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Verzameling G.C.A. Juten

Ten Geleide

G.C.A. Juten (1875-1944)
Gerardus Cornelis Adrianus Juten was afkomstig uit Bergen op Zoom, waar zijn vader hoofd van een lagere school was.
Van huis uit raakte hij vertrouwd met de geschiedenis van plaats en streek. Zijn broers Jan en Willem hadden dezelfde
belangstelling. Willem gaf het door hem opgerichte tijdschrift Taxandria uit en Jan had een drukkerij waar het gedrukt
werd. Gerard ging naar het seminarie en werd in 1899 tot priester gewijd. Hij had zich de kennis van het oud schrift eigen
gemaakt en zo de weg gevonden naar de verschillende archieven. In de plaatsen, waar hij kapelaan geweest is, heeft hij
vruchtbaar kunnen werken en vele bronnen onderzocht.
In 1919 werd hij tot pastoor te Willemstad benoemd en kon hij zich nog meer bezighouden met de plaatselijke en
streekgeschiedenis omdat zijn parochie niet groot was. Volgens de oud-archivaris van Bergen op Zoom, Slootmans, die
hem nog een hele tijd heeft meegemaakt waren zijn bronnen niet altijd betrouwbaar. Verschillende culturele verenigingen
in het land benoemden hem tot lid of ere-lid. Hij was bestuurslid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord?Brabant te 's?Hertogenbosch.
Op 5 februari 1944 is hij na langdurige ziekte overleden. Nog in 1944 is zijn verzameling geschonken aan de bibliotheek
van de RK Universiteit te Nijmegen. De correspondentie hierover is verloren gegaan bij de brand van de bibliotheek in
1944. Zijn 50 jaargangen van Taxandria, met zeer veel artikelen van zijn hand, zijn opgenomen in de catalogus van de
bibliotheek.
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1-2.Lidmaatschappen. Geordend op onderwerp. 1926, 1940
Bevat 2 stukken
1.Stukken betreffende het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, waarvan pastoor Juten lid en bestuurder was.
1926
2.Ontslagbewijs voor pastoor G.C.A. Juten van de Plaatselijke Landstorm Commissie
Willemstad, 29 juli. 1940
3.Correspondentie. Brieven van diverse personen en instellingen gericht aan G.C.A.
Juten. 1922-1941
4.Literatuur. Kladlijsten van geraadpleegde literatuur. z.j.
5.Lezing van pastoor G.C.A. Juten over de kerken en kerkmeubelen in het westen van
Noord-Brabant (het Noord-Brabantse gedeelte van het bisdom Breda) rond het
Twaalf-jarig bestand. z.j.
6-8.Aantekeningen over Breda I, II en III (cahiers) over 1556-1720. Geordend op
onderwerp. z.j.
Bevat 3 stukken
6.Ingekomen stukken. z.j.
7.Procuratiën enz. blz. 1-73 (R.A. 's-Hertogenbosch). z.j.
8.Testamenten. z.j.
9.Verbeurdverklaringen. 18333 e.v. 18369. z.j.
10.Leenboeken, oorkondeboeken. Aantekeningen. z.j.
11.Koren en ordonnantiën in het land van Breda. Ordonnantie van 1524. z.j.
12.Verschillende aantekeningen uit het R.A. Brussel. 11-X; blz. 81-390. z.j.
13-16.Geschiedenis Breda - Prinsenhage. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 4 stukken
13.De verdeling van Breda in 1287. z.j.
14.Aantekeningen over de heren van Breda door jonkheer van Kinschot. z.j.
15.Aantekeningen over het zegel van Breda. z.j.

16.Krantenknipsels "Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Prinsenhage
17.Aantekeningen uit de stadsrekeningen van 1492-1650. z.j.
18.Fragment van een lijst van brouwers en andere nijverheid. z.j.
19.Krantenknipsels "Latijnsche School" uit #Bredanaar# van 1897. z.j.
20.Notities over het St. Luciagesticht. z.j.
21.Aantekeningen over het gasthuis der zwarte zusters in 1626. z.j.
22.Aantekeningen over beneficiën in 1486-1506. z.j.

23.Geschiedenis Katholiek Breda; totstandkoming parochie; in een voordracht
G.C.A. Juten, gehouden voor leden van de Katholieke Volksschool. z.j.
24.Aantekeningen over de geschiedkundige berichten omtrent de parochie
Waterstraatsche Kerk over 1637-1731. z.j.
25.Aantekeningen over de Marckendaalsche Kerk over 1577-1740. z.j.
26."De Collegiale Kerk van O.L.V." door G.C.A. Juten. 1909
27.Aantekeningen betreffende kerkelijk Prinsenhage over 1557-1585. z.j.

28.Overdruk "De klokken van Prinsenhage" door Frans Brekelmans uit #Sinte
Geertruydtsbronne. 3-Maandelijks Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore
West-Brabant en Omgeving#. 1936

29.Aantekeningen betreffende kapittel, kapittelrekeningen en kapitteldekens in
z.j.

30.Krantenknipsels "Het Oude Capucijnenklooster te Breda", deel I, III en IV, do
Placidus OMCap. over 1625-1925. 1925
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31.Aantekeningen uit een bestek van Cornelis Leenaerts over de verbouwing v
St. Antoniuskapel tot woonhuis. z.j.
32-34.Kerkelijke kunst. Geordend op onderwerp. 1939, z.j.
Bevat 3 stukken

32.Sculptures en varia; gothiek snijstuk, meesterwerk einde 15e eeuw [voor
Christus graflegging]. 16-18 mei 1933 in Breda ontdekt. [Papieren afbeeld

33."Waar zijn de Bredasche kerkschatten? Geleerden strijden over de juiste
de parochie" uit #Bredasche Courant#. z.j.
34."Verborgen Bredasche kerkschatten" in #N.R.C.# van 20 januari. 1939
35.Aantekeningen over de geschiedenis van het dekenaat Breda in 1571-1853.
36.Aantekeningen over opkomst protestantisme in het Bisdom Breda in 1572.
37."De parochiën in het bisdom Breda" door G.C.A. Juten, oktober. 1925

38.#Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom Breda#, jrg. 2, nrs. 3-4. "Capucijnen L
1874-1924" en andere bijzonderheden. 1924
39."Een kroniekje over het begijnhof" door G.C.A. Juten over 1794. z.j.

40.Ordonnantie uit [1381] betrekking hebbende op de beloning van de koster b
uitoefening van zijn ambt bij de parochie van Breda. z.j.

41."Naar aanleiding van het Bredasche Sacramentsspel" door D.Th. Enklaar ui
#Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterkunde#, deel 6, afl. 1. 1936

42.Tekeningen en schets van grafzerken van Bredanaren in de kerk van St. Sal
Meerle (België) uit ongeveer de 18e en 17e eeuw. z.j.

43.Aantekeningen over het huis van Renesse en van Elderen uit ongeveer 1700. z

44.Krantenknipsel ""De Gouden Leeuw". Enkele historische bijzonderheden over e
oud-Bredasche herberg in de Reigerstraat" uit #Dagblad van Noord-Brabant# v
december. 1934

45.Krantenknipsel "Geheimen van het "huys van den cureijt" te Breda" uit (onbeke
van 23 december. 1938
46.Aantekeningen en beschrijving betreffende het park "het Valkenberg" te Breda
E.P.J. de Wolf. 1928
47.Aantekeningen over straten en huizen te Breda. 1941
48-52.Kleine gebeurtenissen (geschiedkundige feiten). Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 5 stukken
48.Aantekeningen Hoeksche en Kabeljauwsche Twisten in ongeveer 1390. z.j.
49.Notities over Spaanse troepen in de omgeving en intocht van Alva in Breda
juni 1568. z.j.
50."Légende du Siège de Breda par Ambrois Marquis de Spinola" uit 1625. z.j.
51.Aantekeningen over de strijd tussen Brabanters en Gelderschen. z.j.
52.Notities over gebeurtenissen bij de nadering van de Franse troepen in 1793
z.j.
53-55.Commissie van Breda. [Betreft Bergen op Zoom.] Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 3 stukken

53.Aantekeningen Rijksarchief 's-Gravenhage Commissie van Breda. Verslagen
vergaderingen van de Domeinraad. 1-4. Blz. 1-155. z.j.

54.Aantekeningen Rijksarchief 's-Gravenhage Commissie van Breda. Thesaurie
Generaal. 1-2. Blz. 1-70. z.j.
55.Aantekeningen Rijksarchief 's-Gravenhage Commissie van Breda. Nrs. 1-6.
1385-1584. z.j.
56-57.Genealogische aantekeningen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken

56.Aantekeningen uit de doop, enz. registers van de Nieuwstraat, Waterstraat e
Brugstraat uit ongeveer 1700, ongeveer 1800. z.j.
57.Genealogische aantekeningen v.d. Locht uit ongeveer 1500. z.j.
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Bevat 4 stukken
58-61.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
58.Notities over beneficiën en de geestelijkheid in 1400-1796. z.j.
59.Aantekeningen over de uitgifte en verpachting van de tiende van Ypelaar in de
parochie Ginneken in 1750-1759. Met notities over de familie Ypelair. z.j.
60.Notities uit de kerkrekening over 1617 en 1618. Met een kwitantie voor gedane
diensten in de kapel van St. Anna [Heusdenhout] in 1644. z.j.
61.Notitie over de kerkschuur in 1760. Met afbeelding. z.j.
62-64.Algemeen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 3 stukken
62.Aantekeningen uit de leenregisters en testamenten over 1389-1874. z.j.

63.Aantekeningen uit het gemeentearchief van Ginneken en Bavel en het Cartulari
van het begijnhof te Breda; verwerkt tot lijsten van schouten, burgemeesters,
secretarissen, schepenen, schoolmeesters, kerkmeesters en kapelmeesters va
deze vroegere gemeente over het tijdvak 1266-1916. z.j.

64.Aantekeningen over de schenking van goederen en bezittingen van Hilsondis v
Thorn, uit het graafschap Strijen in ongeveer 1235. z.j.

65.Aantekeningen uit de rekeningen van 1595-1731 en het verpondingboek over 1766.
z.j.
66-70.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. 1902, 1905, z.j.
Bevat 5 stukken

66.Notities over beneficiën, oprichting parochiekerk en de geestelijkheid in 1569-1
z.j.
67.Krantenknipsel "De oude schuurkerk te Ulvenhout" uit #Dagblad van NoordBrabant# van 18 september. 1905

68.Aantekeningen over de kapellen te Meersel Dreef (België), Galdar en Heusdenh
uit ongeveer 1600. z.j.
69.Kerkelijke onrusten te Ginneken van 1623. z.j.

70.Notitie over de inscriptie op de grote klok te Ginneken. Kopie bij gelegenheid va
het afbreken van de toren in februari 1902. 1902

71.Situatietekening van de R.K. Parochiëele School te Ginneken door architect Cuiper
te Amsterdam. z.j.
72.Affiche van de openbare verkoop van Kasteel Bouvigne te Ginneken. 1901
73.Aantekeningen uit de trouwboeken van de pastoor te Ulvenhout uit 1647-1777. z.j.
74.Kladje over middentiend. z.j.
75-77.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. 1927, z.j.
Bevat 3 stukken

75.Aantekeningen over de parochie, geestelijkheid en kerkgebouw uit ongeveer 17
ongeveer 1800. z.j.

76.Aantekeningen over de vervulling van de dienst in de kapel te Molenschot in 16
z.j.

77.Brief van de burgemeester van Gilze c.a. aan pastoor Juten met gegevens uit d
schepenprotocollen betreffende de R.K. Kerk en de Hervormde Kerk, 19 maart.
1927

78.Aantekening uit het R. Archief te Brussel ""De pachter van de windmolen te Gilze"
dat alle d'ingezetenen vluchtten voor oorlogsgeweld en daarna terugkeerden" over
1590. z.j.
79-80.Geschiedenis. Geordend op onderwerp. 1883, 1916, [1933]
Bevat 3 stukken

79."Geschiedkundig overzicht van Oosterhout II" uit #Nieuwsblad voor het Kanton
van 21 oktober. 1883
80-A."De Kalix Berna of Kalbergen" door W.G. de Bas. 1916
80.Aantekeningen over het kasteel van Oosterhout in 1288 en 1323. [1933]
81-82.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
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81.Aantekeningen betreffende de geestelijkheid in 1684-1902. z.j.
82.Notitie over een kosterbenoeming te Oosterhout. z.j.
83.Aantekeningen uit de doop- trouw- en begrafenisregisters van ongeveer 1700,
ongeveer 1800. z.j.

84.Aantekeningen over vrijstelling van tol in het land van Breda. Verkregen van Arn. d
Louvain op 29 juni 1272 voor de inwoners van Oosterhout. z.j.
85.Aantekeningen over Heerlijke Rechten in 1369-1544. z.j.
86-87.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
86.Aantekeningen over de parochie en haar geestelijkheid in 1544-1669. z.j.

87.Tekening van de toren van Woensdrecht door architect G. de Looy te Willemsta
z.j.

88.Aantekeningen uit oude akten en sommige kopieën ervan van het gemeentearchief
van Oudenbosch uit ongeveer 1600. z.j.

89.Aantekeningen uit de armenrekeningen, burgemeestersrekeningen en kerkrekenin
van ongeveer 1600. z.j.
90.Genealogische aantekeningen uit grafzerken en de doop-, trouw- en
begrafenisboeken over 1607 en later. z.j.
91-95.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 5 stukken

91.Aantekeningen over de broederschap van het Roosenkransken uit 1639 en late

92.Aantekeningen uit het bestek voor het bouwen van de kerk en het metselwerk v
de pastorie van 1643. z.j.
93.Lijsten van de geestelijkheid in 1500-1789. z.j.

94.Inventarislijst van kerkelijke goederen die pastoor Eugenius Rubens bij elkaar h
verzameld. z.j.

95.Aantekeningen uit het bestek voor het maken van een nieuw orgel in de katholi
kerk van Oudenbosch uit ongeveer 1640. z.j.
96.Krantenknipsel bij het gouden jubileum van het gasthuis. z.j.
97-98.Geschiedenis. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
97.Sprokkelingen "Uit de geschiedenis van Roosendaal en omstreken". Bijdragen
Dr. Jos. Derickx en anderen uit 1700. z.j.
98.Roosendaal en de familie Loncke in 1157 en later. z.j.
99-100.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
99.Hervormingsberichten uit 1560, 1574 en 1611. z.j.

100.Lijsten van de geestelijkheid uit 1643-1792, onder andere aangaande het verblij
pastoors op het Vrouwenhof in de tweede helft van de 17e eeuw. z.j.

101.Kopie van een schrijven van Smidt aan Colonel Frisijn over inkwartiering te Hoeve
van 11 december 1588. z.j.

102.Inventarisstaat van Chaam (Fascic. II), genummerd 3-16 en lopende van 1660-1802.
z.j.
103.Notities over de kerktoren, parochiekerk en geestelijkheid. z.j.
104.Notitie over de belegering van Chaam in 1625 en 1637. z.j.

105.Notities over de bouw van de kerk te Wagenberg en lijsten van de geestelijkheid in
de 16e en 18e eeuw. z.j.
106.Notities betreffende Zevenbergen in 1693 en later. z.j.
107.Aantekeningen uit de schepenprotocollen van Zundert van 1486-1530. z.j.
108.Aantekeningen uit een oorkonde van de Heer van Breda over de opvolging in het
"schoutampt van Groot- en Cleijn Sundert, Rijsbergen, Ginneken en Gilze". z.j.
109.Notities over de reparatie van het kerkgebouw, beneficiën en de geestelijkheid uit
ongeveer 1600 en later. z.j.
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110.Notities betreffende verschillende kerkelijke zaken waaronder kapel en vicary van
St. Pauwels. z.j.
111-112.Algemeen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
111.Aantekeningen uit de inventaris van Dongen en Swalue geschreven door A.
Havermans over 1281 en later. z.j.
112.Aantekeningen Nassau Domein. z.j.
113.Aantekeningen over de Heren van Dongen. z.j.
114-115.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. 1901, z.j.
Bevat 2 stukken
114.Aantekeningen over het kerkgebouw, restauratie protestantse kerk en
geestelijkheid uit ongeveer 1700 en later. z.j.
115."Eeuwfeest te Dongen" uit #De Tijd# van 19 maart. 1901
116.Beschrijving van de vrijheid Etten door Pieter Nuyts uit 1400. z.j.
117-118.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. 1928, z.j.
Bevat 2 stukken
117.Pastoorslijsten uit 1636-1813. z.j.

118."Een wonderbaar kruis te Sprundel" uit 1615. Met brief van J. en E. Brom van 17
april 1928. 1928, z.j.
119.Beschrijving van het dorp Riel uit 1837. z.j.
120-121.Geschiedenis. Geordend op onderwerp. 1939, z.j.
Bevat 2 stukken
120.Krantenknipsels "Het pestkerkhof te Alphen, een droeve herinnering" uit
#Nieuwsblad voor het Zuiden#, derde blad van (onleesbaar). z.j.

121.Krantenknipsel "St. Willibrordusputje te Alphen: Deskundige bevestigt de d
volksmond aangegeven plaats". 1939
122-123.Financiën. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken

122.Aantekeningen over het geschil tussen Alphen en Chaam betreffende het aa
dat elk dorp moest bijdragen in de beede uit 1500. z.j.
123.Aantekeningen uit de gemeenterekeningen van 1603-1635. z.j.
124.Aantekeningen over de parochie Riel uit 1535-1897. z.j.
125.Lijsten van de geestelijkheid te Alphen van 1625-1793. z.j.
126.Aantekeningen over de heerlijkheid Hilvarenbeek en Oorschot. z.j.
127.Aantekeningen over Bergen op Zoom in 1300 en later. z.j.
128-A.Aantekeningen betreffende Commissie van Breda Zuid-Kwartier. z.j.
128.Aantekeningen uit het R.A. 's-Gravenhage Commissie van Breda; verordening
lakenbereiding uit 1400 en 1450, n. 1003 en 1083. z.j.
129-131.Aantekeningen uit de ordonnantiën, registers van opdrachten, procuratiën en
certificatiën. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 3 stukken

129.Aantekeningen uit de ordonnantiën van 1404 tot 1545 van Bergen op Zoom "Va
getouwen, die de beslotene zusters in de stad alhier setten" van 14 april 1461.
130.Registers van opdrachten, nrs. 213-228, I-VII uit 1433-1610. z.j.
131.Procuratiën en certificatiën. z.j.

132.De geboorte van de heerlijkheid Bergen op Zoom uit het land van Breda op 2
1287. z.j.
133-135.Heren van Bergen op Zoom. Geordend op onderwerp. 1894, z.j.
Bevat 3 stukken
133.Geschiedkundige opstellen. Krantenknipsels II-V, IX-XXII en XXVI. z.j.

134.Stukken betreffende de geschiedenis van de Heren van Bergen op Zoom
1287-1567. z.j.
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135.Krantenknipsel "Markiezen uit het Huis van Oranje. Prins Willem I gehuld
Markies van Bergen op Zoom" uit #De Zoom# van 23 december. 1894
136-138.Kleine geschiedkundige feiten. Geordend op onderwerp. 1930, z.j.
Bevat 3 stukken
136.Krantenknipsels "Nieuwe Sprokkelingen X: De "Stad" Bergen op Zoom:
Naamsafleiding". z.j.

137."De vesting Bergen op Zoom in 1830-1930" uit #Dagblad de Avondster# v
november. 1930

138."Geschiedkundige herinneringen van Bergen op Zoom" door F. Caland o
1300-1800. z.j.
139.Aantekeningen over gouverneurs van 1581-1748. z.j.
140.Aantekeningen uit de rekeningen van Bergen op Zoom over 1445-1546. z.j.

141.R. 280-284. 1439-1461. R. 285-290. 1465-1474. R. 291-297. 1476-1482. R. 298-3
1483-1495. R. 308-316. 1497-1505. R. 317-327. 1506-1519. R. 328-336. 1520-15
337-349. 1530-1555. R. 350- 1557. z.j.
142-143.Handel. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken

142.Bijdragen tot de handelsgeschiedenis van Bergen op Zoom uit ongeveer de
15e eeuw. z.j.
143.Handelsberichten Engelsche natie uit 1387 en later. z.j.
144-151.Straatnamen en huizen. Geordend op onderwerp. 1911, z.j.
Bevat 8 stukken

144.Krantenknipsels en aantekeningen "OUD BERGEN: Straatnamen 1" uit 1574
later. z.j.

145.Aantekeningen over huizen in de hoek Engelschestraat en Heijligegeeststra
1535-1546. z.j.
146.Aantekeningen over huizen in de Kremerstraat, De Blauwe Handstraat en
Zilversmidstraat uit ongeveer 1471. z.j.
147.Kladtekening van de plattegrond van Bergen op Zoom. z.j.

148.Beschrijving van het Markgravenhof of Prinsenhof te Bergen op Zoom uit de
eeuw. z.j.

149.Krantenknipsel "Het stadhuis van Bergen op Zoom" door G.C.A. Juten over
1379-1686. z.j.
150."Het stadswees- en armenhuis" uit #De Avondster# van 7 januari. 1911

151.Aantekeningen over merkwaardige huizen in en rondom Bergen op Zoom in
1385-1561. z.j.
152.Aantekeningen over enkele gilden in 1403. z.j.
153-154.Algemeen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken

153.Aantekeningen betreffende het dekenaat Bergen op Zoom uit ongeveer 1

154.Aantekeningen uit het Rijksarchief, Commissie van Breda n. 1083 van 14
z.j.
155-157.Parochiekerk en geestelijkheid. Geordend op onderwerp. 1906, z.j.
Bevat 3 stukken

155.Besluit van de bisschop van Breda tot oprichting van nieuwe parochies u
Zoom# van 14 februari. 1906

156.Aantekeningen over de Grote Kerk te Bergen op Zoom uit ongeveer 1400

157.Aantekeningen pastoors en andere geestelijken uit de 14e tot de 16e eeu
158-160.Kapellen, kloosters en begijnhof. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 3 stukken
158.Aantekeningen over kapellen uit 1600. z.j.
159.Aantekeningen over kloosters en kapittel uit 1500 tot 1600. z.j.
160.Aantekeningen over het begijnhof uit 1500 tot 1600. z.j.
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161-163.Bijzondere kerkelijke gebeurtenissen. Geordend op onderwerp. 1922, 1925,
Bevat 3 stukken

161.Krantenknipsel "Petrus Canisius en Brabant. Bij de heiligverklaring op
Hemelvaartsdag" door C. Slootmans uit #Bredasche Courant# van 20 me

162.Krantenknipsels I-IV "De bijzondere verering van het H. Kruis te Bergen o
door H. Levelt over 1600 en later. z.j.

163.Knipsel "Uit oude papieren" door H. Levelt uit #De Avondster# van 1 aug
1922
164-165.Gezondheidszorg. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken

164.Aantekeningen uit Certificatiën en Rentebrieven betreffende een nieuw zieke
van 1525. z.j.
165.Aantekeningen over het gasthuis buiten de Wouwpoort te Bergen op Zoom
1538-1572. z.j.

166.Genealogische aantekeningen uit trouwboeken en grafzerken van 1800 en later

167.Krantenknipsel "Zuster Louise "in de wereld" Joséphine Suzanne van der Schr
1812-1886. Geboren te Bergen op Zoom. Beroemd in Amerika. Zal Rome haar za
verklaren?". z.j.
168.Sollicitatie van mr. Cornelis Weytens als chirurgyn naar de gemeente Wouw.
Waarschijnlijk een kopie. z.j.
169.Aantekeningen over Bergen op Zoom van 1400 tot 1600. z.j.

170.Aantekeningen uit de kerkrekeningen en over de geestelijkheid van ongeveer 1700
z.j.

171.Aantekeningen uit Rijksarchief 's-Gravenhage Commissie van Breda, 623-632 (nrs.
uit 1486-1642. z.j.
172.Correspondentie over het kasteel tijdens het einde van de zestiende eeuw. z.j.
173.Aantekeningen uit de Cijnsboeken. N. 1395. 1049-1050-1051 uit ongeveer de 15e
eeuw. z.j.
174.Aantekeningen uit Rijksarchief 's-Gravenhage Commissie van Breda. z.j.
175.Aantekeningen over kerkelijke zaken, waaronder een artikel over het kerkelijk
eeuwfeest te De Heen uit ongeveer 1900. z.j.
176.Aantekeningen uit pastoorstrouw- en begrafenisboeken van 1626-1678. z.j.
177.Beschrijving van de heerlijkheid Ossendrecht in 1213 en later. z.j.
178.Aantekeningen Eclesiastica uit het midden van de 16e eeuw. z.j.
179.Aantekeningen over de geestelijkheid in de 17e en 18e eeuw. z.j.
180.Aantekeningen uit Rijksarchief 's-Hertogenbosch over 1492 en later. z.j.

181.Verzoekschrift met bijbehorende brieven over de tiende van de pastoor te Putten e
de daarop binnengekomen antwoorden uit 1584 en later. z.j.
182-183.Algemeen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
182.Aantekeningen uit Rijksarchief 's-Gravenhage Commissie van Breda. z.j.
183.Aantekeningen over de St. Maartenspolder in 1578. z.j.
184.Stukken betreffende de geschiedenis van Halsteren (ontstaan dorp etc.) uit het
einde van de 15e eeuw. z.j.

185.Aantekeningen betreffende de parochie, geestelijkheid en de tiende van de pastoo
uit ongeveer 1700 en later. z.j.
186.Aantekeningen uit Rijksarchief 's-Gravenhage Commissie van Breda. z.j.
187-188.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
187.Aantekeningen betreffende beneficiën en geestelijkheid in 1700. z.j.
188.Inventarislijst van stukken uit het archief van de parochie Standaardbuiten uit
1570-1861 (31 nummers). z.j.
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189.Notitie over de inname van Geertruidenberg door de Houcken in 1488. z.j.
190.Notities om na te slaan in Rijksarchief 's-Hertogenbosch en andere aantekeningen
uit ongeveer 1600. z.j.
191.Aantekeningen uit de rekeningen van Steenbergen c.a. over 1600. Het betreft ook
kerkrekeningen. z.j.
192-193.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. 1927, z.j.
Bevat 2 stukken
192.Notities over de bouw van een kerk te Kruisland uit ongeveer 1766. z.j.
193."Die Costerije" van Kruisland" door Ir. A.J.L. Juten. 1927
194.Aantekeningen uit het gemeentearchief van Willemstad betreffende charters en
andere stukken over ongeveer de 17e eeuw. z.j.
195-197.Geschiedenis. Geordend op onderwerp. 1933, 1938, z.j.
Bevat 3 stukken
195.Knipsel "Uit de geschiedenis van Brabants Westhoek. "De stichting van
Willemstad"" uit #Brabants Westhoek#, nr. 1860 (19 maart). 1938

196.Krantenknipsel "Hij kijkt naar Klundert om te zien of de Willemstad in brand sta
z.j.
197."De belegering en verdediging van Willemstad" uit #N.R. Crnt# van 22 oktober.
1933
198-199.Gouverneurs en andere bestuursambtenaren. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
198.Aantekeningen betreffende gouverneurs in de 17e en 18e eeuw. z.j.

199.Notities over Lodewijk Manteau, eertijds secretaris van Willemstad, in de 17e en
eeuw. z.j.
200.Aantekeningen uit de stadsrekeningen van 1575-1880. z.j.
201.Stukken betreffende de verbinding Willemstad - Numansdorp. 1932
202.Aantekeningen betreffende de dijkversterking uit ongeveer 1600. z.j.
203.Stukken betreffende de vereniging "Mooi Willemstad" te Willemstad over 1930 en
later. z.j.
204.Stukken betreffende het wapen van Willemstad uit 1608 en later. z.j.
205.Stukken betreffende oude gebouwen uit de 15e en 19e eeuw. Bijlage van het
vakblad voor de bouwbedrijven, nr. 7 (12 februari 1934). Schrijven van Dr. E.
Neurdenberg te Groningen van 5 september 1936. Krantenknipsel uit #De
Avondster# betreffende raadhuis. 1934, 1936, z.j.
206.Notitie over de kerktoren uit 1605. z.j.
207.Aantekeningen betreffende kerkelijke zaken uit 1795 en later. z.j.
208.Aantekeningen over oprichting parochiekerk in 1438. z.j.
209.Aantekeningen betreffende de parochie. z.j.
210-211.Aantekeningen uit schepenenprotocollen en notarisprotocollen. z.j.
Bevat 2 stukken

210.Aantekeningen uit een schepenbrief van 's-Hertogenbosch over een erfcijns va
carolus guldens op een akker in St. Oedenrode (kopie; origineel op perkament
18 mei 1620). z.j.

211."Opleiding tot koordendanseres: uit Bossche protocollen van notaris Johan
Keysers (deel 136 f. 352)" door A. Sassen van Ysselt (kopie; datum origineel nie
vermeld). z.j.
212-213.Genealogische aantekeningen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken

212.Aantekeningen uit de doop-, trouw- en begrafenisboeken van 's-Hertogenbosch
parochiekerk van ongeveer 1700. z.j.
213.Genealogische Staatjes 's-Hertogenbosch. Alfabetisch geordend (A-Z). z.j.
214-215.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
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214.Aantekeningen betreffende het klooster Ten Hage uit ongeveer 1600. z.j.

215.Notitie over de slechte behandeling van katholieken na de overgave van de stad
1629. z.j.
216.Aantekeningen over de Heren van Cranendonck uit ongeveer 1341. z.j.

217."Namen van bouw- en weilanden betrekking hebbende op tien boerderijen onder
Gennep (Eindhoven) en Aelst" door A. Kuysten in een schrijven aan pastoor Juten
1937
218.Aantekeningen betreffende Baarle Nassau uit ongeveer 1700. z.j.
219.Aantekeningen betreffende Gastel uit ongeveer 1600 en later. Het betreft hier ook
aantekeningen over de parochie. z.j.
220.Aantekeningen over Huybergen en Hoeven, voornamelijk uit de rechterlijke
archieven van ongeveer 1610 en later. z.j.

221.Overzicht van het klooster der Wilhelmieten te Huybergen door G.C.A. Juten in een
voordracht voor leden van Taxandria (kopieën van brieven). z.j.
222-223.Algemeen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
222.Aantekeningen uit Oorkondeboeken van Hulst van ongeveer 1572. z.j.
223.Aantekeningen uit de schepenprotocollen van Hulst, nr. 1; 23 maart 1505 - 23
wedemaand 1505. z.j.
224-225.Geschiedenis. Geordend op onderwerp. 1930, z.j.
Bevat 2 stukken
224."De 750-jarige stadsrechten van Hulst. Het pittoreske stadje van ZeeuwsVlaanderen" uit #De Maasbode# van 17 augustus. 1930

225.Landmeters-aanstelling in 1566 (overdruk, actum 9 september 1566 door F. Caland
z.j.
226.Aantekeningen uit de stadsrekeningen van 1467-1600. z.j.
227.Aantekeningen betreffende de haven van ongeveer 1562 en later. z.j.
228-231.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. 1900, 1924, 1930, z.j.
Bevat 4 stukken
228."Naamlijst van de pastoors der Hulstersche Parochiekerk en van enkele hunner
plaatsvervangers sedert het jaar 1410 tot 1645" door J. Adriaanse. z.j.
229."Stukken over Cornelius Jansenius; Eerste Bisschop van Gent" uit ongeveer 1562
en later. Overdruk jaarboekje van Alberdingk Thijm 1900, publicatie van F. Caland.
Aantekeningen uit de rekeningen van Hulst. 1900
230."Hulst, 'n katholiek centrum in Zeeuwsch-Vlaanderen" uit #De Maasbode# van 9
september. 1930
231.Krantenknipsel "De kapel van onze Lieve Vrouw ter Eecke te Kapellebrug" uit
#Zelandia#, juni. 1924
232."Bij het 50-jarig bestaan van het R.K. Liefdehuis te Hulst 1861-1911" uit #Zelandia#,
no. 971 (22 april). 1911
233.Aantekeningen uit de trouwregisters der R.C. Milit van ongeveer 1715 en later. z.j.
234-236.Algemeen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 3 stukken
234.Aantekeningen over Sluis uit het Rijksarchief Middelburg in 1546 en later. z.j.
235.Aantekeningen uit de Weesboeken van ongeveer 1448 en later. z.j.
236.Aantekeningen uit de registers van schepen, passeringen, camere etc. over
1526-1572. z.j.
237-238.Geschiedenis. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
237.Geschiedkundige publicaties over Sluis in 1526 en later. Het betreft hier
overdrukken van #Taxandria# en artikelen van pastoor G.C.A. Juten in andere
tijdschriften. z.j.
238.Stukken betreffende de geschiedenis van Sluis over ongeveer 1290 en later.
Opkomst van Sluis en verval van Mude. Sluis eene Vlaamsche havenplaats. Guido
van Dampierre etc. Meesters: geschiedenis van Sluis (4 cahiers). z.j.
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239-240.Financiën. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
239.Aantekeningen uit de stadsrekeningen van de gemeente Sluis van 1391-1605, nr.
1-91. z.j.
240.Lijst van het goud en silver in de secrete kas bevonden uit 1775. z.j.
241-243.Kerkelijke zaken. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 3 stukken
241.Aantekeningen betreffende de St. Janskerk, geestelijkheid, wapen der kerk en
andere zaken van ongeveer 1600 en later. z.j.
242.Lotgevallen der katholieke gemeente van Sluis in 1703-1758. z.j.
243.Aantekeningen betreffende het dekenaat Aardenburg uit ongeveer 1500. z.j.
244-245.Genealogische aantekeningen. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
244.Extracten uit doop-, trouw- en begrafenisregisters van ongeveer 1800 en later. z.j.
245.Aantekeningen familie de Baenst. z.j.
246.Aantekeningen betreffende de parochie en haar geestelijkheid van ongeveer 1710
en later. z.j.
247.Aantekeningen betreffende de "Vier Ambachten" over 1215 en later. z.j.
248-249.Geschiedenis. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 2 stukken
248.Aantekeningen over de Albertuspolder in ongeveer 1611 en later. z.j.

249.Aantekeningen uit de #Nieuwe Cronyk van Zeeland# betreffende Sas van Gent van
ongeveer 1696. z.j.
250.Pastoorslijsten van ongeveer eind 18e eeuw en later. z.j.
251."Kruiningen" door G.C.A. Juten over 1263 en later. z.j.
252.Aantekeningen betreffende Yzendijke over 1557 en later. z.j.
253-269.Aantekeningen uit de registers van de burgerlijke stand en retroacta van ongeveer
de 18e eeuw en later. Geordend op plaats. z.j.
Bevat 17 stukken
253.Venlo. z.j.
254.Tilburg. z.j.
255.Gorinchem en Culemborg. z.j.
256.Rotterdam en Amersfoort. z.j.
257.Roermond en Oisterwijk. z.j.
258.Leiden. z.j.
259.'s-Gravenhage. z.j.
260.Eindhoven. z.j.
261.Delft. z.j.
262.Utrecht. z.j.
263.St. Oedenrode. z.j.
264.Helmond. z.j.
265.Boxtel. z.j.
266.Diest. z.j.
267.Leuven. z.j.
268.Brussel. z.j.
269.Antwerpen. z.j.
270.Oorsprong. Het ontstaan van familienamen. Aantekeningen voor een lezing over
familienamen van pastoor G.C.A. Juten voor leden van Taxandria. 1932
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Bevat 29 stukken
271-299.Bekende genealogieën. Geordend op onderwerp. 1922, z.j.
271."Aanvullingen en verbeteringen Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche
Katholieken 1ste serie" door W.J.F. Juten over de 18e eeuw en later. z.j.
272.Aantekeningen over verschillende geslachten (Cuypers, F.L. Cuyck v. Myerop,
Wijtvliet e.a.) uit de 16e eeuw en later. z.j.
273.Resultaat van een voorlopig onderzoek naar den oorsprong en de oudheid der
familie De Ram uit ongeveer 1638 en later. z.j.
274.Verzameling van genealogische aantekeningen Ferwerda uit ongeveer 1140 en later.
z.j.
275.Genealogische sprokkels Bruheze uit 1440. z.j.
276.Genealogische aantekeningen over Dommer, Back en Van Niel's uit ongeveer de
16e eeuw. z.j.
277.Stukken betreffende de familie Van Stapelen. z.j.
278.Fragment Genealogie van het geslacht Villegas uit 1873 en vroeger. z.j.
279.Genealogie Van der Steghen uit 1490 en later. z.j.
280.Genealogie "Steenler" uit 1489 en later. z.j.
281.Fragment van genealogie "Stakenburch" uit 1425 en later. z.j.
282.Fragment van genealogie familie V. Ploenis uit 1517. z.j.
283.Genealogische aantekeningen familie Rijcken uit 1705. z.j.
284.Genealogische aantekeningen familie Montens uit 1761. z.j.
285.Genealogische aantekeningen familie Piermans uit 1617. z.j.
286.Genealogische aantekeningen familie Van Nispen. z.j.
287.Overdruk uit (onbekend) door F. Caland betreffende Lamsweerde uit 1579. z.j.
288.Aantekeningen over de familie Van der Locht en aanverwante geslachten uit 1607
en later. z.j.
289.Fragment van de stamboom der familie Liebert uit ongeveer 1663. z.j.
290.Aantekeningen over de familie Havermans uit ongeveer 1612 en later. z.j.
291.Fragment van de genealogie Hanecops. z.j.
292.Genealogische aantekeningen familie Van de Corput uit ongeveer 1513. z.j.
293.Genealogische aantekeningen over Cremers, Draper en Bloemhof uit ongeveer
1695. z.j.
294.Genealogie familie Beijeren van Schagen uit ongeveer 1516. z.j.
295.Stamboom familie Bekkers uit ongeveer 1600 en later. z.j.
296.Genealogie familie Albada uit 1486. z.j.
297.Aantekeningen familie Absolons uit ongeveer 1586. z.j.
298.Aantekeningen uit "Genealogische fragment" en het "Repertorium der Leenen van
de Heerlijkheid Eethen, Meeuwen en Doeveren omtrent de families: van Nispen,
Loeff, Emminckhoven e.a." uit 1451 en later. z.j.
299.Overdruk "De voorouders van het "Vrouwtje van Mechelen"" door Mr. J.P.W.A. Smit
uit het #Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap "De
Nederlandsche Leeuw"#. 1922
300-304.Algemeen. Geordend op onderwerp. 1925, z.j.
Bevat 5 stukken
300.Knipsel "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken
der provincie Noord-Brabant" uit #N.R.C.# van 25 februari. 1925
301.Dictaat met verschillende wapentekeningen en genealogieën van ongeveer 1715 en
later. z.j.
302.Heraldische tekeningen van verschillende families uit ongeveer 1637 en later. z.j.
303.Tekeningen van wapens en zegels, merendeels van gemeenten. z.j.
304.Afschrift van een besluit van de Hoge Raad van Adel van 20 februari 1816 tot
verlening van een wapen aan de gemeente Rucphen. z.j.
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305-308.Bekende familiewapens. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 4 stukken
305.Tekeningen met korte beschrijving van de familiewapens Van Abeele, Bijvoet, Van
Bommel, Van Braam, De Bosson, Bredius, De Bruyn, Kops en Crommelin. z.j.
306.Wapens Borluut met Borluit. z.j.
307.Wapentekeningen van Pancras met Van Papenbroeck uit ongeveer 1567. z.j.
308.Pastoors van Oisterwijk en Helvoirt uit de Augustijnerorde met hun familiewapens
uit ongeveer 1373 en later. z.j.
309."Geschiedenis van Westdorpe. (Naar aantekeningen, verzameld door den heer R.
Hamerlinck, Westdorpe)" uit #De Zeeuwsche Koerier# van 26 maart. 1926
310."Vrijheid van godsdienst en vrijheid van geweten" uit #De Avondster# van 9
februari en 9 maart. 1911
311."Uit de geschiedenis van een Wingewest" uit (onbekend). z.j.
312."Welvaart en Geloof", ontleend aan een artikel van dr. Jac. van Ginneken in #De
Nieuwe Eeuw#. z.j.
313."Sint Bernardus van Clairvaux. (Tegen het eerste eeuwfeest zijner verheffing tot
kerkleraar)" uit de #Maasbode# van 24 april. 1930
314."De oude kerk van Someren", deel I-VII, door H.N. Ouwerling uit #ZuidWillemsvaart# van (onbekend). z.j.
315."H.N. Ouwerling; Oud-redacteur van "De Zuidwillemsvaart". Een halve eeuw
geschiedvorscher" uit #Zuidwillemsvaart# van 23 december. 1931
316."Jonkheer Mr. A. van Sasse van Ysselt" uit #Het Huisgezin#. z.j.
317."Willem Marinus Kardinaal van Rossum" uit #De Tijd# van 5 juli. 1913
318."Pater G. van den Elsen" uit (onbekend) van 24 april. 1925
319."Geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen: Westelijk deel hoofdzakelijk tijdens de
Republiek der Vereenigde Nederlanden", deel 1-78. z.j.
320-A."De legende van den H. Christoffel" door Pieter van der Meer de Walcheren uit
#Nieuwe Eeuw# van 19 juli. 1928
320."La tragédie de Dampremy. Les obsèques des victimes" uit #Le Pays Wallon# van 4
maart. 1911
321."Het leven van Dr. Jan Inge-Housz, geheimraad en lijfarts van Z.M. Keizer Jozef II
van Oostenrijk" door Dr. M.J. Godefroi. 1875
322.Aantekeningen betreffende de "Vier Bornhemsche Oorkonden" van 1282. z.j.
323.Uittreksels uit Franz von Löher's "Geschiedenis van Jacoba van Beieren en haar
tijd" van 1400-1436. z.j.
324.Aantekeningen uit het archief der heerlijkheden Oudheusden, Elshout en Hulten
van 1496 en later. z.j.
325.Overzichten van baljuws van Zuid-Holland (1280-1653), Rentmeesters van de
graaflijkheidsheerlijkheden en andere ambtenaren (1563-1670). z.j.
326.Stuk over de gilden te Biervliet door F. Caland. z.j.
327.Aantekeningen over het schuttersconcours te Gent in 1439. z.j.
328.Aantekeningen uit "Cour Féodale" van de 15e eeuw. z.j.
329.Stuk over dispensatie in de grondwet van 1815. z.j.
330.Stukken betreffende het octroy van Hertog Carel van Bourgondië wegens het
deursteken van de Maas tot Wel uit 1474. z.j.
331.Aantekeningen over Noord-Brabantsche-Schiedammers van 24 juni 1709 - 1
december 1797. z.j.
332.Catalogus confratrum hujus congregationis anno 1648. z.j.
333.Archiv. Vatic. Reg. Lat. Alexandri VI. Vol. 1074. F. 273-276 door F. de Parma. z.j.
334.Aantekeningen over de erfopvolging der heerlijkheid van Zuydewijn in 1379 en later.
z.j.
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Hertogenbosch uit ongeveer 1437. z.j.
335.Fragment van een economisch-sociaal-geografische studie van de Meijerij van 's336.Aantekeningen over verschillende Norbertijnen uit ongeveer de 16e eeuw. z.j.
337.Foto's van de hervormde kerken van Hontenisse en Poortugal. Met een foto van het
raadhuis van Ooltgensplaat. z.j.
338."De kapel in 't Zand (1418). Buurtkapel?" door H. Mosmans CSsR. z.j.
339.Notities over verschillende geestelijken in 1621. z.j.
340.Fragment van een overdruk "Uit de dagen der verdrukking. (Martelaars op de
Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden)". z.j.
341.Bijvoegsel "De schuurkerk op den Burgakker en een episode uit de dagen van
vernedering. (Boxtel)" van #Onze Kerkklokken#, jrg. 12, 25 november. z.j.
342.Cahiers met kerkelijke aantekeningen, merendeels plaatsen in Brabant. z.j.
343.Aantekencahiers: Matricule de Louvain over 1454 en later. z.j.
344.Thesis van theologanten aan het seminarie Hoeven. z.j.
345.Aantekeningen Abdij Tongerloo uit ongeveer 1649 en later. z.j.
346.Aantekeningen over beneficiën in Brabant uit ongeveer 1464. z.j.
347.Stukken betreffende diverse aangelegenheden. z.j.
rubriek_1.Persoonlijke zaken.
Bevat 3 stukken
rubriek_2.Bijzondere zaken.
Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Aantekeningen en verhandelingen per gewest en plaats.
Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Brabant.
1.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemene aantekeningen.
1.A.Bevat 40 stukken
rubriek_2.A.Breda.
1.A.1.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.1.A.Bevat 5 stukken
rubriek_2.A.Bijzondere onderwerpen.
1.A.1.B.Bevat 10 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis Breda - Prinsenhage.
1.A.1.B.1.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.1.B.2.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Handel en industrie.
1.A.1.B.3.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Onderwijs.
1.A.1.B.4.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Gezondheidszorg.
1.A.1.B.5.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.1.B.6.Bevat 8 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.1.B.6A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.1.B.6B.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Grote Kerk.
1.A.1.B.6C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Prinsenhage kerkelijk.
1.A.1.B.6D.Bevat 2 stukken
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1.A.1.B.6E.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Kapittel, kloosters en kapellen.
rubriek_2.A.Kerkelijke kunst.
1.A.1.B.6F.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Bisdom Breda.
1.A.1.B.6G.Bevat 4 stukken
rubriek_2.A.Begijnhof en overige kerkelijke zaken.
1.A.1.B.6H.Bevat 4 stukken
rubriek_2.A.Huizen en straten.
1.A.1.B.7.Bevat 5 stukken
rubriek_2.A.Kleine gebeurtenissen (geschiedkundige feiten).
1.A.1.B.8.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Commissie van Breda.
1.A.1.B.9.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
1.A.1.B.10.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Bavel.
1.A.2.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.2.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Ginneken.
1.A.3.Bevat 6 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.3.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.3.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.3.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Onderwijs.
1.A.3.D.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Huizen en straten.
1.A.3.E.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
1.A.3.F.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Gilze ca.
1.A.4.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.4.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.4.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedkundige feiten.
1.A.4.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Oosterhout.
1.A.5.Bevat 4 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke geschiedenis.
1.A.5.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.5.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
1.A.5.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Verkeer.
1.A.5.D.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Woensdrecht.
1.A.6.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.6.A.Bevat 1 stukken
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1.A.6.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
rubriek_2.A.Oudenbosch.
1.A.7.Bevat 5 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.7.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.7.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
1.A.7.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.7.D.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Gezondheidszorg.
1.A.7.E.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Roosendaal.
1.A.8.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.8.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.8.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Militaire zaken.
1.A.8.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Chaam.
1.A.9.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.9.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.9.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kleine geschiedkundige feiten.
1.A.9.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Terheyden.
1.A.10.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.10.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Zevenbergen.
1.A.11.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.11.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Zundert.
1.A.12.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.12.A.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.12.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Rijsbergen.
1.A.13.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.13.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Dongen.
1.A.14.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.14.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.14.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.14.C.Bevat 1 stukken
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1.A.15.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Etten.
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.15.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.15.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Alphen c.a.
1.A.16.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Riel.
1.A.16.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.16.A.1.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Alphen.
1.A.16.B.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.16.B.1.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.16.B.2.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.16.B.3.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Hilvarenbeek.
1.A.17.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.17.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Bergen op Zoom.
1.A.18.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.18.A.Bevat 4 stukken
rubriek_2.A.Bijzondere zaken.
1.A.18.B.Bevat 9 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.18.B.1.Bevat 4 stukken
rubriek_2.A.Heerlijkheid.
1.A.18.B.1ABevat 1 stukken
.
rubriek_2.A.Heren van Bergen op Zoom.
1.A.18.B.1BBevat 1 stukken
.
rubriek_2.A.Kleine geschiedkundige feiten.
1.A.18.B.1CBevat 1 stukken
.
rubriek_2.A.Gouverneurs.
1.A.18.B.1DBevat 1 stukken
.
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.18.B.2.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Handel.
1.A.18.B.3.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Straatnamen en huizen.
1.A.18.B.4.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Gilden.
1.A.18.B.5.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.18.B.6.Bevat 4 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.18.B.6ABevat 1 stukken
.
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1.A.18.B.6BBevat 1 stukken
rubriek_2.A.Parochiekerk
.
en geestelijkheid.
rubriek_2.A.Kapellen, kloosters en begijnhof.
1.A.18.B.6CBevat 1 stukken
.
rubriek_2.A.Bijzondere kerkelijke gebeurtenissen.
1.A.18.B.6DBevat 1 stukken
.
rubriek_2.A.Gezondheidszorg.
1.A.18.B.7.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
1.A.18.B.8.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Merkwaardigheden en overige zaken.
1.A.18.B.9.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Rekeningen.
1.A.18.B.21.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Rentebrieven en recognitiën.
1.A.18.B.22.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Heerle (bij Bergen op Zoom).
1.A.19.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.19.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Wouw.
1.A.20.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.20.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.20.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.20.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Fijnaart.
1.A.21.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.21.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.De Heen.
1.A.22.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.22.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Waalwijk.
1.A.23.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
1.A.23.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Ossendrecht.
1.A.24.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.24.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.24.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Hoogerheijden.
1.A.25.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.25.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Hildernisse.
1.A.26.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.26.A.Bevat 1 stukken
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rubriek_2.A.Putten.
1.A.27.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.27.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Halsteren.
1.A.28.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.28.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.28.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.28.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Standaardbuiten.
1.A.29.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.29.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.29.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geertruidenberg.
1.A.30.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.30.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Steenbergen c.a.
1.A.31.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.31.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.31.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.31.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Willemstad.
1.A.32.Bevat 9 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.32.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.32.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Gouverneurs en andere bestuursambtenaren.
1.A.32.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
1.A.32.D.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Verkeer.
1.A.32.E.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Mooi Willemstad.
1.A.32.F.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Heraldiek.
1.A.32.G.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Gebouwen.
1.A.32.H.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.32.I.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Gemert.
1.A.33.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.33.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Grave.
1.A.34.Bevat 1 stukken
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rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.34.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.'s-Hertogenbosch.
1.A.35.Bevat 3 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.35.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
1.A.35.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.35.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Eindhoven.
1.A.36.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
1.A.36.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Namen van bouw- en weilanden onder Eindhoven.
1.A.36.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Baarle Nassau.
1.A.37.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.37.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Gastel.
1.A.38.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.38.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Huybergen.
1.A.39.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
1.A.39.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
1.A.39.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Zeeland.
2.Bevat 7 stukken
rubriek_2.A.Hulst.
2.1.Bevat 7 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
2.1.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
2.1.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
2.1.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Haven.
2.1.D.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
2.1.E.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Gezondheidszorg.
2.1.F.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
2.1.G.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Sluis.
2.2.Bevat 5 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
2.2.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
2.2.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Financiën.
2.2.C.Bevat 1 stukken
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rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
2.2.D.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Genealogische aantekeningen.
2.2.E.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Koewacht.
2.3.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
2.3.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.De Vier Ambachten.
2.4.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
2.4.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Sas van Gent.
2.5.Bevat 2 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
2.5.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kerkelijke zaken.
2.5.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Kruiningen.
2.6.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Geschiedenis.
2.6.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Yzendijke.
2.7.Bevat 1 stukken
rubriek_2.A.Algemeen.
2.7.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.B.Genealogie en heraldiek.
Bevat 2 stukken
rubriek_2.B.Genealogie.
1.Bevat 3 stukken
rubriek_2.B.Algemeen.
1.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.B.Aantekeningen uit de registers van de burgerlijke stand en retroacta.
1.A.1.Bevat 1 stukken
rubriek_2.B.Geschiedenis.
1.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.B.Bekende genealogieën.
1.C.Bevat 1 stukken
rubriek_2.B.Heraldiek.
2.Bevat 3 stukken
rubriek_2.B.Algemeen.
2.A.Bevat 1 stukken
rubriek_2.B.Bekende familiewapens.
2.B.Bevat 1 stukken
rubriek_2.B.Bekende familiewapens.
2.C.
rubriek_2.C.Diversen.
Bevat 3 stukken
rubriek_2.C.Verschillende krantenknipsels (geschiedenis).
1.Bevat 13 stukken
rubriek_2.C.Geschiedenis allerlei.
2.Bevat 16 stukken
rubriek_2.C.Kerkelijke zaken allerlei.
3.Bevat 11 stukken
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