
BEROEP NAAM BLADZIJDE
armenmeester francis van den eynde blz 47;54
bakker jan baptist bastaert blz 8
bakker gillis beuckeleirs blz 30
bakker guilliam beuckeleirs blz 41
bakker francis claes blz 18;34
bakker adriaan de hollander blz 8
bakker andries van leuven blz 41
bakker cornelis peeters blz 41
bakker lieven tambuyser blz 21
bakker philip verdickt blz 34
bakker jan verschueren blz 19
bakker adriaen willocx blz 49
baron van estampuis blz 6
beenhouwer hendrick mertens blz 31
boottrekkers jan aerts blz 16
boottrekkers joos van auwenis blz 12
boottrekkers niklaes van bosch blz 9
boottrekkers paulus van bosch blz 20
boottrekkers symon van duren blz 9
boottrekkers christiaen govaert blz 20
boottrekkers jan govaerts blz 19
boottrekkers aert heyns blz 12
boottrekkers cornelis jacobs blz 11
boottrekkers jan de maeyer blz 11
boottrekkers adriaen mertens blz 14
boottrekkers philip michiels blz 19
boottrekkers cornelis schaerlacken blz 9
boottrekkers geraert van thienen blz 20
boottrekkers jan verbruggen blz 12
boottrekkers jan verschueren blz 10
boottrekkers peeter verschueren blz 11
boottrekkers gillis vlemincx blz 16
boottrekkers jan de vosch blz 20
brouwers jan de baeck blz 34
brouwers jacobus boeye blz 21
brouwers peeter van den broeck blz 41
brouwers sebastiaen van den broeck blz 19
brouwers peeter huys blz 30
brouwers peeter janssens blz 37
brouwers gillis de jonge blz 30
brouwers hendrick de jonge blz 33
brouwers mertinus van leuven blz 22
brouwers laureys van lint blz 19
brouwers jan mertens blz 22
brouwers guilliam mertens blz 41
brouwers anthoon patteet blz 22
brouwers jan potermans blz 31
brouwers peeter jan tambuyser blz 34
brouwers cornelis tersago blz 20
brouwers jan verbeeck blz 7
brouwers gillis verbruggen blz 30
brouwers jacques verschueren blz 17
caféhouders gillis de jonge blz 30
caféhouders jan potermans blz 31
caféhouders gillis verbruggen blz 30
capelaan eerwaarde blz 6
capelaan delbay blz 49
slechte chirurgijn joseph tourtain blz 36
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controleur van licenten dhr giraut blz 20
controleur van licenten joacq masere blz 21
dokter nikolaes claes blz 33
drossaart anthony van den rijn blz 30
gareelmaker guilliam olbrechts blz 22
griffier cornelis van grootven blz 32;47
griffier quartier blz 32
griffier a van der veken blz 14;27
griffier jan baptist van de velde blz 54
herbergiers machiel de backer blz 17
herbergiers francis de baeck blz 34
herbergiers catlijn bal blz 17
herbergiers peeter bemis blz 33
herbergiers cornelis de boeck blz 8
herbergiers jan van den broeck blz 18
herbergiers francis van den broeck blz 41
herbergiers machiel van den broeck blz 18
herbergiers jan de bruyn blz 18
herbergiers francois claes blz 17
herbergiers peeter dilewijns blz 18
herbergiers francois van den eynde blz 9
herbergiers peeter hiel blz 18
herbergiers hendrick lamot blz 21
herbergiers herbergiers blz 48
herbergiers peeter marien blz 49
herbergiers jan de meester blz 34
herbergiers jan mertens blz 14
herbergiers peeter peeters blz 17
herbergiers paulus scheltiens blz 51
herbergiers jan seghers blz 34
herbergiers peeter jan tambuyser blz 34
herbergiers cornelis tersago blz 20
herbergiers jan troye blz 49
herbergiers jan verschueren blz 42
herbergiers josyna verschueren blz 18
herbergiers jacobus de vleeshouwer blz 50
herbergiers jan vlemincx blz 42
herbergiers bernaerd de wijs blz 49
herbergiers peeter willocx blz 31
kleermakers guilliam beuckeleirs blz 42
kleermakers jan de boeck blz 12
kleermakers sebastiaen langens blz 34
kleermakers hendrick peeters blz 22
kleermakers peeter van der stappen blz 7;33
kleermakers francis verdickt blz 8
klerk jan de cock blz 14
koster philip apers blz 33
koster bavo jouret blz 8
kuiper jan baptist de bie blz 33
kuiper gillis schaerlaecken blz 32
mandemaker jan raes blz 33
metser adriaen heynen blz 33
metser rombout van de zande blz 35
meyer philip gobbelschroey blz 48
meyer peeter van hanswijck blz 12
meyer peeter de raeymaecker blz 8
meyer anthony van den rijn blz 30
molenaar peeter jan van den bogaert blz 30

4



BEROEP NAAM BLADZIJDE
molenaar geeraert van laethem blz 50
molenaar hendrick vloeberg blz 13
molenaar marcus vloeberghs blz 14
notaris jan de cock blz 31
officier niclaes van de velde blz 54
officier jan de witt blz 12
ontvanger jan de cock blz 31
ontvanger peeter marien blz 49
ontvanger van licenten jan de pretere blz 20
pachters anthoon van assche blz 49
pachters gillis van berckelaer blz 10
pachters peeter de boeck blz 49
pachters jan van den brande blz 48
pachters philip de bruyn blz 15
pachters gillis van camp blz 14
pachters jan eeraerts blz 12
pachters jan ingelgom blz 24
pachters jan janssens blz 15
pachters peeter van kerckhoven blz 25
pachters cornelis de maeyere blz 48
pachters hendrick de maeyer blz 22
pachters gillis magnus blz 15
pachters philip mertens blz 48
pachters philip van paesschen blz 50
pachters peeter segers blz 21
pachters rombout siebens blz 23
pachters gillis verbruggen blz 16
pachters philip^verbruggen blz 52
pachters gillis verdickt blz 13
pachters franchois verheyden blz 6
pastoor eerwaarde blz 6;36
pastoor j f quintens blz 27
pastoor L van schaerbeeck blz 47;54
procureur jan de cock blz 31
rademaker hendrick lauwers blz 31
rademaker jan peeters blz 50
scharenmaker adriaen van auwenis blz 34
scharenmaker christaen van bosch blz 41
scharenmaker jan de fre blz 31
scharenmaker peeter de gelas blz 42
schepene philippus de mol blz 47
schepene adrianus verbruggen blz 47
schepene philip verbruggen blz 54
schipper paulus cappaert blz 18
schipper adriaen van reet blz 16
schipper rombout schuerweghe blz 16
schoenmaker francis van den eynde blz 52
schoenmaker jan baptist moyson blz 49
schoenmaker arnout smets blz 8
schoolmeester philip apers blz 33
smid gillis baert blz 13
smid gillis bauwelincx blz 48
smid guillam verbeeck blz 31
smid gillis verheyen blz 35
strodekker jan roelants blz 39
timmerman andries de coninck blz 8;8
timmerman jan de coninck blz 9;33
timmerman jan troye blz 49
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wagenmaker peeter ronge blz 13
wevers jan adriaenssens blz 46
wevers francis van beugem blz 43
wevers andries de gelas blz 43
wevers cornelis van den rijn blz 35
wevers hendrick van den rijn blz 6
winkelier francis de baeck blz 34
winkelier jaspar de backer blz 17
winkelier francis claes blz 34
winkelier francis de heel blz 42
winkelier sebastiaen langens blz 34
winkelier hendrick mertens blz 31
winkelier cornelis peeters blz 41
winkelier peeter van de sande blz 22
winkelier philip verdickt blz 34
winkelier jan willocx blz 50
zeeldraaier francis van neck blz 42
zeeldraaier jan baptist van neck blz 41
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