
NAAM VOORNAAM BLADZIJDE
achter van philip blz 48
acoleyen van jan blz 45
adams elisabeth blz 11
admirael anna blz 23
adriaenssens jan blz 46
aerts cathlijn blz 10
aerts jan blz 16;26;35
alens cristoffelt blz 7
annemans peeter blz 43
apers philip blz 26;33
assche van anna blz 24
assche van anthoon blz 49
assche van cathlijn blz 8
auwenis van adriaen blz 34
auwenis van anna blz 26
auwenis van joos blz 12
auwenis van meerten blz 15
backer de gillis blz 18
backer de jaspar blz 17;45
backer de michiel blz 17;45
backer de maria blz 17;18
baeck de francis blz 34
baeck de jan blz 34;50
baert gillis blz 13
bal catlijn blz 17
bal elisabeth blz 24
bal guilliam blz 24
bal jan blz 51
bal jenneke blz 24
bastaert jan baptist blz 8
bauwelincx gillis blz 48
bellens elisabeth blz 26
bemis anna blz 23
bemis peeter blz 33
berckelaer gillis blz 10
beuckelaer jan blz 20;39
beuckelaers gillis blz 20
beuckeleirs francis blz 41
beuckeleirs gillis blz 30
beuckeleirs guilliam blz 41;42
beugem van francis blz 43
bessems catharina blz 13
bie de jan baptist nlz 33
bisoit jan carel blz 26
blanckaerts elisabeth blz 26
blezer de guilliam blz 24
blezer de peeter blz 26;43
block de adriaen blz 23
block de joos blz 26
blommaerts elisabeth blz 7
blommaerts jan blz 53
bock de lowiesa blz 14
bock de maria blz 14
boeck de anna blz 20
boeck de cathelijne blz 14;20
boeck de corijn blz 9
boeck de cornelis blz 8
boeck de herman blz 15
boeck de jan blz 8;14;20
boeck de peeter blz 49
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boeck de philippina blz 15
boeye gillis blz 43
boeye jacobus blz 21
boeyenants anna blz 6
boexsel van maria blz 13
boisi charel blz 13
bogaerts cornelis blz 16;45
bogaerts elisabeth blz 7;45
bogaerts merten blz 16
bogaert van anna blz 14
bogaert van jacobus blz 14
bogaert van joanna blz 14
bogaert van peeter blz 30
bogaerts elisabeth blz 7;45
bontelle jenne blz 26
boot de catharina blz 18
boot de christina blz 10
borger de anna blz 15
borger de guilliam blz 52
borger de hendrick blz 15;44
borger de hugo blz 15
borger de jan blz 26;35
borger de peter blz 16;40;44
borger de petronella blz 16
bosch van den adriaen blz 46
bosch van barbara blz 19
bosch van christiaen blz 40
bosch van cornelis blz 26
bosch van elisabeth blz 8
bosch van francis blz 42
bosch van jan blz 26;26
bosch van jenneke blz 8
bosch van margarita blz 20
bosch van niklaes blz 9
bosch van paulus blz 20
bosschen van jacquemijntien blz 6
bosschen van peeter blz 13
bosschen van petronella blz 7
boxelaer jacquemijne blz 18
brande van den jan blz 39;48
breedam van anna blz 23
brempts cornelis blz 26
briard anthoon blz 7
briat anthony blz 35
bries margriet blz 6
brillens anna blz 16
broeck van den adam blz 45
broeck van den elisabeth blz 13
broeck van den francis blz 41
broeck van den guilliam blz 17
broeck van den jan blz 7;18
broeck van den machiel blz 18
broeck van den paulus blz 45
broeck van den peeter blz 41
broeck van den sebastiaen blz 19
bruggemans jan blz 26
brusselmans cornelis blz 26
bruyn de anna blz 22
bruyn de elisabeth blz 13
bruyn de jan blz 18;26
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bruyn de josijntien blz 16
bruyn de maria blz 16
bruyn de niklaes blz 26
bruyn de philip blz 15
bruyn de theresa blz 20
buelens gillis blz 19
buelens petronella blz 19
calck de clara blz 22
camp van guilliam blz 14;46
camp van jan blz 44
campenhout van gillis blz 13
campenhout van guilliam blz 15
campenhout van jan blz 43
campenhout van jenneke blz 15
campenhout van p. blz 27
cappaert paulus blz 18
cauwenberg van gillis blz 26
cauwenberghe van jacobus blz 38
cauwenberghs philip blz 29
ceuppens jan blz 53
claes anna blz 18
claes anthoon blz 21
claes carel blz 21
claes daniel blz 19
claes elisabeth blz 26
claes francis blz 18;34
claes francois blz 17
claes jan blz 19
claes jenne blz 13
claes niklaes blz 33
cleen de ameltien blz 17
cleymans catharina blz 11
cleymans livinia blz 19
cleymans mertinus blz 26
cleymans suzanna blz 9
cock de jan blz 14;26;53
cock de joannes blz 31
cock de joos blz 26
cock de peeter blz 50
coeck catlijn blz 26
coeckelbergh cornelis blz 7
collaers peeter blz 25
coninck de andries blz 8;34
coninck de arnout blz 26;43;43
coninck de jan blz 9;33
coninck de jan baptist blz 52
coninck de jaspar blz 26
coninck de melsen blz 8
cools anna blz 10
cools anthony blz 23
cools maria blz 10
coppens mertinus blz 16
coremans peeter blz 50
cortebeeck jacobus blz 51
coster de jacquemijne blz 46
croon de elisabeth blz 17
croon de philip blz 17
daems gillis blz 46
daems jan blz 44
dams anthony blz 43

3]



NAAM VOORNAAM BLADZIJDE
dams cornelis blz 42
dams jan blz 32
dams peeter blz 42
decker de drisijn blz 26
delbay eerwaarde blz 49
dietens catlijn blz 21
dietens elisabeth blz 19
dijns elisabeth blz 18
dilewijns peeter blz 18
dilewijns petronella blz 17
doms carel blz 26
doms elisabeth blz 11;18
doms jan blz 16
doms maria blz 16
doms merten blz 26
doms niklaes blz 26
doms peeter blz 16
doms rombout blz 26
dorselaer van maria blz 21
droesbeek guilliam blz 19
dueren van cornelia blz 15
duren van frans blz 9
dueren van jan blz 35
duren van symon blz 9
eeckhout van catharina blz 13

catrien blz 8
eeraerts gillis blz35
eeraerts jan blz 12;27
eggepel peeter blz 53
estampuis van baron blz 6
eynde van den francois blz 9;47;52;54
eynde van den joos blz 39
eynde van den peeter blz 32
faes melsen blz 25
feremans govaert blz 26
fierens maria blz 23
franckaert maria blz 22
franchois bartholomeus blz 41
fré de jan blz 31
geglion jan blz 26
gelas de andries blz 43
gelas de martijntien blz 16
gelas de matthijs blz 6
gelas de peeter blz 42
genie de weduwe blz 31
gillis jacques blz 26
gillis peeter blz 45;53
giraut de heer blz 20
gobbelschroey van philip blz 48
goten van der carolus blz 46
gotsaert catharina blz 13
govaert christiaen blz 20
govaerts jan blz 16;19
govaerts jenneke blz 20
gracht van der jenneke blz 26
grootven van cornelis blz 32;47
grootven van francis blz 38
guns anna blz 26
guns catlijn blz 24
guns laureys blz 11
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guns maria blz 12
guns peeter blz 11
hanswijck jacobus blz 12
hanswijck peeter blz 12;27
heel de francis blz 42
helt de adriaen blz 26
hendrickx huybrecht blz 43
hendricks jacob blz 26
herbos catrien blz 17
hertog jan blz 26
heuvel van den maria blz 26
heuvel van den peeter blz 26
heyde op de peeter blz 52
heynen adriaen blz 33
heynen jacobus blz 45
heyns aert blz 12
heyns peeter blz 12
hiel de peeter blz 18
hoff van den jan blz 26
hofmans joannes blz 49
hollander de adriaen blz 8
hont de jan blz 6
hulsbosch ludovica blz 12
huyge francis blz 29
huygelen suzanna blz 21
huys elisabeth blz 15
huys margriet blz 10
huys peeter blz 30;53
huysmans hendrick blz 51
huysmans jan blz 48
huysmans joos blz 51
huysmans philip blz 51
huysmans thomas blz 54
iners joanna blz 10
ingelgom van clara blz 8
ingelgom van jan blz 24
ingelgom van maria blz 23
isebaert catlijn blz 18;26
isebaert jenneke blz 9
isebaert petronella blz 17
jacobs alexander blz 11;44
jacobs barbara blz 8
jacobs cornelis blz 11
jacobs elisabeth blz 11
jacobs jacobs blz 34
jacobs geeraert blz 11
jacobs jan blz 9;23
jacobs peeter blz 40
janssens guilliam blz 28
janssens jan blz 15
janssens peeter blz 7;37
jennekin elisabeth blz 17
jonge de gillis blz 30
jonge de hendrick blz 33
jonge de peeter blz 37
jouret bavo blz 8
jouret niklaes blz 26
keer van jan blz 24
keirsmaecker de francoise blz 9
kerckhoven van catrien blz 21
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kerckhoven van jan baptist blz 38
kerckhoven van nikolaes blz 53;54
kerckhoven van peeter blz 25
kerckhoven van petronella blz 19
kerremans adriana blz 24
kerremans gillis blz 24
kerremans jenneke blz 10
keure de jan blz 52
kinderen van der niklaes blz 26
laer van adriaen blz 7;33
laer van jenneke blz 7;8
laer van lucia blz 26
laer van margo blz 8
laer van niklaes blz 8
laer van symon blz 26
laethem van geeraert blz 50
lamoth elisabeth blz 45
lamot hendrick blz 21
lamot jan blz 19;45
lamoth paulus blz 46
lamot petronella blz 21
lanens elisabeth blz 18
lanens odilia blz 8
langens sebastiaen blz 34
lathouwer de gillis blz 53
lauwers jacques blz 7
lauwers hendrick blz 31
lauwers peeter blz 26
leemans josina blz 21
leemans petronella blz 13
lemmens hendrick blz 48
lent van mertinus blz 27
leuven van andries blz 41
leuven van joanna blz 12
leuven van marcus blz 7
leuven van mertinus blz 22
leys anna blz 12
lieckens gommar blz 14
lieckens peeter blz 26
linden van jan blz 16
linnen van gillis blz 46
linnen van guilliam blz 40
linthout van anna blz 19
lint van laureys blz 8;18;19
lint van nascila blz 19
maes frncis blz 32
maes suzanna blz 26
maeyer de adriaen blz 43
maeyer de andries blz 32
maeyer de anna blz 23
maeyer de anthoon blz 14;52
maeyer de catharina blz 6
maeyer de cornelis blz 48
maeyer de hendrick blz 22;52
maeyer de jan blz 11;21;22;26;37;40
maeyer de joos blz 6
maeyer de laureyne blz 14
maeyer de maria blz 25
maeyer de peeter blz 6;20
magnus elisabeth blz 9;24
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magnus guilliam blz 15
mampoige nantien blz 16
marcoethen jenneke blz 6
mareels peeter blz 22
marien peeter blz 49
masere de jenne blz 21
masere de joacq blz 21
meert elisabeth blz 11
meert hendrick blz 7
meester de adriaen blz 26
meester de jan blz 34
meester de nikolaes blz 31
meeus anna blz 20
meeus jenne blz 7
meeus margo blz 12
meeus philip blz 53
merchtem van jacqemijne blz 6
mertens adriaen blz 14
mertens andries blz 40
mertens anna blz 14
mertens cornelia blz 18
mertens guilliam blz 30;41
mertens hendrick blz 31
mertens jan blz 14;22
mertens peeter blz 29;39
mertens philip blz 48
meulemans cathlijn blz 8
michiels anna blz 11
michiels jan blz 11;51
michiels laureys blz 26
michiels philip blz 11;19
michielsen paulus blz 52
mies cornelis blz 46
moens hendrick blz 51
moeyerszoons guilliam blz 37
mol de philippus blz 47
moor de anthoon blz 51
moor de petronella blz 21
morissens elisabeth blz 13
moyson jan blz 53
moyson jan baptist blz 49
neck van francis blz 42
neck van gillis blz 26
neck van jacobus blz 44
neck van jan baptist blz 41
neck van peeter jan blz 51
neck van peeter blz 26
neeffs adriaen blz 26
nijs de peeter blz 19
nijs de rombout blz 42
nijs de thomas blz 18
neyen van francis blz 38
neyen van jan blz 48
olbrechts guilliam blz 22
oosten van barbara blz 8
paesschen van philippus blz 50
palms catrien blz 21
parijs judocus blz 43
patteet anthoon blz 22;51
patteet machiel blz 22
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pauw de cornelis blz 36
pauwels maria blz 7
peeters catlijn blz 26
peeters cornelia blz 12
peeters cornelis blz 41
peeters daniel blz 23
peeters elisabeth blz 9;17
peeters geraert blz 23
peeters hendrik blz 22;27
peeters jan blz 23;50
peeters joanna blz 12
peeters joos blz 50
peeters maria blz 17
peeters peeter blz 17
peeters philip blz 17
peeters philippina blz 12
persoons catharina blz 20
pertsamn adriaen blz 28
pinnox jan blz 18
polfliet joos blz 22;52
polfliet marcus blz 13
poorten van gillis blz 26
pootmans peeter blz 16
potermans jan blz 31
potter de christiaen blz 43
potters guilliam blz 10
poyer van anna blz 24
praet joannes blz 45
pretere de jan blz 20
puttens catharina blz 19
quarteer de heer blz 32
quintens j. f. blz 27
raes barbara blz 26
raes cornelis blz 44
raes jan blz 33
raes joos blz 46
raes maria blz 26
raes nikolaes blz 36;44;46
raes servaes blz 26
raeymaecker de joachim blz 40
raeymaecker de peeter blz 8
rallen de jan blz 26
reet van adriaen blz 16
reynier gillis blz 45
reyniers jan baptist blz 21
riet van barbara blz 24
rijcke de adriaen blz 26
rijck de joos blz 39
rijmdant van joanna blz 21
rijn van den anthony blz 30
rijn van den barbara blz 22
rijn van den cornelis blz 36
rijn van den hendrik blz 6;8;52
rijn van den laureys blz 32
rijn van den martinus blz 6
robijns jan blz 53
robrechts jacobus blz 26
roeck de daniel blz 28
roelants adriaen blz 26;35
roelant guilliam blz 26;44
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roelants jacquemijne blz 21
roelants jan blz 11;39
roelants hendrick blz 26
roelants maria blz 10
rombouts peeter blz 39
roga barbara clara blz 20
ronge peeter blz 13
rubens anna blz 22
rubens clara blz 22
rubens david blz 22
rubens jenneke blz 22
rubens maria blz 22
saeffoet elisabeth blz 10
saeffoet maria blz 14
saeffoet peeter blz 22
sande van den anthoon blz 26
sande van den jan blz 25
sande van den peeter blz 22
sanders jacobus blz 45
scabroeck van l blz 54
schaerbeeck van l blz 47
schaerlaecken cornelis blz 7;51
schaerlaecken gillis blz 9;32
schaerlaecken jan blz 10;26;26;35
schaerlaecken peeter blz 49
schellekens jan blz 53
schelle van elisabeth blz 6
scheltiens paulus blz 51
schilders arnoldus blz 30
schilders melchior blz 42
schuerweghe elisabeth blz 19;20
schuerweghe rombout blz 16
segers adriaen blz 13
segers aert blz 26
segers fransois blz 26
segers guilliam blz 17;29
segers hendrik blz 12;32
segers jacobus blz 17
segers jacquemijne blz 7
segers jan blz 25;34
segers maria blz 19
seghers michiel blz 42
segers niklaes blz 26
segers peeter blz 21;34
seghbroeck van peeter blz 26
selleslaghs francis blz 38
siebens rombout blz 23
sierens barbara blz 15
smets adriaen blz 26
smets anna blz 7;8
smets arnout blz 8
smets cornelis blz 36
smets gillis blz 16;46
smets jan blz 15;44
smets joos blz 46
smets maria blz 19
smeulens elisabeth blz 12
soli antonetta blz 22
somers gillis blz 44
somers jan blz 8
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stappen van peeter blz 7;33
steenackers adriaen blz 14;27
steenackers anthoon blz 26
steenackers gillis blz 13
steenackers jan blz 7;26
steenackers jenneke blz 22;26
steenackers maria blz 11
steenackers peeter  blz 51
stelemans joanna blz 11
stevens jan blz 26
struyff magdalena blz 17
suyckens jan baptist blz 35
suyckers peeter blz 53
sybens hendrick blz 30
tambuyser lieven blz 21
tambuyser peeter jan blz 34
teck guilliam blz 13
tersago cornelis blz 20
teugels jenneke blz 22
thienen van anna blz 9
thienen van geraert blz 20
thisson jan blz 17
thisson philip blz 26
thisson philippina blz 17
tourtain joseph blz 36
trog elisabeth blz 6
trogh geeraert blz 51
trogh jan blz 50
trogh peeter blz 53
trogh de peeter blz 50
troye guilliam blz 49
troye jan blz 49
turenhout van vincent blz 49
uytterhoeven clara blz 14
uytterhoeven cornelia blz 10
uytterhoeven gillis blz 10
uytterhoeven hendrick blz 52
vackaert claes blz 15
vekemans margriet blz 16
vekemans clara blz 14
veken van der a. blz 27
veken van der anna blz 22
veken van der guilliam blz 26
velde van de jan baptist blz 54
veraene jan blz 26
verbeeck adam blz 53
verbeeck anna blz 8
verbeeck guilliam blz 31
verbeeck jan blz 7;49;50
verbercht hendrick blz 24
verboom anna blz 19
verbruggen adriaen blz 28;47
verbruggen anthoon  blz 26
verbruggen cornelis blz 26
verbruggen elisabeth blz 22
verbruggen gillis blz 10;16;24;27;30
verbruggen jacobus blz 38
verbruggen jan blz 12;29;29
verbruggen jenne blz 16
verbruggen nikolaes blz 37
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verbruggen peeter blz 24
verbruggen philip blz 52;54
verdickt adriaen blz 38
verdickt anna blz 7
verdickt franciscus blz 8
verdickt gillis blz 13
verdickt guilliam blz 26
verdickt hendrick blz 51
verdickt jan blz 53
verdickt philip blz 13;34
vergult elisabeth blz 21
vergult hendrick blz 10
verhaeren anna blz 46
verhasselt drisijn blz 21
verhavert martinus blz 39
verhavert merten blz 32
verhelst jan blz 41
verheyen daniel blz 52
verheyen gillis blz 35
verheyden anna blz 9
verheyden anthony blz 29
verheyden elisabeth blz 11
verheyden franchois blz 6
verheyden jenneke blz 10
verheyden gillis blz 9;26
verheyden laureys blz 26
verheyden maria blz 9
verheyden peeter blz 36;44
verheyden petronella blz 13
verheyden philip blz 21
verhoeven elisabeth blz 24
verhoeven joos blz 26
verhulst francis blz 40
verhulst philip blz 35
verhynden hendrick blz 39
verkesten guilliam blz 26
verlinden jenneke blz 7
verlinden maria blz 26
verschueren anna blz 8
verschueren cathelijne blz 11
verschueren catrien blz 18
verschueren cornelis blz 26
verschueren jacques blz 17
verschueren jan blz 10;17;19;42;52
verschueren joanna blz 19
verschueren josyna blz 18
verschueren lucia blz 7
verschueren machiel blz 17
verschueren maria blz 18
verschueren margriet blz 8
verschueren niklaes blz 10;26
verschueren peeter blz 11
versmeen jacquemijne blz 12
verstrepen n blz 44
verwouten jenneke blz 26
veyt gillis blz 26
vivijs jan blz 50
vleeshouwer de jacobus blz 50
vleminck anna blz 18
vlemincx gillis blz 16
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vlemincx jan blz 42
vlemincks joos blz 26
vlemincx niklaes blz 26
vloeberch anna blz 21
vloeberg catlijn blz 25
vloeberghs hendrick blz 13
vloebergh marcus blz 13;14
vloebergh maria blz 7
vloeberghs elisabeth blz 13
volckaert anna blz 23
volckaerts hendrick blz 25
volckaerts joanna blz 26
vos de catharina blz 45
vos de jan blz 20;42;45
vosch de anna blz 20
vosch de cornelia blz 9
vos de hendrick blz 40
vosch de machiel blz 17
wachter de catlijn blz 25
wachter de jan blz 26
walthuyse anna blz 26
wauters jacobus blz 51
wayerbach joanna blz 8
welden van jan blz 54
wellens engel blz 53
weltiens guilliam blz 11
wijckmans anna blz 22
wijckmans peeter blz 24
wijns elisabeth blz 26
wijs de bernaerd blz 49
willocx adriaen blz 49
willocx jan blz 50
willocx peeter blz 31
wilt van der franchoys blz 23
wilt van der jan blz 37
winckel van de adriaen blz 50
wit de adriana blz 24
wit de anthoon blz 25
wit de clara blz 22
wit de gillis blz 17
wit de jan blz 12;48
wit de jenne blz 25
wit de renier blz 52
wouters jan blz 26
wouters peeter blz 8
wouwer de maria blz 15
zande van rombout blz 35
zeelands jan blz 9
zegers gillis blz 51
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