
bekkerzeel - overlijdens 1657-1796

naam klapper naam voornaam par jaar m d opmerking
angé angé elisabeth BEK 1760 1 5 ongehuwd, ongeveer 20j oud, kerkhof
annaert annaert elisabeth BEK 1787 10 31 uit bijgaarden, vrouw van franciscus warmoes, ongeveer 40j
arijs areys anna BEK 1774 11 28 uit zellik, weduwe van jan puttaert, 70j, kerkhof
buyens baeyens jan BEK 1760 3 man van joanna mertens, 66j oud, kerkhof
buyens bayens judoca BEK 1729 1 28 rond 5u 's morgens gestorven, begraven in de kerk
buyens bayens petrus BEK 1662 11 11 zv adrianus en margareta peroe
berghmans bergmans francisca BEK 1715 2 16 vrouw van claudius de troch, voorzien van alle sacramenten
bevers bevers michael BEK 1694 1 13 pastoor, vulgo schapendrijver

beydaels beydaels carolus BEK 1794 1 16

dominus, gestorven in brussel waar hij woonde, meer dan 70j oud, 
die volgens wilsbeschikking hier begraven werd naast zijn broer in de 
kerk, was weldoener van de kerk

beydaels beydaels wilhelmus franciscus BEK 1788 4 6

dominus, wonend in brussel, die volgens testament hier begraven 
wilde worden, begraven in de kerk; geboren in brussel in 1712, 
ongehuwd, was tijdens zijn leven weldoener van deze kerk

biesemans bisemans elisabeth BEK 1763 6 27 vrouw van jan suys, 40j ongeveer, kerkhof
blommaert blommaert maria BEK 1734 8 29 kerkhof
botersael,van boterdael egidius BEK 1757 6 7 kv petrus
botersael,van boterdael elisabeth BEK 1711 10 22 sinds vele jaren weduwe (van petrus parmentiers ?)
botersael,van boterdael franciscus BEK 1730 7 30 gestorven ergens tegen de avond, kerkhof
botersael,van boterdael josephus BEK 1729 3 4 gestorven tegen de middag, kerkhof
botersael,van boterdael martina BEK 1779 12 15 hier geboren, weduwe van judocus van doren, 81j, kerkhof
botersael,van boterdael susanna BEK 1756 9 25 kv petrus

botersael,van boterdael x BEK 1762 12 kv petrus en magdalena de coster, eerder door vroedvrouw gedoopt
botersael,van boterdaele andreas BEK 1717 1 30 kind van petrus en catharina cornelis
buyens buyens jan BEK 1735 9 13 gestorven rond 7u s avonds; kerkhof
buyens buyens joanna BEK 1782 8 14 uit asse, vrouw van franciscus de valck, ongeveer 65j oud, kerkhof
cabaue cabaue eleonora BEK 1770 5 22 vondeling uit brussel, ongeveer 25j , begraven op kerkhof
caloens caloens anna BEK 1714 11 22
christien christien anna catharina BEK 1782 2 22 dv nicolaes en francisca de coster, geboren 12-10-1776, kerkhof
christien christien antonius BEK 1793 9 17 kv nicolaes,enkele dagen oud

christien christien catharina BEK 1795 7 20
uit asse, weduwe van belle petrus, was naar asse gevlucht met haar 
7 kinderen, zie akte

christien christien maria anna BEK 1761 10 18 kv nicolaes en anna francisca de coster, 2m oud, kerkhof
christien christien maria margareta BEK 1765 2 1 kind van 2m oud, kerkhof
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christien christien nicolaes BEK 1786 4 23
ontvanger in de kerk, geboren in asse, bijna 60j, man van francisca 
de coster

christien christien nicolaes BEK 1795 8 10
uit asse, broer van voorgaande, man van joanna terie en ongeveer 
40joud

christien christien x BEK 1752 10 15
kv nicolaes en elisabeth van der taelen, eerst gedoopt door 
vroedvrouw; begraven op het kerkhof

christien christien x BEK 1760 10 8
kv nicolaes en anna francisca de coster, dezelfde dag door 
vroedvrouw gedoopt

coffé coffé anna BEK 1741 10 26 kerkhof
coffé coffé clara BEK 1743 6 13 kerkhof
coffé coffé egidius BEK 1787 4 11 weduwnaar van ongeveer 80j oud, vondeling uit brussel
coffé coffé petrus BEK 1749 9 9 kerkhof
coffé coffé x BEK 1794 2 14 kv antonius en maria de coster, thuis gedoopt door de vroedvrouw
colet colet elisabeth BEK 1695 3 28 begraven op het kerkhof
coppens coppens carolus BEK 1676 1 17 zv judocus en joanna de decker
coppens coppens carolus ignatius BEK 1674 8 zv marcus en joanna de doncker
cornelis cornelis adrianus BEK 1668 6 14
cornelis cornelis adrianus BEK 1668 zv jan
cornelis cornelis catharina BEK 1730 1 14 tegen 10u s avonds gestorven;kerkhof
cornelis cornelis elisabeth BEK 1684 2 23 begraven op het kerkhof
cornelis cornelis henricus BEK 1688 1 25 begraven op het kerkhof
cornelis cornelis jan BEK 1687 12 20 begraven op het kerkhof
cornelis cornelis jan BEK 1710 11 18
cornelis cornelis joanna BEK 1691 1 17 twee jaar oud, begraven op het kerkhof
cornelis cornelis magdalena BEK 1681 9 12 begraven op het kerkhof
cornelis cornelis magdalena BEK 1722 7 7 vrouw van stephanus van emmerijck, kerkhof
cornelis cornelis petronella BEK 1662 5 6 dv jan en cornelia de troch
cornelis cornelis petronella BEK 1669 6 27 weduwe seger van de winckel
cornelis cornelis petrus BEK 1683 8 7 begraven op het kerkhof
backer,de de backer maria BEK 1715 4 8 voorzien van alle sacramenten

baeremaecker,de de baedemaecker catharina BEK 1697 8
echtg petrus de cauwer, overleden in brussel, begraven in de kerk van
bekkerzeel

batselier,de de baetselier petrus BEK 1796 8 21 pastoor van deze parochie, 72j, geobren in meldert
bauw,de de bauw catharina BEK 1760 12 17 echtg martinus de plecker, kerkhof, 32j oud
bruyn,de de bruyn joanna BEK 1772 1 31 geboren in 1771
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cauwelaer,de de cauwelaer gertrudis BEK 1672 10 brusselse weduwe van horics lucas (?), gestorven in bekkerzeel
cauwer,de de cauwer barbara BEK 1786 4 17 vrouw van jan van der taelen, geboren hier in 1716
cauwer,de de cauwer cornelius BEK 1687 4 13 begraven op het kerkhof
cauwer,de de cauwer egidius BEK 1718 4 30 klein kind van (onleesbare kopie)
cauwer,de de cauwer elisabeth BEK 1691 1 17 één jaar, begraven op het kerkhof
cauwer,de de cauwer elisabeth BEK 1743 1 3 dv petrus, kerkhof
cauwer,de de cauwer francisca BEK 1707 11 17 ong 7j oud, kerkhof
cauwer,de de cauwer jacobus BEK 1732 4 26 de volgende dag begraven in de kerk
cauwer,de de cauwer jan BEK 1678 11 3 begraven in de kerk
cauwer,de de cauwer petrus BEK 1676 6 5 volgen nog een viertal akten, onleesbaar
cauwer,de de cauwer petrus BEK 1687 4 18 of petronella, vrouwelijke uitgang sepulta
cauwer,de de cauwer petrus BEK 1725 3 5 kerkhof
cauwer,de de cauwer petrus BEK 1783 3 11 weduwnaar van zeker 80j, kerkhof
cauwer,de de cauwer wilhelmus BEK 1765 11 26 weduwnaar van ongeveer 80j oud, plots gestorven

coster,de de ceuster maria BEK 1775 4 22
uit st agatha berchem, weduw van carolus de kijser, 70 jarige, 
begraven op het kerkhof

clerck,de de clerck jan BEK 1670 1 2
clerck,de de clercq jan BEK 1728 9 23 ongeveer 90j oud, kerkhof
clerck,de de clercq judoca BEK 1730 6 24 tegen 1u s middags gestorven, kerkhof

coen,de de coen martinus BEK 1764 11 10
gehuwde man van 70j, begraven op kerkhof op kosten van de H 
Geesttafel

coster,de de coster anna BEK 1786 4 24 vrouw van jan baptist verelst, hier geboren 1727
coster,de de coster francisca BEK 1753 4 29 dv engelgertus en clara vermoesen, 24j oud, kerkhof
coster,de de coster magdalena BEK 1769 8 19 vrouw van petrus boterdael, ongeveer 40j oud, begraven in de kerk
decker,de de decker franciscus BEK 1753 5 8 weduwnaar, kerkhof
decker,de de decker henricus BEK 1707 12 12 voorzien van alle sacramenten, begraven op het kerkhof
decker,de de decker jan BEK 1696 2 16 begraven op het kerkhof
decker,de de decker joanna BEK 1794 4 6 vrouw van petrus mostinck, hier geboren 13-11-1716
doncker,de de doncker gislena BEK 1716 12 10 mendica et vaga,zwerfster en bedelares; is van elders
jonge,de de jonge maria anna BEK 1752 8 3 kind, begraven op het kerkhof
jonge,de de jonge paulus BEK 1754 5 kv henricus, begraven op het kerkhof

jonge,de de jongh henricus BEK 1778 5 14
geboren in essene, man van anna catharina vellens, ongeveer 60j, 
kerkhof

kempeneer,de de kempenaer maria BEK 1793 9 15 uit zellik, weduwe van philippus van de cruyce, 70j oud
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keyser,de de keyser anna BEK 1719 10 2
9j, dv jacobus en wivina van droogenbroeck, de twee kinderen zijn 
gestorven van difterie

keyser,de de keyser carolus BEK 1759 8 13 man van maria de koster, 60j oud, kerkhof
keyser,de de keyser catharina BEK 1748 4 19 kind, begraven op het kerkhof
keyser,de de keyser catharina BEK 1752 4 17 kind, begraven op het kerkhof
keyser,de de keyser cecilia BEK 1719 9 25 dv jacobus en wivina van droogenbroeck
keyser,de de keyser jacobus BEK 1722 2 8 echtg van wivina van droogenbroeck, kerkhof
keyser,de de keyser judocus BEK 1748 3 24 kind, begraven op het kerkhof
keyser,de de kijser jacobus BEK 1784 5 13 kv carolus en maria christien, 49j, kerkhof
cock,de de kock georgia BEK 1681 11 28 echtg wilhelmus cornelius, begraven op het kerkhof
coster,de de koster engelbertus BEK 1757 2 18 weduwnaar van clara vermoesen, kerkhof

loose,de de loos sigisbertus BEK 1786 12 30 vulgo zijbrecht, weduwnaar van ongeveer 60j, geboren in kobbegem
mey,de de mey catharina BEK 1774 2 27 uit asse, vruw van petrus schoumans, 74j oud, kerkhof
mol,de de mol angelina BEK 1794 6 9 kv petrus en maria de coster, geboren 11-4-1793
mol,de de mol anna BEK 1703 11 6 6 d oud, begraven bij maria maters
mol,de de mol anna BEK 1709 5 8 kind van enkele maanden oud
mol,de de mol antonius BEK 1796 1 25 zv petrus en maria de coster, hier geboren 22-7-1789
mol,de de mol cornelius BEK 1674 9 17 zv jan en petronella schellinck
mol,de de mol egidius BEK 1709 3 23 9d oud, begraven op het kerkhof
mol,de de mol egidius BEK 1793 6 16 kv petrus en maria de coster, geboren 30-6-1791
mol,de de mol elisabeth BEK 1761 5 26 kv jan en anna itterbeeck, 1dag oud, kerkhof
mol,de de mol jan BEK 1669 11
mol,de de mol jan BEK 1709 1 15

mol,de de mol jan BEK 1778 10 24
uit bekkerzeeel, man van anna itterbeeck, stichtte in deze kerk 4 
plechtige jaargetijden, 88j oud en begraven in de kerk

mol,de de mol joanna BEK 1741 10 16 tegen 8u 's avonds gestorven
mol,de de mol judoucs BEK 1792 11 24 uit asse, weduwnaar, meer dan 70j
mol,de de mol petrus BEK 1720 9 27 adolescens, zv jan, begraven op het kerkhof
mol,de de mol petrus BEK 1743 10 22 kerkhof

mol,de de mol petrus BEK 1794 2 6
man van maria de coster, hier geboren 2-4-1758, zv jan, plechtige 
begrafenis

mol,de de mol rupertus BEK 1743 12 25 kerkhof
mol,de de moll egidius BEK 1690 9 23 één jaar, begraven bij zijn zuster
mol,de de moll joanna BEK 1690 9 22 ongeveer 14jaar, begraven op het kerkhof
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noir,de de noir cornelius BEK 1690 19 8 twee jaar oud, begraven op het kerkhof
noir,de de noir cornelius BEK 1730 11 30 kerkhof, gestorven halverwege de morgen
noir,de de noir jan BEK 1713 4 23
noir,de de noir jan baptist BEK 1783 3 31 kv egidius en maria anna schaumans, 3j, kerkhof
noir,de de noir josina BEK 1765 11 25 weduwe van jan lossie, ongeveer 82j oud, kerkhof
noir,de de noir judocus BEK 1776 9 26 kv egidius en maria anna schoumans, kerkhof
noir,de de noir maria anna BEK 1785 1 8 dv egidius en maria anna schoumans, geboren 29-6-1777
parier,de de parier jan baptist BEK 1740 7 19 RD, begraven in het koor
pauw,de de pauw x BEK 1718 5 19 zoon van cornelius en catharina van humbeke
plecker,de de plecker anna catharina BEK 1758 10 24 kv martinus
plecker,de de plecker anna petronella BEK 1757 11 27 kv martinus
plecker,de de plecker jan BEK 1762 10 kv martinus en catharina vermeren, 6j,kerkhof
plecker,de de plecker maria BEK 1759 12 kv martinus en catharina de bauw, 6d oud
plecker,de de plecker petronella BEK 1763 2 kv martinus en catharina de bauw, 2j, kerkhof
reus,de de reus carolus BEK 1759 8 4 man van joanna van doorslaer, 34j oud, kerkhof
reus,de de reus petronella theresia BEK 1750 6 29 kind, begraven op het kerkhof
reviere,de de reviere catharina BEK 1729 9 3 kerkhof
ridder,de de ridder jan BEK 1713 7 6 of joanna, moeilijk leesbare kopie
ridder,de de ridder judocus BEK 1742 9 28 kerkhof
ridder,de de ridder nicolaes BEK 1699 1 8 begraven op het kerkhof
rogghe,de de rogge martina BEK 1708 12 2 vrouw van petrus puttaert
troch,de de troch cornelia BEK 1727 6 7 kerkhof
troch,de de troch cornelius BEK 1686 1 24 begraven op het kerkhof
troch,de de troch engelbertus BEK 1783 8 24 ongehuwd, 36j, kerkhof
troch,de de troch jan BEK 1665 1 26 zv guido, cuius exeguria sunt celebrata 28 jan; ong 57j oud
troch,de de troch jan BEK 1689 begraven op het kerkhof, moeilijk leesbaar
troch,de de troch jan BEK 1714 8 zv claudius, adolescens (jonge man)
troch,de de troch jan BEK 1740 8 15 begraven in de kerk
troch,de de troch joanna BEK 1670 9 6 vrouw van marc coppens
troch,de de troch joanna BEK 1692 4 2 16m oud, dv jan, begraven op het kerkhof
troch,de de troch joanna BEK 1744 6 1 kerkhof
troch,de de troch josina BEK 1710 1 3 kind
troch,de de troch maria BEK 1668 2 23 weduwe schellinckx (wilhelmus)
troch,de de troch petrus BEK 1668 4 12
troch,de de troch petrus BEK 1748 12 28 begraven in de kerk
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troch,de de troch x BEK 1667 9 24 kv cornelius
troch,de de troch x BEK 1667 9 24 kv cornelius
troch,de de troch x BEK 1670 9 27 de dochter van matthijs
troch,de de troch x BEK 1716 klein kind van claudius en anna  coppens (vrouwelijk)
troch,de de trocht jan BEK 1707 3 5 kind van ong 3j oud, kerkhof
troch,de de trogh anna BEK 1728 12 11 kerkhof
troch,de de trogh francisca BEK 1739 3 17 vrouw van jan puttaert, gestorven in het kraambed
troch,de de trogh jan baptist BEK 1780 7 28 zv judocus en van der helck catharina, geboren 7-6-1771, kerkhof
troch,de de trogh joanna BEK 1724 12 12 kerkhof
troch,de de trogh maria BEK 1717 1 1 klein kind van 7 of 8j oud, kv jan en anna arsens
troch,de de trogh maria BEK 1729 9 3

troch,de de trogh x BEK 1779 12 1
kv judocus en van der helck catharina, thuis gedoopt door de 
vroedvrouw; begraven op het kerkhof

vaert,de de vaert maria BEK 1759 12 brusselse vondeling van 32 maand oud, kerkhof

valck,de de valck anna BEK 1796 3 15 kv franciscus en anna catharina van schepdael, geboren 11-5-1794

valck,de de valck franciscus BEK 1796 3 13
kv franciscus en anna catharina van schepdael, hier geboren 30-10-
1785

valck,de de valck judocus BEK 1793 12 12 kv franciscus en catharina van boterdael, geboren 12-4-1792
vogel,de de vogel joanna BEK 1794 9 28 kv sebastianus en anna van de velde 6joud
vogel,de de vogel ludovicus BEK 1753 1 28 8j oud, begraven op het kerkhof

vogel,de de vogel sebastianus BEK 1794 9 7
man van anna van de velde, gestorven aan dysenterie, hier geboren 
30-11-1748

wachter,de de wachter joanna BEK 1670 12 7 verblijvende bij matthijs de troch, begraven op kerkhof
weeck,de de weeck jacoba BEK 1671 3 9 vondeling van brussel, opgevoed bij adrianus cornelis
delvaux delvaux maria BEK 1703 11 6 echtg jan de mol,begraven op het kerkhof
doorganck doorganck susanna BEK 1773 8 23 vondelinge uit brussel, twee jaar, kerkhof
elshocht elshocht catharina BEK 1741 10 6 kerkhof
elshocht elshocht egidius BEK 1741 10 8 kerkhof
elshocht elshocht maria anna BEK 1743 1 3 dv petrus, kerkhof
elshocht elshocht petrus BEK 1753 6 11 koster, begraven op het kerkhof
hemelrijck,van emmerijck catharina BEK 1775 11 25 vrouw van sigisbertus de loos, 70j, kerkhof
hemelrijck,van emmerijck jan BEK 1720 10 27 zv stephanus en magdalena cornelis, kerkhof
engels engels servatius BEK 1724 10 10 kerkhof
esselteer esselteer bartholomeus BEK 1782 4 4 vondeling uit brussel, 9j, kerkhof
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frauch frauch gudula BEK 1752 9 8 brussels kind, begraven op het kerkhof
gheude gheude josephus BEK 1784 10 26 weduwnaar van 64j, uit zellik
girandol girandol agnes BEK 1791 6 7 vondeling uit brussel bij nicolaes christien
goddermain goddermain adrianus BEK 1764 2 11 kind van 4j, kerkhof
goddermain goddermain carolina BEK 1787 12 6 ongehuwd, geboren 23-4-1757
goossens gosens joanna BEK 1665 4 12 echtg jan de troch zv jan, waren ong 53j gehuwd
handschutter,de handschutter maria BEK 1731 8 19 weduwe,(hubertus van de cruyce) begraven op het kerkhof
hemeleers hemeleers maria anna BEK 1763 4 afkomstig van grimbergen, 9j oud,kerkhof
henain henain francisca BEK 1744 1 19 gestorven in brussel en hier in de kerk begraven
hery hery jan BEK 1657 7 2 na een bezoek aan OLV
heyns heyns jan BEK 1745 4 3 kerkhof
heyvaert heyvaert adrianus BEK 1792 4 uit asse, man van maria christien, ongeveer 40j (quadragenarius)
hofmans hofmans joanna BEK 1774 4 20 uit bijgaarden, vrouw van judocus de mol, 72j, kerkhof
huyghe huygh anna BEK 1772 4 26 weduwe van petrus de mol, 86j oud, kerkhof
huyghe huygh anna maria BEK 1794 8 26 kv antonius en joanna van den eedt, geboren 1790
huyghe huygh maria BEK 1782 1 3 kv michael en maria anna seghers, geboren 27-8-1779, kerkhof
huyghe huygh michael BEK 1789 6 20 kv antonius en joanna van der elst
ijsermans ijsermans catharina BEK 1668 4 19

itterbeeck,van itterbeeck anna BEK 1795 12 27
weduwe van jan de mol, geboren in bijgaerden en ongeveer 70j, 
plechtig begraven

janssens jansens anna BEK 1668 7 26
kempeneer,de kempeneer barbara BEK 1707 5 6 voorzien van alle sacramenten, begraven op het kerkhof
lemmens lemmens cornelia BEK 1766 3 4 weduwe van ongeveer 80j, kerkhof
lemmens lemmens jan BEK 1772 4 9 schepene, 71j, kerkhof
lemmens lemmens joanna BEK 1750 1 24 kerkhof
lemmens lemmens josina BEK 1720 1 20 dv nicolaes en joanna de trogh, begraven op het kerkhof
lemmens lemmens x BEK 1760 11 12 kv jan en joanna bayens, thuis door vroedvrouw gedoopt; kerkhof

leniers leniers anna BEK 1691 11 2 60j ongeveer, uit brussel, begraven in de parochiekerk van capellen
lero lero theresia BEK 1751 6 28 kerkhof
login login x BEK 1715 12 klein kind van jan login en josina de noir (vrouwelijk)
logy logy x BEK 1718 10 14 kind (vrouwelijk) van jan en josina de noir
longin longin anna maria BEK 1782 3 7 uit dilbeek, 20j, kerkhof
longin longin jan BEK 1759 1 17 man van judoca de noir, bijgeschreven 'lossie'
lossie lossie antonius BEK 1769 7 broer van voorgaande petrus franciscus, kerkhof
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lossie lossie jan BEK 1762 3 9 ongehuwd, 41 jaar ongeveer, kerkhof
lossie lossie petrus franciscus BEK 1769 7 13 7j ongeveer, kerkhof
lossinck lossinck anna BEK 1720 8 20 vrouw van wilhelmus meert, kerkhof; huwen in groot bijgaarden
michiels machiels gertrudis BEK 1675 7 20 echtg henricus de troch, begraven op het kerkhof
maters maeters catharina BEK 1743 1 22 kerkhof
maters maeters catharina BEK 1759 9 dv petrus en joanna wauters, 25j, kerkhof
maters maeters jan BEK 1685 7 29 zv jan (?)
maters maeters maria theresia BEK 1762 1 11 kv petrus en petronella slaghmolder, 21m oud, kerkhof
maters maeters petronella BEK 1759 4 5 kerkhof
maters maeters x BEK 1721 4 20 kleine dochter van adrianus en barbara steens
maters maters adrianus BEK 1721 4 30 man van barbara steens, begraven op het kerkhof van bekkerzeel
maters maters elisabeth BEK 1701 5 20 8 dagen oud
maters maters elisabeth BEK 1710 5 4 kind van 8j, kerkhof

maters maters joanna BEK 1784 6 11 weduwe van judocus van den driessche, geboren 2-4-1713, kerkhof
maters maters maria BEK 1701 5 31 16 dagen oud
maters maters rupertus BEK 1717 8 13 klein kind van egidius en josina de clercq
maters maters x BEK 1721 5 13 kleine dochter van adrianus en barbara steens
meert meert elisabeth BEK 1735 12 17 kerkhof
meert meert rosa BEK 1763 6 21 7m oud, kind uit brussel, kerkhof
mergan mergan petronella BEK 1678 8 11 uxor engelbertus puttaert, begraven op het kerkhof
mertens mertens henricus BEK 1774 3 28 man van anna suys, 80 jarige, kerkhof

mertens mertens joanna BEK 1768 1 25
vrouw van petrus de cauwer, 60j oud, kerkhof op last van de H 
Geesttafel

mertens mertens joanna BEK 1771 1 12 weduwe van jan baeyens, zeventigjarige, kerkhof

mertens mertens joanna maria BEK 1782 2 19 kv benedictus en van nijverzeel joanna, geboren 14-1-1782, kerkhof
mertens mertens nicolaes BEK 1741 10 15 kerkhof
mertens mertens petrus BEK 1768 1 14 60j ongeveer,, kerkhof

mertens mertens petrus BEK 1782 2 9 kv benedictus en van nijverzeel joanna, geboren 1-11-1777, kerkhof

mes mes joanna BEK 1769 12 29 vrouw van petrus slaghmulder, 40j, in kraambed overleden; kerkhof
mesmaecker,de mesmaecker maria anna BEK 1744 4 3 kerkhof
middagh middagh theresia BEK 1744 5 5 kerkhof
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moerenhout moerenhout elisabeth BEK 1749 9 12 kerkhof
palstermans palsterman jan BEK 1733 5 12 kerkhof
palstermans palsterman laurentius BEK 1778 6 23 uit dilbeek, man van joanna polspoel, 60j, kerkhof
palstermans palstermans anna BEK 1749 5 21 kerkhof
palstermans palstermans anna BEK 1754 12 11 echtg van judocus van andenhove, kerkhof
palstermans palstermans catharina BEK 1753 11 kv laurentius, kerkhof
palstermans palstermans judocus BEK 1756 2 12 kv laurentius
palstermans palstermans maria BEK 1755 7 11 kv laurentius, begraven op het kerkhof
palstermans palstermans x BEK 1754 3 7 kv laurentius, thuis gedoopt, begraven op het kerkhof
pardoens pardoens maria anna BEK 1700 9 20 3 weken oud
paridaens paridaens dorothea BEK 1782 5 8 kv x en susanna de trogh, geboren in brussel, 3m oud, kerkhof
paters paters maria BEK 1747 8 6 vondeling uit brussel, geplaatst bij van nieuwenhuyse; kerkhof
pauwels pauwels catharina BEK 1775 7 8 uit beigem, vrouw van egidius coffé, bijna 60j oud, kerkhof
peemans peemans elisabeth BEK 1697 3 5 begraven op het kerkhof

peeters peeters elisabeth BEK 1788 9 3 uit zellik, weduwe van judocus van der smissen, meer dan 70j oud
perou perou margareta BEK 1687 2 3 weduwe adrianus buyens; cerou ? Begraven op kerkhof
peysmans peysmans petronella BEK 1726 1 18 kerkhof

polspoel polspoel joanna BEK 1794 9 18
weduwe van laurentius palsterman, gestorven aan dysenterie, bijna 
80joud

polspoel polspoel maria anna BEK 1790 6 19 geboren 25-9-1773, dv jan baptist en joanna van der slaghmolen
polspoel polspoel petrus BEK 1785 12 20 man van maria baeyens, geboren in vilvoorde, meer dan 70j oud
puttaert puttaert anna BEK 1678 8 begraven op het kerkhof
puttaert puttaert catharina BEK 1741 10 18
puttaert puttaert catharina BEK 1746 5 29 kind, begraven op het kerkhof
puttaert puttaert jan BEK 1678 8
puttaert puttaert jan BEK 1770 2 28 gehuwd man van ongeveer 70j, kerkhof
puttaert puttaert jan alexander BEK 1779 12 26 zv laurentius en joanna segers, kerkhof
puttaert puttaert petrus BEK 1734 4 7 begraven in de kerk
puttaert puttaert x BEK 1668 6 9 kv engelbertus
raymaecker,de reymaeckers elisabeth BEK 1686 4 24 begraven op het kerkhof
schaukens schaukens petrus BEK 1790 3 4 kv petrus en maria van stichel, 3d oud

schaumans schaumans jan baptist BEK 1796 6 13 man van petronella slaghmolder, geboren hier op 24 augustus 1735
schellinckx schellinck petronella BEK 1674 9 6 vrouw van jan de mol
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schaumans schoumans anna catharina BEK 1779 4 8 kv jan baptist en petronella slaghmulder, 10j, kerkhof

schaumans schoumans petrus BEK 1774 12 1
uit relegem, weduwnaar van catharina de mey, 70j, plots gestorven 
en begraven op het kerkhof

scuys scuys martina BEK 1730 11 3 gestorven rond 5u 's avonds, kerkhof
segers segers catharina BEK 1742 1 12 kerkhof
segers seghers carolus BEK 1741 9 21 kerkhof
segers seghers david BEK 1792 8 2 man van joanna van den daele, uit wambeek, ongeveer 60j oud
segers seghers jan baptist BEK 1779 3 1 kv david en joanna van daelen, 9j, kerkhof
segers seghers joanna BEK 1776 8 31 kv david en joanna van daele, kerkhof
segers seghers petrus BEK 1741 10 18 kerkhof
suys seuys clara BEK 1728 9 26 maand niet vermeld, gestorven tegen de avond; kerkhof
suys shuys joanna BEK 1691 3 30 55j, begraven op het kerkhof
slaets slaets jan BEK 1742 9 5 RD (pastoor), begraven in het koor
slaghmuylders slaghmolder jan baptist BEK 1760 5 kv nicolaes en joanna mes, 20m oud, kerkhof
slaghmuylders slaghmulder cecilia BEK 1771 9 2 kind van petrus, ongeveer 2j oud
slaghmuylders slaghmulder jacobus BEK 1776 2 10 12j, zv petrus en joanna mes, kerkhof
slaghmuylders slaghmulder judocus BEK 1764 2 13 kind van 9j, kerkhof

slaghmuylders slaghmulder petrus BEK 1777 12 28 geboren in st agatha berchem,man van joanna rampelbergh, kerkhof
steens steens barbara BEK 1725 7 26 kerkhof
steveau steveau maria BEK 1665 2 23 cuius exeguria celebrata sunt 25 february
stichelmans stichelmans maria BEK 1694 3 4 weduwe cornelius de breucker en matthias de troch
straetmans straetmans joanna maria BEK 1741 10 28 kerkhof
straetmans straetmans maria BEK 1741 2 14 kind van 10j, dv thomas en hofmans joanna
straetmans straetmans thomas BEK 1744 3 15 kerkhof
suys suys anna BEK 1782 2 23 weduwe van henricus mertens, geboren 17-8-1698, kerkhof
suys suys jan BEK 1708 4 28
suys suys jan BEK 1727 6 9 kerkhof

suys suys jan BEK 1779 11 5
plots gestorven, hier geboren, man van cornelia van drooghenbroeck, 
meer dan 50j, kerkhof

suys suys maria anna BEK 1786 1 8 vrouw van franciscus van der slaghmolen, geboren hier in 1721
suys suys x BEK 1719 3 25 zoon van jan en christophora van belle
thiry terie anna BEK 1749 1 3 kerkhof
thiry terie jacobus BEK 1755 4 12 gehuwd man, begraven op het kerkhof
thiry terie petrus BEK 1755 2 22 kv nicolaes, begraven op het kerkhof
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thiry terie x BEK 1746 11 13 kind van jacobus, door de vroedvrouw thuis gedoopt (vrouwelijk)
ternoeck ternoeck gudula BEK 1783 9 28 vondeling uit brussel bij cornelius van der cruyce
thiry terry petrus BEK 1664 10 6 eertijds kapelaan, inwonend bij jan de decker
thiry tiry nicolaes BEK 1727 8 28 gestorven 's morgens rond 4u, kerkhof
thiry tiry x BEK 1718 4 7 klein kind van nicolaes en van der doot anna (vrouwelijk)

sas,'t tsas petrus BEK 1782 4 23
kv jan baptist en joanna maria van der taelen, 5j, geboren in asse, 
kerkhof

thiry tyrie jan baptist BEK 1763 5 20 kv jacobus en catharina van daele, 7j, kerkhof
thiry tyrie maria anna BEK 1763 5 3 kv joanna de decker, weduwe van nicolaes tyrie, 8j, kerkhof
thiry tyrie nicolaes BEK 1762 5 28 echtg joanna de decker, 44j kerkhof
belle,van van belle anna catharina BEK 1790 9 19 dv petrus en catharina christien, geboren in asse, 20j
belle,van van belle bartholomeus BEK 1788 4 7 geboren in asse, ongeveer 17joud
belle,van van belle stoffelina BEK 1752 10 19 weduwe van de neus martinus, kerkhof
bever,van van bever anna philippina BEK 1745 12 19 begraven in de kerk

bever,van van bever cornelius BEK 1789 3 5
weduwnaar van clara wijckmans, pachter, kwam uit zellik, ongeveer 
94joud, begraven met plechtige dienst

bever,van van beveren maria BEK 1701 5 12 5j oud

cangh,van van cang jacobus BEK 1772 11 4
warquang alias van cang, gehuwd man, meer dan 60j oud, plechtig 
begraven op kerkhof

cangh,van van cang joanna BEK 1790 12 24 kv philippina
cangh,van van cang judocus BEK 1759 8 1 kv franciscus en elisabeth van der meersch, 2j oud, kerkhof
cangh,van van canghe elisabeth BEK 1794 8 12 kv petrus en coomans  justina (?), geboren 2-8-1793
conincxloo,van van conincxloo joanna BEK 1666 10 21 kv petrus en maria van der jeeckt
craesbeeck,van van craesbeeck x BEK 1675 dominus, plots gestorven; begraven in het koor naast zijn vrouw
cruys,van de van cruys hubertus BEK 1727 3 1
dale,van van dael franciscus BEK 1739 12 15 kerkhof
dale,van van daele catharina BEK 1793 3 24 weduwe van judocus van handenhove, ongeveer 80j oud
dale,van van daele joanna BEK 1795 7 12 weduwe van david seghers, 60j, hier geboren
dale,van van daele petrus BEK 1760 3 7 kv joanna, 1m oud, kerkhof

cruys,van de van de cruyce jan BEK 1721 4 2
dv egidius, die smid is in asse, kwam wegens ziekte wonen wij zijn 
peter cornelus van de perre; begraven op het kerkhof

cruys,van de van de cruyce x BEK 1718 5 28 zoon van hubertus en maria hantschutter
cruys,van de van de cruys catharina BEK 1762 9 kv philippus en maria de kempenaer, 7j, kerkhof
perre,van de van de perre carolus BEK 1707 10 1 kind van 10d oud, kerkhof
plas,van de van de plasse elisabeth BEK 1738 8 25 is van brussel, begraven op het kerkhof
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velde,van de van de velde petrus BEK 1776 5 6 uit bollebeke, man van carolina herinckx, bjna 50j, kerkhof
bergh,van den van den berghe elisabeth BEK 1795 8 25 dv petrus en catharina straetmans, hier geboren 1772
bergh,van den van den berghe jan BEK 1767 10 7 63j ongeveer, kerkhof
bergh,van den van den berghe petrus BEK 1787 6 25 man van catharina straetmans, hier geborenin 1732
borre,van den van den borre anna BEK 1726 10 18 kerkhof
borre,van den van den borre jacobus BEK 1754 2 4 kv henricus, begraven op het kerkhof
borre,van den van den borre jan franciscus BEK 1753 1 22 kind, begraven op het kerkhof

bossche,van den van den bosch catharina BEK 1706 10 9
weduwe petrus van den cruyce, voorzien van de sacramenten; 
kerkhof

bossche,van den van den bossche elisabeth BEK 1667 2 27 weduwe jan de troch, begraven 1/3, ongeveer 54j gehuwd geweest
breen,van den van den breede elisabeth BEK 1764 7 28 vrouw van petrus van de velde, 50j, kerkhof
cruys,van de van den cruyce cornelius BEK 1741 4 27 kerkhof, gestorven rond 6u 's avonds
cruys,van de van den cruyce egidius BEK 1755 12 30 echtg jacoba heylens, kerkhof
cruys,van de van den cruyce engelbertus BEK 1741 10 16 3u 'smorgens overleden
cruys,van de van den cruyce franciscus BEK 1758 11 3 kv egidius
cruys,van de van den cruyce jan baptist BEK 1784 3 17 kvn cornelius en longin maria, geboren 4-2-1784, kerkhof
cruys,van de van den cruyce petrus BEK 1691 1 18 alle sacramenten toegediend, begraven op het kerkhof
cruys,van de van den cruyce x BEK 1753 12 kv phlippus, kerkhof
dale,van van den daele petrus BEK 1719 3 8 zoon van 2j van franciscus en joanna maria de trogh
driessche,van den van den driessche jan BEK 1794 9 5 man van maria van de velde, ongeveer 40j
driessche,van den van den driessche judocus BEK 1779 7 18 geboren in kobbegem, man van joanna maters, 60j, kerkhof
driessche,van den van den driessche sebastianus BEK 1782 5 14 kv jan baptist en anna maria van de velde, twee jaar, kerkhof
hooft,van den van den hooft theresia BEK 1772 1 24 kind van één jaar, vondeling uit brussel
hout,van den van den houte elisabeth BEK 1713 5 3
borght,van der van der borcht catharina BEK 1666 5 5 echtg engelbertus puttaert, begraven de 16e mei
borght,van der van der borcht martinus BEK 1668 1 13
borght,van der van der borcht petrus BEK 1721 12 4 senex (oude man), vader van jan, begraven op het kerkhof
borght,van der van der borght elisabeth BEK 1686 6 7 weduwe nicolaes cornelis
borght,van der van der borght jan BEK 1754 3 29 plots gestorven, begraven op het kerkhof "cum exeghis mediis"
cruys,van de van der cruyce anna BEK 1710 8 26 vrouw van jan de noir
cruys,van de van der cruyce antonius BEK 1744 8 23 kind, begraven op het kerkhof
cruys,van de van der cruys magdalena BEK 1743 6 28 echtg jan van den berghe, kerkhof

cruys,van de van der cruys philippus BEK 1769 8 29
ongeveer 60j oud, officialis van deze parochie (kerkelijk rechter); 
kerkhof
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cruys,van de van der cruyse x BEK 1788 2 24
kv cornelius en maria longin, dezelfde dag gedoopt door de chirurg en 
s anderendaags begraven

doodt,ver van der doet joanna BEK 1690 10 31 17j oud, heeft alle sacramenten ontvangen; kerkhof
doodt,ver van der doot anna BEK 1742 5 26 kerkhof
elst,ver van der elst anna BEK 1664 9 4 kv seger en philipa van den winckel
elst,ver van der elst baptista BEK 1668 20
elst,ver van der elst carolina BEK 1774 5 14 kind van ongeveer 2j, kerkhof
elst,ver van der elst elisabeth BEK 1743 1 10 79j oud, dv seger, kerkhof
elst,ver van der elst jan BEK 1677 12 12 begraven op het kerkhof
elst,ver van der elst jan BEK 1741 10 18
elst,ver van der elst jan BEK 1743 7 1 kerkhof
elst,ver van der elst x BEK 1716 6 22 klein kind van jan en sterck anna (zoontje)
elst,ver van der elst x BEK 1718 6 1 zoon van jan en anna sterck
kelen,van der van der keele catharina BEK 1703 9 4 kind van 4j oud
kelen,van der van der kele anna catharina BEK 1746 7 20 kind, begraven op het kerkhof
kelen,van der van der kelen emerentiana BEK 1741 3 5 vrouw van jan van der seypen
kelen,van der van der kelen matthias BEK 1744 1 28 kerkhof
kelen,van der van der kelen petrus BEK 1744 2 10 begraven in de kerk

saeren,van der van der saeren francisca BEK 1779 12 20
ongehuwd, vondeling uit brussel, woonde bij de weduwe van jan de 
mol, bijna 80j, kerkhof

slaghmuylders van der slaghmolen leonardus BEK 1757 12 10 kv franciscus
slaghmuylders van der slagmuelen elisabeth BEK 1753 5 2 kv franciscus, kerkhof
smissen,ver van der smissen anna BEK 1721 6 9 kind van 10j van cornelius en elisbeth meert
smissen,ver van der smissen catharina BEK 1760 8 kv judocus en elisabeth peeters, 3j, kerkhof
smissen,ver van der smissen cornelius BEK 1691 9 1 ong 70j oud, begraven op het kerkhof
smissen,ver van der smissen cornelius BEK 1741 4 29 kerkhof, gestorven rond 9u 's avonds
smissen,ver van der smissen jan BEK 1760 12 10 ongehuwd, 12j oud, kerkhof
smissen,ver van der smissen judocus BEK 1780 10 22 man van elisabeth peeters, 68j kerkhof
smissen,ver van der smissen petrus BEK 1744 3 31 kerkhof
smissen,ver van der smissen petrus BEK 1792 7 3 ongehuwd, plots gestorven, geboren in 1744
smissen,ver van der smissen wilhelmus BEK 1697 9 28 23j, begraven op het kerkhof
smissen,ver van der smissen x BEK 1722 2 6 klein kind van cornelius en elisabeth meert, vrouwelijk ?
steen,van der van der steen anna BEK 1751 7 13 kerkhof
steen,van der van der steen clara BEK 1748 1 11 kind, begraven op het kerkhof
steen,van der van der steen jan BEK 1758 11 26 kv judocus
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steen,van der van der steen petrus BEK 1763 2 kv judocus en catharina de smedt, 10j, kerkhof
steen,van der van der steen x BEK 1768 11 28 kv judocus en catharina de smedt, thuis door vroedvrouw gedoopt
sterren,van der van der sterren jacobus BEK 1772 6 2 vondeling uit brussel bij j van der taelen, 2j oud
talen,van der van der taelen elisabeth BEK 1760 1 3 echtg christien nicolaes, 45j, kerkhof
talen,van der van der taelen henricus BEK 1794 1 29 kv martinus en maria theresia de noir, geboren de 23e
talen,van der van der taelen jan BEK 1723 4 2 kerkhof
talen,van der van der taelen jan BEK 1741 8 6 kerkhof
talen,van der van der taelen jan BEK 1748 8 2 kerkhof
talen,van der van der taelen jan BEK 1795 2 13 weduwnaar, hier geboren in 1708
talen,van der van der taelen judocus BEK 1763 5 kv jan en barbara de cauwer, 12j, kerkhof
talen,van der van der taelen philippus BEK 1770 4 8 ongehuwd, 20j, overleden op 'hoognoen'
talen,van der van der taelen x BEK 1717 1 29 drieling van jan en joanna lemmens, einde van de maand
talen,van der van der talen maria BEK 1743 10 21 kind, begraven op het kerkhof
winckel,van de van der winckel philippina BEK 1705 1 7 voorzien van alle sacramenten, begraven op het kerkhof
doren,van van dooren jan BEK 1759 4 13 16j, kerkhof
doorslaer,van van doorslaer judocus BEK 1773 10 11 ongehuwde uit wambeek, 50j ongeveer, kerkhof
doren,van van doren bartholomeus BEK 1755 5 23 man van allegundis de mol, kerkhof
doren,van van doren jan BEK 1768 3 1 man van martina boterdael, 70j, kerkhof
doren,van van dorre maria BEK 1741 10 18 kerkhof
droogenbroeck,van van droogenbroeck matthias BEK 1662 10 20 echtg x joanna
droogenbroeck,van van droogenbroeck petrus BEK 1759 4 17 man van catharina van daelen, kerkhof
droogenbroeck,van van droogenbroeck wivina BEK 1735 3 25 kerkhof

durme,van van durme elisabeth BEK 1779 4 1
kv jan baptist en maria catharina van der smissen, geboren de 12e 
maart van dit jaar, kerkhof

durme,van van durme jan BEK 1780 10 27
schepene, geboren in wambeek, man van joanna van doorslaer, bijna 
60j, begraven op het kerkhof

durme,van van durme jan baptist BEK 1790 5 12 uit ternat, man van catharina van der smissen, 40j oud
durme,van van durme joanna BEK 1763 4 kv jan en joanna van doorslaer, 2j en 7m, kerkhof
elst,ver van elst anna BEK 1670 1 8 kv seger van elst
hemelrijck,van van emmerijck clara BEK 1725 3 12 kerkhof
goethem,van van gotom jacobus BEK 1752 2 16 kerkhof
andenhove,van van hannove judocus BEK 1785 1 2 man van catharina van daele,uit meldert, geboren in 1703

heymbeeck,van van heyenbeeck judocus BEK 1764 8 5

toevallig hier overleden; timmerman uit ternat die de vorige dag bij 
het werken aan de kerk van het dak was gevallen; begraven op het 
kerkhof alhier
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kerckhoven,van van keckhoven elisabeth BEK 1794 8 18
vrouw van franciscus warmoes, gestorven aan dysenterie, ongeveer 
50j oud

kerckhoven,van van kerkchove walterus BEK 1775 5 12 uit brussel, man van maria palsterman, 50j, kerkhof

latem,van van latem maria BEK 1755 9 24
plots gestorven, weduwe van jan van der borght, begraven op het 
kerkhof

loo,van van loo franciscus josephus BEK 1795 9 24
vondeling uit brussel ongeveer 3j oud, hier gestorven bij michael 
huygh

mollem,van van meullem magdalena BEK 1745 9 8 kerkhof
mollem,van van meullem maria BEK 1733 8 6 kerkhof
mollem,van van mollem anna BEK 1757 3 11 vrouw van jan de mol, kerkhof
nechel,van van nechel cornelius BEK 1759 2 18 RD (pastoor), begraven in de kerk
nieuwenhuyse,van van nieuwenhuyse jan baptist BEK 1744 1 15 kind, begraven op het kerkhof
steenberghe,van van steenberghe lucia BEK 1663 9 12 echtg schellincxs wilhelmus, zie huwelijk groot bijgaarden
tubeke,van van tubecke magdalena BEK 1663 kv stephanus en anna nieulandt

vlasselaer,van van vlesselaer catharina BEK 1719 7 14
uit steenokkerzeel, 33j in dienst geweest (pastoor?), begraven in de 
kerk

wayenbergh,van van waeyenbergh jan BEK 1773 6 9 man van maria anna de jongh, ongeveer 50j, kerkhof
elst,ver verelst joanna BEK 1773 11 7 vrouw van henricus de jongh, bijna 50j,kerkhof
elst,ver verelst petrus BEK 1780 10 3 kvn jan baptist en anna de coster, 21j, kerkhof
elst,ver verelst wilhelmus BEK 1780 9 30 kv jan baptist en anna de coster, geboren 9-2-1768, kerkhof
heyden,ver verheyden barbara BEK 1691 2 27 77j oud, begraven in de kerk
meren,ver vermeeren catharina BEK 1758 11 25 echtg martinus de plecker, kerkhof
meren,ver vermeiren antonius BEK 1783 6 14 zv antonius en anna lossie, geboren 27-11-1771, kerkhof
meren,ver vermeren jan baptist BEK 1763 5 29 kv antonius en anna lossie, 3j ongeveer, kerkhof
moesen,ver vermoesen catharina BEK 1755 2 12 filia devota (begijn), begraven op het kerkhof
moesen,ver vermoesen clara BEK 1756 5 29 vrouw van engelbertus de koster, kerkhof
seers,ver viseus jacoba BEK 1709 2 4 vrouw van egidius maters (verseers)
warmoes waermoes elisabeth BEK 1788 12 6 1j, kv petrus en elisabeth annaert
wayenbergh,van waeyenbergh henricus BEK 1763 5 4 kv jan en maria anna de jonghe, 6j en 3m oud, kerkhof

warmoes warmoes anna catharina BEK 1790 8 29
dv franciscus en elisabeth van kerckhoven, hier geboren 8-7 van dit 
jaar

wouters wauters joanna BEK 1757 9 20 plots gestorven, vrouw van peturs maeters; kerkhof

wijckmans wijckmans clara BEK 1784 2 28
vrouw van cornelius van bevere ex strombeek, meer dan 80j oud, 
begraven in de kerk

wijckmans wijckmans elisabeth BEK 1778 9 18 uit strombeek, vrouw van egidius de voghel, bijna 60j, kerkhof
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x x franciscus BEK 1664 8 28 vondeling wonend bij seger van der elst
x x joanna BEK 1662 11 2 echtg van droogennbroeck matthias

x x judocus BEK 1753 12 12
kind van 6j, woonde bij zijn bloedverwant judocus de mol, was 
geboren uit ontucht, begraven op het kerkhof

x x laurentius BEK 1663 vondeling wonend wij wilhelmus schellinckx
x x maria BEK 1666 10 21 vondelinge

x x simon BEK 1748 4 8 vondeling uit brussel, geplaatst bij van nieuwenhuyse petrus; kerkhof
x x stephanus BEK 1664 8 29 proles exposita, vondeling
x x x BEK 1664 9 21 vondeling wonend bij jan olbrechts
x x x BEK 1669 11 echtgenote dominus craesbeeck, begraven in de kerk
x x x BEK 1710 1 28 onbekende
x x x BEK 1714 2 5 onleesbaar op kopie
x x x BEK 1717 2 1 een kleine vondeling

x x x BEK 1788 10 20
een kind uit brussel, gevonden bij wilhelmus van letten, wiens naam 
onbekend was, evenals de ouders

x x x BEK 1794 9 vondeling uit brussel bij nicolaes christien

x x x BEK 1795 12 12
vondeling uit brussel bij van stichel jacobus opvolger van nicolaes 
christien

segers zegers jan BEK 1755 12 31 man van joanna maria huygens, kerkhof
segers zegers jan BEK 1758 6 13 plots gestorven, man van catharina van hemerijck, kerkhof
segers zegers maria petronella BEK 1746 6 23 kind, begraven op het kerkhof

BEK 1679 onleesbaar op kopie
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