
BEROEP NAAM BLADZIJDE
armenmeester cornelis kerremans blz 55
bakker peeter van laer blz 26
bakker jan baptist mertens blz 9
bakker joos mertens blz 34
bakker cornelis verheyen blz 37
brouwer philip huys blz 37
brouwer francis jansegers blz 58
brouwer francis van laer blz 64
brouwer geeraert peeters blz 11
brouwer francis pel blz 35
brouwer gillis de raedt blz 22;59
brouwer jan segers blz 24
brouwer philip de smet blz 60
brouwer adriaen verheyden blz 22
cafehouder francis abbeloos blz 45
cafehouder anthoon van camp blz 45
cafehouder jacobus jacobs blz 38
cafehouder peeter jacobs blz 37
cafehouder cornelis de jonge blz 43
cafehouder jacques maes blz 33
cafehouder michiel maes blz 34
cafehouder peeter maes blz 35
cafehouder frans meeus blz 42
cafehouder jan meeus blz 34
cafehouder merten van nimmen blz 17
cafehouder cornelis pauwels blz 36
cafehouder peeter peeters blz 39
cafehouder guilliam pel blz 10
cafehouder jan baptist van regemooter blz 37
cafehouder guilliam siebens blz 45
cafehouder cornelis verheyden blz 33
cafehouder jacobus vertongen blz 36
cafehouder jan de vroede blz 37
cafehouder guilliam de wachter blz 14
chirurgijn machiel gratius blz 8
collecteur hendrick segers blz 37;68
drossaert peeter van breedam blz 21;29
glazemaker peeter puttemans blz 10
gordelmaker peeter van hooymissen blz 10
griffier c van grootven blz 66
griffier jan de lannoyt blz 7
griffier van schoor blz 7
griffier adriaen verheyden blz 21
herbergier francis van laer blz 64
herbergier gillis de raedt blz 59
herbergier philip de smet blz 60
kapelaan eerwaarde blz 7;30
kleermaker peeter cloostermans blz 37
kleermaker anthoni cools blz 9
kleermaker gillis herrewech blz 22
kleermaker niclaes rossaert blz 33
kuiper christiaen huys blz 11
kuiper hendrick piessens blz 35
kuiper cornelis verheyden blz 25
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BEROEP NAAM BLADZIJDE
maalder jan van hoymissen/hoomissen blz 25;61
maalder joos van hoymissen blz 8
maalder peeter janssens blz 45
maalder bernaert vuye blz 30
meyer jan cooman blz 7
non joanna verdickt blz 33
officier joos janssens blz 26
onderpastoor eerwaarde blz 7;30
pachter jan admiraels blz 18
pachter gillis van assche blz 9
pachter jan borms blz 17
pachter joos van boven blz 15
pachter jan van den brande blz 7
pachter jan van camp blz 18
pachter jan cooman blz 11
pachter jan cuysbroeck blz 11;36
pachter adriaen van damme blz 13
pachter reynier van eeckhoudt blz 15
pachter franchoys eeraerts blz 17
pachter jan van grootven blz 7
pachter franchoys janssens blz 14
pachter hendrick janssens blz 19
pachter franchoys segers blz 14
pachter jan segers blz 14
pachter hendrich sybens blz 15
pachter nikolaes tersago blz 14
pachter philip tersago blz 36
pachter martinus verheyden blz 19
pachter jan vervranghen blz 12
pachter jan de wachter blz 16
pachter peeter de wachter blz 15
pachter jan wouters blz 14
pastoor eerwaarde blz 7;30;67
pastoor te liezele blz 67;68
pastoor te malderen blz 67
pastoor florentinus coupplet blz 20
pastoor van doorslaer blz 30
pastoor a van den eede blz 55;66
rademaker jan eeraerts blz 35
rademaker guilliam lauwers blz 60
rademaker gillis peeters blz 47
rademaker jan vervrangen blz 43
scharenmaker huybrecht de maeyer blz 59
schepene jan brijs blz 66
schepene anthone segers blz 55
schepene f verheyen blz 55
schepene jacobus verheyen blz 55
schepene j vervangen blz 55
schepene b vuye blz 55
schoenmaker peeter wouters blz 10
smid jacques deghdemaeckers blz 25
smid jan de ridder blz 45
smid peeter segers blz 38
smid francis steps blz 60
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BEROEP NAAM BLADZIJDE
smid jan vertongen blz 38
strodekker amant dalemans blz 27
timmerman philip cloostermans blz 37
timmerman adriaen de decker blz 38
timmerman jan de decker blz 11;28
timmerman peeter de decker blz 61
timmerman peeter kegels blz 33
timmerman peeter verreycken blz 35
wagenmaker jan caluwaert blz 17
wagenmaker peeter de clerck blz 22
wagenmaker anthoni eeraerts blz 9
wever jan schotten blz 60
wever livien schotten blz 25
wever gillis spitaels blz 27
wever jan vermeulen blz 26
winkelier davidt gabriels blz 22
winkelier mertinus verdickt blz 59
winkelier adriaen vermeiren blz 60
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