenspoorigheden tot Beerst, ontfaen scherp vermaen 
17035, 173v Thomaes Vlaeminck, ter causen alsvooren ontfaen gelyk scherp vermaen 
17035, 174v Francois Germonpré, suspect van diefte by resolutie van den 16 feb(rua)ry 1786 geslaeckt op de cautie 

juratoire 
17035, 177 Marie Watté, huysvrauwe van Fran(coi)s De But, suspect van diefte, by resolutie van den 16 february 

1786 geslaeckt op de cautie juratoire 
17036, 1 Joseph Carpentier, over peerde dieften begaen ten lande, by sententie van den 18 maerte 1786 voor 

den landtshuyse gestraft met den bast.  + 
17036, 14 Paul Hansen, over diefte ten huyse van den cleermaker Jan Bap(tis)te Leagre tot Leffinge, by resolutie 

van den 13 juny 1786 in vangenisse gehoort ende naer eenigen tijd van detentie geslaeckt 
17036, 22 Pieter Veldens over begaen overspel, by sententie van den 31 mey 1786 gecondemneert God ende de 

Justitie vergiffenisse te vraegen etc. etc. 
17036, 26 Jacobus Clabooter, over t’leven in overspel ende stelen van hout, by resolutie van den 10 mey 1786 

gecondemneert in’t correctie huys tot Gendt voor dry jaeren 
17036, 29v Joannes Dhulstere, als suspect van diefte, by resolutie van den 11 mey 1786 geslaeckt op de cautie 

juratoire 
17036, 31 Joannes Baessens, suspect van dieften, by resolutie van den 24 mey 1786 als vremde geordonneert de 

prochie van Vladsloo te ruymen 
17036, 33v Pieter De Paepe, over begaen overspel, by sen(ten)tie van den 1 juny 1786 gecondemneert God ende 

de Justitie vergiffenisse te vragen etc. etc. 
17036, 36 Pieternelle Blondeel, huysvrauwe van Constant Viane ende te vooren wed(uw)e van Maximiliaen 

Truweel, over delven van het dood gebooren kynd van haere schoondochter Isabelle Truweel 
17036, 41 Isabelle Truweel, over t’baeren van twee onwettige kynderen, by resolutie van(den) 1 juny 1786 

gecondemneert in’t correctie huys tot Gendt voor ses jaeren 
17036, 44v Carel Adam, over t’ledigloopen vaguebonderen ende geweldigheden, by sen(ten)tie van den 22 july 

1786 gecondemneert alsvooren voor ses jaeren 
17036, 48v, 
vervolg 24v 

Pieter Vanden Kerckhove, suspect van dfferente vlasch dieften, by sententie van den 15 july 1786 
gecondemneert alsvooren voor vier jaeren 

17036, 53v Lodewyck De Keur, over begaene kieckedieften niet jegenstaende voorige correctie, by sen(ten)tie van 
den 24 juny 1786 gecondemneert alsvooren voor vier jaeren 

17036, 57v Ignatius Schorreel, over t’exerceeren de professie van beleser ende bedrieger, by sen(ten)tie van den 8 
july 1786 gebannen uyt den lande van den Vryen, appendantsche ende contribuable van diere voor 
thien jaeren 

17036, 60v, 
vervolg 63v 

Isabelle Wulleput, over t’baeren van twee onwettige kynderen, by resolutie van den 13 july 1786 
gecolloqueert in’t provintiael correctie huys tot Gendt voor vier jaeren 

17036, 61v Joachim Vanden Abeele, over begaene moedwilligheden in de herberge genaemd Versailles gestaen 
buyten de S

te
 Catherine poorte der stad Brugge, by resolutie van den 13 july 1786 in camer scherp 

vermaen ontaen 
17036, 63v Christaen Neelsson, over diefte ten huyse van Carel Moens tot Leffinge, by resolutie van den 27 7bre 

1786 in kamer ontfaen scherp vermaen 
17036, 68 Joannes Haemers over het vercrachten het jong dochterken van Carel Lobal tot Leffinge ende overtuygt 

van diefte, by sen(ten)tie van den 16 septembre 1786 voor den landsthuyse gestraft met den bast.  + 
17036, 74v, 
vervolg 39 

Carel Vanden Broucke, over differente dieften ende t’fabriqueren van valsche bescheeden, by 
sen(ten)tie van den 13 8bre 1786 voor den landtshuyse met den bast aen den hals gefustigeert met een 
opschrift draegende valschaert ende gecolloqueert in’t correctie huys tot Gend voor 25 jaeren 

17036, 79v Albert Van Houtte, suspect van diefte, by resolutie van den 12 octobre 1786 geslaeckt van vangenisse 
17036, 84v Lodewyck Tavernier, over dieften met presumptive braecken, by sententie van den 13 8bre 1786 

gecondemneert in’t provintiael correctie huys tot Gendt voor ses jaeren 
17036, 89v Rosa Maeckelberghe, over t’baeren van twee onwettige kynderen, geslaeckt van vangenisse op de 

modificatien als by resolutie van den 23 9bre 1786 
17036, 92v Jan Francois Tassy, over t’willen vertweeffelen aen de zielvercoopers sekeren vremden jongelink 

genaemt Anthone Romani, by sen(ten)tie van den 20 january 1787 syn leven lank gebannen uyt alle 
landen van de gehoorsaemheyd van syne maj(estey)t den keyser ende koning 

17036, 95v Philippe Mortier, over differente dieften wanof eenige met braecke, by sen(ten)tie van den 5 january 



 

1787 voor den landtshuyse gestraft met den bast.  + 
17036, 111v Isabelle Van Hove, huysvrauwe van Francois De Paepe, als suspect van diefte ten huyse van Philippe 

Oudaer, by resolutie van den 7 Xbre 1786 geresolveert de saeke naeder te laeten parinstrueren 
17036, 115 Francois De Paepe, over ende ter causen alsboven by resolutie van den 14 Xbre 1786 geslaeckt op de 

cautie juratoire 
17036, 119 Joannes Verhaeghe, suspect van vrauwen te willen vercrachten, by sen(ten)tie van den 3 maerte 1787 

voor den lantshuyse gefustigeert ende gecondemneert in het provintiael correctie huys voor 4 jaeren 
17036, 123v Pieter Joseph Schotte, over diefte met braeke ten huyse van Martinus Ronse tot Ardoye, by sen(ten)tie 

van(den) 3 february 1787 voor den landtshuyse met den bast onder de galge gefustigeert ende 
gecondemneert alsvooren voor thien jaeren 

17036, 128v Anna Dutant, als suspect van diefte, by resolutie van den 28 february 1787 geslaeckt op de cautie 
juratoire 

17036, 133v Judocus Pattyn, suspect van diefte, by resolutie alsvooren geslaeckt op de cautie juratoire 
17036, 135 Dominicus Reyniers, over diefte met braeke ten huyse van Lieven Buysse tot Maldegem, by decrete van 

den 2 july 1737 becomen gratie mits collocatie voor den tyd van 15 jaeren ende betalende de costen 
ende misen van Justitie 

17036, 145v Felix Stroobant, over begaene faitelikheden op den persoon van Emanuel Marcus, by resolutie van(den) 
16 maerte 1787 geslaeckt op de cautie juratoire 

17036, 146v Joannes Biesbrouck, over kerckdiefte van flambeeuwen, by resolutie van den 26 april 1787 
gecolloqueert in’t provintiael correctie huys tot Gend voor twee jaeren 

17036, 148 Victoria Le Cleir, over haer dertel leven, by resolutie van den 20 juny 1787 gecondemneert alsvooren 
voor dry jaeren 

17036, 149v Francois Van Kerrebrouck, over diefte ten huyse van Beernaert Gravelyn tot Moerkercke, by resolutie 
van den 28 juny 1787 gecondemneert gecolloqueert te worden alsvooren voor vier jaeren, dog aen hem 
de obtie gegeven synde van dienst te nemen in syne maj(estey)ts troupen, heeft hy sulcx aenveert 

17036, 152v Emanuel De Roo, suspect van diefte ten huyse van Norbert Neirynck tot Ardoye, met scherp vermaen 
geslaeckt van vangenisse 

17036, 155v Francois Fockaert, over dieften met braecke, by sen(ten)tie van den 11 ougst 1787 voor den 
landtshuyse gestraft met den bast.  +  

17036, 164v Pieter Anthone Alleman, over huysbraecke, by sen(ten)tie van den 15 7bre 1787 gecolloqueert in het 
correctie huys tot Gend voor vier jaeren 

17036, 168 Carel Halewyn, over braecke t’synen huyse selfs begaen ende aen t’officie aengegeven seggende 
ontweert te syn eenig geld, by resolutie van den 13 7bre 1787 gecondemneert alsvooren voor 4 jaeren, 
dog aen hem gegeven synde de obtie van te dienen in’t Regiment van Vierset voor 6 jaeren, heeft hy 
sulcx aenveert 

17036, 173v Francois Dusoir, over begaene faitelikheden op het canton van Rousselaere Spaignen met ende 
benevens synen broeder Pieter Du Soir, by resolutie van den 20 7bre 1787 geslaeckt op de cautie 
juratoire 

17036, 175v Pieter Dusoir, ter causen alsvooren, gelyke resolutie 
17036, 177v Carel Rombaut, over begaene brutaliteyten jegens Catherine Van Houcke jonge dochter ende over 

t’injureren ende schelden den heer pastor van Ursele, gecolloqueert in het correctie huys tot Gend voor 
ses jaeren 

17036, 180v Hendrick Allemeesch, oud 13 jaeren, over cleene domestique dieften, by resolutie van(den) 7 9bre 1787 
gecondemneert alsvo(oren) voor 7 jaeren 

17036, 181v Francois Verrè, als suspect van diefte met brake op S
t
 Laureyns, by sen(ten)tie van den 27 8bre 1787 

gecondemneert alsvo(oren) voor twee jaeren 
17036, 186v Joseph Bassens, oud 13 jaeren, over cleene domestique dieften, by resolutie van den 18 8bre 1787 

gecondemneert alsvo(oren) voor 7 jaeren 
17036, 188 Jan Bap(tis)te Callens, als suspect van diefte tot Beveren, by resolutie van(den) 7 9bre 1787 

gecondemneert alsvo(oren) voor 3 jaeren 
17037, 1v, 
vervolg 7v 

Joannes Joossens, over coolsaet diefte in het Haesegras, by sen(ten)tie van(den) 19 9bre 1787 
gefustigeert voor den lantshuyse ende gecondemneert in het provintiael correctie huys tot Gend voor 
ses jaeren 

17037, 5v Laureyns Vercruysse, over ende ter causen als Joannes Joossens, gelyke sententie ende collocatie 
17037, 9v Beernaert Francois, oud 14 jaeren, over diefte met braeke ten huyse van Judocus Boelens tot 

Maldegem, by resolutie van den 22 novembre 1787 gecolloq(ueert) alsvo(oren) voor 10 jaeren 
17037, 12 Isabelle Wytgheer, over bouleren, by resolutie van den 29 jan(ua)ry 1788 geslaeckt van vangenisse 
17037, 14v Francois Viane, over t’aftrecken op den wegh het goud yserken van een jong meysken.  Nota heeft 

dienst aenveert in’t regiment Vierset 
17037, 16v Bernardus Vermeulen, over differente dieften, by sententie van den 1 maerte 1788 voor den lantshuyse 

onder de galge met den bast aen den hals gefustigeert ende gecolloqueert in’t correctie huys tot Gend 
voor 12 jaeren 

17037, 22v Francois Allaert, over t’verbeelden van eene vertooninge op vastenavonddag ende t’singen liedeken ter 
prochie van Wescappelle, by resolutie van den 27 february 1788 gecondemneert twee naereenvolgende 
sondagen den disch van Westcappelle te decken telckens met een hoed terwe geconverteert in brood 

17037, 25v Regina Vanden Broucke, over t’baeren van een onwettig kynd ende bouleren, by resolutie van den 28 



 

february 1788 gecondemneert in’t provintiael correctie huys tot Gend voor dry jaeren 
17037, 27, 
vervolg 4v 

Augustyn Kempinck, over diefte, by sententie van den 19 april 1788 gecondemneert alsvooren voor vyf 
jaeren 

17037, 31 Benedictus Valcke, over begaene brutaliteyten, by resolutie van den 3 april 1788 gecondemneert 
alsvooren voor vyf jaeren 

17037, 33 Jan Baptiste Jaecques, suspect van gevioleert te hebben jonge dochterkens, by resolutie van den 23 
april 1788 gecolloqueert alsvooren door dry jaeren 

17037, 43 Barbara Blomme, huysvrauwe van Yvo Benedictus De Bruyne, over het verkeeren met manspersoonen, 
by resolutie van den 7 mey 1788 geslaeckt van vangenisse ende overgelevert aen haeren man 

17037, 47 Joannes Claeys, over t’bouleren met syne dienstmaerte, by resolutie van den 29 april 1788 
gecolloqueert in’t correctie huys tot Gend voor twee jaeren 

17037, 49 Livina Speecke, over t’baeren van een onwettigh kynd, by resolutie van den 16 july 1788 
gecondemneert alsvo(oren) voor thien jaeren 

17037, 52, 
vervolg 57 

Hendrick Lust, over t’bouleren met syne dienstmaerte, by resolutie van den 30 april 1788 
gecondemneert alsvooren voor een jaer 

17037, 55 Lenaerd Rosseel, over t’quetsen met een mes den persoon van Pieter Sabbe, by decrete van syne 
maj(esteyt)s van den 12 juny 1788 becomen gratie 

17037, 57v Pieter Verhaeghe, over begaene dieften.  Nota is gereclameert door het regiment d’Arberg als deserteur 
ende overgelevert 

17037, 63 Hendrick Maes, oud 15 jaeren, over differente begaene dieften, by resolutie van den 18 juny 1788 
gecolloqueert in het correctiehuys tot Gend voor 6 jaeren 

17037, 66, 
vervolg 60v 

Cornelis Fevey, over diefte met cleene braeke ten huyse van Judocus Stobbelaere tot S
t
 Laureyns, by 

sen(ten)tie van den 21 juny 1788 voor den lantshuyse onder de galge gefustigeert met den bast om den 
hals ende gebannen uyt de gehoorsaemheyt van syne majesteyt syn leven lanck gedeurende 

17037, 68 Isabelle Boone, huysvrauwe van Cornelis Fevey, als niet plichtigh aen de voorseyde diefte begaen door 
haeren man gheslaeckt van vangenisse 

17037, 69, 
vervolg 76v 

Joannes Staelens, over begaene brutaliteyten in de herberghe Den Swarten Leeuw tot Ghistel ende 
resistentie jegens de souvrinsgasten, by resolutie van den 11 juny 1788 met ende benevens de vier 
eerstvolgende geslaeckt van vangenisse, den beryder onverleth tot de boete van twee warf tsestigh 
ponden paresyse 

17037, 71, 
vervolg 76v 

Louis De Maziere, over ende ter causen alsvooren gelyke resolutie 

17037, 72v, 
vervolg 76v 

Hendrick De Bedts, ter gelyker causen, 

17037, 74, 
vervolg 76v 

Jacobus De Bedts, ter gelyker causen, 

17037, 75 Hendrick De Meester, ter gelyker causen, 
17037, 72v Thomaes Deckmyn, over begaene excessen in de herberge S

t
 Hubrecht op Rousselaere, by resolutie 

van den 5 juny 1788 geslaeckt op de cautie juratoire 
17037, 79v Patricius Craeynest, oud 17 jaeren – geslaeckt  
17037, 81, 
vervolg 86 

Anna De Wachter, huysvrauwe van Pieter Fraeyman, over begaene faitelickheden in haere herberge 
jegens de souvrinsgasten benevens de dry volgende, met opene deuren in camer ontfaen scherp 
vermaen ende vergiffenisse gevraegt aen de souvrinsgasten 

17037, 82v, 
vervolg 86 

Jan De Los, over ende ter causen alsvooren, gelyke resolutie 

17037, 84, 
vervolg 86 

Ambrosius De Vrekere, ter gelyker causen 

17037, 85 Jan De Vrekere, ter gelyker causen 
17037, 87 Lodewyck Savels, 14 jaeren, over differente begaene dieften by resolutie van den 10 july 1788 

gecolloqueert in’t correctie huys tot Gend voor twee jaeren 
17037, 90 Philippe Verhoest, over ende ter causen als den bovenstaenden Jan Staelens, met opene deuren 

ontfaen scherp vermaen aen God ende de Justitie op syne knien vergiffenisse gevraeght 
17037, 91v Joannes De Bedts, over ende ter causen alsvooren gelyke resolutie 
17037, 92v Michiel De Lahaye, ter gelyker causen 
17037, 93v Francois De Clercq, pointer Gistel, gelyke resolutie ende afgestelt van syn pointerschap 
17037, 97 Joannes Eenoo ter gelyker causen 
17037, 95v Lucas Vanden Broucke, als eenigsints verdacht van vlasdiefte, geresolveert de sake nader te 

parinstrueren 
17037, 98v Jacob De Wulf, over begaene brutaliteyten op den huyse van twee gesusters tot Beveren, by resolutie 

van den 16 july 1788 aen de weth van Beveren in hunne collegiale vergaderynghe excusie gevraeght 
17037, 45 Angelus Blomme, over begaene cleyne dieften, by resolutie van(den) 28 jan(ua)ry 1789 gecolloqueert 

in’t provintiael correctie huys voor 2 jaeren 
17037, 100v Jan Dela Rue, alias Jan Vander Straeten, over diefte ter prochie van Oedelem, by sententie van den 20 

septembre 1788 gecondemneert alsvo(oren) voor ses jaeren 
17037, 104v Ignaes Verheye, over spelen verbode spelen, by resolutie van den 17 7bre 1788 geseyt buyten den 

lande 



 

17037, 106v Isabelle Van Moerkercke, over haer dertel leven, gecolloqueert in het vrauwe spinhuys tot Brugge 
volgens resolutie van den 1 8bre 1788 voor ses maenden 

17037, 109 Rosa Van Moerkercke, over ende ter causen als hiervooren ghelycke resolutie 
17037, 111v Carolus Lesage, suspect van diefte tot Leke, by resolutie van(den) 16 8bre 1788 gecolloqueert in het 

provintiael correctie huys tot Gendt voor twee jaeren 
17037, 116 Jacob De Zutter, cranksinnig 
17037, 118, 
vervolg 130 

Albertus Le Baillie, over schencken dranck sonder permissie ende over begaene brutaliteyten, by 
resolutie van den 29 8bre 1788 gecolloqueert alsvo(oren) voor twee jaeren etc. etc. 

17037, 122 Joannes Smalle, over begaene dieften, by sen(ten)tie van den 18 octobre 1788 gecolloqueert 
alsvo(oren) voor twee jaeren 

17037, 125 Jacobus Samyn, over eenige brutaliteyten ontrent een jongen, in vangenisse present d’heeren 
schepenen van informatien ontfaen scherp vermaen 

17037, 127v Jan Baptiste Canneyt 
17037, 128v Regina Simpels, over cleene dieften, by resolutie van den 13 9bre 1788 gecolloqueert in’t correctie huys 

tot Gend voor dry jaeren 
17037, 134 Germanus Van Geluwe, over begaene brutaliteyten ontrent desselfs huysvrauwe ende het openbreken 

van synen coffer, by resolutie van den 23 8bre 1788 geslaeckt op de cautie juratoire 
17037, 136v Philippe Verfaillie, als suspect van valscheyt ende brandsticht, by sen(ten)tie van den 20 Xbre 1788 

gecolloqueert in’t provintiael correctie huys tot Gend voor 30 jaeren 
17037, 151 Pieter Verhaeghe, over kleene dieften, by sententie van den 17 january 1789 gecolloqueert alsvooren 

voor 3 jaeren 
17037, 155v Jan Francois Van Daele, suspect van zielvercooperye, by sen(ten)tie van 21 february 1789 gebannen 

uyt den lande van den Vryen voor vyf jaeren 
17037, 160v Jan Van Canneyt, filius Maerten, over t’cappen een eyken boomken, by resolutie van den 20 february 

1789 in camer ontfaen scherp vermaen 
17037, 161v, 
vervolg 166v 

Pieter De Smidt, over banbraecke, by sen(ten)tie van den 7 mars 1789 gecondemn(eert) synen ban 
stiptelik te onderhouden 

17037, 162v Jan Germuys, over het toebringen van differente slaegen op het hoofd van Anthone Cools mits 
d’erstellinge van den gequetsten de saeke by resolutie van den 5 maerte 1789 geciviliseert etc. 

17037, 164 Eugenius Lantsknecht, oud 16 jaeren, over kleyne dieften, by resolutie (om syn jonge jaeren) van den 4 
maerte 1789 geslaeckt ende doen geleyden naer Iseghem 

17037, 169 Marie Cornelie Vermaut, huysv(auw)e van Joseph Sys, over t’baeren van twee onwettige kynderen, by 
resolutie van den 22 april 1789 gecondemneert in het correctie huys tot Gend voor 6 jaeren 

17037, 171 Joseph Sys, over begaen overspel met de huysv(rauw)e van Jaques Nieuvloot, by resolutie alsvo(oren) 
oock gecondemneert voor 6 jaeren 

17037, 174v Jacob Cuveele, over geweldigheden op huysen ende persoonen, by sententie van den 23 mey 1789 
gefustigeert voor den lantshuyse ende gecolloqueert alsvooren voor 6 jaeren 

Aanwinsten 
635, 1 

Marie Danneels, huysvrauwe van Bernard Bart tot Lissewege, over begaene brutaliteyten jegens de 
huysv(rauwe) van Jan Vlaminck, resolutie van(den) 17 juny 1789 ontfaen scherp vermaen 

Aanwinsten 
635, 3v 

Joannes Boussy tot Cokelaere over begaene diefte ontrent den persoon van den verongeluckten Jacob 
Aernout, by resolutie van den 2 july 1789 geleyt naer den huyse van wylent Jacob Aernout tot 
restitueren de ontweerde geldspecien etc. 

Aanwinsten 
635, 6v 

Pieter Brouck tot Moere over begaene dieften, by resolutie van den 9 july 1789 gecondemneert in’t 
provinciael correctie huys tot Gendt voor twee jaeren 

Aanwinsten 
635, 9 

Joannes Mullaert over diefte ten hove van Pieter De Bruyckere tot Waterland, by resolutie van den 23 
july 1789 ontfaen scherp vermaen 

Aanwinsten 
635, 10v 

Carolus De Vriese tot Lichtervelde, oud 17 jaeren, over begaene braecke ten huyse van Jan Goddyn tot 
Lichtervelde, by resolutie van den 17 septembre 1789 gepeniteert in vangenisse ende ontfaen scherp 
vermaen 

Aanwinsten 
635, 12 

Joseph Brechet over begaene excessen ende brutaliteyten ter prochie van Westcappelle, sententie van 
den 25 july 1789 gebannen uyt den lande van den Vryen appendantsche ende contribuable van diere 
voor den tyd van dry jaeren 

Aanwinsten 
635, 16 

Bernardus Adam tot Cokelaere, suspect van differente dieften, by resolutie van(den) 17 septembre 1789 
geslaeckt op de cautie juratoire 

Aanwinsten 
635, 17v 

Emanuel Claeys, suspect van diefte ten hove van Joseph Blomme tot Aerdrycke, by resolutie van den 1 
octobre 1789 geslaeckt van vangenisse 

Aanwinsten 
635, 19v 

Hendrick Simpels, oud 12 jaeren, over diefte ten hove van de weduwe van Ambrosius Van Borme tot 
Ghistel, by resolutie van den 15 octobre 1789 in den pynkelder pueriliter gestraft 

Aanwinsten 
635, 21v 

Pieter Houtterlodt, suspect van bloetschent ende adulterine versaemelinge met syne schoondochter, 
eerst ongetrauwt ende dan getrauwt, synde by resolutie van den 4 novembre 1789 gecolloqueert in het 
provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

Aanwinsten 
635, 25v 

Pieter Eeckhoud als suspect van begaene diefte ten hove van Francois Vande Velde tot S(in)te 
Margriete, by resolutie van den 15 octobre 1789 geslaeckt op de cautie juratoire 

Aanwinsten 
635, 29v 

Carel Bart als suspect van kleyne dieften, by resolutie van den 28 octobre 1789 gepeniteert in 
vangenisse te water ende ten broode den tyd van acht dagen ende daer t’eynden gepresenteert aen 
t’regiment van Vierset 



 

Aanwinsten 
635, 32 

Joseph Poisson enigsints verdacht van kercke diefte ter prochie van Ettelgem, by resolutie van den 20 
january 1790 geslaeckt van vangenisse ende geseyt uyt den lande 

Aanwinsten 
635, 41 

Anthone Champagne over ende ter causen resolutie alsvooren 

Aanwinsten 
635, 49 

Pierre De Ligne over ende ter causen alsvooren gelyke resolutie 

Aanwinsten 
635, 56 

Joanne Dupuis over ende ter causen alsvooren, gelyke resolutie 

Aanwinsten 
635, 60 

Joanne Louise Desandois over ende ter causen als vooren, idem resolutie 

Aanwinsten 
635, 44v 

Pieter Bruynooghe over het houden van slegte discoursen wegens de patriotten, by resolutie van den 18 
february 1790 gepeniteert in vangenisse 

Aanwinsten 
635, 46 

Augustin Verheyde over ende ter causen alsvooren, by resolutie van den 24 february 1790 ontfaen 
scherp vermaen 

Aanwinsten 
635, 51v 

Francois Nevejans ter causen alsvooren, by resolutie van den 24 february 1790 geslaeckt op de cautie 
juratoire 

Aanwinsten 
635, 53 

Marie Anne Vermeesch over t’baeren van twee onwettige kynderen, by resolutie van den 14 april 1790 
ontfaen scherp vermaen 

Aanwinsten 
635, 57v 

Pieter De Smidt over t’breken van synen ban, by sententie van den 13 mars 1790 gecolloqueert in het 
provintiael correctie huys tot Gend voor vyf jaeren ende daer t’eynden het overig van synen ban te 
voltrecken 

Aanwinsten 
635, 62 

Philippe Ketels over t’seggen injurien aen den heer pastor van Zerckeghem ende andere begaene 
brutaliteyten, by resolutie van den 25 february 1790 gecolloqueert alsvooren voor thien jaeren 

Aanwinsten 
635, 67 

Pieter Ouvry over antipatriotiq gedragh, by resolutie van den 16 april 1790 geslaeckt mits betaelende de 
costen ende misen van justitie 

Aanwinsten 
635, 68v 

Pieter De Can over t’frauderen van graen, by resolutie van den 5 mey 1790 ontfaen scherp vermaen 

Aanwinsten 
635, 71 

Francois Maes over ende ter causen alsvooren gelyke resolutie 

Aanwinsten 
635, 73 

Michiel Vlaeminck over ende ter causen alsvooren gelyke resolutie 

Aanwinsten 
635, 75 

Pieter Verhulst, oud 14 jaeren, over diefte ter prochie van Lichtervelde, resolutie van den 7 septembre 
1790 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor vier jaeren 

Aanwinsten 
635, 77v 

Carel Sabbe over het houden seer slegte ende oproerige discoursen, by sententie van den 31 july 1790 
gecondemneert alsvooren voor twee jaeren 

Aanwinsten 
635, 81v 

Joannes Vanden Abeele over het houden van gelyke discoursen, by resolutie van den 2 septembre 
1790 gecondemneert te peniteren in vangenisse ende de weth van Swevezeele excusie te vraegen 

Aanwinsten 
635, 85 

Martinus Lekens over agressie by hem benevens de twee volgende begaen soo op den coporal van 
Damme als op de volontaire van Ursele ende voordere faitelickheden, by resolutie van den 16 7bre 
1790 gecondemneert met open deuren in volle vergaderinge der weth van Ursele op hunne knien 
vergiffenisse te vraegen etc. 

Aanwinsten 
635, 86 

Jan Vyncke ter causen alsvooren gelyke resolutie 

Aanwinsten 
635, 89v 

Jan De Badts ter causen alsvooren gelyke resolutie 

Aanwinsten 
635, 91 

Joseph Christiaen ter causen alsvooren 

Aanwinsten 
635, 92v 

Francois Hubrecht suspect van domestique dieften by sen(ten)tie van den 25 septembre 1790 gegeeselt 
onder de galge met een opschrift ende gecolloqueert in het provinciael correctie huys tot Gend voot 
thien jaeren 

Aanwinsten 
635, 97v 

Pieter De Snouck over insolentien begaen jegens de volontaire van Ardoye ende aengeseyde injurien, 
by resolutie van den 28 septembre 1790 gecondemneert in de volle vergaederinge van de wet van 
Ardoye op syne knien vergiffenisse te vraegen etc. 

Aanwinsten 
635, 100 

Genoveva Lootens over t’baeren van twee onwettige kynderen, by resolutie van den 16 9bre 1790 
gecolloqueert in’t correctie huys tot Gend voor twee jaeren 

Aanwinsten 
635, 103 

Francois Vande Walle over begaene brutaliteyten aen’t corps volontaire tot Ruddervoorde, by resolutie 
van den 16 9bre 1790 gecondemneert aen het selve corps excusie te vragen etc. 

Aanwinsten 
635, 104v 

Pieter De Leu over vechten ende andere brutaliteyten, by resolutie van den 24 9bre 1790 geslaeckt op 
de cautie juratoire 

Aanwinsten 
635, 106v 

Francois Heex over t’houden oproerige discoursen naer detentie geslaeckt van vangenisse 

Aanwinsten 
635, 108 

Anthone Hoet ter selver causen 

Aanwinsten 
635, 109v 

 
S(in)t Jan in 
Eremo 

Fran(coi)s van Sleeuwagen over t’samen rotsen ende met geweld geld afheesschen, by 
decrete van den 26 february 1791 geslaeckt van vangenisse 

Aanwinsten 
635, 112v 

Pieter De Vriese ter causen alsvooren ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 114v 

Jacob Hippens ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 



 

Aanwinsten 
635, 118v 

 
Slype 

Jan Van Maldegem ter gelyker causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 122v 

Carel van Maldegem ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 126v 

 
 
 
 
Middelburg 
in 
Vlaenderen 

Joseph Leliaert ter gelyker causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 131v 

Anna Maton, huysv(rauw)e van Joseph Leliaert ter gelyker causen ende geslaeckt 
alsvooren 

Aanwinsten 
635, 135v 

Joannes Daenens ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 139v 

Jacob Verschoote ter gelyker causen ende gheslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 143 

Joseph Geernaert ter selver causen ende geslaeckt alvooren 

Aanwinsten 
635, 146 

Thomas Reese ter gelyker causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 149 

Carel De Bruyckere ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 152 

 
 
Maldegem 

Constantin Haelewyck ter gelyker causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 156 

Francois De Blaeye ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 160 

Fran(coi)s Speliers f(iliu)s Maerten ter gelyker causen ende geslaeckt alsvo(oren) 

Aanwinsten 
635, 162v 

 
Vladsloo 

Jacob Adam ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 164v 

Karel De Keysere ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 168 

 
 
 
Merckhem 

Pieter Covemaecker f(iliu)s Benedicti ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 171 

Francois Verheyde ter gelyker causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 174 

Joseph Dutoict ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 177 

Joseph Platteel ter gelyker causen ende geslaeckt alsvooren 

Aanwinsten 
635, 180 

Pieter Platteel ter selver causen ende geslaeckt alsvooren 

17038, 5v Ignaes Willaeys, over tsamen’rotsingen gewaepent met schietgeweer, by decrete van den 26 february 
1791 geslaeckt van vangenise – Leffinghe 

17038, 7v Norbert Loose, ter gelyker causen ende geslaeckt alsvooren – Leffinghe 
17038, 9 Philippe Ketels, ter selver causen ende geslaeckt alsvooren – Leffinghe 
17038, 10v Marie Rosa Swaene, over differente begaene dieften, by resolutie van den 4 mey 1791 gecolloqueert 

in’t correctie huys tot Gend voor acht jaeren 
17038, 15v Pieter Reviere, over t’stelen hout in de bosschen, by resolutie van den 10 february 1791 in camer 

ontfaen scherp vermaen 
17038, 17 Joannes De Breyne, over t’stelen van stucken yser, geordonneert by resolutie van den 13 april 1791 

stucken weder te egven ende excusie te vraegen 
17038, 20, 
vervolg 18v 

Joannes De Vlieghere, over differente dieften, by sententie van den 7 mei 1791 gecolloqueert in’t 
provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17038, 25 Pieter Lataire, over t’aenranden ende slaegen op den publiquen weg den persoon van Jan Bap(tis)te Du 
Pon ende t’ontweiren van syn geld, by sententie van den 16 april 1791 gestraft met den bast.  + 

17038, 33v Bonaventura Colon, over gedeurige dronckenschap, geslaeckt den 19 mey 1791 vermits hy de prochie 
van Westcappelle heeft verlaeten 

17038, 36 Pieter Francois Lachat, over differente dieften, by sententie van den 9 july 1791 gecondemneert in het 
provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17038, 42 Josepha Vroome, over t’baeren van een onwettig kynd door de wercken van haeren swaeger, by 
resolutie van den 21 july 1791 geleyt naer de prochie van Breedene om aldaer over haer schandael 
excusie te vraegen 

17038, 44 Pieter Moens, over brutaliteyten, by resolutie van den 28 juny 1791 geslaeckt op de cautie juratoire 
17038, 50 Pieter Pieters, over het slaen met een yser hauweel den persoon van Pieter Pollet soodanigh dat hy 

eenigen tyd daer naer is overleden, by decrete van den 29 septembre 1791 bekomen gratie mits 
desinteresseren de partie ende betaelende de costen ende misen van Justitie 

17038, 55 Martinus Lekens, over faitelikheden begaen op de souvrinsgasten, gepeniteert in vangenisse by 
resolutie van den 18 ougst 1791 alsoock excusie gevraegt aen de weth van Ursele 

17038, 61 Ambrosius Van Neste, over het oneerelik behandelen van jonge meyskens, by resolutie van den 14 
septembre 1791 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17038, 72 Pieter Sameyn, over t’agresseren van persoonen, by sententie van den 10 septembre 1791 
gecolloqueert alsvooren voor twee jaeren 



 

17038, 76, 
vervolg 117v 

Pieter Vande Casteele, over t’fabriqueren van valsche wisselbrieven, by sententie van den 28 Xbre 
1791 voor den lantshuyse gestraft met den bast hebbende een opschrift op de borst draegende falsaris.  
+ 

17038, 87 Marie Elisabeth Palisoux, over t’leyden een ondeugende ende vaguebonderende leven, by sententie 
van den 24 septembre 1791 gebannen uyt alle de landen van syne majesteyt 

17038, 91 Francisca Hughe, over dieften, by decrete van den 9 Xbre 1791 becomen gratie behalvens dat haer 
familie op haer gedragh moet invigileren 

17038, 100 Pieter De Beez, over diefte van een pecken ende een seysen, by resolutie van den 19 april 1792 in 
kamer ontfaen scherp vermaen ende daer t’eynden geslaeckt 

17038, 102 Pieter Vanden Driessche, suspect van gesteken te hebben met een mes, by resolutie van den 12 
octobre 1791 geslaeckt van vangenisse 

17038, 105 Jacob Van Bellegem, over het houden van slegte discoursen, by resolutie van den 28 octobre 1791 
ontfaen scherp vermaen ende geslaeckt van vangenisse 

17038, 106v Pieter Goethals, over t’stooren de publique ruste, by resolutie van den 3 9bre 1791 aen de weth van 
Ursele vergiffenisse gevraeght etc. 

17038, 109 Joseph Meulemeester, over diefte met huysbraeke, by sententie van den 5 novembre 1791 gefustigeert 
onder de galge met den bast aen den hals ende gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend 
voor den tyd van thien jaeren 

17038, 114v Arnoldus Christaens, over begaene excessen, by resolutie van den 3 novembre 1791 ontfaen scherp 
vermaen ende geslaeckt van vangenisse 

17038, 125 Joannes Muys, over kleene dieftjens, aen de weth van Hantsaeme excusie moeten vraegen by resolutie 
van den 8 mars 1792 

17038, 130 Michiel Lavain, alias Gillis Coopman, eenigsints suspect van dieften ten lande.  Nota gereclameert door 
het tribunael van S. Omer ende aldaer overgelevert 

17038, 133 Jacob De Wulf, over dieften ten lande, by resolutie van den 25 april 1792 gecolloqueert in’t provintiael 
correctie huys tot Gend voor een jaer 

17038, 136 Hendrick Lavain, over stooren de publique ruste, by resolutie van den 22 decembre 1791 in kamer 
ontfaen scherp vermaen 

17038, 138v Jan Lavain, ter causen alsvooren gelyke resolutie 
17038, 140 Benedictus De Swaef, over begaene faitelikheden, by resolutie van den 6 february 1792 geslaeckt op de 

cautie juratoire 
17038, 142v Marie De Seure, over t’baeren een onwettig kynd, by resolutie van den 26 january 1792 besorgt eenen 

dienst afgelegen van de woonste van haeren gewesen meester 
17038, 145, 
vervolg 168 

Alexander Michiels, suspect van dieften ten huyse van Guill(iam)e Landuyt tot Oedelem, by resolutie 
van den 5 juny 1792 geslaeckt op de cautie juratoire 

17038, 149v, 
vervolg 171v 

Albert Vanden Driessche, suspect van diefte ten huyse van Pieter Questier tot Eernegem, by resolutie 
van den 19 july 1792 geslaeckt op de cautie juratoire ende eenige beryders belast op syn gedrag te 
invigileren 

17038, 157 Joannes Crispin, over begaene brutaliteyten ontrent d’huysvrauwe van Lodewyck Rottier, by resolutie 
van den 15 meye 1792 geslaeckt op de cautie juratoire 

17038, 161 Philippe Moke, over differente begaene dieften, by sententie van den 23 juny 1792 gefustigeert voor den 
lantshuyse ende gecondemneert in’t provintiael correctie huys tot Gend voor ses jaeren 

17039, 1 Isabelle Wantels, over het worpen van eene oude vrauwspersoone op het vuur met assistentie van de 
twee volgende, by resolutie van den 27 jan(ua)ry 1792, gecondemneert den disch der prochie van Leke 
te decken met een half hoed terwe etc.  

17039, 4 Joseph Beernaert, ter causen alsvooren 
17039, 7 Jan Beernaert, ter causen alsvooren 
17039, 8v Anna Theresia Claeys, suspect van te verkeeren met Jan Joseph ende Benedictus Ramaut, het portrait 

van dese twee leste in ’t oosten uytgesonden 
17039, 13 Pieter Neirinck, over t’maken twist ter prochie van Leffinge ende t’slaegen van den officier in’t devoir van 

syn officie, by sententie van den 15 septembre 1792, gecolloqueert in’t provintiael correctie huys tot 
Gend, voor twee jaeren 

17039, 16 Carolus Trogh, over ende ter selver causen, gelyke sententie 
17039, 20v Joseph Van Thuyne, oud 15 jaeren, over diefte, by resolutie van den 20 septembre 1792, gepeniteert in 

vangenisse te water ende ten broode, daer teynden ontfaen scherp vermaen 
17039, 22v Jacobus De Rudder, over ende ter selver causen, gelyke resolutie 

 
17039, 25, 
vervolg 39 

Joannes Gruyaert, over differente dieften van yser, by sententie van den 27 octobre 1792, 
gecondemneert in’t provintiael correctie huys tot Gend, voor twee jaeren 

17039, 30 Pieter Brulee, overtuygt van alle t’goed gestolen by Jan Gruyaert, t’synen huyse aenveert te hebben, by 
resolutie van den 25 octobre 1792, gecondemneert alle het gestolen goed aen de proprietarissen weder 
te geven 

17039, 34v Rosa Mattens, huysvrauwe van Pieter Brulee, over ende ter selver causen, gelyke resolutie 
17039, 37 Joannes Van Houtte, over twist te maken jegens den officier Bommelé, geslaekt op de cautie juratoire, 

ende mits dry maenden naer een inbring ende declaratie van den beryder, wegens syn gedragh 
17039, 41 Carel Annet, oud 16 jaeren, over differente dieften, voorengehouden de straffe van synen broeder 



 

Philippe Annet 
17039, 44 Philippe Annet, over differente dieften, by sententie van den 10 novembre 1792 gecolloqueert in het 

provintiael correctie huys tot Gend voor den tyd van ses jaeren 
17039, 49 Jan Pollet, over dieften, by resolutie van den 13 decembre 1792 geslaekt op de cautie juratoire 
17039, 51 Albert Vanden Driessche, suspect van peerdediefte, geevadeert uyt vangenisse 
17039, 55 Pieter Van Craeynest, over begaene excessen ende buytenspoorigheden, by resolutie van den 30 

january 1793 otfaen scherp vermaen 
17039, 56v Eugenius Dhaene, over t’quetsen met een sabel differente plantsoenen langs den calsyde weg van 

Cortryck, in camer ontfaen scherp vermaen 
17039, 57v Hendrick Simpels, over differente dieften, by resolutie van den 20 juny 1793 gecolloqueert in’t provintiael 

correctie huys tot Gend voor vier jaeren 
17039, 60v Joannes Corteville, over begaene excessen ende moedwilligheden, by resolutie van den 11 juny 1793 

gepeniteert te water ende ten broode etc. 
17039, 62v Francis Meyns, over diefte, in den pynkelder pueriliter gefustigeert by resolutie van den 11 july 1793 
17039, 64 Joannes Pollet, over differente dieften voor den lantshuyse gefustigeert ende gecondemneert in’t 

provintiael correctie huys voor thien jaeren 
17039, 71v Joseph Verriest, over peerdediefte gecondemneert gestraft te worden met den bast, dogh by decreet 

van syne Majesteyt by sententie van den 21 decembre 1793 voor den lantshuyse gefustigeert ende 
gecolloqueert alsvooren voor 30 jaeren 

17039, 80v Pieter Verschingel, over begaene brutaliteyten jegens Pieter Steenkiste, by resolutie van den 26 
septembre 1793 gepeniteert in vangenisse te water ende ten broode 

17039, 84v Lodewyck Brulee, over vlas ende andere dieften, by sen(ten)tie van den 28 septembre 1793 
gecolloqueert in’t correctie huys tot Gend voor een jaer 

17039, 88v, 
vervolg 93 

Salomon Meyer, suspect van peerdediefte, by resolutie van den 31 augusti 1793 geslaeckt van 
vangenisse 

17039, 89 Lazarus Emanuel Zanten, ter causen ende geslaeckt alsvooren 
17039, 95 Hubrecht Soppere, over het houden slegte propoosten, op den 11 septembre 1793 in kamer ontfaen 

scherp vermaen 
17039, 96v Joseph Verstraete, suspect van diefte, den 23 octobre 1793 geslaeckt op de cautie juratoire 
17039, 99v Francois Joos, over begaene faitelikheden, by resolutie van den 17 8

bre
 1793 gecondemneert excusie te 

bevraegen 
17039, 101 Victoria De Clerck, hoogelycx suspect van gelddiefte ten huyse van Joseph Van Lerberghe tot Woumen, 

by sen(ten)tie van den 8 feb(rua)ry 1794 gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor 
ses jaeren 

17039, 109 Pieter De Jaeghere, suspect van diefte tot Ruddervoorde, by resolutie van den 19 novembre 1793 
geslaeckt op de cautie juratoire 

17039, 111 Richardus Van Daele, over begaene excessen tot Moerkercke, by sententie van den 16 novembre 1793 
gecolloqueert in’t provintiael correctie huys tot Gend voor twee jaeren 

17039, 115 Jan Fran(coi)s Van Ackere, over t’slaegen der persoon van Pieter Welvaert tot Moerkercke, by resolutie 
van(den) 29 jan(ua)ry 1794 geslaeckt van vangenisse 

17039, 117 Pieter Quaekelbeen (niet verder aangevuld) 
17039, 120, 
vervolg 129v 

- 

17039, 124 - 
17039, 126 - 
17039, 127v - 
17039, 131 - 
17039, 134 - 
17039, 141 - 
17039, 151 - 
17039, 155 - 
17039, 159 - 
17039, 162 - 
17039, 164v - 
17039, 167 - 
17039, 169 - 
17039, 171 - 
17039, 175 - 
17039, 176 - 
17039, 177 - 
17039, 178v - 
17039, 183, 
vervolg 185v 

- 

17039, 184v - 
17039, 187, 
vervolg 188v 

- 



 

17039, 187v - 
17040, 1 Joannes Pollet, over peerde diefte, by sen(ten)tie van den 16 messidor 3 jaer of 4 july 1795 voor den 

stadhuys van Brugge op een schavot geexponeert geweest van tyd tot twee uren met een opschrift op 
de borst ende gecolloqueert in het provintiael correctie huys tot Gend voor den tyd van 19 jaeren 

17040, 7 Pieter Floer, over brutaliteyten by hem begaen in de herberge De Waerebrugge ende het lossen van 
eene fusyckschote, by resolutie van den 4 germinal 3 jaer of 24 mars 1795 gecondemneert in eene 
boete van 60 £ paresyse ende collocatie voor eene maend in’t manne godshuys geseyt De Magdalene 
tot Brugge 

17040, 9, 
vervolg 28v 

Benedictus De Swaef, (niet verder aangevuld). 

17040, 11 - 
17040, 12v - 
17040, 15 - 
17040, 16v - 
17040, 18v - 
17040, 21 - 
17040, 22v - 
17040, 25, 
vervolg 27 

- 

17040, 26 - 
17040, 34 - 
17040, 42 - 
17040, 48 - 
17040, 62v - 
17040, 69 - 
17040, 78 - 
17040, 84 - 
17040, 85 - 
17040, 85v - 
17040, 86v - 
17040, 88v - 
17040, 89v - 
17040, 93 - 
17040, 97v - 
17040, 100 - 
17040, 101v - 
17040, 103v - 
17040, 106 - 
17040, 107v - 
17040, 110 - 

 


