
NAAM VOORNAAM BLADZIJDE

ackelijen van pauwel blz 12
acken van franchois blz 17
acken van jan blz 17;34
acken van jochum blz 17
addiers adriaen blz 8;17
addiers anthony blz 9;29
addiers c blz 5
addiers cathrien blz 8
addiers cornelius blz 8;18;19
addiers elisabeth blz 8
addiers guilliam blz 8
addiers jacobus blz 17
addiers jan blz 7;14;30;31
addiers jan baptist blz 28
addiers joanna blz 8
addiers maria blz 8
addiers peeter blz 8;28
addiers valerius blz 8;19
apers anthony blz 23
apers cathrien blz 12
apers cornelis blz 24;35;37
apers elisabeth blz 17
apers franchoys blz 5;10;17
apers guilliam blz 9
apers jan blz 25
apers joanna blz 10
apers niclaes blz 11
apers odila blz 8
apers peeter blz 23;26
apers reynier blz 17
auwenis van marcus blz 12
auwenis van maria blz 12
auwenisse van melchior blz 35
averbeke van jan blz 29
bemis balthazaar blz 7;18
bemis antonetta blz 7
bemis catrien blz 7
bemis francis blz 7;34
bemis jan carel blz 7
berckelaer van adriaen blz 14
berckelaer van cornelius blz 11
berckelaer van jan blz 14
berckelaer guilliam blz 30
berckelaer joanna blz 8
berckelaer magdalena blz 8
bertels maeyken blz 7
beullens joos blz 35
bieseman philippus blz 31
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blaiser de peeter blz 35
bleser de elisabeth blz 15
bleser de jan blz 12
bleser de joos blz 13
bleser de magdalena blz 14
blommaert lenaert blz 30;36
bock de elisabeth blz 16
boeck de jan blz 13
boeck de josina blz 11
boelpaep jan blz 17
boeyckens guilliam blz 28
bogaert van elisabeth blz 13
bortel van anna blz 17
bortel van cornelia blz 11
bortel van gillis blz 23
bortel van jan blz 18
bortel van machiel blz 16
bortel van weduwe blz 33
bosstraeten van adriana blz 13
bouttens peeters blz 7
breedam van daniel blz 32;33
breedam van niklaes blz 16
breedam van peeter blz 16
buyser de adriaen blz 32
buyser de gillis blz 7
buyser de jan blz 7
buyser de niklaes blz 7
buyser de peeter blz 7
buyser de rombout blz 34
buytens joanna blz 13
calster van maria blz 10
calster van philip blz 10
campenhout van augustijn blz 31
campenhout van gillis blz 34
camp van joanna blz 9
cappelle cathlijn blz 9
cauwenberghe van drossaert blz 32
cauwenberghe van carel blz 7
cauwenberghe van j blz 5
cauwenberghe van jan blz 9
cauwenberghe van maria blz 9
cloostermans jan blz 33
cock de cornelio blz 17
cock de joos blz 35
coeck de jacobus blz 33
coeck jan blz 32
coeck niklaes blz 17;30
coeckelberg carel blz 17
coeckelberg guilliam blz 11;18
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coeckelberg jacobus blz 11;31
coeckelberg maria blz 11
cools cornelia blz 16;18
cools frans blz 35;36
cools guilliam blz 16
cools hendrick blz 31
cools jan blz 13
cools joanna blz 14
cools niklaes blz 15;23;32
cools symon blz 17
coorens elisabeth blz 12
coster de maria blz 12
dams petronella blz 14
dam van antonetta blz 11
dam van bartholomeus blz 22
dam van cathrien blz 11
dam van elisabeth blz 7
dam van door blz 8
dam van lucia blz 10
danckaert adriaen blz 35
danckaerts franciscus blz 25
danckaerts jacques blz 17
decker de cathlijn blz 12
decker de franciscus blz 32
decker de gillis blz 11
decker de jan baptist blz 21
deckers cathlijn blz 17;18
detré andries blz 16
dietens franciscus blz 36
eede van den jan baptist blz 34
eeraerts jan blz 22;37
eggermont van philippus blz 29
eynde van den franciscus blz 24;31
eggermont josyna blz 17
elias franciscus blz 31
flies jan blz 24
franchois peeter blz 33
fransoos lambrecht blz 10
fraula mijnheer blz 34;36
geerens cathlijn blz 8
gevels martinus blz 33
goris peeter blz 18
govaerts anna blz 15
govaerts joanna maria blz 8
govaerts suzanna blz 14
govaerts peeter blz 17
grooff de anna blz 12
grooff de carolus blz 12
grooff de elisabeth blz 12
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grooff de francis blz 17
grooff de hendrick blz 12
grooff de jan blz 12;26
haems alexander blz 17
haems caerel blz 23
helt de amel blz 16
hemelrijck van elisabeth blz 9
hennain de hubert antoine blz 19
herbos jan blz 7
herbos melchior blz 35
herbos melsen blz 7
heymans jan baptist blz 26
heymans josina blz 17
heyvaerts maria blz 12
hoffmans jacobus blz 34
holen van jan blz 23
hollander de fransen blz 18
hollander de ingel blz 10
hulsbosch anna blz 15
huyge peeter blz 18
huygelen bathazaer blz 32
huygelen balten blz 14
huygelen cornelia blz 14
huygelen jan blz 14;18;27;36
huygelen joanna blz 13
huygelen laureys blz 14
huygelen nicolaes blz 36
huygelen peeter jan blz 15
huygelen philip blz 22
huys cornelis blz 11;18
huys jan blz 11
huys jan baptist blz 22
huys jenneke blz 11
jacobs elisabeth blz 14
janssens peeter blz 19
jonghe de anna blz 11
jonghe de jenneke blz 12
jonghe de melchior blz 33
jonghe de odila blz 15
keersmaecker de adriaen blz 13
keersmaecker de barbara blz 13
keersmaecker de cathrien blz 13
keersmaecker de franciscus blz 21;37
keersmaecker de gillis blz 13
keersmaecker de jan blz 13
keersmaecker de joanna blz 13
kerckhoven van de jan blz 28
kerckhoven van de joanna blz 7
kerremans cornelis blz 37
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kerremans elisabeth blz 9
kerremans jan blz 18
koeck niklaes blz 15
labistraete de de heer blz 19
laet de adriaen blz 16;36
laet de margriet blz 18
laet de jan blz 34
laet de joos blz 18;25
laet de peeter blz 16;18
lambrechts p blz 5
landuyt guilliam blz 18
lathouwer de cornelis blz 17
lathouwer de gillis blz 34
lathouwer de guilliam blz 32
lathouwer de melsen blz 12
lauwers anna blz 17
lauwers jan blz 36
lauwers maria blz 10
lauwers paschier blz 36
leemans clara blz 9
leemans cornelus blz 9
leemans jan blz 9;17;34
liekens anthon blz 34
lis jan blz 24
lombaerts laureys blz 17
machiels adriaen blz 29
machiels cathlijn blz 17
machiels franciscus blz 34
machiels peeter blz 24
machiels philip blz 29
maerevoet jan blz 33
maes r blz 5
maeyer de adriaen blz 17
maeyer de cathlijn blz 18
maeyer de gillis blz 26
maeyer de guilliam blz 26
maeyer de hendrick blz 35
maeyer de jan blz 12;31;35
maeyer de joanna blz 8
maeyer de peeter blz 32
mangenhuys hendrick blz 31
mangenuys philip blz 26
magnus adriaen blz 13
magnus anna blz 10
magnus hendrick blz 17
magnus lucia blz 11
magnus maria blz 8
magnus peeter blz 18
magnus philip blz 10
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marevoet joos blz 29
meert carolie blz 9
meert cathlijn blz 9
meert guilliam blz 35
meert jan blz 9
meert niklaes blz 9
meester de jan baptist blz 36
meeus anna blz 11
meeus guilliam blz 23
meeus joos blz 10;18
meeus margriet blz 16
meiremans jan blz 27
michiels barbara blz 16
michiels carolus blz 7
michiels jan blz 17
michiels seger blz 7
mollemans maria blz 15
mooter van de adriaen blz 26
mooter van de jan blz 28
muyshont geertruide blz 7
neeff de anthoon blz 10 
neeff de elisabeth blz 10 
neeff de jan blz 10
neeff de peeter blz 10
neve de jan baptist blz 31;36
pauw de cornelis blz 17
pauw de franciscus blz 23
pauw de g blz 5
pauw de jacquemijne blz 7
pauw de jacobus blz 10
pauw de jan blz 10;17;18;35
pauw de philip blz 17;24
peeters elisabeth blz 10
peeters gillis blz 23
peeters guilliam blz 10;32
peeters g blz 5
peeters jan blz 17
peeters joanna blz 14
peeters peeter blz 32
piesman maria blz 9
pintens cornelis blz 32
pintens gillis blz 32
poyer van joanna blz 13
praet van franciscus blz 24
praet van hubert blz 24
praet van gillis blz 33
praet van peeter blz 36
prost de jan blz 9
put van de margriet blz 7
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quarteer alexander blz 19
quarteer J. R. blz 37
raes adriaen blz 33
raes jan blz 14
raes maria blz 14
raes melchior blz 25
raes paulus blz 14
raeymaecker de peeter blz 18
regemooter jan blz 15;34
reyniers guilliam blz 33
rijn van den anthoon blz 19
rijn van den drossaert blz 37
rijn van den ferdinandus blz 16
rijn van den laureys blz 33
roctus jan blz 36
rochtus adriaen blz 13
roctus rochus blz 17
roossens joanna blz 17
saeffoet joanna blz 16
saerens peeter blz 18
sande van de frans blz 31
saris? carel blz 34
scheirs adriaen blz 34
scheirs anna blz 14
scheirs martinus blz 29
scheirs peeter blz 25
scheirs symon blz 14
seghbroeck van adam blz 18
seghbroeck van guilliam blz 25
seghbroeck van joos blz 18
segers cornelis  blz 11
segers jan blz 10;28
segers joanna blz 7;11
segers maria blz 11
segers peeter blz 17
selleslagh peeter blz 15
siebens jacobus blz 22
sijbens peeter blz 27
smet andries blz 14
smet anthoon blz 14
smet benedict blz 18
smet cornelis blz 14
smet de jacobus blz 25
smet de jan blz 35
smets elisabeth blz 8
smets gillis blz 8
smets joanna blz 8
smets maria blz 16
spillemaeckers guilliam blz 20;33;34;36
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sté van jenne blz 18
steemans joanna blz 14
steen van H blz 37
steen jan hugo blz 27
stercke josyntien blz 16
sybens anna blz 9
sybens elisabeth blz 9
sybens francois blz 9
sybens gillis blz 9
sybens hendrick blz 9
sybens peeter blz 9
teck jan blz 18;33
teck peeter blz 18;36
tersago hendrick blz 28;37
tersago jan blz 15
tersago philip blz 36
tersago symon blz 15
tierens jacobus blz 33
timmermans cathrien blz 10
thijs cornelis blz 24;31
thijs jan blz 17
thijs cools cornelis blz 18
thijs cools franchoys blz 15
thijs cools gillis blz 15
uytterthoven franchoys blz 17
uytterhoven merten blz 9
uytterhoven peeter blz 9
valckaert andries blz 31
valckaert jan blz 31
veken van der arnout blz 11
veken van der gregorius blz 37
veken van der machiel blz 15
verbeeck hendrick blz 32;36
verbeeck p blz 5
verberckt anthon blz 32
verberckt peeter blz 16
verbruggen adriaen blz 10
verbruggen albertina blz 16
verbruggen anna blz 10
verbruggen cornelis blz 27;37
verbruggen elisabeth blz 15
verbruggen gillis blz 20
verbruggen guilliam blz 11;35
verbruggen jan blz 12
verbruggen lucia blz 9
verbruggen merten blz 15
verbruggen niclaes blz 12
verbruggen p blz 5
verbruggen peeter blz 20;26;28
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verdickt adriaen blz 12;35
verdickt gillis blz 21
verdickt louis blz 21
verdickt peeter blz 21
verelst adriaen blz 35;36
verelst maria blz 12
verelst peeter blz 17
vergult franciscus blz 36
vergult gillis blz 13
vergult hendrick blz 13
vergult jan blz 13
verhasselt geeraert blz 30
verhasselt jan blz 16
verhelst peeter blz 30
verheyden jan blz 14
verheyden peeter blz 32
verheyen jan blz 13
verhoeven anna blz 18
verhoeven guilliam blz 16
verhoeven rombout blz 33
verholen cathlijn blz 12
verhulst bartholomeus blz 20
verhulst guilliam blz 35 
verhulst maria blz 17
vermeere elisabeth blz 13
vermeire abraham blz 17
vermeire anna blz 17
vermeire guilliam blz 17
verschueren dominicus blz 19
verstappen lucia blz 13
vijver van de franciscus blz 20;31;34
vijver van de p blz 5
vleeshouwer de elisabeth blz 12
vliet van de gillis blz 8
vliet van de guilliam blz 8
vliet van de laureys blz 8
volckaerts jacobus blz 14
wachter de jenneken blz 17
wael de cornelia blz 17
wellens jan blz 18
wilde van der cornelis blz 31
winter de anna blz 10
wit de carel blz 16
wit de francisca blz 13
wit de joanna blz 16
wit de lenaert blz 32
wouters antonetta blz 7
wouters elisabeth blz 9
wouters franchoys blz 7
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