
NAAM VOORNAAM BLADZIJDE
abbeloos francis blz 45
abeloos symon blz 17
ackolijen van joos blz 36
admirael gillis blz 16
admirael jan blz 18
admirael jan baptist blz 46
aerts adriaen blz 64
aerts arnoudt blz 8
aerts jacobus blz 53
aerts peeter blz 8;53
alens adriaen blz 38
alens christoffel blz 10
alens cornelis blz 38
alens frans blz 38
alens jan blz 38
apers adriaen blz 54;55
apers cornelis blz 54
apers peeter blz 13;54
asbroeck van marie blz 26
assche van frans blz 41
assche van gillis blz 9;53
assche van leonard blz 9
assche van peeter blz 9;33
berckmans guilliam blz 11;20
beveren van jan blz 52
bijl peeter blz 24
bisschop de martinus bavo blz 34
bleser de frans blz 53
bleser de jan blz 51
bleser de joos blz 54
bleser de peeter blz 54
blezer de zenhor blz 27
block de catharina blz 26
block de jan blz 47
bodt de gillis blz 11
boeck de adriana blz 24
boeck de gillis blz 53
boeck de hendrick blz 54
boeck de jan blz 51
boeykens adriaen blz 28;65
boeykens ferdinand blz 9
boeykens maria blz 26
boeykens merten blz 26
boom van den eerwaarde blz 67
borger de peeter blz 55
borms adriaen blz 39
borms jan blz 17;40
bortel van guilliam blz 53
bosch van den cornelis blz 46
boufri jan blz 54
boven van jan blz 11;66
boven van joos blz 15;26
boye joos blz 13
brande van den jan blz 7
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breedael peeter blz 55
breedam van francis blz 53
breedam van peeter blz 21;29
brijs cornelis blz 57
brijs elisabeth blz 23;25
brijs francois blz 63
brijs gillis blz 56
brijs guilliam blz 22
brijs hendrick blz 27
brijs jan blz 66
brijs joanna blz 21;28
brijs maria blz 22;28
broothaes peeter blz 55
bruyn de catharina blz 25
bruyn de francis blz 45
bruyne de guilliam blz 35
bruyn de jaecq blz 19
bruyn de jan blz 17
budt de andries blz 57
budt de catharina blz 25
budt de gillis blz 21
budt de joos blz 23
budt de magdalena blz 24
buelens jan blz 54
buyser de francis blz 49
buyser de nikolaes blz 51
calenbergh van anthoon blz 32
caluwaert adriaen blz 27
caluwaerts carel blz 62
caluwaerts cornelis blz 53
caluwaerts huybrecht blz 57
caluwaert jan blz 17
caluwaerts joos blz 66
caluwaert peeter blz 27
caluwé cornelis blz 53
caluwé francis blz 33
caluwé frans blz 53
caluwé hendrick blz 43
caluwé jan blz 33
caluwé peeter blz 32
caluwé philip blz 53
camermans livinia blz 27
camp van anthoon blz 45
camp van cornelis blz 52;55
camp van franchois blz 49
camp van hendrick blz 54
camp van jacobus blz 52
camp van jan blz 18;19;47
camp van philip blz 45
causbroeck van anthoni blz 27
causbroeck van catharina blz 26
causbroeck van cornelis blz 57
causbroeck van jan blz 27
ceurvelt gillis blz 31
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ceurvelt jan blz 37;66
charels jan blz 25
clercq de jan blz 58
clerck de peeter blz 22
cloostermans anthoon blz 52;53
cloostermans franchoys blz 11
cloostermans peeter blz 37
cock de hendrick blz 54
coeck jan blz 43;53
coeck philip blz 12
coeckelberge guilliam blz 31
coesart jan blz 11
cools anna blz 21
cools anthoni blz 9
cools franchoys blz 19
cools gillis blz 50;54
cools peeter blz 44;54
cooman jan blz 7;11;20
cooman peeter blz 54
coorens adriaen blz 55
coorens peeter blz 51
coremans jan blz 53
coupplet florentius blz 20
craenhals merten blz 26
craenhals peeter blz 64
cruyssen van der anna blz 25
cruyssen van der de heer blz 67;68
cuyckens jan blz 35
cuyckens jan baptist blz 49
cuyckens stephanus blz 50
cuysbroeck van jan blz 11;20;36
dalemans amant blz 27
damme van adriaen blz 13
damme van anna blz 33
damme van hendrick blz 33
damme van joos blz 28;62
damme van sara blz 21
danreet de heer blz 67
deckers adriaen blz 58
deckers adriana blz 28
decker de adriaen blz 38
decker de anna blz 24;27
decker de anthony blz 21
decker de daniel blz 61
decker de jan blz 11;28;53
decker de joanna blz 24
decker de guilliam blz 22
decker de maria blz 21
decker de merten blz 24
decker de michiel blz 53
decker de peeter blz 61
deghdemaeckers jacques blz 25
dhoeye frans blz 35
donder de joanna blz 27
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dondt de francis blz 41
doorslaer van eerwaarde blz 30
droogenbroeck van louis blz 53
eeckhoudt reynier blz 14
eede van den a blz 55;66
eede van den hubert blz 18
eeraerts anthoni blz 9
eeraerts frans blz 45
eeraerts franchoys blz 17
eeraerts jan blz 35
eeraerts jan baptist blz 36
eggermont van cornelis blz 28
e?eskens jacobus blz 52
emmerechts jan blz 19
evercoren jan blz 12
eynde van den adriaen blz 10
eynde van den anthony blz 27
eynde van den jan blz 35
firens geeraert blz 19
flies adriaen blz 54
flies jan blz 54
flies philip blz 54
flos mattheus blz 53
fraweel jan blz 54
fré de jacobus blz 10
gabriels anna blz 53
gabriels catharina blz 22
gabriels david blz 22;28
gabriels govaert blz 58
geet van joanna blz 26
geet van joos blz 21
gijbels jan blz 9
gillis martinus blz 55
goossens adriaen blz 54
goossens joanna blz 25
govaert gillis blz 53
gratius machiel blz 8
groef de hendrick blz 54
grootven van c blz 66
grootven van jan blz 7;20;26
grootven van peeter blz 64
gucht van anna blz 22
haen de philip blz 28
hanriet 'd douanière blz 68
heel van gillis blz 27
heel van jan blz 27
heel van marie blz 28
hemel van marie blz 27
hemelrijck van adriaen blz 34
hemelrijck van goovaert blz 21;56
herbosch francis blz 54
heremans adriaen blz 26
heremans jan blz 27
herlachten van zeger blz 40
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herrewech gillis blz 22
hermans charel blz 38
hermans peeter blz 48;61
herstraeten van lambrecht blz 17
herstraeten van seger blz 17
heymans anna blz 21
heymans catharina blz 25
heymans hendrick blz 25
heymans joanna blz 21
heymbeeck goovaert blz 23
hiel jan blz 59
hoeck van david blz 40
hoeck van gillis blz 22
hoeck van jacobus blz 54
hoeck van jan blz 30
holen van jan blz 13
holen van jan baptist blz 43
hollander de jacobus blz 47
hollander de symon blz 18
hool van jan baptist blz 10
hool van peeter blz 10
horick van anna blz 25
horick van guilliam blz 10
hoomissen jan blz 41;61
hoomissen peeter blz 61
hooymissen van peeter blz 10;10
hoymissen van adriaen blz 21
hoymissen van jan blz 25;29
hoymissen van joos blz 8
humbeeck van jeroon blz 35
huygelen adriaen blz 52;54
huygelen carel blz 10
huys adriaen blz 13
huys christiaen blz 11
huys guilliam blz 13
huys philip blz 37
huysmans hendrick blz 46
huysmans nicasius blz 47
huysmans peeter blz 48
ivens maria blz 22
jacobs franchoys blz 12
jacobs guilliam blz 11
jacobs jacobus blz 38
jacobs jan blz 38
jacobs peeter blz 37
jansegers francis blz 58
jansegers judocus blz 60
janssens anthoon blz 38
janssens cornelis blz 30
janssens franchoys blz 14
janssens frans blz 53
janssens gillis blz 53
janssens guilliam blz 14
janssens hendrick blz 19;39
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janssens jacobus blz 52
janssens jan blz 53
janssens joos blz 26
janssens peeter blz 45
janssen philip blz 9;55
jenijn michiel blz 44
jonghe de cornelis blz 43
jonghe de jan blz 13;46
ilegems peeter blz 52;54
keer van martinus blz 50
keer van peeter blz 30
keersmaecker de adriaen blz 23
keersmaecker de anna blz 24
keersmaecker de elisabeth blz 28;66
keersmaecker de francis blz 65
keersmaecker de hendrick blz 24
keersmaecker de jan blz 53
keersmaecker de philip blz 52
kegels elisabeth blz 27
kegels jan blz 56
kegels passchier blz 53
kegels peeter blz 33
kerckhoven van catharina blz 27
kerckhoven van peeter blz 10
kerremans cornelis blz 48;55
kerremans guilliam blz 50
kerremans michiel blz 13
kerremans nikolaes blz 55
kerremans rombout blz 16
kerremans symon blz 65
keyser de barbara blz 28
kurvelt jan blz 8
kuyckens cornelis blz 24;29
laecken van frederick blz 10
laer van francis blz 64
laer van franchoys blz 26
laer van jan blz 63
laer van joanna blz 26
laer van peeter blz 26;63
laet de jacobus blz 47
lamberdt jan blz 55
lanckbeen fransus blz 54
lannoyt de jan blz 7
lauwers anthoon blz 31
lauwers francis blz 53
lauwers guilliam blz 60
lauwers hendrik blz 8;39
lauwers jacobus blz 45
lauwers jan blz 50
lemmens francis blz 54
lemmens philip blz 54
linden van der cornelis blz 34
linden van joanna blz 23
linnen van gillis blz 58
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lonsberghe de heer blz 44
madeleen carel blz 43
maerschalck de jacob blz 38
maes cornelis blz 10;31;34;34
maes gillis blz 32
maes jacques blz 33
maes jan blz 9
maes joos blz 7;8
maes michiel blz 34
maes peeter blz 31;35
maeyer de adriaen blz 40;55
maeyer de anthoon blz 16
maeyer de franchoys blz 31
maeyer de francis blz 55
maeyer de geeraert blz 40
maeyer de gillis blz 26;28;49
maeyer de guilliam blz 55
maeyer de hendrick blz 23;59
maeyer de huybrecht blz 59
maeyer de jan blz 13;17;53
maeyer de margrita blz 26
maeyer de peeter blz 14;39;48;49;53
maeyer de philip blz 26
maeyer de rombout blz 28
man de de heer blz 46
marievoet gabriel blz 14
marnef ludovicus blz 53
meert joanna blz 28
meeus adriaen blz 12;14;41
meeus anna blz 23
meeus anthoon blz 53;54
meeus cornelis blz 37;41
meeus francis blz 54;62
meeus franchoys blz 12
meeus frans blz 42
meeus gillis blz 42
meeus guilliam blz 39;43
meeus hendrick blz 15
meeus j blz 53
meeus jan blz 34;41;42;42;52;55
meeus jan baptist blz 12
meeus joos blz 39;42;50
meeus peeter blz 12;21;52;53;55
mertens adriaen blz 61
mertens cerwijn blz 9
mertens jan baptist blz 9
mertens joos blz 34
meskens jan blz 28
michiels catharina blz 27
michiels david blz 33
michiels gillis blz 28
michiels jan blz 54
michiels peeter blz 64
moeyerszoon jan blz 55
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moeyerszoons peeter blz 47
moortel de marie blz 24
munter de guilliam blz 43
muys anthony blz 66
nau de leander blz 53
naulaerts joseph blz 66
nimmen van catharina blz 26
nimmen van jacques blz 25;29
nimmen van jan blz 25;26;64
nimmen van merten blz 17;21
nimmen van peeter blz 56
noteboome jan baptist blz 54
nuffel van jan baptist blz 51
overloop van anna blz 25
overloop van filipina blz 22
overloop van maria blz 21
paesschen van de heer blz 67
pardaens jan blz 53
pauwels cornelis blz 36;43
pauwels hendrick blz 54
pauwels jan blz 44
pauwels maria blz 22
peelman jacobus blz 42
peeters adriaen blz 16;17
peeters christoffel blz 54
peeters cornelis blz 47
peeters geeraert blz 11
peeters guilliam blz 47
peeters jacobus blz 53
peeters jaecq blz 18
peeters jan blz 46;49;54
peeters nikolaes blz 16
peeters peeter blz 18;39;47
pel francis blz 35
pel guilliam blz 10
pepermans francis blz 53
pepermans jan baptist blz 52
piessens gillis blz 51
piessens hendrick blz 35
piessens joos blz 53
pinnock jan blz 46;54
pinnock niklaes blz 18 
pinnoy philip blz 13
pintens adriaen blz 54
pintens anthoni blz 15
pintens jan blz 53;54
pintens peeter blz 53
pletincx barbara blz 25
polaert adriaen blz 10
polfliet jan blz 53
pollaert van guilliam blz 35
potter de anna blz 23
proot de joos blz 46
prost de eerwaarde blz 67
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puttemans peeter blz 10
raedt de anna blz 23
raedt de catharina blz 28
raedt de gillis blz 22;59
raedt de jan blz 34
regemooter van jan baptist blz 37
remory livinius blz 67;68
renesse de baron blz 39
reyniers rombout blz 46
ridder de jan blz 45
rijn van den guilliam blz 55
rijn van den peeter blz 55
robberechts jacobus blz 51
robrechts philip blz 15
roctus andries blz 8
rochtus anna blz 23
rochtus catharina blz 22
roctus clara blz 21
roctus cornelis blz 7
roctus francis blz 31
rochtus gillis blz 8;31
rochtus jan blz7;32
roctus maria blz 28
rochtus peeter blz 32
roef cornelis blz 54
rooms cornelis blz 53
rosiers jacobus blz 30
rosiers jan blz 53
rossaert nikolaes blz 33
rottiers fransus blz 55
rottiers joos blz 60
saefvoet jan blz 37
saefvoet lambert blz 54
saeger de gillis blz 65
saeger de hendrick blz 51;66
saeger de joos blz 15
saerens peeter blz 54
sande van de jan blz 13
schaerlaecken adriaen blz 16
scheirs jan baptist blz 54
schoor van griffier blz 7
schotten jan blz 60
schotten livien blz 25
schotte jan blz 10
segers de heer blz 68
segers anthoon blz 39;55
segers catharina blz 28
segers cornelis blz 53
segers francis blz 65
segers franchoys blz 14;20
segers hendrick blz 37
segers jan blz 14;24;36;43
segers peeter blz 23;38;59
segers philip blz 12
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selleslags peeter blz 38
seps jacquemijne blz 23
siebens guilliam blz 40;45
siebens hendrick blz 46
siebens jan blz 54
siebens joos blz 50
siebens peeter blz 41
sierens jan blz 51
sleebus adriaen blz 49
smedt de adriaen blz 52
smedt de francis blz 54
smedt de guilliam blz 55
smedt de peeter blz 55;58
smedt de philip blz 60
smets adriaen blz 24
smets barbara blz 26
smets cornelis blz 19
smets elisabeth blz 26
smedts hendrick blz 54
smets jacques blz 24
smets joanna blz 26
smedt adriaen blz 54
smet cornelia blz 28
smedt cornelis blz 53
smet dominicus blz 22
smedt guilliam blz 49
somers cornelis blz 66
spannenberghe peeter blz 10
speeckaert peeter jacob blz 37
spitaels gillis blz 27
stael peeter blz 64
stallaert rombout blz 39
steenhuysen gillis blz 55
steps francis blz 60
sterck francis blz 50
stevens hendrick blz 34
stevens jan blz 27
stevens joos blz 62
stevens passchier blz 65
stevens peeter blz 10;53
stevens philip blz 62
sybens guilliam blz 13
sybens hendrick blz 15;18
sybens jan blz 12
sybens joos blz 16
symons josina blz 28
talboom cornelis blz 53
tersago adriaen blz 53
tersago cornelia blz 21
tersago gillis blz 12;42
tersago hendrick blz 40
tersago jan blz 13
tersago joos blz 19
tersago nikolaes blz 14
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tersago philip blz 36
teck peeter blz 54
teugels barbara blz 24
teugels jan blz 54
tierens jan blz 55
tierens peeter blz 47
tollenaere de joachim blz 53
tré de joanna blz 25
truyens anthoon blz 55
valckaerts jan blz 54
vecken van joos blz 10
vekemans weduwe blz 54
velde van de adriaen blz 19
velde van de joos blz 47
verbeeck cornelis blz 43
verbeeck franchois blz 43
verbeeck jacobus blz 42
verbeeck jan blz 30
verbeeck jan baptist blz 53
verberckt joos blz 13
verberckt nikolaes blz 44
verbist guilliam blz 22
verbist jan blz 28;63
verbist joos blz 62
verbist peeter blz 62
verbruggen jan blz 38;55
verbruggen joos blz 18
verdickt anna blz 24
verdickt carel blz 63
verdickt guilliam blz 9
verdickt jan blz 24;28;65
verdickt joanna blz 33
verdickt mertinus blz 59
verellen elisabeth blz 22
verelst francis blz 53;54
verelst josina blz 22
vereycken francis blz 33
vergauwen adriana blz 28
vergult adriaen blz 54
vergult elisabeth blz 52;54
vergult hendrick blz 52;53
vergult jan blz 13
vergult joos blz 52;53
vergult josina blz 27
verhasselt adriaen blz 9
verhasselt francis blz 53;55
verhasselt hendrick blz 17;51
verheyden adriaen blz 5;6;21;22;29
verheyden catharina blz 21
verheyden cornelis blz 25;33
verheyden guilliam blz 63
verheyden jan blz 22
verheyden joos blz 32;59
verheyen anna blz 22
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verheyen cornelis blz 10;12;37
verheyen f blz 55
verheyen jacobus blz 36;55
verheyen jan blz 9
verheyen joanna blz 22
verheyen martinus blz 19
verheyen mooter blz 20
verheyen peeter blz 11
verhofstadt joanna blz 24
verhoeven francis blz 50
verhoeven jan blz 40
verhoeven rombout blz 49
verhoeven zeger blz 49
verlinden geeraert blz 51
verlinden joanna blz 28
vermeiren adriaen blz 60
vermeiren francis blz 52;54
vermeiren marie blz 54
vermeulen carel blz 44
vermeulen jan blz 26
verpoorten jan blz 39
verrest frans blz 54
verrest peeter blz 54
verreycken peeter blz 35
verschueren engel blz 40
verschueren rombout blz 17
vertongen jacobus blz 36
vertongen jan blz 38
vertongen peeter blz 9;34
vervranghen jan blz 12;20;32;43;44;55;67
vleeshouwer de michiel blz 48
vlemincx adriaen blz 55
vlemincx joos blz 55
voorde van de anthoon blz 35
vijver van de gillis blz 41
vos de machiel blz 21
vranckaerts francis blz 61
vranckaert jan blz 24
vranckaert marie blz 27
vrecken van der joanna blz 25
vrecken van marie blz 27
vrecken van peeter blz 25
vroede de jan blz 37
vuye bernaerd blz 30;55
wachter de adriaen blz 23
wachter de adriana blz 22
wachter de anna blz 26
wachter de cornelis blz 36
wachter de guilliam blz 14;42
wachter de hendrick blz 55
wachter de jan blz 16;41;55
wachter de joos blz 15
wachter de peeter blz 15;55;55
waegemans jan blz 53
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waumans adriaen blz 21;56
waumans francis blz 65
waumans jan blz 23;29
waumans maria blz 21;25
wauters marie blz 27
wauters philip blz 26
wesemael andries blz 23;29
wesemael joseph blz 57
wichelen van peeter blz 25
willemsen elisabeth blz 24
willocx guilliam blz 66
willocx jan blz 66
willocx joanna blz 25
wilt van der arnoudt blz 18;54
wilt van der jan blz 47
wit de anthoon blz 45
wit de carel blz 55
wit de francis blz 53
widt de franchoys blz 28
wit de jacobus blz 39;48
wit de jan blz 41
witte de hendrick blz 16
witte de jacobus blz 16
witte de peeter blz 8
wouters geeraert blz 53
wouters jan blz 14
wouters peeter blz 10
zegers adriaen blz 30;42
zegers cornelis blz 44
zeghers franchois blz 8
zegers hendrick blz 40
zegers joos blz 24
zegers marcus blz 12
zegers suzanna blz 21
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